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Tapaan kiinnostua melko nopeasti uusista asi-
oista – ja uskon, että asioiden kokeileminen voit-
taa usein niistä lukemisen – joten lähdin syksyllä 
mukaan myös Facebook (www.facebook.com) -
maailmaan. Seuraavassa muutaman kuukauden 
mahtavalla kokemuksella hiukan ajatuksia ja mie-
lipiteitä aiheesta:

Facebook on siis sosiaalinen yhteisö, johon 
menet kertomalla kuka olet, haluamallasi yksi-
tyiskohtatasolla ja lisäämällä ehkä kuvan tai pari 
itsestäsi ja sitten linkityt siellä ystäviisi, jonka jäl-
keen voitte puolin ja toisin katsoa toistenne sivuja 
siellä. Samantapainen yhteisö on myös Linkedin 
(www.linkedin.com) - mutta se on Facebookia 
asiallisempi, staattisempi ja ehkä juuri siksi use-
ampien (ikäluokkani!) ihmisten hyväksymä kuin 
Facebook.

Asiallisempi? Facebook on paitsi yhteystieto-
rekisteri, tapa jakaa valokuvia ja viestejä myös 
avoin kokoelma erilaisia applikaatioita, joista osa 
on jotenkin asiallisia, kuten vaikka elokuva- ja 
kirja-arvostelut, osa pelejä, osa erilaisia ”heitä 
kaveria lumipallolla” -tyyppisiä täysin turhia (?) 
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viihdykkeitä. Innostuin aluksi esimerkiksi elokuva-
applikaatiosta, mutta jonkin ajan päästä Euroo-
pan ja Suomen puuttuminen sovelluksesta alkoi 
hiukan häiritä. Peleistä en ole oikein ollut kiin-
nostunut koskaan, poikkeuksena muutamat tie-
tokoneiden alkuaikojen yksinkertaiset pelit kuten 
Snake- ja Tetris – ja innostui taas hetkeksi, kun 
löysin Tetriksen Facebookistakin, mutta enpähän 
sitä montaa kertaa kuitenkaan tullut pelanneeksi. 
Pienten sovellusten kautta tehdyt halaa kaveria/
heitä kaveria lumipallolla tuntuivat hyvin pian noin 
roskapostin tapaiselta häirinnältä – mieluummin 
olisin ottanut näiltä ”ystäviltäni” pari oikeaa lau-
setta arjen keskeltä vain mailinä kuin koneellisen 
”halauksen”.

Staattisempi? Facebookissa voit halutessasi 
päivittää statuksesi vaikka pari kertaa päivässä: 
Olen töissä, kotona, nukun, leikin kissani kanssa, 
valmistelen väitöskirjaani – joten voin seurata 
”ystävieni” elämää halutessani noin päivätasolla, 
kuten he voivat seurata minun tekemisiäni (jos 
niin haluan). Linkedin pitää minut ajan tasalla siitä 
miten ystäväni vaihtavat työpaikkoja, eli muuta-
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man vuoden välein, korkeintaan. Tältä osin pidän 
oikeastaan Facebookista, sen tapa ”houkutella” 
kertomaan hyvin lyhyesti missä mennään, kertoo 
jotain ihmisten arjesta tavalla, jota useimmat 
eivät tulisi vaikka sähköpostilla tai puhelimella 
koskaan tehneeksi.

Hyväksymä? Olen käyttänyt sanaa ”ystävä” 
lainausmerkeissä – näin siksi, että jos mietin 
vaikka 5-10 minulle läheisintä ihmistä, niin heistä 
kukaan ei taida olla Facebookissa. Näin ehkä siksi, 
että monet heistä ovat 40- 60 -luvulla syntyneitä 
siinä missä Facebookissa ovat ”kaikki” 80-luvulla 
syntyneet. Mutta toisaalta, yhteydenpitoni nuor-
ten sukulaisten kanssa on lisääntynyt Faceboo-
kin myötä – ei luultavasti huono asia sekään! Ja 
kieltämättä, joitakin vanhoja työkavereita vuosien 
takaa olen ”tavannut” uudelleen Facebookissa: 
yhteisön tarjoama väline tarkastaa antamastasi 
sähköpostilistasta mahdollisesti jo Facebookissa 
olevat kontaktisi tarjoaa helpon tavan luoda jon-
kinlainen yhteys uudelleen – jos jommallakum-
malla on sähköpostiosoite tallella osoitekirjassaan. 
Olen myös jo hylännyt kymmeniä alkuun ystä-
väksi hyväksymiäni puolituttuja: ei jaksanut enää 
kiinnostaa sellaisten ihmisten tekemiset, joille en 
voisi kuvitella soittavani tai kirjoittavani yhtään 
henkilökohtaista mailia.

Facebookin tulevaisuus osaltani?
Halusin kokeilla Facebookia ymmärtääkseni 

oikeasti mistä on kyse. Nyt asiaan liittyvä uutuu-
den viehätys on ohi. Tuskin nyt kuitenkaan poistun 
sieltä kokonaan, onhan minulla siellä jo kymme-
niä ”ystäviä”, mutta aktiviteettini siellä saatta-
vat vähentyä. En viitsi tapella toimimattomien 
sovellusten kanssa ja hylkään niistä monta, pet-
tyneenä. Itämeren suojeluun tai Älä osta mitään 
-päivää voin harkita tukevani kertomatta sitä 
Facebookissakin. Joitakin sovelluksia taidan kui-
tenkin kelpuuttaa jatkuvaan käyttöön: Books ja 
Movies -sovelluksilla (puutteistaan huolimatta!) 
on ihan kiva kertoa lukemistaan kirjoista tai kat-
somistaan elokuvista. Cities I’ve Visited -sovellus 
edesauttaa oikeasti matkakokemusten vaihtoa. 

Neighborhoods olisi ideana hyvä – mutta toteu-
tuksena valitettavan huono. Valokuvien jakami-
seen Facebook tarjoaa selvästi välineen (Photos) 
myös sellaisille, jotka eivät ole muita netin kana-
via tulleet käyttäneeksi – ja katson mielelläni näitä 
kuvia, vaikka omani jaankin muilla tavoin. Six 
degrees instant-toteutuksena oli kiehtova, kerran 
kokeiltuna ainakin. Statuspäivitykset saattavat 
kyllä jäädä jatkossa viikkotasolle, näin näyttää 
käyneen myös monella muulla ystävälläni, alkuin-
nostuksen jälkeen – Facebookissa tuntuu selvästi 
olevan vähemmän aktiviteettia näinä päivinä kuin 
syksyllä.

Mutta – olen blogannut, enimmäkseen asial-
lisesti, halaamatta tai heittämättä lumipalloja, 
jo useamman vuoden, ja sitä taidan toistaiseksi 
ainakin jatkaa! Facebook ei myöskään ole korvan-
nut Gmailiä – eikä taida sitä ihan hetkeen tehdä, 
vaikka jotkut väittävät, että nuorisolla näin olisi 
käymässä. Tuskin myöskään poistun Linkedin -
yhteisöstä – siellä mukana oleminenhan ei työl-
listä käytännössä lainkaan, toisin kuin Facebook.

Facebookissa voi kaverille lähettää munan, josta 
aikanaan kuoriutuu vaikka hyvää syntymäpäivää 
-toivotus hattupäisen preeriakoiran kuvalla, tai suk-
laapupu.. hyvää pääsiäistä.


