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Sosiaalinen media Hämeenlinnan 
kaupunginkirjastossa

 Verkkokirjasto Arena
 Makupalat-linkkikirjasto
 Videot YouTubessa
 Kirjaston Facebook-sivut
 Kirjaston lokikirja (lopetettu)
 Häme-Wiki ja Virtuaalipolku.fi
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Häme-Wiki – kotiseututiedon 
tuottamista yhdessä 
käyttäjien kanssa
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Häme-Wiki lyhyesti

 Tietoa ja tarinoita Hämeestä
 Avattu elokuussa 2009
 Sisältää noin tuhat artikkelia ja kuvaa
 400 rekisteröitynyttä käyttäjää
 Sivuja katsottu yhteensä lähes miljoona kertaa
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Häme-Wikin periaatteet

 Avoimuus: kaikki voivat osallistua sisällön-
tuottamiseen.

 Yhteisöllisyys: wikiä kirjoitetaan yhdessä.
 Yhteisvastuu: käyttäjät vastaavat yhdessä 

sisällöstä.
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Häme-Wikiin kirjoittaminen

 Alustana käyttäjäystävällinen versio Mediawikistä
 Käytössä myös aikajana, tapahtumakalenteri ja 

kartat.
 Wiki-kirjoittamista opetettu eri puolilla Kanta-

Hämettä sadoille käyttäjille.
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Aikakone Eenokki

 Kuvapareilla kerrotaan Hämeenlinnan kaupungin 
muuttumisesta.

 Kuvat esitetään myös kartalla.
 Kuvien yhteyteen voi lisätä tekstiä ja linkkejä.
 Käyttäjät voivat lisätä Eenokkiin omia 

kuvaparejaan.
 www.hamewiki.fi/wiki/Aikakone_Eenokki

http://www.hamewiki.fi/wiki/Aikakone_Eenokki
http://www.hamewiki.fi/wiki/Aikakone_Eenokki
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   Virtuaalipoluilla retkeillään 
kulttuurikohteissa, tutustutaan 
palveluihin ja jaetaan tietoa 
kotiseudusta.
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Virtuaalipolku lyhyesti

 Google-kartoilla esitellään erilaisia kiinnostavia 
reittejä ja kohteita.

 Kartan kuvakkeiden alta löytyy kohteista 
lisätietoja, kuvia, linkkejä, videoita, äänitiedostoja.

 Avattiin marraskuussa 2010.
 Valmiina noin 60 karttaa Kanta-Hämeestä.
 Virtuaalipolku.fi rakennettu Joomlan ohjelmistolle.
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Virtuaalipolun sisältö

 Karttoja kirjallisuudesta, taiteista, palveluista, 
luonnosta, historiasta, urheilusta, tapahtumista…

 Reittejä kävelijöille, pyöräilijöille, autoilijoille, 
hiihtäjille, veneilijöille…
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Virtuaalipolku mobiilisti

 Google-kartat voi ladata matkapuhelimiin. 
 Hyödynnetään lisätyn todellisuuden tekniikkaa.
 Hämeenlinnan keskustassa ja puistoissa 

kymmeniä QR-viivakoodeja, joista löytyy lisätietoja 
kohteista.

 Koodeja luetaan puhelimilla, joihin on ladattu 
ilmainen viivakoodinlukuohjelma.
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Virtuaalipolun yhteisö

 Rekisteröityneet käyttäjät voivat arvioida ja 
kommentoida karttoja Virtuaalipolun yhteisössä.

 Käyttäjät voivat liittää palveluun omia karttojaan.
 Kartan tekoon löytyy hyvät ohjeet. 
 Karttoja voi jakaa sosiaalisen median kanavia 

myöten.
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Miksi kirjasto lähtee tällaiseen?

 Palvelut tukevat kirjaston perustyötä.
 Häme-Wiki ja Virtuaalipolku antavat uutta tietoa ja 

näkökulmia omaan alueeseen.
 Kirjasto hyödyttää asiakkaiden osaamista ja tietoja 

tekemällä verkkosisältöjä heidän kanssaan.
 Kirjasto tukee e-kansalaisuutta opastamalla 

kansalaisia sosiaalisen median käytössä.
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Palvelut on toteutettu Hämeenlinnan kaupungissa osana 
ESR-rahoitteista Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt –
hanketta.

Lisätietoja:
Maija Saraste
maija.saraste@hameenlinna.fi
050 3482 439
www.hamewiki.fi
Virtuaalipolku.fi

mailto:maija.saraste@hameenlinna.fi
mailto:maija.saraste@hameenlinna.fi
http://www.virtuaalipolku.fi/
http://www.virtuaalipolku.fi/
http://www.virtuaalipolku.fi/
http://www.virtuaalipolku.fi/

