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1 JOHDANTO

Viljelijän tulee tunnistaa muutokset markkinoilla ja omassa työkentässään, että hän

voi harjoittaa ammattiaan kannattavasti. Markku Vuorensola sanoi maaseutu- ja maa-

talouspolitiikan seminaarissa keväällä 2008, että tietotekniikka, kielet ja kansainväli-

syys maatalouden yhteydessä ovat tulevaisuuden asioita, joita ei voi ohittaa menettä-

mättä toimeentulon hankkimiseen liittyvän kehittymisen vaatimuksia. Tietotekniikan

tarpeellisuuden ymmärtää tässä yhteydessä, koska koneet ja laitteet teknistyvät ja vaa-

tivat viljelijältä tietotekniikan perusosaamista toimiakseen.

Moni ihmettelee, että mihin viljelijä tarvitsee kieliä ja kansainvälisyyttä työssään? Ti-

lojen kansainvälistyminen on kuitenkin todellista nykypäivää. Internetyhteydet ovat jo

lähes jokaisen talouden käytettävissä tai ainakin lähellä. Se on nopea kanava etsiä tie-

toa ilman poistumista tilalta ja yhteyksien kautta pääsee ympäri maailman esimerkiksi

etsiessä sopivaa harjoittelijaa tilalle. Moni sikatilallinen miettii tilan kannattavuutta

tämänhetkisellä tukirakenteella ja lihanhinnalla. Hän on saanut lukea tiedotusvälineis-

tä Tanskassa halvalla tuotetusta sianlihasta, jota tuodaan Suomenkin markkinoille.

Viljelijälle herää arvattavasti kysymys, että voivatko tanskalaiset tuottaa tuolla hintaa

kannattavasti lihaa ja mikä on siihen syy. Toki olisi suomalaisenkin tilallisen kannat-

tavaa saada tuotantokustannukset sellaiselle tasolle, että toiminta olisi kannattavaa ja

pystyisi kilpailemaan tuontilihan kanssa. Asiasta kiinnostunut viljelijä löytää, tutkittu-

aan tilannetta internetistä, kuvia erilaisista tuotantorakennuksista kuin mitä meillä on

Suomessa perinteisesti käytössä. Investoidessaan tuotantorakennukseen viljelijä sovel-

taa saamaansa tietoa, jota tukee mahdollinen tutustumiskäynti Tanskassa. Toinen esi-

merkki tulee sivuelinkeinosta, jota maaseutumatkailu edustaa tilalla. Nykyinen tuotan-

tosuunta lypsykarjataloudessa ei tuota tarpeeksi elättääkseen molemmat tilalla työs-

kentelevät henkilöt ja tilan aktiivinen emäntä tahtoo kehittää matkailutoimintaa pa-

remmaksi ja lähtee mukaan Reaktioketju-nimiseen projektiin, jossa maaseudun nais-

yrittäjille annetaan muun muassa vertaistukea ja samalla tutustutaan Italian maaseu-

tumatkailuun ja sen toimivuuteen. Italia on vanha matkailumaa ja maaseutumatkailu

on siellä jo pitkälle kehittynyttä toimintaan. Saamiaan ideoita emäntä soveltaa omaan

matkailutoimintaansa.
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Internetissä on monia keskustelusivuja, joista aktiivisuutensa ja toimintansa vuoksi

Murtolan tilan kotisivujen yhteydestä alkanut keskustelu (www.murtola.com) on lois-

tava esimerkki (Kuvio1.). Murtolan sivuilla kuvataan tilan toimintaa ja historiaa. Ku-

vat kertovat paljon tilan toiminnasta ja ympäristöstä. Lisäksi sivustolla on sääasema-

tietoja ja linkki maatalousfoorum keskustelulle. Sivuston pitäjä on aloittanut keskuste-

lun aikanaan itse Murtolan sivuston yhteydessä ja ajan myötä se on laajentunut suu-

reksi maatalouskeskusteluyhteisöksi, jonne pääsee osoitteella

www.murtola.com/foorum tai www.maatalousfoorum.fi. Keskustelussa jaetaan tietoa,

kokemuksia ja ajatuksia maataloudesta. Käyttäjiä on rekisteröitynyt yli 2000. Seuraa-

va askel voisi kenties olla sivuston laajentuminen kansainvälisesti ja osan keskustelus-

ta alkavan tapahtua englannin kielellä. Englannin kieli on jossakin mielessä tietotek-

niikkaa hallitseville tuttua, koska sitä opiskellaan koulussa ja monet ohjelmat ovat

englanninkielisiä.

Kuvio 1. Murtolan sivuston etusivu. (Murtola 2008.)

Tavoitteena on tutkia keskustelusivuja ja selvittää, kuinka toteuttaa kansainväliset kes-

kustelusivut viljelijöiden käyttöön. Lisäksi halutaan tutkia, kuinka keskustelu interne-

tissä toimii ja kuinka sitä saadaan aktivoitua. Menetelmänä on toimintatutkimus. Kau-

http://www.murtola.com/
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palliset jätetään työstä pois. Tutkimus on tärkeää uusien, jos ei jo olemassa olevienkin,

internetsivujen kannalta, koska muuten on vaarana, että vaivalla rakennetut ja hyödyl-

liset sivut jäisivät unholaan internetiin ja sivuista saatava hyöty mahdollisimman mo-

nille häviäisi. Tutkin, kuinka internetsivuilla toimitaan ja koetan sitä kautta löytää yh-

teisiä tekijöitä ja parannettavaa sivujen toiminnassa. Menetelmänä tässä osassa työtä

on sisällönanalyysi.

Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä toimii Savonia ammattikorkeakoulu, joka on

työn tilaaja, sekä muut NASEK -toimijat kansainvälisesti. NASEK -hankkeen luoma

Nasek.net- portaali on tehty siltä pohjalta, että niistä hyötyisivät kaikki käyttäjät maa-

taloudessa. Näitä käyttäjiä ovat työn osalta lähinnä viljelijät, opettajat, opiskelijat ja

asiantuntijat. NASEK on lyhenne sanoista Network for the Agricultural Sector to Ex-

change Knowledge. NASEK kehitettiin lähinnä toisen asteen opiskelijoiden ja opetta-

jien vaihtoon Euroopassa maatalousalalla. (Juntunen, E. Vuorela, U. 2005)

Palvelin eli serveri on fyysisesti se kone, missä ohjelma ja sivustojen tieto ovat. Ha-

kukoneita ovat esimerkiksi Google tai Yahoo!. Internetin käyttäjät hakevat tietoa ja

sivustoja hakukoneen kautta. Foorumi on keskustelupaikka internetissä. Paikka voi

olla näkyvillä kaikille internetin käyttäjille tai suljettu yhteisö, jossa kirjoitukset näky-

vät vain rekisteröityneille käyttäjille. Domain tai portaali tarkoittavat sivustoa. Yh-

teisö on alueellisesti rajattu ihmisryhmä, jolla on tiivistä vuorovaikutusta keskenään ja

suhteellisen voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Verkko ja verkosto ovat sanoja,

joiden avulla on helppo kuvata erilaisista toisiinsa liittyvistä tekijöistä rakentuva ja

muodostuva kokonaisuus. Sanat ovat toistensa synonyymejä ja kuvaavat ilmiöitä, jois-

ta muunlainen sanonta vaikuttaisi hankalalta tai vähemmän kuvaavalta. Verkkokes-

kustelu on vuorovaikutusta muiden ihmisten, opiskelijoiden ja opettajien välillä verk-

koympäristössä. Se voi olla reaaliaikaista tai uutisryhmätyylistä, vapaanuitoista mieli-

piteenvaihtoa tietystä aiheesta, kommentointia tai argumentointia tai yhteistä tekstin

tuottamista. (Verkko-opiskelij@n.opas)

Nasek.net- sivut on tehty Joomla -ohjelmistolla, joka on ilmainen ja sen kautta tehdyt

verkkosivut omaavat tietynlaisen layoutin eli ulkoasun. Koska Joomla on paljon käy-

tetty sivujen rakennusohjelma, sitä hakkeroidaan eli käytetään väärin ja sabotoi-

daan. Joomlalla on kehitetty turvallisuuspäivityksiä ja niiden kautta huomataan lähes

mailto:Verkko-opiskelij@n.opas
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välittömästi, jos sivuja on hakkeroitu. Sivuston toimivuuden kannalta on tärkeää huo-

lehtia päivityksistä. Sivustojen eli portaalien toimijoilla on monia nimityksiä, joita

käytetään erilaisten roolien ja valtuuksien mukaan. Esittelen tässä muutaman varsinkin

Nasek.net- portaalin kannalta tarpeellisen roolinimen Bijlsman kirjoittaman manuaalin

pohjalta. Webmasterin tai super administratorin oikeudet omaava käyttäjä voi

muokata koko sivustoa ja muuttaa koko sivuston layoutin tai rakenteen tai kokoonpa-

non. Hän voi sulkea tai hävittää koko sivuston. Administrator tai admin on sivuston

pääkäyttäjä, ylläpitäjä, joka huolehtii sivujen teknisestä toimivuudesta. Tehtävät mää-

ritellään sivuja perustettaessa ja pääkäyttäjä jakaa muille käyttäjille jatkossa käyttöoi-

keudet. Hän voi asentaa, muokata eli editoida ja poistaa sivujen osia kuten myös

käyttäjien rooleja. Admin-tason käyttäjä voi lisätä, muokata tai poistaa käyttäjän si-

vustolta. Moderaattori, author tai editoija ovat sivujen toimittajia. Heidän tehtävä-

nään on valvoa keskustelua ja valmistaa joissakin tapauksissa sivustoille materiaalia.

Admin myöntää oikeudet pyynnöstä tai muulla sovitulla tavalla. Author voi editoijasta

poiketen muokata tai poistaa kuvia. Editoija voi muokata omien artikkelien lisäksi

muiden artikkeleita. Publisher voi postittaa sisältöä ja editoida artikkeleita ilman pää-

käyttäjän lupaa. Manager on kuten publisher, mutta voi lisätä ja muuttaa Menu-

osiota kuten linkkejä ja yhteydenottoa jne. Vierailija tai rekisteröitynyt jäsen, user,

on sivustojen käyttäjä, jolla on oikeudet lukea tekstejä ja joissakin tapauksissa kirjoit-

taa esimerkiksi viestejä ja osallistua keskusteluun. Joskus vaaditaan rekisteröityminen

päästäkseen käyttämään sivustoa. (Bijlsma, 2006)

Markkinointi- ja toimintasuunnitelman tarvitsee jokainen järkevästi toimiva yritys

saadakseen tuotteensa kaupaksi. Tätä voidaan soveltaa internetsivuston toimintaan.

Tavoite ei ole silloin välttämättä kaupallinen, mutta toimiakseen sivusto tarvitsee

käyttäjiä ja heille sivusto pitää myydä. Suunnitelma koostuu monista osasista, joilla

hallitaan suunnitemallisesti yrityksen tilannetta. Suunnitelma ohjaa toimimaan oikeal-

la aikaa oikeassa paikassa ja kertoo kuka tekee ja mitä. Hakukoneet löytävät indek-

soimansa nettisivut ohjelmistolla, joka seuraa internetissä linkkejä. Esimerkiksi Ask

Jeeves/Teoma, Yahoo!, Google ja MSN Search ovat sellaisia hakukoneita, joille kan-

nattaa ilmoittaa sivustonsa. (Davis, H. 2007)

Viesti on teksti ja siihen liittyvät tiedot (nimi, päivä ja aika), jotka kirjoittaja jättää

foorumiin yhdellä kertaa. Viesteillä ei ole viestikohtaisia otsikoita. Vastaus on viesti,
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joka jätetään vastauksena toiseen viestiin. Otsikko tai aihe sisältää otsikkotekstin,

aloitusviestin ja vastaukset. Jos vastaukselle annetaan oma otsikko, se aloittaa uuden

ketjun. Kaikki otsikot ovat luetteloituna foorumin otsikkopalkissa tai etusivulla. Vies-

tiketju kertoo sen, mikä viesti on vastaus mihinkin viestiin. Foorumi sisältää kasva-

van otsikkoluettelon ja niiden viestit. Foorumin viestejä voi lukea myös aikajärjestyk-

sessä. Sivusto on oma www-sivukokonaisuus.  Sivustoon voi kuulua useita foorumei-

ta, jolloin foorumien välillä voi siirtyä linkeistä. (Ropponen 2008.).
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2 MAATALOUDEN TILA SUOMESSA JA POHJOIS-SAVOSSA

Suomessa on puhdasta, vesiä suojellaan, maaperä on peruskalliota, luonto ja maisema

monimuotoista. Maatalousyrittäjien osaaminen, ikärakenne ja jaksaminen sekä tilojen

kannattavuus, yritysten koko, tuottavuus, erikoistuminen, monialaisuus ja investoinnit

vaikuttavat taas yksittäisten tilojen osalta Suomen maatalouden luonteeseen. Kansalli-

sen politiikan kautta tukien saajien yläikärajat ovat ohjanneet suomalaisia tiloja nuo-

rennusleikkaukseen. Ennen EU-aikaa Suomessa oli Euroopan vanhimmat viljelijät ja

nyt tilanne on muuttunut siten, että nyt viljelijät ovat Euroopan nuorimmasta päästä

(Kuvio 2.).

Kuvio 2. Maatalouden toimintaympäristö. (Maatalouspolitiikan vaihtoehdot 2007, 11)
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Pohjois-Savon TE -keskuksen vuosikirjan 2007 mukaan alueella vuonna 2007 on

4730 tilaa, kun tiloja vuonna 2006 oli 4850 kappaletta. MTK:n jäsentilojen keskimää-

räinen peltoala on 25,4 hehtaaria tilalla ja metsäala 48,1 hehtaaria. Pohjois-Savossa

keskimääräinen peltoala on kutakuinkin sama, 24,25 hehtaaria tilalla, mutta metsää on

enemmän eli 58,45 hehtaaria tilallaan. Viljelijän edellytykset käyttää Internetiä ovat

vaihtelevat. Nuoret viljelijät ovat tottuneet jo opiskeluaikanaan tietokoneen käyttöön

ja Internetiin, mutta vanhat jo yli 50 -vuotiaat ovat heikommassa asemassa. Esimer-

kiksi MTK:n tilastoima jäsen viljelijöiden keski-ikä on 54 vuotta. Kokomaassa 55

vuotta. (MTK Pohjois-Savon vuosikertomus 2007, 28)

Maanviljelijät tuottavat ruokaa, joka kaupan ja teollisuuden kautta kulkee kuluttajan

käytettäväksi. Maatalous on osa elintarvikeketjua.  Elintarvikemarkkinat koostuvat

kilpailupolitiikasta, hintakehityksestä, kuluttajien mieltymyksistä ja luonnon mu-

kaisentuotannon sekä lähiruokastandardien osa-alueista. Erilaiset teknologiaratkaisut

ja globaalit muutokset energian, ilmaston ja markkinoiden suhteen heijastuvat myös

maatalouteen. EU -politiikka vaikuttaa reformien ja budjetin kautta määräten Suomen

Euroopan Unionilta saamien tukien määrää (Kuvio 6.).

Kuvio 3. Elintarviketalouden kokonaisrahavirrat. (Vuorensola, M. 2008)

Maatalous näyttelee tärkeää osaa elintarviketalouden kokonaisrahavirroissa (Kuvio

3.). Kaikkiaan elintarviketaloudessa liikkuu 20,5 miljardia euroa vuosittain. Elintarvi-
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keteollisuus olisi tuonnin varassa, jos Suomessa ei olisi omaa maataloutta. Maatalou-

den osuus kokonaissummasta on 13 %. (Vuorensola, M. 2008).

Elintarvikesektori työllistää noin 300 000 henkilöä vuosittain;  maatalouden, elintarvi-

keteollisuuden, kaupan, kuljetuksen sekä pakkauksen palveluksessa. ( Nieminen, J.

2008 17)
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Kuvio 4. Maataloustulon kehitys vuosina 1994 – 2007. Lähde: MTT Taloustutkimus,

lokakuu 2007.

Maatalouden Tutkimuskeskuksessa on tutkittu maatalouden tulokehitystä. Tulon kehi-

tys on ollut laskevaa vuodesta 2002 lähtien ja sitä ennen oli jyrkkä lasku vuodesta

1994 vuoteen 1998 (kuvio 4.). Pienen nousun jälkeen vuonna 2002 alkoi uusi lasku-

kausi vuoteen 2006 asti. Vuoden 2006 reaalinen maatalouden tulo on ollut suhdeluku-

na mitattuna noin 55 eli melkein puolet vuoden 1994 tulosta, joka on ilmaistu suhde-

lukuna 100. (MTT Taloustutkimus, 2007)

Maatalouden tulot ovat laskeneet ja palkansaajien tulot nousseet ja tätä kautta monien

viljelijöiden mielenkiinto on kohdistunut tilan ulkopuoliseen palkkatyöhön. Monet ti-

lat ovat lopettaneet ja tilan väki on siirtynyt palkansaajaksi omalle tai toiselle alalle.

Osalla tiloilla on osa-aikaista viljelyä ja yrittäjyyttä. Tämä tuo tiloille inhimillistä pää-

omaa. Inhimillistä pääomaa kertyy koulutuksesta, työkokemuksesta, yrityksistä ja
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erehdyksistä. Inhimillisen pääoman kertyminen antaa paremman kuvan ympäröivästä

maailmasta ja turhat asiat jäävät vähemmälle. Näin syntyy hyvää jälkeä tasaiseen tah-

tiin. (Kuhmoinen, T. 2008 24 - 25.)
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Kuvio 5. Maatalouden hintaindeksien kehitys 1995 – 2007. (Tilastokeskus)

Maataloustuotteiden tuotantovälineiden hintaindeksi on noussut suhteellisen tasaisesti

vuodesta 1999 (kuvio 5.). Maatalouden tuottajahintaindeksi on samaan aikaan sahan-

nut hiukan edestakaisin, mutta pysynyt kuitenkin kutakuinkin samana. Tuottajahin-

taindeksi on ollut alhaisemmillaan vuosina 1999 ja 2003 sekä 2005. Korkeimmat in-

deksiluvut ovat olleet vuosina 2001 ja 2007. Tämä kertoo sen, että tuotteiden hinnat

ovat pysyneet kutakuinkin samana, mutta tuotantovälineiden ostohinnat ovat nousseet.

Tästä seuraa, että katetuotto tiloilla on pienentynyt ja tilat joutuvat tyytymään huo-

nompaan tulokseen tai hakemaan kompensaatiosta tehokkaammasta tuotannosta. (Ti-

lastokeskus)

2.1 Suomi kansainvälisessä maataloudessa

Kansainvälisyys suomalaisessa maataloudessa on kasvanut Euroopan Unioniin liitty-

misen myötä. Viljelijät kilpailevat Euroopan markkinoilla osaavasta henkilöstöstä

myytävien tuotteiden ohella. (Vuorensola, M.2008).



10

Kuvio 6. Elintarvikeketjun strateginen viitekehys. (Jaakkola, T. 2008)

Suomea koskevaa maatalouspolitiikkaa ei enää tehdä vain Suomessa, vaan siihen vai-

kuttavat myös WTO ja Euroopan Unionin päätökset. Maatalouspolitiikka ja markkinat

ohjaavat tuotantoa. Maataloustuotantoon vaikuttavat tuet laskevat, markkinaohjaus

kasvaa ja energian hinta nousee. Pärjätäkseen viljelijän ratkaisevat menestystekijät

ovat kilpailukyky, informaatio ja osaaminen. Sanotaan, että vain nopeat elävät ja mitä

nopeammin viljelijä saa tiedon muutoksista sitä enemmän viljelijällä on aikaa tehdä

muutoksia omaan toimintaansa ja olla mahdollisesti edelläkävijä, jolla on hyvä kilpai-

luasema. Viljelijän tuki ja turva ovat informaatio eli tiedonkulku ja innovaatio eli ke-

hittäminen (Kuvio 6.). (Jaakkola, T. 2008)

Kansainvälisillä markkinoilla ja EU:n maatalouspolitiikassa tapahtuvat muutokset ai-

heuttavat tarvetta toimintatapojen muuttamiseen Suomessa ja yleisesti Euroopassa.

Markkinoiden tuntemus ja riskienhallinta antavat viljelijälle mahdollisuuden kytkey-

tyä muun muassa sopimusviljelyn kautta jalostuksen ja markkinoinnin arvoketjuun ja

saada näin myös oman osansa arvoketjun toiminnasta syntyvästä lisäarvos-

ta.(Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas 2008, 5)
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Euroopan Unionin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on turvata viljelijöille

kohtuullinen elintaso, tarjota kuluttajille korkealaatuisia kohtuuhintaisia elintarvikkei-

ta ja säilyttää EU:n maaseutuperintö. Maatalouspolitiikkaa on ajan mittaan muutettu

vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia tarpeita. Elintarvikkeiden turvallisuus, ympäris-

tönsuojelu, tuotteiden hinta-laatusuhde sekä polttoaineen raaka-aineena käytettävät

kasvit ovat nousseet yhä keskeisemmiksi teemoiksi. (Euroopan Unionin toiminta Maa-

talous 2008)

Kuvio 7. Euroopan Unionin maatalous -sivut. ( Euroopan Unioni, 2008)

Euroopan Unioni ja sen jäsen maiden yhteinen maatalouspolitiikka säätelee Suomen

maataloutta myönnettävien tukien ehtojen kautta. Kaikki asiakirjat, säädökset ja ase-

tukset löytyvät Internetistä Euroopan Unionin virallisilta Internet sivuilta osoitteesta

http://europa.eu/pol/agr/index_fi.htm (Saatavissa 14.5.2008). Kuviossa 7. on kuva

edellä mainitusta sivusta.

http://europa.eu/pol/agr/index_fi.htm
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Kuvio 8. Kaikkea tietoa ei ole saatavilla suomen kielellä. (Euroopan komissio, 2008)

Euroopan Unionissa käytettävistä kielistä yksi on englanti ja sillä kielellä löytyy kaik-

ki viralliset dokumentit. Kaikkia dokumentteja, muistioita ja asetuksia sekä artikkelei-

ta ei ole heti saatavilla suomenkielellä edes internetin välityksellä. Niiden kääntämi-

seen menee aikaa ja joitakin jätetään kokonaan kääntämättä. Kuviossa 8. näkyy teksti,

joka tulee tietokoneen näyttöruutuun, jos kyseisestä aiheesta ei ole suomenkielistä

versiota Euroopan komission sivuilla. 1990 -luvun lopulla perustetut kotiteurastamot

olivat suurissa vaikeuksissa, kun toimintaa säätelevät lait ja asetukset olivat vielä vie-

raalla kielellä ja niiden käännöstyö vasta alkoi. Samaan aikaan laitoksessa olisi pitänyt

jo toimia säädösten mukaan.

Pörssin käyttö on viljakauppasopimusten hinnoittelun perusteena yleisintä Pohjois-

Amerikassa. Siellä on vuosisataiset perinteet viljan pörssikaupassa. Koko maailman

johtava viljapörssi on Chicagossa. Tämä pörssi vaikuttaa suoraan tai välillisesti viljan

hinnoitteluun kaikkialla maailmassa. Euroopan suurimmat pörssit ovat Pariisissa ja

Lontoossa. Viljan hintatason nousu ja EU:n viljapolitiikan muutokset ovat irrottaneet

viljamarkkinat interventiohinnoista, jotka aikaisemmin ovat ohjanneet Euroopan vil-

jamarkkinoita. Viljakauppaa käydään myös enenevässä määrin tilojen välillä. Tätä

kaupan käyntiä on pyritty helpottamaan luomaan Internetiin hintalaskuri. Laskuri löy-

tyy osoitteesta www.proagria.fi/palvelut/kasvi/hintalaskuri.asp(Viljakaupan ja sopi-

musviljelynopas 2008, 12 – 13.).
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2.2 Aikaisemmat hankkeet, tutkimukset ja selvitykset

Euroopan Unionilla on maaseudunkehittämisrahasto, joka auttaa maaseudun kehitty-

mistä muuallakin Euroopassa. Monet hankkeet ovat saaneet rahoitusta näiden rahaston

rahojen turvin. Hankkeilla on pyritty lisäämään myös viljelijöiden osaamista. Kan-

sainvälisiä maatalousalan hanke-esimerkkejä Savonia ammattikorkeakoulun kohdalla

ovat NASEK ja Savonia ammattikorkeakoulun hallinnoima Eurofarmari ja INNO-

FOREST. Eurofarmari oli maakunnallinen maatalousyrittäjien kansainvälisyyskoulu-

tushanke, joka päättyi vuoden 2007 lopussa. Hanke järjesti kieli ja kansainvälisyys-

koulutusta. Projektin lopussa amk-agrologi opiskelija Heli Grön rakensi hankkeen

toimijoille yhteiset internetsivut opinnäytetyönään. INNO-FOREST taas oli innovaa-

tio- ja yhteistyöhanke metsäsektorille. Hanke toteutettiin englannin kielellä. Osanotta-

jia oli 13 Euroopan maasta. EU -hankkeet järjestivät tutustumisia ja retkiä ympäri Eu-

rooppaa. Esimerkiksi Eurofarmareilla ja Reaktioketjulla on kansainvälisiä kumppanei-

ta ja maatilojen yrittäjät vierailivat Italiassa keväällä 2006. Reaktioketju oli maaseu-

dun naisyrittäjille suunnattu oppimisrenkaiden kautta hyvien käytäntöjen jakamiseen

perustuva projekti ja se on saanut jatkoa uudella vastaavalla FUTUURI-hankkeella.

Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua agrologiopiskelujensa ai-

kana erilaisiin kansainvälistymishankkeisiin ja kursseihin kuten MultiPro. Opetus jär-

jestetään pääosin Savonia ammattikorkeakoululla, mutta opiskelijoita on sosiaali-, ter-

veydenhoito- ja maatalousaloilta ympäri Eurooppaa. Joka vuosi osa opiskelijoista läh-

tee harjoittelemaan ulkomaille saadakseen kansainvälistä kokemusta ja näkemystä.

NASEK -projektista on tehty jo kaksi opinnäytetyötä. ((EU:n Leader -ohjelma kehit-

tää maaseutua paikallisin voimin, Reaktioketju 2008, Savonia Ammattikorkeakoulu

kansainvälinen toiminta, 2008.)

MTT:n maatalousteknologian tutkimus (Vakola) on aikaisemmin tutkinut viljelijöiden

tarpeita maatilan johtamiseen ja sen kehittämiseen sekä internetiä sen työvälineenä.

Maataloudelle internetpalvelujen määrä kasvaa jatkuvasti. Viljelijät tekevät erilaisia

tilauksia ja ilmoituksia tietoverkkojen kautta. Vakolan johtamisen hyvinvointi tutki-

muksen on rahoittanut Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Johtamisella hyvinvointia

eli Jopas-kehityshankkeen kautta vuosina 2003 - 2004. Tutkimuksen pohjalta luotiin

Jopas-portaali, jossa on linkkejä esille nousseita aihealueita käsitteleville sivustoille.

(Leppälä ym. 2005,3.)
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Vuokko Hakala toteaa opinnäytetyössään (2004), että internet sekä sen kautta keskus-

telusivut ovat yksi kanava päästä ulkopuoliseen maailmaan maatilalta käsin ilman

matkustamista ja poissaoloa ansiotyöstä. Keskustelun tavoitteena on vaihtaa mielipi-

teitä ja oppia uutta. Opinnäytetyössä on tehty kyselytutkimus Valma-palvelun käytöstä

ja kehittämisestä. Valma on johdettu sanoista Valio maito. Muita työssä mainittuja oh-

jelmia ovat A-netti, Vipu, Metsäverkko ja Agrinet. Työssä on todettu, että vertailua on

vaikea toteuttaa internet-sivustojen kesken, koska palvelut ovat käyttäjäkohtaisia ja eri

alojen sivut poikkeavat sisällöltään ja käyttötarkoitukseltaan liian paljon toisistaan.

Sivustojen ja niiden käyttäjien kehittämiselle nähdään kuitenkin tarvetta. Maaseudulla

ongelmia aiheuttavat pitkät etäisyydet, huonot verkkoyhteydet ja käyttäjien puutteelli-

set taidot. Sähköinen tiedonsiirto on kuitenkin luonut uusia toimintatapoja maaseudul-

le.(Hakala, V. 2004.)
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3 YLEISTÄ VIESTINNÄSTÄ

Keskustelusivuilla tapahtuva toiminta on viestintää. Viestintä on ihmisten välistä fyy-

sistä tiedonvaihtoa tietoisin ja tiedostamattomin keinoin. Sosiaalipsykologiassa on

mainittu sosiaaliset verkostot ja niissä on keskeistä se, että ne kaikki perustuvat ihmis-

ten väliseen vuorovaikutukseen. Ihmiset muodostavat yhteisöjä, jotka tuovat yksilölle

mahdollisuuden selviytyä eteenpäin antamalla turvallisuutta, yhteisvastuuta ja mah-

dollisuuden samaistua muihin.  Internet mahdollistaa yhteisöjen syntymisen alueellis-

ten rajojen yli niistä välittämättä. ”Tietoverkkojen kautta syntyneille yhteisöille on

ominaista hajautuneisuus ja jonkinasteinen kuvitteellisuus, mikä tekee niistä eri tavalla

koostuvia kuin perinteiset yhteisöt”. Tämä kertoo yhteisöllisyyden muuttumisesta eikä

se vähennä tällaisten yhteisöjen merkitystä. (Koskela yms. 2007, 91 - 92)

Verkoston voi aktivoida vuorovaikutuksen avulla toimimaan tilanteen mukaan. Ihmi-

nen voi käyttää verkkoa resurssina erilaisiin tarkoituksiin. Se voi olla arvokasta pää-

omaa vaikka työpaikkaa hakiessa. ( Koskela yms. 2007, 93)

Kuvio 9. Leija strategisen johtamisen ja viestinnän metaforana. (Åberg, L. 1997)

Leif Åbergin Viestinnän Strategiat kirjassa (1997 s.19 -21) kerrotaan, että riippumatta

siitä, millainen leija on, sen on lentoon saamiseksi täytettävä muutama fysiikan lakien

ehto. Leija kuvastaa yrityksen tai vaikkapa hankkeen toimintaan vaikuttavia asioita.
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Leijassa on oltava tuulipintaa, joka muuttaa ilman virtauksen ylöspäin nostavaksi

voimaksi. Tuulipinta muodostuu monesta eri osa-alueesta. Visio on kaiken tekemisen

tarkoitus, ”johtotähti”. Tässä tutkimuksessa visiona on saada aikaan kansainvälisen

kilpailun kiristymisen vuoksi viljelijälle tarpeellinen ja toimiva keskustelufoorumi.

Pelkkä visio ei luo tarpeeksi tuulipintaa leijalle sen lentämiseksi vaan tarvitaan ihmi-

siä, joita ovat NASEK tiimi, opiskelijat, opettajat, asiantuntijat ja muuta viljelijät. Ih-

miset toimivat vision saavuttamiseksi. Se, kuinka viestitään eli kerrotaan foorumista.

Jonkun tai joidenkin pitää johtaa toimintaa. Johtaminen on osa leijaa, sen tuulipintaa.

(Kuvio 9.)

Leijan kehikko on työyhteisön rakenne, jossa toimitaan. Kehikossa on eri värejä ja

materiaaleja, kuten missio tai liikeidea, strategia, tavoitteet ja tehtävät. Leijan värejä ja

materiaaleja ovat myös legitimiteetti eli työyhteisön jäsenten toiminnan oikeutus ja

yleinen hyväksyntä, yhteisökulttuuri, ryhmä- sekä yksilödynamiikka. Leijalla on myös

häntä, jossa riippuvat kehikon perinteet ja taustat. Häntä on hidaste, mutta luo vakaut-

ta samalla kuin se tuo lentoon näyttävyyttä, iloisuutta ja riemua. Pelkkä leija on tekni-

nen esine ja se tarvitsee ihmistä lentääkseen. Leijan on oltava symmetrinen ja nyörin

kiinnityspiste on ratkaiseva balanssin kannalta. Balanssia on haettava koko ajan, koska

siihen vaikuttavat tuuliolot, maastotekijät, kilpailu, tavoitteet ja lennättäjän taito. Liik-

keen johto yhtä hyvin kuin projektin vetäminenkin on kuin leijan lennättämistä. Len-

nätys edellyttää, että tunnetaan nykytilanne. Tilanne on leijan ominaisuudet ja lennä-

tyshetken tila. Työyhteisön sisällä sisäisiä tekijöitä on soviteltava tilanteen edellyttä-

mällä tavalla. Tarvitaan tilannetehokkuutta ja balanssia. (Åberg, L. 1997, 19 -21.)

Vastatuuli on muutosvastarintaa, kyvyttömyyttä uusiutua, kuunnella ja kokeilla. Se on

haluttomuutta omien rajojen tunnistamiseen ja vallan sekä vastuun jakamiseen. Koval-

la tuulella leija tempoilee ja herpaantuminen ratkaisevalla hetkellä saattaa tuhota hie-

non leijan. Tyynellä säällä lennättäjän on itse luotava nostovoima. Ihmisten on siis

toimittava tiimissä siten, että kuunnellaan, kokeillaan ja keskustellaan tilanteet selvik-

si. Asioiden ymmärtäminen pienentää muutosvastarintaa ja vakauttaa tiimin toimintaa.

Leija, kuten NASEK -portaali, vaatii jatkuvaa huoltamista ja virittämistä, että se lentää

yhä korkeammalle ja paremmin. Viestintä on eräs tärkeä tekijä, joka koskettaa leijan

kaikkia osia kehikossa. Leijoja tuhoavia puita, portaalin toimintaympäristössä tämä

tarkoittaisi esimerkiksi toiminnan rahoitusta, on myös varottava ja koetettava selvitä
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niistä mahdollisimman pienin vaurioin. Kuitenkin jokaisella leijalla on elinkaarensa.

(Åberg, L. 1997, 19 -21.)
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4 VIESTINTÄ VERKOSSA

Alun perin verkko tarkoitti punomalla tehtyä työtä, jota käytettiin kalastukseen ja met-

sästykseen. Nykyään sanaa käytetään asioista, joissa saatetaan nähdä samanlaisia pu-

nosmaisia piirteitä. Verkosto taas tarkoittaa monista verkoista muodostuvaa kokonai-

suutta. (Koskela yms. 2007, 90.).

Verkkokeskustelu eroaa kasvokkain tapahtuvasta viestinnästä siten, että keskustelu ta-

pahtuu kirjoittamalla. Kirjoittajan täytyy muuntaa ajatuksensa tekstiksi puhumisen si-

jaan. Tietokone on keskustelun toteutuksen väline ja kanava. Keskustelu on myös

usein pitkäkestoisempaa kuin kasvokkain keskustelu ja yhden keskustelunteeman kes-

to on muutamasta päivästä reiluun viikkoon. Keskustelussa ei voi tehdä päätelmiä

toisten osallistujien sanattomasta viestinnästä. Sanatonta viestintää ovat muun muassa

eleet ja ilmeet. Keskustelu ei sido aikaan tai paikkaan samaan tapaan kuin kasvokkain

tapahtuva keskustelu ja puheenvuoron saamismahdollisuus on yleensä hyvä, riippuen

keskustelijamäärästä. Voit myös rauhassa valmistella ja muokata puheenvuoroasi.

Voit palata keskustelun aikaisempiin vaiheisiin ja yleensä lisätä puheenvuorojasi mi-

hin tahansa keskustelun kohtaan. (Verkko-opiskelij@n.opas).

Verkossa voi keskustella reaaliaikaisesti esimerkiksi, chat-keskustelu, tai ei-

reaaliaikaisesti. Erilaisia ei-reaaliaikaisia keskustelutapoja on kolme. Mielipiteiden

vaihtaminen tapahtuu tavallisimmin arkikokemuksen perusteella. Tällöin ei yleensä

käytetä lähdekirjallisuutta tai muuta lähdeaineistoa. Tällainen keskustelu voi olla uu-

tisryhmässä. Argumentoiva keskustelu on sitä vastoin näkökulmien kuvausta, vertai-

lua ja arviointia lähdekirjallisuuden perusteella. Tällöin omien ajatusten ja näkökulmi-

en perustelu sekä kriittinen arviointi on tärkeää. Argumentoiva keskustelu vaatii läh-

deaineiston huolellista selvittämistä ja tuntemusta. Perusasiat pitää hallita hyvin. Kes-

kusteluun täytyy suhtautua tilanteena, jossa asiasisällöt ovat arvioinnin, vertailun ja

kritiikin kohteena, eivät ihmiset eli kirjoittajat. Kommentoiva keskustelu voi koskea

voi koskea esimerkiksi toisten puheenvuoroja. Kommentoinnissa voi tuoda esiin aja-

tuksiasi, uusia näkökulmia keskusteluun, teksteihin tai tuotoksiin. Kommentoivan

keskustelun aineksen ominaisuudet ovat omien puheenvuorojen lähtökohtana. (verk-

ko-opiskelij@n.opas)

mailto:Verkko-opiskelij@n.opas
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4.1. Sivuston suosio verkossa

Usein vaatii paljon työtä saada kävijöitä sivustolle riippumatta siitä kuinka hyvät sivut

ovat sisällöltään. On olemassa monia tapoja saada sivustoille liikennettä. Toiset niistä

ovat maksullisia kuten mainokset ja toiset ilmaisia. Monet ilmaiset voivat olla maksul-

lisia tehokkaampia ja tuoda tarkemmin kohdennettua liikennettä sivustoille. Sisäl-

tösivuille pitää olla markkinointisuunnitelma, koska yksikään järkevästi toimiva yritys

ei lähtisi markkinointi- tai pr-kampanjaan ilman sellaista. (Davis 2007, 3, 29.).

Suunnitelman kaksi tärkeintä osatekijää ovat kohdeyleisön tietäminen ja toimintaku-

vauksen luominen. Toimintakuvaus vastaa kohdeyleisön tarpeisiin ja saa heidät kiin-

nostumaan sivustosta. Toimintakuvaus sisältää hissimyyntipuheen, tarkistuslistan

luomisen ja sivuston nimeämisen. Hissimyyntipuheeseen kiteytetään liikeidea lyhyesti

lauseella tai kahdella. Huomiokyky ja yksityiskohtien seuraaminen ovat päätekijät

verkkojulkisuuden ja kävijöiden onnistuneessa hankkimisessa. Sivusto pitäisi nimetä

siten, että se auttaa toimintakuvauksen kertomisessa. Hyvän ja oikeanlaisen nimen

löytäminen on vaivan arvoista. Sivuston nimen pitäisi olla mieleen painuva ja kertoa

liikeideasta tai tuoda se ainakin mieleen.(Davis 2007, 30.).

Voi kestää jonkin aikaa, että hakukone löytää sivuston, jota pidät, koska internet maa-

ilma on valtava ja se muuttuu koko ajan. Siksi on järkevää nopeuttaa prosessia ilmoit-

tamalla sivusto manuaalisesti hakukoneiden käyttöön. Sivuston ilmoittaminen haku-

koneisiin vaatii kärsivällisyyttä ja saattaa tuottaa rajallisia tuloksia. Kalliimpi tapa on

osallistua ohjelmaan, joka pyytää maksamaan hakukonelistauksista. Halvempi tapa

on, että listaat sivustosi hakukoneen menettelytapojen mukaan ja palaat puolen vuo-

den päästä tarkistamaan, onko sivustosi hakukoneen indeksissä. Itse hakukoneiden

käyttäminen on luultavasti tehokkain tapa päästä mukaan hakukoneisiin. Ask Jeeves/

Teoma ja Yahoo!, vaativat rekisteröitymisen voidakseen tehdä ilmoittautumisen. Il-

moittautumissivuille on omat osoitteensa. Googleen se on

http://www.google.com/addurl/. Monet webhotellit tarjoavat työkalun, jolla voi il-

moittaa domainisi URL -osoitteet usealle hakukoneelle yhtä aikaa. Sivunilmoittamis-

työkalun käyttöä varten pitää olla valmiina avainsanalista ja hissimyyntipuhe. Hake-

mistojen kautta pääsee myös listauksiin. Open Directory Project (ODP) ja Yahoo! Di-

rectory ovat linkkikirjastoja, joiden avulla pääsee hakukoneen listauksiin niin sanotus-
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ti takaoven kautta. Hakemisto eroaa hakukoneen käyttämästä tietokannasta. Hakemis-

to luokittelee sivut rakenteen perusteella ja sivut pääsevät tiettyyn kategoriaan vasta,

kun ihmistoimittajat ovat arvioineet ne. Hakemistojen sisällä voi tehdä hakuja kuten

hakutietokannasta. ODP:n kategoriaan pääseminen tarkoittaa myös, että sivustosi si-

sällytetään todennäköisesti Googlen nettitietokantaan asianmukaisesti luokiteltuna.

Yahoo! toimii pitkälti samalla tavalla. Sitä pidetään yllä yksityisesti. Kuka tahansa

käyttäjä voi ryhtyä oman harrastuksena tai asiantuntemusalansa ODP -toimittajaksi.

Internetissä suosion tärkeä mittari on sisään tulevien linkkien määrä. Tämä tarkoittaa

muulta sivustoilta sivustoille tulevia linkkejä. Tämäkin on työlästä ja vaatii pähkäilyä.

Google PageRank -järjestelmä käyttää sisään tulevien linkkien määrää järjestäessään

näytettäviä sivustoja. Sivujen pitäjä voi itse pyytää linkittymään toisia sivuja omilleen.

Toisen sivuston webmasterin on järkevää linkittyä sivustoille, jotka sisältävät vastaa-

vaa tai lähellä olevaa sisältöä, koska se tuo lisäarvoa sivuston käyttäjille. Parhaat si-

sään tulevat linkit tulevat sivustoilta, joissa on sivustosi kannalta täydentävää ja aihee-

seen liittyvää materiaalia tai ovat keskussivusto, joka on jonkin tietyn ryhmän keskei-

nen säilytyspaikka. ( Davis 2007, 31 – 33, 35 – 36, 40 – 41.).

4.2 Viestinnän epäonnistuminen verkossa

Viestintää on enemmän kuin mitä yksittäinen ihminen voi ottaa vastaan. Ennen mui-

noin ihmiset viestivät kasvokkain pareittain tai ryhmissä. Seuraavaksi tulivat lehdet,

sitten radio ja puhelin sekä lopulta televisio. Kehityksessä mukana on muukin tekniik-

ka kuten ihmisten liikkumisen lisääntyminen moottorien keksimisen jälkeen. Ihmiset

tapaavat yhä suurempia joukkoja niin halutessaan. Tietokoneiden ja Internetin keksi-

minen lisäsi viestintään vielä yhden ulottuvuuden lisää. Yksilön on jo vaikea pysyä

mukana kaikessa, koska hänellä on mahdollisuus seurata lähes koko maailman tapah-

tumia eri välineiden kautta.

Viestinnässä on aina kaksi osapuolta, lähettäjä ja vastaanottaja. Monista kanavista joh-

tuen syntyy viestintätulva. Viestintätulvan vaikutuksesta se, että yksilön eli viljelijän

ja halutun keskusteluportaalin kohtaaminen voi onnistua tai epäonnistua. Viestin lä-

hettäjä, tässä työssä NASEK-portaalin tiimi, on ratkaissut monia ongelmia teknisen to-

teutuksen suhteen, valinnut kohderyhmänsä ja verkottunut. Portaalin toimimiseksi tar-
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vitaan henkilö, joka ottaa vastuun sivujen ylläpidosta eli pääkäyttäjä. Teknisiä ongel-

mia ovat sivujen palvelimen laatu ja sijoittuminen, raha ja aika. Nämäkin on ratkaista-

va, jotta sivut ovat keskustelijoiden käytettävissä. Internetissä portaalin tulee erottua

joukosta valinnoillaan alan ja kohderyhmän mukaan. Portaali kohtaa kilpailua vastaa-

vilta alan sivustoilta sekä myös muilta, jotka vievät käyttäjän huomion ja ajan. Portaa-

lissa on mahdollisesti syntynyt teknisiä ongelmia ja ylläpidosta on pitänyt sopia. Si-

vuille tarvitaan kävijöitä, liikennettä. Keskusteluun tarvitaan keskustelijoiden ja käyt-

täjien värväys keskustelun aloittamiseksi ja moderaattorit eli henkilöt, jotka vastaavat

keskustelun seurannasta jatkossa. Teknisen puolen pitää olla tässä vaiheessa kunnossa

keskustelun aloittamiseksi.(EU -alueohjelma 2000 – 2006, 17.)

Viestin vastaanottaja eli viljelijä joutuu tekemään valintoja kotimaisen ja ulkomaisen

tarjonnan kanssa kielitaitonsa mukaan. Aihealueen rajaaminen ja valintojen tekeminen

tapahtuu käyttäjän omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan, koska laajan tarjon-

nan kanssa on muuten vaikea toimia. Käyttäjän on toimimista ja tiedon etsintää ver-

kosta on helpotettu hakukoneilla. Hakukoneille annetaan hakusanoja halutusta aihees-

ta. Hakukoneet etsivät vastaavuuksia eri portaalien antamista hakusanaluetteloista.

Käyttäjän hakukoneeseen syöttämät hakusanat eivät välttämättä vastaa portaalia, jos

portaalista ei ole niitä annettu hakukoneille, ja tieto sivuista jää saavuttamatta hakuko-

neen kautta. Kuviossa 10. viestin lähettäjän ja viestin vastaanottajan kohtaaminen ta-

pahtuu monen valinnan ja päätöksen jälkeen KABOOM! -kohdassa.(EU -alueohjelma

2000 – 2006, 17.)

Eräs riskitekijä portaalin toimivuuden kannalta on se, että sivujen ylläpito ei käytän-

nössä onnistu. Siihen vaikuttavat tekniset ongelmat, joita ovat palvelimen toimivuus,

käytettävissä oleva aika ja raha. Toisaalta taas epäonnistumiseen vaikuttaa se, että

henkilö, joka vastaa sivujen ulkoasusta ja sisällöstä siis muusta kuin keskusteluista, ei

toimi. Tässä tarkoitan lähinnä pääkäyttäjää eli administratoria. Kolmas epäonnistumi-

nen piilee siinä, että ei saada sivuille keskustelua tai kävijöitä, värväys epäonnistuu.

Toisaalta taas sivulle voi saapua ”häiriköitä” ja heidän eliminoimisensa epäonnistuu.

Yleensä ottaen keskustelusivujen ylläpito epäonnistuu, jos sivuille ei saada moderaat-

toreita tai he eivät tee työtään. (EU -alueohjelma 2000 – 2006, 17.)
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Kuvio 10. KABOOM: Viestintätulvan vaikutuksia.(EU -alueohjelma 2000 – 2006. 17)

4.3 Verkkosivujen tekeminen

Pystyäkseen arvioimaan verkkosivujen toimivuutta ja miettimän kehittämisehdotuksia

tulee tuntea hiukan sitä tapaa, kuinka verkkosivusto rakennetaan. Tietokoneissa on

oma kielensä, jota ne ymmärtävät. Kone ottaa vastaan käskyjä ja suorittaa ne omalla

kielellään. Näkymättömissä pinnan alla oleva teksti on sarja peräkkäisiä numeroita,

joita sanotaan merkeiksi silloin kun ne esittävät tekstiä. Merkkejä ovat esim. pienet ja

ISOT kirjaimet, välimerkit ja välilyönti. Näppäimistön napin painaminen tuottaa aina
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yhden merkin. Merkkeihin ei sisälly mitään tietoa siitä, että minkä kokoisina tai väri-

sinä ne pitäisi esittää tai ovatko ne lihavoituja, kursivoituja ja mitä fonttia ne ovat tyy-

liltään. (Ropponen 2008.).

Internetistä löytyy kattavat ohjeet omien verkkosivujen tekemiseen. Esimerkiksi sivul-

le.net -osoitteesta löytyy kotisivujen teko-ohjeita ja keskustelua sivujen tekemisestä.

Sivustolla on myös linkkejä muihin ohjeisiin ja kirjallisuus vinkkejä. NASEK- portaa-

li on tehty Joomla- ohjelmalla. HTML-sivujen, joita internetsivut ovat, tekemiseen

käytetään tekstieditoria. Tekstieditoreja ovat esimerkiksi Windows käyttöjärjestelmäs-

sä muistio, joka on englanniksi Notepad sekä Linux käyttöjärjestelmässä esimerkiksi

gedit, nedit tai nano. Tekstinkäsittelyohjelma on eri asia kuin tekstieditori eikä ne so-

vellu kunnolla HTML-sivujen tekemiseen. (Ropponen 2008.).

HTML-tekstin ideana on sopia merkinnöistä, joilla teksti saadaan näkymään halutulla

tavalla, jonkun kokoisena tai värisenä. Näitä merkintöjä sanotaan tageiksi. Tagien kir-

joittaminen käsin on hyvin hidasta ja vaatii paljon työtä verrattuna siihen että ohjelma

tekisi sen automaattisesti. HTML-sivujen tekoon on käyttötarkoitukseltaan aivan omia

ohjelmia ja ne ovat Windowsin Muistiota tai muuta tavallista tekstieditoria mukavam-

pia  käyttää.  Näitä  ohjelmia  on  pääasiassa  kahta  mallia.  Toinen  on  HTML-

ominaisuuksilla varustettu tekstieditori ja toinen WYSIWYG- editori. HTML-

ominaisuuksilla varustetut tekstieditorit toimivat pääosin kuten muistio, mutta näihin

on lisätty nappeja, joiden painaminen vastaa tagin kirjoittamista näppäimistöllä. Li-

säksi monilla ohjelmilla on ominaisuus, jolla voi lähettää sivut FTP -palvelimelle, jol-

loin et tarvitse sitä varten eri ohjelmaa. Esimerkkeinä mainittakoon NoteTab Light ja

Coffeecup. WYSIWYG- editorit eroavat HTML- ominaisuuksilla varustetusta teks-

tieditorista siten, että sivu näkyy ikkunassa koko ajan samanlaisena kuin WWW-

selaimessakin, ja myös kuvat näkyvät. WYSIWYG- editorit näyttävät tekstinkäsittely-

ohjelmilta, joissa voi esimerkiksi maalata tekstiä hiirellä ja painaa sitten lihavoin-

tinappia. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Macromedia Dreamweaver ja Namo We-

bEditor. Molemmissa on template- ja FTP- ominaisuudet. Mozilla Composer tulee

Mozilla Firefox- selaimen mukana. (Ropponen 2008.).

Mozilla- ja Microsoft Explorer- selain ovat internetin katseluohjelmia. Ilman tällaista

ohjelmaa ja käyttöliittymää tietokoneella ei pääse internetiin. Useimmissa ilmaista si-
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vutilaa tarjoavissa www-palveluissa on jonkinlainen WYSIWYG- ohjelmaa vastaava

"editori", johon voi kirjoittaa tekstiä, lisätä kuvia tai linkkejä ja jotka tulevat sitten nä-

kyviin sivulle. Näiden editorien kanssa HTML- sivujen teossa alkuun pääseminen on

helppoa, koska et tarvitse itsellesi mitään ohjelmia, eikä sinun tarvitse tietää

HTML:stä mitään. Sivuja ei myöskään tarvitse erikseen lähettää sivuja mihinkään.

(Ropponen 2008.).

Muunnettaessa näkemäämme tekstiä tietokonekieleksi tarvitaan avuksi tulkki ja se on

HTML -sivustoja tehdessä editori, joka käyttää tageja. HTML -tagi koostuu samanlai-

sista merkeistä kuin tekstikin. <-merkki aloittaa tagin ja >-merkki lopettaa sen. Aloi-

tus- ja lopetusmerkkien väliin tulee tagin nimi. Esimerkiksi <hr> on tagi, joka tuottaa

sivulle vaakasuoran viivan. Tekstiin vaikuttavat tagit esiintyvät pareittain. Tagin vai-

kutus alkaa alkutagista ja loppuu lopputagiin. Lopputagi tehdään lisäämällä nimen

eteen /-merkki. Alkutagi + sisältö + lopputagi -yhdistelmän nimi on elementti. Seu-

raavana on esimerkki B-elementistä, jonka vaikutus on tekstin lihavointi. Kirjoitetta-

essa ”Tässä on <b>lihavoitu</b> sana.” se näkyy selaimessa näin: Tässä on lihavoitu

sana. Tagin nimen ja loppumerkin väliin voi laittaa attribuutteja, joita näet myöhem-

missä esimerkeissä. Tageista ja tekstistä tulee HTML -sivu. HTML -tekstissä vaadi-

taan tiedostoon tietyt elementit (Kuvio 11.).

Kuvio 11. pienin mahdollinen HTML -sivu.

"Otsikko" näkyy selaimen otsikkopalkissa ja "Sivun sisältö tulee tähän" näkyy sivun

sisältönä. Asian voi tarkistaa kopioimalla esimerkki Muistioon, tallentaa sen nimellä

"testi.html" ja katsoa tekemääsi tiedostoa selaimella. HTML-tiedostossa välilyöntejä

<html lang='fi'>

<head>

 <title>Otsikko</title>

</head>

<body>

 Sivun sisältö tulee tähän.

</body>

</html>
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ja rivinvaihtoja saa olla melkein missä tahansa kohdassa, myös tekstin välissä, niin

paljon kuin tarvitaan. Tekstin ja tagit voi siis järjestellä siten, että se näyttää selkeältä.

Jokainen HTML- sivu on yksi tiedosto, jonka nimen lopussa lukee .htm tai .html. Etu-

sivu täytyy tallentaa nimellä index.html tai index.htm. Sivuilla olevat kuvat ovat erilli-

siä tiedostoja, jossa kukin kuva on oma tiedostonsa kuten HTML- sivukin. Windows

piilottaa hämäävästi tiedostojen nimien loppuosia, joten et ehkä aina näe .htm tai .jpg -

loppua. (Ropponen 2008.).

WYSIWYG -editoria käytettäessä ei välttämättä tarvitse tietää mitään itse HTML:stä.

Sivu tehdään kirjoittamalla näppäimistöllä ja käyttämällä ohjelman lihavointeja, otsi-

koita, värejä sekä muita ohjelman ominaisuuksia. Lisättäessä sivulle kuvia, kopioidaan

ne ensin samaan kansioon/hakemistoon kuin mihin tallennat tekemäsi sivut. Kuvat pi-

tää muista lähettää myös palvelimelle. (Ropponen 2008.).

Sivun saat näkymään netissä hankkimalla ensin kotisivutilaa. Usein sen saa samasta

paikasta kuin internet-yhteydenkin. Lisäksi netissä on paikkoja, joista saa tilaa ilmai-

seksi. Esimerkiksi Sunpointista tilaa saa tekstiviestillä. Geocities tarjoaa ilmaista sivu-

tilaa mainoksia vastaan ja FreeWedistä saa tilaa lisäämällä vapaamuotoisen linkin si-

vustolle.  Jos käytät Muistiota tms. ohjelmaa, jossa ei ole FTP-ominaisuutta, imuroi

jostain  FTP-ohjelma.  Esimerkiksi  WS_FTP  LE  käy  tähän  tarkoitukseen.  Ota  FTP  -

ohjelmalla yhteys käyttämääsi palvelimeen sen osoitteella ja omalla käyttäjätunnuk-

sellasi ja salasanallasi. Sitten voit lähettää sillä tiedostot palvelimelle, joka tarjoaa lä-

hettämäsi tiedostot koko maailman saataville. HTML -käyttöön tarkoitetuissa edito-

reissa on yleensä tämä edellä mainittu FTP-ominaisuus. Kirjoita käyttämäsi palveli-

men osoite ja käyttäjätunnuksesi ja salasanasi johonkin asetusikkunaan ja ominaisuus

ohjelmassa lähettää tiedot palvelimelle. Useimmissa ohjelmissa tiedostot lähetetään

palvelimelle yksinkertaisesti valitsemalla tiedosto hiirellä ja painamalla lähetysnappia.

Kotisivutilasi toimittaja antaa osoitteen, jolla sivujasi pääsee katsomaan. Kannattaa

kuitenkin tarkkailla millaisilla tageilla käyttämäsi ohjelma toteuttaa tekstin muotoilut,

koska monilla ohjelmilla on taipumusta tehdä asiat turhan monimutkaisesti. Parhaissa

editoreissa tagit ja graafinen sivu näkyvät yhtä aikaa ja sivua voi muokata kummasta-

kin näytöstä. Eri selaimet piirtävät sivun hieman eri tavalla. HTML:n ja CSS:n mah-

dollisuudet sivun ulkonäön säätämiseen ovat muutenkin vähäiset. Kannattaa keskittyä
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sisältöön ja säätää ulkonäköä vain sen verran kuin on tarpeellista selkeyden ja oman

tyylin lisäämiseksi. (Ropponen 2008.).

Sivule.netin keskustelusivun eli foorumin tietokantarakenteessa on vain viestejä ja ot-

sikkotekstejä. Viestit on linkitetty keskenään vastausjärjestyksen mukaisesti. Otsikko-

teksti on ulkopuolinen osoitin siihen viestiin, jonka mukana se saapui tietokantaan. Si-

ten tietokannassa tai jopa koko foorumi voi olla yhtä massiivista viestiketjua, jonka eri

kohtiin pääsee otsikoista. Tällä rakenteella on saatu luontevasti vastauksina syntyneet

keskustelunaiheet näkymään otsikkoluettelossa katkaisematta viestiketjuja. Internet -

sivuilla otsikon vaihtuessa näytetään kuitenkin vain linkki toiseen otsikkoon. (Roppo-

nen 2008.).

Foorumi eli keskustelusivu sisältää aina yhden otsikkoluettelon, johon tulee uusia ot-

sikoita, kun kävijät kirjoittavat eri aiheista viestejä. Jos aihepiiri on laaja ja viestejä tu-

lee paljon, voi sivuille tehdä useita foorumeita. Tästä on hyötyä, jos foorumien aihe-

piirit voidaan jakaa niin, ettei kävijää todennäköisesti kiinnosta yhtä foorumia lukies-

saan saada näkyviin toisen foorumin aihepiiriin kuuluvia viestejä. Foorumeihin on

useita erilaisia HTML -liittymiä, jotka toimivat pääosin samalla ohjelmakoodilla, mut-

ta järjestelevät asioita hieman eri tavoilla. Foorumista löytyy aina linkit liittymän vaih-

tamiseksi. Saman sivuston foorumit on myös linkitetty toisiinsa ja kyseiseen sivus-

toon. (Ropponen 2008.).

Etusivulla näkyy asetuksista muutettavissa oleva teksti ja aikajärjestyksessä oleva lu-

ettelo uusista viesteistä. Luettelo on selattavissa taaksepäin ensimmäiseen viestiin asti.

Foorumin omistajalle näytetään lisäksi luettelo piilossa olevista viesteistä. Uusimpia

viestejä voi lukea myös kokonaisina aikajärjestyksessä taaksepäin. Samalla sivulla nä-

kyy kymmenen viestiä. Tällä sivulla otsikot kertovat mihin ketjuun peräkkäiset viestit

kuuluvat. Kaikki luettelot näytetään aina uusimmat ylhäällä -järjestyksessä, otsikot

aloituspäivämäärän mukaan. Kokonaiset viestit näytetään normaalisti uusimmat al-

haalla -järjestyksessä, paitsi uusimpien viestien selaussivulla. Monessa paikassa päi-

vämäärä ja aika on kutistettu yhden numeroparin kokoiseksi. Viestejä voi lukea yksi

kerrallaan tai kaikki otsikkoon kuuluvat viestit samalla sivulla. Kaikki viestit sisältä-

vällä sivulla alussa oleva viestipuu toimii sisällysluettelona, joka siirtää selaimen näyt-

tämään oikeaa kohtaa sivulta. Viestiketju näkyy lyhennettynä siten, että aikaisempia
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viestejä näytetään kaksi askelta taaksepäin ja lisäksi suoraan niihin kirjoitetut vastauk-

set. Katseltavan viestin vastauksia näytetään kaksi tasoa alaspäin kokonaan. Jos vasta-

uksia on vielä lisää, viestin alkutekstin perässä näkyy nuoli. Tätä lyhennettyä näkymää

ei ole rajoitettu otsikoihin. Otsikon vaihtuessa uusi otsikko näkyy puussa nuolen pe-

rässä. Foorumisysteemeissä viestiketjupuussa näkyvä teksti voi olla viestin otsikko tai

sitten viestillä ei ole otsikkoa, vaan otsikkona näkyy pätkä tekstiä viestin alusta.

(Ropponen 2008.).

Foorumiliittymiä on olemassa ainakin kolmea erilaista. Tässä esitellään tarkemmin

kolme eli yleiskäyttöinen liittymä, kehysliittymä ja kapeasivuinen liittymä. Yleiskäyt-

töinen liittymässä on sivun alussa foorumin otsikko ja paluulinkki. Vasemmalla on ot-

sikkoluettelopalkki ja linkit muihin saman sivuston foorumeihin oikealla suurin alue,

jossa selataan ja kirjoitetaan viestejä. Kehysliittymä on samanmallinen kuin edellinen,

mutta selainikkuna on jaettu kehyksillä ja HTML -sivut sisältävät vain niiden pääsisäl-

lön. Sivujen latausaika lyhenee jonkin verran. Huomattavasti edellistä liittymää pa-

rempi http-välimuistipalvelinten hyödyntäminenkin olisi mahdollista, mutta sitä ei ole

vielä optimoitu. Tällöin otsikkopalkin takia jokainen sivu muuttuu kun foorumiin tu-

lee yksi uusi viesti. Otsikot pysyvät paikallaan, eikä viestisivun lopusta tarvitse siirtyä

takaisin sivun alkuun eri otsikon lukemista varten. Sama pätee viestiketjuun viestejä

selatessa. Viestiketju näkyy aina kokonaisena eikä lyhennettynä. Yläreunassa on ma-

tala kehys, jossa on foorumin otsikko ja paluulinkki. Vasemmalla ruudussa on kapea

kehys, jossa otsikkoluettelo ja linkit muihin saman sivuston foorumeihin. Oikealla on

kaksi kehystä, joissa näkyvät viestiketju ja viestit. Kaikkia kehyksiä voi venyttää tilan-

teen mukaisesti sopivan kokoisiksi. Sivuja voi myös tarvittaessa availla eri ikkunaan.

Monissa selaimissa se käy helpoiten shift -napilla. Kapeasivuinen liittymä on kuten

ensimmäinen, mutta otsikkopalkki on poistettu ja sen sisältö näkyy etusivulla. Otsik-

koluettelossa näkyy myös hieman enemmän tietoja, koska niille on tässä enemmän ti-

laa. Tämä malli soveltuu hyvin tilanteisiin, jossa vaakasuuntainen tila on rajoitettu

esimerkiksi omien kehysten sisälle tai sivupohjaan, jossa on vasemmalla tai oikealla

valikkopalkki. Ruudulla näkyy yläreunassa matala kehys, jossa on foorumin otsikko ja

paluulinkki. Vasemmalla on taas kapea kehys, jossa otsikkoluettelo ja linkit muihin

saman sivuston foorumeihin. Oikealla on suurin kehys, jossa selataan ja kirjoitetaan

viestejä. (Ropponen 2008.).
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Kirjoittaminen keskusteluun on tehty mahdollisimman helpoksi. Otsikkoluettelossa on

linkki uuden otsikon lisäämiseksi, ja jokaisen viestin yhteydessä on aina linkki, josta

saa näkyviin vastauslomakkeen. Kirjoittajalta ei aina vaadita kirjautumista eikä vält-

tämättä edes minkäänlaisen nimen kirjoittamista. Kirjautuminen ja ohjeiden antami-

nen on kuitenkin jossakin sivustossa pakollista häiriköiden poistamiseksi sivustolta.

Tästä esimerkkinä pääkäyttäjän viesti NASEK -portaalissa, joka varoittaa asiattomien

viestien poistosta (Liite 4.). (Ropponen 2008.).

Viestin teksti on ainoa pakollinen asia. Uuden aiheen aloituksen yhteydessä otsikko-

teksti muodostetaan automaattisesti viestin alkuosasta, jos se jäi puuttumaan. Kirjoitta-

ja voi aina muokata juuri kirjoittamaansa viestiä tai poistaa sen. Tämä perustuu selai-

men tunnistamiseen eikä siihen vaadita käyttäjätunnuksia. Muokkaus estyy heti, kun

viestiin tulee vastaus tai kirjoittaja sammuttaa selaimensa, tai itsestään tunnin kuluttua

kirjoituksesta. Selain tunnistetaan cookien eli evästeiden avulla, joten viestien muok-

kaus ei onnistu, jos niiden toiminta on estetty. Foorumin omistajalle tai moderaattorille

muokkausrajoituksia ei ole. Ainoa rajoitus on se, että viestiä ei voi poistaa, jos fooru-

missa on siihen vastaus. Vastaukset on poistettava ensin. Foorumin omistaja voi piilot-

taa viestin tai siirtää sen toiseen foorumiin. Foorumin voi myös laittaa etukäteisvalvo-

tuksi, jolloin uudet viestit ovat aluksi piilotettuja. Nämä piilotetut viestit näkyvät vain

foorumin omistajalle tai moderaattorille etusivulla. Tällaisesta tilanteesta näkyy viestin

kirjoittajalle ilmoitus viestin tallennuksen yhteydessä. Ilmoituksessa on myös linkki,

josta kirjoittaja pääsee tarkistamaan miltä viesti näyttää, ja tarvittaessa muokkaamaan

sitä. Sivuille.netin käyttäjätunnukset on suojattu niin sanottua feikkausta vastaan siten,

että kirjautuneen kirjoittajan nimen perässä näytetään merkki, joka varmistaa että kir-

joittaja on oikea. Kirjautuminen onnistuu suoraan viestinkirjoituslomakkeesta. Lähintä

lomaketta voi kätevästi käyttää myös pelkkään kirjautumiseen, koska tyhjiä viestejä ei

tallenneta. (Ropponen 2008.).

4.4 Viljelijän roolit ja tarpeet internetissä

Tänä päivänä viljelijä voi olla elintarvikeketjussa monen alan toimija samalla kertaa.

Viljelijä voi olla puhtaasti oman ammatinharjoittaja, mutta hänellä voi olla maatalous-

työn ohessa töissä projektissa tai muussa organisaatiossa. Keskustelun kautta voi levit-

tää sopivaa tietoa maatalousalalle esimerkiksi hankkeesta.
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Viljelijä voi olla alan opettaja, joka käyttää keskustelua osana opetusta. Samalla hän

pysyy itse selvillä, mikä aihe puhuttaa muuta viljelijäväestöä.  Hän voi itse osallistua

keskusteluun useassa eri roolissa.

Viljelijä voi olla myös opiskelija, joka saa opettajalta tehtävän. Tehtävä voi liittyä kes-

kusteluun esimerkiksi kannanottona tai tiedonetsintänä. Keskustelukanavaa voi käyt-

tää myös opinnäytetyön tekemiseen kyselemällä tietoa ja mielipiteitä kansainvälisiltä

tahoilta esimerkiksi keinosiemennyksestä ja jalostuksesta. Asiantuntijana voi tuoda

omia tutkimuksiaan ja mielipiteitään julki keskustelun kautta ja saada näin palautetta

kentältä. Maatalousyrittäjä voi hakea internetin välityksellä aktiivista kansainvälistä

harjoittelijaa, tietoa tai ratkaisua ongelmaansa. Tietoja hän tarvitsee kilpailukykynsä

parantamiseksi.

Kuvio 12. Viljelijän keskustelutarpeet ovat monenlaiset.
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Johdannossa esittelin maatalouden toimintaympäristöä ja sieltä tulevia tarpeita tilan-

johdolle. Kansainvälinen tai suomenkielinen keskustelukanava voi antaa vastinetta

viljelijän tarpeille, jotka voivat esiintyä monessa muodossa (Kuvio 12.). Tähän vaikut-

tavat ne roolit, joissa viljelijä toimii työssään ja sen ohessa. Tilan johtamisessa syntyy

ajoittain pulmatilanteita tai mahdollisesti uusi investointitarve luo tarvetta asioiden

selvittämiseen laajemmalti. Näihin tilanteisiin keskustelu tuo vaihtoehtoja ratkaisu-

malleista ja internetistä vaihtoehtoja saa laajemmalta alueelta kuin käymällä paikalli-

sessa maatalouskaupassa. Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä henkilökohtaisella

käynnillä paikallisessa liikkeessä saa vastausta ja internet on yleensä nopea tapa hakea

tietoa. Internetin käytössä on omat riskinsä esimerkiksi väärän tiedon osalta ja tieto-

turvan osalta, mutta ne pitää tiedostaa ja niihin pitää varautua.

Kuvio 13. Kiinnostuneen käyttäjän prosessikuvaus.
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Vastaus, kes-
kustelu
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Internetissä portaalista kiinnostuneen käyttäjän prosessi, joka on esitetty Kuviossa 13.,

on koottu tutkimuksessa tekemieni havaintojen sekä Melalle Leppälä ym. vuonna

2005 tekemässä tutkimuksessa esitetyn Jopas- sivuston rakentamisen lähtökohdista.

Sivuston rakentamisen lähtökohtia olivat maatilan johtamisen tarve, tuotantoprosessin

ongelmat ja olemassa olevat internetin tiedon lähteet. Ilmenneeseen ongelmaan etsi-

tään vastausta internetistä yleensä joko tutulta sivustolta tai hakukoneella, josta löytyy

portaalien osoitteita. Esimerkiksi http://www.nasek.net. on tällainen osoite. Sivustoi-

hin ja keskusteluihin tutustutaan. Osallistujien houkuttelemiseksi keskusteluun kannat-

taa jättää lukuoikeus rekisteröimättömillekin käyttäjille, koska tämä houkuttelee rekis-

teröitymään. Käyttäjälle yleensä syntyy mielipide tai lisäkysymys ja näiden perusteel-

la hän rekisteröityy keskustelupalstan käyttäjäksi.

Rekisteröityminen ei ole välttämättömyys portaalin toiminnan kannalta, mutta se on

turvakeino portaalin ylläpitäjille häiriköiden poistamiseksi käyttäjistä. Häirikön toi-

mintaa voidaan ainakin hankaloittaa poistamalla hänet rekisteröityneistä. Häirikkö voi

olla epäasiallinen aiheen tai keskustelijoiden suhteen. Esimerkkinä voi kertoa sellaisen

tapauksen, jossa Lämpöyrittäjät perustivat keskustelusivun alan yrittäjille ilman rekis-

teröitymistä ja pian keskusteluun ilmaantui erilaisia seksipalveluntarjoajia ja rivouk-

sia. Niitä oli mahdoton valvoa, koska keskustelu ei vaatinut rekisteröitymistä ja kes-

kustelusivujen hyvä idea kääntyi itseään vastaan. Rekisteröitymällä siis pääsee osallis-

tumaan keskusteluun ja esittämään mielipiteensä ja kysymyksensä. Ja sivuston ollessa

aktiivinen ympyrä pyörii ja houkuttelee mukaansa aina uusia rekisteröityneitä ja kes-

kustelu kulkee moderaattorien valvonnassa. Materiaalina ja esimerkkeinä käytetään

muita internetissä olevia maatalouden keskustelusivuja ja toiminta oppaita. Lähteet

ovat lähinnä suomenkielisiä. Nasek.net- portaali ja ohjekirjanen ovat englanninkielisiä

kuten keskustelukin sivustolla. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee usein muutok-

sia alkuperäiseen suunnitelmaan toteutuksen aikana ja niitä muutoksia seuraan verk-

kosalkussa pidettävän päiväkirjan kautta.
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5 MENETELMÄN KUVAUS

Työ on kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytetään sekä sisällönanalyysiä että toiminta-

tutkimusta, joissa tutkija on itse toimijana. Tutkimuksen käytännön hyöty saadaan sii-

tä, että ihmiset saadaan vain löytämään ja kiinnostumaan sivuista sekä käyttämään nii-

tä. Tutkimuksen yhteenveto sivuston kehittämisestä kirjoitetaan englanniksi kansain-

välisten projektien käyttöön (Liite 6.).

Sisällönanalyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.

Analyysilla pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon. Tarkoituk-

sena on informaatioarvon lisääminen siten, että hajanaisestakin aineistosta pyritään

luomaan mielekäs, selkeä ja yhtenäinen informaatiokokonaisuus. Sitä voidaan käyttää

analysoitaessa valmiita aineistoja, myös sellaisia, joita alun perin ei ole tarkoitettu tut-

kimusta varten. (Tuomi & Sarajärvi 2004.).

Maatalouden keskustelusivuista tehdään sisällönanalyysi. Sivut on valittu internetistä

sattumanvaraisesti. Yhteinen tekijä sivustoilla on se, että niissä on keskustelua. Ha-

kusanana olivat www.Google.fi -osoitteessa keskustelu ja maatalous. Keskustelu ha-

kusanalla löytyisi kymmeniä tuhansia, mutta maatalous rajoittaa sivustojen määrää.

Sivut voivat olla joko suomen tai englanninkielisiä. Vertailun vuoksi otan satun-

naisotannalla jonkin muun alan portaalin ja tutustun sen sisältöön. Sivustoista havain-

noidaan ulkoasu, liittyykö keskusteluun muuta oheismateriaalia, keskustelunaiheiden

toimivuus, keskustelunaiheiden määrä, keskustelunaiheiden keskustelijoiden määrä,

löytyykö moderoinnista tietoa, sivujen ylläpitäjä copyright, onko mainoksia ja millai-

sia, linkit ja millaisia, vaatiiko sivujen käyttöön osallistuminen rekisteröitymisen. Ke-

räsin tiedot Excel-taulukkoon. Esittelen tässä tarkemmin neljä esimerkkiä näistä sisäl-

lönanalyysissä mukana olleista sivustoista.

”Toimintatutkimus soveltuu erityisen hyvin organisaatioiden muutosprosessien tai ke-

hityshankkeiden tutkimiseen, koska aktiivisena toimijana tutkija pääsee muutoksen si-

sälle.”(Benbasat, Goldstein ja Mead, 1987 teoksessa Salmela.). ”Useasti toimintatutki-

jan roolina on tuoda tieteellistä tietoa kuten teorioita, malleja ja menetelmiä muutos-

prosessin tueksi.” (Reponen, 1992. teoksessa Salmela H.)

http://www.google.fi/
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Tapaustutkimuksessa pyritään keräämään monella tavalla ja monipuolisesti tietoa tut-

kittavasta kohteesta. Näin pyritään ymmärtämään ilmiötä mahdollisimman syvällises-

ti. Monipuolinen tiedon hankinta ei estä tapausta selventävän tilastollisen aineiston

käyttöä. (Syrjälä 1994, 11 – 12.)

Perusmenetelmänä on osittain aineistopohjainen teoria, jossa tutkittavan aineiston

pohjalta luodaan perusväittämät ja niitä testataan sisällön analyysin kautta case tapa-

ukseen. Toisaalta käytetään toimintatutkimusta, joka on tilanteeseen sidottua, yhteis-

työtä vaativaa, osallistuvaa ja itseään tarkkailevaa.(Metsämuuronen 2001, 24 – 28.)

Toimintatutkimusta voisi luonnehtia kolmella piirteellä. Ensiksikin tutkimuksen koh-

teena on sosiaalinen käytäntö, joka on altis muutoksille. Toiseksi toiminta etenee

suunnittelun, toiminnan havainnoinnin ja toiminnan spiraalisena kehänä. Tässä kehäs-

sä jokaista vaihetta toteutetaan ja suhteellistetaan systemaattisesti ja kriittisesti. Kol-

mas piirre on, että osallistujat ovat jokaisessa vaiheessa vastuullisia toiminnastaan ja

sen aktiivisuudesta sekä muille osallistujille että itselleen.(Carr & Kemmis 1986, 166.)

Tutkimusmenetelmän ongelmana on tavoitteiden ja metodien epämääräisyys ja riip-

puvaisuus tutkijasta sekä käytännön ja teoria yhdistämisen vaikeus. Toisaalta tutkijat

saattavat etsiä vastauksia omiin kysymyksiinsä, joista toimijat eivät ole kiinnostuneet

ja toimijoilla voi olla vaikeuksia soveltaa tuloksia. Lukijan tulee saada kirjoitetun ra-

portin perusteella käsitys tiedon hankintatavasta ja luotettavuudesta.(Metsämuuronen

2001, 32,62.)
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Kuvio 14. Toimintatutkimuksen kulku (Anttila 1996, Metsämuuronen 2000)

Viestinnästä kertovassa kappaleessa mainittu leija- mallin mukainen viestintärakenne

(Kuvio 9.) on Nasek.net internet- portaali. Visiona opinnäytetyössä on saada selville,

kuinka kansainvälinen keskustelu saadaan toimimaan. Tutkijan osalta on työstä rajattu

pois sivuston tekninen toteutus, vaikka se on keskeinen osa sivustoa. Kuviossa 18 esi-

tetään mitä kaikkea sivujen ylläpito pitää sisällään. Teknisestä toteutuksesta on huo-

lehdittu Rein Bijlsman toimesta ja NASEK- tiimiläiset hoitavat sivuston ylläpi-

don.(Bijlsma, R. 2006.) Pelkkä visio ei luo tarpeeksi tuulipintaa edellä kuviossa kuva-

tulle leijalle strategisen johtamisen ja viestinnän metaforana. Sen lentämiseksi tarvi-

taan ihmisiä, joita ovat Nasek:in tiimi, opiskelijat, opettajat, asiantuntijat ja muuta vil-

jelijät. Se, kuinka viestitään eli kerrotaan foorumista ihmisille ja johdetaan viestimistä,

on osa leijaa. NASEK- projekti on varsinaisesti jo loppunut Suomen osalta ja sivut

Toimintatutkimuksen kulku

1. Määritellään alustava ongelma tai asetetaan tavoite

2. Alustava keskustelu/neuvottelu intressiryh-
mien välillä

3. Aiemman tutkimuskirjallisuuden etsiminen

4. Ongelman muokkaaminen ja uudelleen mää-
rittäminen

5. Toiminnan (tutkimuksen) kulun suunnittelu

6. Toiminnan (tutkimuksen) arvioinnin suunnittelu

7. Uuden toiminnan käynnistäminen

8. Aineiston analyysi ja projektin arviointi
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ovat jääneet jäljelle. Muut toimijamaat jatkavat uuden projektin suunnittelun parissa.

Euroopassa on menossa kolmas opiskelijavaihtokierto, joka tuottaa materiaalia NA-

SEK- sivuille. Sivuja on tarkoitus käyttää myös edelleen NASEK -vaihtojen yhtey-

denpitovälineenä. NASEK:ia seuraava projekti pyrkii hyödyntämään opinnäytetyöstä

saatavia havaintoja keskustelusivujen toiminnan parantamiseksi. Nasek.net- sivujen

serveri eli palvelin on 1.1.2008 alkaen Hollannissa Groenhorst College Barneveldin

hoidossa. Uusi keskustelusivujen osoite on http://www.ibpv.info/.

Ensimmäinen vaihe tutkimuksessa on, että toimijan piti päästä mukaan työryhmään,

joka suunnitteli ja ylläpiti portaalia. Seuraavaksi tutkitaan tilanne NASEK:in portaa-

lissa ja tutustutaan siihen paremmin. Kolmannessa vaiheessa esitetään parannusehdo-

tuksia työryhmälle ja tämä tapahtuu yhteisessä tilaisuudessa. Tähän kohtaan liitetään

tutustumismatka johonkin yhteistyökouluun. Lopuksi seurataan, mitä tapaamisessa

saadaan aikaan ja raportoidaan. Työ sisältää myös mahdollisen NASEK -vaihdon or-

ganisointia ja viljelijöiden sekä opiskelijoiden rekrytointia. Leppälä ym. on esittänyt

teoksessaan Johtamisella hyvinvointia (2005,7) Demingin kehittämisympyrän (kuvio

15.). Tutkimus etenee kehittämissyklin eri vaiheiden eli suunnittelun, toiminnan, ha-

vainnoinnin ja havaintojen tuomien tulosten kautta uudelleen suunnitteluun (kuvio

16.). Erivaiheet seuraavat toisiaan spiraalin tavoin ja jotta jatkuvaa kehittymistä tapah-

tuisi, spiraalin pitää toimia jatkuvasti ja aktiivisesti. Jos toiminta pysähtyy johonkin

vaiheeseen, kehittäminenkin pysähtyy ja toiminta alkaa hiipua.

Kuvio 15. Demingin ympyrä. (Leclin 1997, Leppälä ym. 2005, 7)

https://posti.savonia.fi/owa/redir.aspx?C=7415f58ca5a74141a22d4c1d92669ba3&URL=http%3a%2f%2fwww.ibpv.info%2f
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Kuvio 16. Kehittämissylki spiraali (Meriläinen, 2004)

Materiaali kerätään internetin opiskeluympäristössä pidettävän päiväkirjan, muistioi-

den, sisältöanalyysin sekä muiden tutkimuksen yhteydessä kerättyjen raporttien poh-

jalta. Toimintatapana tutkimuksessa on keskustelun valvojana ja ohjaajana toimiminen

NASEK -portaalin keskustelussa, maatalouden muihin nettisivuihin tutustuminen sekä

muihin keskustelusivuihin ja niiden ominaisuuksiin perehtyminen. Aineistoa kerätään

myös tutustumalla ja vierailemalla muihin yhteistyökumppanikouluihin sekä maihin ja

näiden maiden maatalouden erityispiirteisiin. Matkoista ja tapahtumista pidetään päi-

väkirjaa ja raportoidaan verkkosalkkuun. Matkojen tarkoituksena on parantaa tutkijan

omaa eurooppalaisen maatalouden tuntemusta ja tehdä Nasek.net- sivuja entistä pa-

remmin tunnetuksi. Osana työryhmän yhteydenpidossa kokeiltavia menetelmiä käyte-

tään tutkijan ja itävaltalainen Renate Sommerin sekä työnohjaaja Hannu Viitalan vä-

listä videoneuvottelua. Työryhmä muut osanottajat esitellään myöhemmin Kuviossa
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23. Myöhemmin Renate Sommerin, jäätyä pois perhesyistä, tilalle tuli opiskelija Tere-

sa Bauer. Tutkija osallistuu NASEK- työryhmän toimintaan siihen soveltuvin osin.

Lopullinen opinnäytetyö kirjoitetaan suomeksi, vaikka osa materiaalista tuotetaan

englanniksi. Englanninkielistä materiaalia ovat PowerPoint esitys työryhmälle ja NA-

SEK -verkkokeskustelu. Alun perin koko työn kirjoituskielenä oli englanti ja se valit-

tiin siksi, että materiaali ja tulokset tutkimuksesta olisivat ilman erillistä käännöstyötä

kaikkien projektin osapuolien käytössä. Nyt käännöstyötä tehdään soveltuvin osin.

Materiaalina käytetään kaavioita ja tekstiä tehdyistä havainnoita. Haastatteluja teh-

dään tarpeen mukaan.

Työn tulemana olisi toimintasuunnitelma, kuinka saadaan keskustelua, ehdotus kes-

kustelun aiheista sekä sivukaappauksia muilta keskustelusivuilta ja niiden analysoin-

tia.
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6 ESIMERKKEJÄ KESKUSTELUSIVUISTA

Keskustelusivut internetissä eli internet portaali rakentuu kolmesta osa-alueesta ja

nämä ovat tekninen toteutus, portaalin sisältö sekä sivujen toimijat (Kuvio 19.). Inter-

net- portaalin tekniseen toteutukseen vaikuttavat sivuston ylläpito resurssit eli rahoitus

ja aika ja sijoituspaikka. Sisällön määrittää se mitä varten sivusto eli portaali rakenne-

taan. Portaalin voi rakentaa yksi henkilö tai sitten työryhmä kulloisenkin tilanteen

mukaan. Sisältö jäsentyy tiedonjakamiseen ja keskustelualueeseen. Tiedonjako-

osiossa portaalin lukijat eivät voi vaikuttaa sisältöön, mutta keskustelussa sivuston

käyttäjät tuottavat keskustelussa itse materiaalia ylläpitäjän tai moderaattorin sallimis-

sa rajoissa. Henkilöstöresursseina voi yksinkertaisimmillaan olla yksi henkilö, joka on

tehnyt portaalin, materiaalin portaaliin sekä valvoo eli moderoi keskustelua kuten

esimerkiksi Jokelan tallin portaalissa. Portaalia voi myös hoitaa useita henkilöitä, joil-

la on roolit työnjaon mukaan. Kuitenkin on aina hyvä olla yksi henkilö, joka on pää-

vastuussa sivujen ylläpidosta ja häntä kutsutaan Webmasteriksi tai Administaraatto-

riksi.

Kuvio 19. Internet -portaalin osa-alueet
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Maatalouden keskustelusivuista tehtyyn sisällönanalyysiin sivut on valittu internetistä

sattumanvaraisesti. Yhteinen tekijä sivustoilla on se, että niissä on keskustelua, ha-

kusanana olivat keskustelu ja maatalous. Keskustelu hakusanalla löytyisi kymmeniä

tuhansia, mutta maatalous rajoittaa sivustojen määrää. Keskustelusivujen analysointiin

valittiin seuraavat portaalit; Eurofarmari, murtola, suomi24, sfnet keskustelu maatalo-

us, agronet, UK agriculture, Ari Koivunen, The Environmental Site, World Farm Fo-

rum, World Agriculture Forum, ProFarmer, Yahoo!, Jokelan talli ja Nasek.net. Kuva-

kaappauskuvia kyseisiltä sivuilta on liitteessä 2, jossa on myös taulukko tehdystä ana-

lyysistä.

Heli Grönin on tehnyt opinnäytetyön 2008 Eurofarmarit.net -sivujen tekemisestä. Si-

vujen tarkoitus on mahdollistaa Eurofarmari kurssilaisten yhteydenpito kurssin päätyt-

tyä. Eurofarmari kurssilaiset käyttivät englanninkieltä kurssilla osana opetusta ja opin-

toretkeä. Sivut ovat olemassa, mutta käyttö ei ole aktiivista.

http://www.eurofarmarit.tarinoi.fi/ (saatavissa 29.9.2008)

Jokelan tallin kotisivuilla esitellään maatilan toimintaa lähinnä kuvin ja keskustelua

oli kesään 2008 asti lähinnä hevosista. Keskustelun seurannan viemän ajan vuoksi si-

vujen ylläpitäjä jätti keskustelun pois kesän ajaksi. Googlella hakemalla voi löytää jo-

takin keskustelua ratsastustunneista tai leireistä. http://jokelantalli.kotisivukone.com/

(saatavissa 9.9.2008).

Murtolan tilan kotisivuilla (www.murtola.com), jota on sivuttu jo johdannossa, on hy-

vin kattava maatilan esittely kuvineen ja paljoa keskustelua maataloudesta. Keskuste-

lun pääsee sivuston kautta tai omasta linkistä www.maatalousfoorum.fi. Sivut vaativat

rekisteröitymisen ja sivuilla on ylläpitäjä sekä valvojia. Rekisteröityneitä käyttäjiä on

1810 kappaletta syksyllä 2008 ja tammikuussa 2009 jo yli 2000. (saatavissa

10.1.2009)

Agriculture.com on amerikkalainen versio maatalouden sivuista (Kuvio 20.). Sieltä

löytyy Pohjois-Amerikan ja Brasilian säätiedoista lähtien markkinoihin, kuviin ja vi-

deoihin asti kaikkea maatalouteen. ”Talk” -välilehdellä pääsee keskustelemaan ko-

neista, taloudesta ja niin edelleen jopa naisille on oma keskustelupiirinsä. Keskuste-

lussa nähtävissä sama ongelma kuin Nasek.net- sivuilla. Alku on vaikeaa, kun sivujen

http://www.eurofarmarit.tarinoi.fi/
http://jokelantalli.kotisivukone.com/
http://www.murtola.com/
http://www.maatalousfoorum.fi/
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käyttäjillä ei ole uskallusta sanoa mitään. http://www.agriculture.com/ (saatavissa

10.9.2008)

Kuvio 20. Englanninkielinen talouteen ja markkinointiin keskittyvä keskustelusivu

http://dgroups.agriculture.com/n/pfx/forum.aspx?nav=messages&webtag=agfarmbiz&

tid=6218 ( Viitattu 15.11.2007)

Keräsin sisällönanalyysin tiedot Excel-taulukkoon marraskuussa 2007. Kaikkiaan ha-

vainnoitiin 14 eri sivustoa. Kuviossa 17. on kuva taulukosta, johon keräsin tietoja si-

vustojen ulkoasusta, keskustelualueen toimivuudesta, sivujen tarkoituksesta, maatalo-

usaiheiden ja keskustelijoiden määrästä. Taulukko kokonaisuudessaan löytyy liitteestä

2. Sivustoista voi nähdä, että keskustelusivujen yhteydessä annetaan sivustolla käyvil-

le tietoa keskustelijoiden määrästä, rekisteröinnistä ja moderoinnista. Yleensä ottaen

sivustoista oli vaikea löytää tietoa siitä, kuka tai ketkä olivat moderaattoreita ja oliko

sivujen ylläpitäjällä copyright eli pidättikö sivujen ylläpitäjä oikeudet julkaisusta itsel-

lään. Sivustoissa on yleensä joku pääteema ja keskustelu on oheistuote kävijöiden pi-

tämiseksi ja saamiseksi sivustolle.

Ulkoasultaan mielestäni paras oli Murtolan sivut, joissa tekstin määrä oli vähäinen

kuviin verrattuna (Kuvio17.). Kuvat vaihtuivat ja sivujen katsoja voi valita haluaman-

sa kuvakulman videokuvasta tilalta. Yahoo! -sivuston ulkoasu oli sekavin. Tekstiä ja

sinisiä linkkimerkkejä oli liikaa. Kuva tosin etusivulla oli miellyttävä. ProFarmerin si-

http://www.agriculture.com/
http://dgroups.agriculture.com/n/pfx/forum.aspx?nav=messages&webtag=agfarmbiz&tid=6218
http://dgroups.agriculture.com/n/pfx/forum.aspx?nav=messages&webtag=agfarmbiz&tid=6218
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vut olivat selkeät ja yksinkertaiset. Sfnet keskustelun sivusto on tylsä ja mielikuvituk-

seton kuten hiukan The Environmental Sitenkin.  Kuten jo aikaisemmin kävi ilmi, niin

Murtolan sivusto kertoo lähtökohdistaan maatilasta kuten myös Jokelan tallin sivutkin.

Suomi24 ja Yahoo! ovat yleisiä keskustelusivustoja, joilla on keskustelua alalta kuin

alalta. Sivustoihin liittyy myös sähköpostit, uutis-osio, kyselyjä, televisio-

ohjelmatietoja sekä kaikkea mahdollista harrastuksista parisuhteisiin ja kaupan käyn-

tiin yksityisen ihmisen näkökulmasta.  Ari Koivusen sivusto perustuu fanien palvele-

miseen. Sfnet on uutisryhmä ja World Agricultural Forum on maatalouden tiedotussi-

vusto. Eurofarmari on samannimisen hankkeen kotisivu, jonka tarkoituksena on jatkaa

hankkeessa mukana olleiden tahojen yhteydenpitoa hankkeen jälkeen.

Kuvio 17. Keskustelusivujen vertailutaulukko 1.

Keskustelunaiheiden toimivuutta oli vaikea arvioida. Keskityin havainnoinnissa sii-

hen, että onko keskusteluun laitettu viestejä, kuinka usein. World Agricultural Foru-

milla ei ollut ollenkaan keskustelua. Yahoo!, Suomi24 ja Murtola olivat hyvin aktiivi-

sia. Jokelan talli sulkee keskustelunsa kesäajaksi, koska sen valvominen ja hoitaminen

ei onnistu tilan töiden ollessa kiivaimmillaan. World Agricultural Forumia, Murtolaan

ja Jokelan tallia lukuun ottamatta kaikilla muilla sivustoilla oli muutakin keskustelua

kuin maatalous. Sfnetillä oli maatalousaiheisia keskusteluja yhden aiheen verran, UK

agriculture:lla 4 aihetta, World Farm Forumilla 9 Yahoo!:lla 40 ja ProFarmerilla 6.

Aiheiden määrä tosin ei pelkästään kerro keskustelun aktiivisuudesta. Siihen vaikuttaa

myös keskustelijoiden määrä ja viestien tiheys. Keskustelijoiden määrää tarkasteltaes-
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sa sivustoja, joissa maatalousaiheista keskusteli yli 500 keskustelijaa, oli tarkastelluis-

ta sivustoista kolme. 100 -300 keskustelijaa löytyi myös kolmelta sivustolta. Lopuilla

sivustoilla keskustelijoita oli kahdesta viiteen kymmeneen. Nasek.net- sivuilla keskus-

telijoita oli noin kymmenen vaikka rekisteröityneitä käyttäjiä oli puolet enemmän.

Murtolalta löytyi moderointiryhmän tieto, sivujen ylläpitäjä copyright tieto löytyi esi-

merkiksi Yahoo!, Jokelan tallin ja Ari Koivusen sivustolta etusivun alusta tai lopusta.

Kuvio 18. Keskustelusivujen vertailutaulukko 2.

Mainoksia löytyi kuudelta sivustolta ja ne liittyivät keskustelun alaan tai yleensä ku-

luttajamyyntiin. Linkkejä muihin sivustoihin löytyi kolmea sivustoa lukuun ottamatta

kaikilta. Nämä kolme olivat sfnet keskustelu maatalous, Ari Koivunen ja Jokelan talli.

Keskustelun lukeminen ei vaatinut rekisteröitymistä, mutta vastaamiseen vaadittiin

usein nimen tai nimimerkin rekisteröiminen.
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7 CASE NASEK

Network for the agricultural sector to exchange knowlwdge, lyhyemmin NASEK, oli

maaseudun tiedonvaihtoverkosto – kolmen maan pilottiprojekti, jonka tavoitteena oli

kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja luoda vuorovaikutusta maatalousalan oppilaitos-

ten, maatilojen ja yritysten välille.

Kansainvälinen NASEK -projekti on rakentanut www.nasek.net -portaalin. Sivusto on

tehty opiskelijoiden voimin opettaja ja opiskelija vaihtojen yhteydessä vuosina 2005 -

2007. Vaihdot jatkuvat yhä Norjan, Kreikan, Itävallan ja Hollannin välillä. Heillä on

tavoite saada myös lisää vaihtomaita varsinkin Itä-Euroopasta. NASEK -aiheesta on

tehty aikaisemmin kaksi opinnäytetyötä. Ensimmäisen ovat tehneet Emmi Juntunen ja

Essi Vuorela sekä toinen työ on tehty englanniksi Inka Luhtalan ja Tero Kanalan toi-

mesta. Näillä opinnäytetöillä on kehitetty NASEK -projektin toimintaa. (Luhtala, I.

Kanala, T. 2007)

Tähän mennessä sivuston käyttö on ollut heikkoa ilman suomalaista osapuolta. Ennen

tutkimuksen alkua rekisteröityneitä käyttäjiä keskustelusivuilla oli 17. Muilta käyttä-

jiltä, jotka pääosin ovat työryhmän jäseniä, on tullut vain muutama viesti. Kreikkalais-

ten yhteistyökumppaneiden opiskelijoiden ongelmana on kielitaito, joka rajoittaa eng-

lanniksi kommunikoimista. Sivujen toimijoiden työnjako ja roolit sekä hierarkia on

selvitetty käsitteet kohdassa. Tiedot ovat Nasek.net- portaalin ohjeista, jotka on kir-

joittanut Rein Bijlsma.(Bijlsma, R. 2006). Työssäni keskityn lähinnä työnjakoon, hen-

kilöresursseihin ja sisältöön keskustelunaiheiden kohdalta.

Nasek.net- portaalin aloitussivulla, www.nasek.net, on neliapila ja apilan lehdissä on

neljä pääteemaa, joihin pääsee ”klikkaamalla” kohtaa sivulla. Pääteemat ovat verkos-

toituminen, englanniksi network, koulutusmetodi (education system), nettisivu (web-

page) ja kohtaa kansainvälisiä viljelijöitä ja opiskelijoita (contact international farmers

& students). Sivu on hyvin pelkistetty (Kuva 21.).

http://www.nasek.net/
http://www.nasek.net/
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Kuvio 21. NASEK apila www.nasek.net aloitussivuna

Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröityneille löytyy sisäänkirjautumispaikka sivulta, jos-

sa lukee Welcome to Nasek! (Kuva 22.). Sinne pääsee etusivulta esimerkiksi paina-

malla apilanlehdestä webpage -kohtaa. Rekisteröitymisohjeissa annetaan sähköpos-

tiosoite, jonne tulee lähettää tarvittavat tiedot, joita ovat mini, käyttäjänimi, osoite,

koulu tai asema, jossa työskentelee jne. Pääkäyttäjä laittaa vastauksena lähetettyyn

viestiin käyttäjätunnuksen ja salasanan keskustelusivuille.

Kuvio 22. Rekisteröitymisohjeet ja oikealla ”sisään kirjautumislaatikko”

http://www.nasek.net/
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Tieto-osiossa sivustoilla esitellään kuvin ja tekstein NASEK:in tapahtumia (Kuva

23.). Portaalissa olevia kuvia, jotka on otettu opiskelijavaihdon ja tapahtumien yhtey-

dessä, voi katsella ja arvostella. Kuvien yhteyteen voi lisätä myös kaikille katselijoille

näkyviä kommentteja. Portaali sisältää paljon yleistä tietoa NASEK:sta ja sinne on re-

feroitu aikaisempia opinnäytetöitä. Nasek.net- sivuilta pääsee myös opiskelijoiden

vaihtojen aikana tuottamaan materiaaliin, joka on Nasekoutcomes.net:ssä ryhmitelty

aihepiirien mukaan. Niihin voi tutustua ja tavoitteena olisi, että niitä voisi kommen-

toida myös keskusteluissa. Nasekoutcomesta.net -sivuilta ei ole suoraa linkkiä keskus-

teluun.

Kuvio 23. Yleistä NASEK:in konferenssista Suomessa vuonna 2007

Tällaisessa pitkässä ja näkyvässä projektissa tarvitaan paljon yhteistyökumppaneita ja

heidätkin on esitelty portaalissa. Linkkejä on kohtuullisesti, jokaiseen oppilaitokseen.

Yhteistyökumppaneita ovat Savonian lisäksi Hollannista Groenhorst College Berne-

veld ja LTO Nederland Dostlinchem, Itävallasta HBLA Ursprung Elixhausen, Ylä-

Savon ammattiopisto sekä koulut Norjasta ja Kreikasta.
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Kuvio 24. Virtuaalista yhteistyötä ja keskustelufoorumi.

Sivustolla kerrotaan myös virtuaalisesta yhteistyöstä ja keskustelusta sekä siitä kuinka

se toimii (Kuva 24.). Sivustolla on kansainvälinen viljelijöiden ja opiskelijoiden koh-

taamispaikka, jossa voi hakea opiskelijoita tai opiskelija hakeutua työharjoitteluun ul-

komaille (Kuva 25.).

Nasek.net- portaaliin rekisteröityminen tapahtuu avaamalla internet ja mennään sivuil-

le www.nasek.net. Ensimmäisellä kerralla, saadaksesi kirjoitusoikeuden keskusteluun,

tarvitaan rekisteröityminen eli login ja tapahtuu lähettämällä administraattorille postia.

Viesti menee automaattiin, joka tekee tunnuksen ja salasanan ja lähettää ne annettuun

sähköpostiosoitteeseen. Salasana ja käyttäjätunnus määrittävät sen, onko käyttäjällä

keskusteluun kirjoitusoikeuden lisäksi muita oikeuksia, jotka administraattori on anta-

nut (publisher/moderaattori/user). Nämä oikeudet ovat jaettu käyttöoikeuden laajuu-

den mukaan ja niitä voi olla pelkän keskustelun käyttäjän lisäksi myös moderaattorin

tai julkaisijan oikeudet riippuen tarpeesta ja tavoitteista mitä käyttäjälle on asetettu.

http://www.nasek.net/
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Kuvio 25. Kansainvälisten viljelijöiden ja opiskelijoiden tapaamispaikka

Keskusteluun viestin laittaminen voi onnistua tai sitten se hylätään. Se tapahtuu siten,

että mennään sivuille, rekisteröidytään ja vastataan haluttuun viestiin. Viesti menee

moderaattorille, joka hyväksyy viestin ja se näkyy muillekin sivujen käyttäjille.  Toi-

nen mahdollisuus on sivuille kirjautuminen ja rekisteröitymien sekä sitten viestiin vas-

taaminen. Viesti menee moderaattorille, joka hylkää (syynä voi olla epäasiallisuus)

viestin, jolloin viesti poistetaan. Joissakin tapauksissa moderaattori laittaa viestinlait-

tajan sähköpostiin viestin, jossa on esimerkiksi huomautus epäasiallisuudesta. Ad-

ministraattori voi poistaa toistuvasti epäasiallisen kirjoittelijan rekisteröinnin ja pääsyn

sivuille lähettäjän ID -koodin perusteella. Admin on kirjoittanut keskustelufoorumin

käyttäjille ohjeen kuinka käyttäytyä foorumissa. Viesti on kopioitu liitteeseen 5. Ad-

min kertoo, että kaikki epäasialliset viestit ja linkit, jotka viittaavat esimerkiksi rasis-

miin, seksiin tai muuhun vastaavaan, poistetaan ilman varoitusta. Samalla pyydetään

käyttäjiä ilmoittamaan epäasiallisesta käytöstä pääkäyttäjälle tai moderaattoreille.

7.1 Tehtävät projektissa

Sivujen toimintaa on tarkoitus ylläpitää työryhmänä, joka on kuvattu Kuviossa 25.

Työryhmässä on kaksi toimijaa Hollannista, kolme Itävallasta, yksi Kreikasta ja Nor-
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jasta sekä kolme Suomesta. Harm Holleman on projektin vetäjä ja Teresa Bauer opis-

kelija kuten myös minä tutkijana. Tero Kanala on ollut mukana monessa roolissa NA-

SEK:ssa opiskelijasta tuutoriopiskelijaan ja opinnäytetyöntekijään. Muut ovat opetta-

jia ja osallistuvat NASEK:iin vaihtojen kautta kooten opiskelijaryhmät ja hoitaen

vaihdon heidän kanssaan. Tutkija olen lähinnä moderaattori ja ideoija. Teen ehdotuk-

sen sivujen kehittämisestä ja seuraan keskustelua.

Kuvio 26. NASEK yhteistyökumppanit 2007.

Selvitin NASEK -projektin tilaa ja toimintaa sekä tavoitteita ja sain selville, että NA-

SEK:lle on luotu portaali internetiin ja tavoitteena on saada aikaan toimiva kansainvä-

linen viljelijöiden, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden keskustelupaikka. Kohderyhmänä

ovat tästä johtuen viljelijät, asiantuntijat ja opettajat sekä oppilaat eri organisaatioissa.

Tarkoituksena on saada portaaliin toimintaa osallistumisen ja keskustelun kautta ja

näin saada aikaan lumipalloefekti aikaan. Tämä tarkoittaa, että aktiivisuus portaalissa

tuo lisää aktiivisuutta keskusteluun ja toisinpäinkin. Teemoina ovat kansainväliset

keskustelunaiheet maataloudesta, koska Euroopan Unioni yhdistää monessa kohdassa

viljelijät ja asiantuntijat ja sitä kautta oppilaitokset. Kanavana tälle toiminnalle Na-

sek.net- portaalissa jaettava tieto ja keskustelu (Kuvio 27.).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nykytila 31.12.2006 Tavoitetila

Tehty NASEK internetsivut Toimiva kansainvälisten viljeli-

jöiden, asiantuntijoiden ja oppi-

laitosten keskustelupaikka

Kohderyhmät Toiminta

viljelijät, asiantuntijat ja oppilaitokset Keskustelu ja osallistuminen =>

sivujen aktivoituminen

Teemat/sanomat Kanavat

Kansainväliset keskusteluaiheet maataloudesta NASEK portaali

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuvio 27. Kuiluanalyysi NASEK -sivujen toiminnasta

Vahvuutena internetissä on se, että sen tavoittaa kaikki, joilla on internetyhteys ja tie-

tokone. Tänä päivänä yhteydet internetiin on monella kotona tai ainakin jossakin

muodossa lähialueella käytettävissä esimerkiksi koulujen tai internetkahviloiden kaut-

ta. NASEK -projektin kautta on jo valmiita kontakteja ympäri Eurooppaa ja lisää etsi-

tään koko ajan. Mahdollisuutena on oppia uutta ja ratkaista ongelmia kielitaidon kas-

vaessa. Kielitaito ja uskallus käyttää vierasta kieltä ovat myös mahdollinen heikkous.

Moni uskaltaa puhua vierasta kieltä, mutta sen kirjoittamiseen on jo suurempi kynnys.

Heikkoutena on myös erilaisten kulttuurien ja ympäristön tuomat rajoitteet. Saksassa

esimerkiksi ei kovin moni viljelijä ole sitoutunut ympäristötukeen, koska se aiheuttaa

rajoituksia viljelyyn fosforin osalta ja he saavat paremman tuoton kasveista kuin me

täällä pohjoisessa Suomessa viljelevät. Uhkina keskustelun epäonnistumiselle näen

heikot internetyhteydet syrjäseuduille, missä viljellään paljon, keskustelu ei toimi joko

aiheista tai toimijoista johtuen. Tekniikka ja keskustelun häiriköt saattavat aiheuttaa

ongelmia. Nämä tulokset on tiivistettynä esitetty kuviossa 28.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET

Kansainvälinen foorumi, kieli englanti oppia uusia tapoja tehdä asioita

ei valtio tai alue rajoja oppia uusia asioita maailma-

maataloudesta

NASEKin valmiit kontaktit kielitaito kasvaa

asiantuntijuus maataloudessa

HEIKKOUDET UHAT

Englannin kieli koetaan vieraaksi Yhteydet heikot, ei keskustelua

Erilaiset säännöt ja rajoitteet eri maissa moderaattori ei toimi

tekniset ongelmat

häiriköt keskustelussa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuvio 28. NASEK:in toiminnan SWOT -analyysi.

Toimijana rekisteröidyin keskustelijaksi portaaliin, tutkin sivustoa ja tein havaintoja

käyttäjä määristä ja keskusteluaiheista. Keskustelu rajoittui lähinnä muutamiin opiske-

lijoiden viesteihin ja opettajien antamiin ohjeisiin. Vaihto toi uuden keskusteluaiheen

ja siihen keskustelua, mutta ei minusta tarpeeksi ryhdikkäästi. Joukosta erottui aina

yksi tai kaksi aktiivisinta.  Etsin lähdemateriaalia ja tutustuin siihen. Työn edetessä

pyysin sähköpostiviestillä Savonia ammattikorkeakoulun maatalousalan opiskelijoita

ja henkilökuntaa osallistumaan keskusteluun. Englanninkielen opettaja Taimi Rytkö-

sen kanssa patistimme opiskelijoita, joita oli kolmessa eri ryhmässä noin 60, osallis-

tumaan keskusteluun osana englanninkielen kurssisuoritusta. Olin amk-agrologien

tunnilla mukana esittelemässä Nasek.net- sivuja ja opastamassa sivuille kirjautumises-

sa. Käyttäjätunnus keskusteluun tulee rekisteröitymispyynnön jälkeen muutaman päi-

vän viiveellä rekisteröityvän henkilön antamaan sähköpostiosoitteeseen. Monelta

opiskelijalta (4 kappaletta) tuli palautetta suoraan, että käyttäjätunnuksen saaminen on

hankalaa tai hidasta tai sitä ei ole tullut ollenkaan. Vain pari opiskelijaan osallistui tä-

män opastuksen ja sähköpostiviestikokeilun ansiosta keskusteluun. Muut opettajat tai

asiantuntijat eivät reagoineet viestiin. Opinnäytetyön kielenä oli vielä tässä vaiheessa

puhtaasti englanti. Lähdemateriaalia löytyy edelleen ja jatkan siihen tutustumista.
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Työryhmä piti palavereita Connect Pro -yhteyden kautta. Keskusteluissa isäntänä toi-

mi Savonia-ammattikorkeakoululta Hannu Viitala. Saimme sovittua tapaamisen Itä-

valtaan syksyllä 2007, jossa esittelin kysymyksiä sivujen toiminnasta ja kehittämiside-

at keskusteluun (Liite 3). Tästä seurauksena kaikki työryhmän jäsenet saivat mode-

raattorin oikeudet ja saimme portaaliin uuden keskustelunaiheen, bioenergiaan. Opin-

näytetyö päätettiin kirjoittaa suomenkielellä ja tarvittava materiaali kääntää soveltuvin

osain englanninkielelle. Vuoden vaihteessa 2008 Nasek.net- portaali siirtyi hollanti-

laisten palvelimelle ja toiminta pysähtyi. Ryhmään mukaan pääseminen ja työryhmän

reagointi tarvitsi henkilökohtaisen kontaktin. Connect Pro istunnot ja sähköpostivies-

tittely ei tuonut tarvittavaa vastakaikua. Matkat Itävaltaan yhteistyöoppilaitokseen

NASEK- tiimin palaveriin ja tutustumiset työryhmän jäseniin paikan päällä lisäsivät

työryhmän luottamusta uuteen jäseneen. Huomasin, että henkilökohtaista kontaktia ei

voi jättää kansainvälisistä tiimitöistä pois työn onnistumisen ja lopputuloksen saavut-

tamisen vuoksi. Esittelin muille tiimin jäsenille itseni ja siihen mennessä tekemäni ha-

vainnot. Tein matkaa varten muutamia kysymyksiä esitettäväksi ryhmälle ja ne ovat

liitteessä 4. Tahdoin tietää mitä tiimin jäsenet odottavat sivustolta ja foorumilta. Ky-

syin myös, kuinka työryhmän tulisi heidän mielestään toimia ja esitin jo muutaman

kehitysehdotuksen portaalin sisältöä koskien.  Nämä ehdotukset aiheuttivat hiukan

keskustelua ja jäivät hautumaan tiimiläisten mieliin. Saamiani vastauksia olen käyttä-

nyt osana Nasek.net- portaalin kehitysehdotusten tekoa. Seuraavassa kappaleessa ker-

ron näistä havainnoista tarkemmin. Työ sain ryhmän toimimaan hetkellisesti aktiivi-

semmin. Matkaan hain ja sain koululta liikkuvuusavustusta. Se kattoi matkasta tulleet

kulut.

7.2 NASEK -portaalin keskustelun kehittäminen

Tehtyjen havaintojen ja Itävallassa käytyjen keskustelujen perusteella Nasek.net-

portaalissa tulisi tehdä muutoksia keskustelun aktivoimiseksi. Portaalia pitää kehittää,

koska ilman sitä ei ihmisiäkään saada kiinnostumaan keskustelusta kyseisillä sivuilla.

Ehdotukset on käännetty englanniksi ja välitetty NASEK tiimille (Liite 6.).

Etusuvulla olevan NASEK -apilan linkitys pitäisi uusia. Nasek.net- portaalin nykyinen

sisällys näkyy sivujen esittelyssä. Lehdillä tulisi olla linkit Outcomes -sivuille, keskus-

teluun, vaihto- ja harjoitteluosioon sekä yleisiin tietosivuihin. Yleisistä tietosivuista



52

pääsee eteenpäin NASEK-, BPL- ja Network- sivuihin ja siksi näiden ei tarvitse olla

aloitussivulla. Tietosivuilta tulisi löytyä seuraavat osat kuten tiedotteet (information

sheet), ajankohtaiset aiheet (news/current information), tilaesittelyt (farms), vaihto

(exchange), yhteystiedot (contact), linkit (links) sekä PBL. Aihepiirit on valittava kes-

kusteluun ja 10 aihetta kerralla näkyviin. Voisi aloittaa nykyisistä aiheista, heikoim-

min keskustelua synnyttänyt aihe siirretään pois näkyvistä ja uutta aihetta tilalle. Esi-

merkkinä aiheista voisi olla joku opetettavan kurssin mukaan, muu ajankohtainen ai-

he, yleinen aihe ja opiskelija/opettajavaihto. Niminä uusille aiheille olisivat esimer-

kiksi seuraavia; tuet, eri eläinlajit kuten hevoset, lehmät, lampaat (horses, cows,

lamps), geenimuunneltu ruoka (GM food), luonnonmukainen tuotanto (organic far-

ming), kasvinsuojelu (plan protection), suorakylvö tai kultivointi (cultivation), eroosio

(erosion), työntekijät tai työvoima (labour), hinnat kuten viljan, puun ja tilojen (prizes,

subsidies, money), metsätalous (forestry), koneet (machinery) ja tekniikka (agritech-

nique). Näille aiheille tarvitaan myös pieni muutaman sanan mittainen keskustelunai-

heen sisältökuvaus helpottamaan keskustelijaa ja moderaattoria pysymään aiheessa.

Keskustelun aktiivisuutta ja toimivuutta parantaa se, että keskusteluun pääsee mahdol-

lisimman helposti. Sivuille rekisteröityminen tulisi olla vasta keskustelusivulla, koska

silloin voisi lukea ensin keskustelua ja osallistus siihen, kun tuntee siihen aihetta. Ky-

symysten, provosoivien viestien ja kuvien lisääminen portaalin eri osiin lisää motivaa-

tiota liittyä keskusteluun. Keskustelijoiden rekisteröiminen on tarpeen siksi, että saa-

daan epäasiallisen keskustelijat ja viestit poistettua sivustolta estämällä heiltä rekiste-

röityminen sivustolle. Esimerkkinä mainittakoon Savonia ammattikorkeakoulun koor-

dinoima lämpöyrittäjyyshanke, jolle rakennettiin nettisivut keskusteluineen. Hakuko-

neissa löytyi hakusanana lämpöyrittäjyys. Keskusteluun ei tarvinnut rekisteröityä. Vä-

hän ajan kuluttua sivujen avaamisesta sivuston keskusteluun alkoi tulla erilaisesta

lämpöyrittäjyydestä kertovia viestejä, jotka viittasivat seksiin joko suoraan tai epäsuo-

rasti. Sivusto jouduttiin poistamaan käytöstä vuonna 2006.

Problem Based Learning (PBL) opetuksessa tyypillisiä ongelmatapauksen kuvauksia

voisi käyttää mallina ja pohjana keskustelulle. Näillä esimerkeillä voi avata keskuste-

lun. Tässä on eräs esimerkki avauksesta: ”Minulla on tällainen 60 lypsylehmän tila ja

lehmät ovat rodultaan Holstein-friisiläisiä. Tuotos on 9300 kg. Ruokinnassa käytetään

säilörehua ja tiivistettä. Mitä pitäisi tehdä, että tuotos nousisi?” Sivujen palvelimen

paikka ja se, että kuka huolehtii sivujen ylläpidosta, oli vielä kesken marraskuussa
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2007. Vuoden vaihteessa 2008 sivut siirtyivät Groenhorstin koulun serverille ja tapah-

tumia ei ole ollut tämän jälkeen. Sivut ovat kuitenkin vielä olemassa. Kaikkien NA-

SEK:in jäsenten pitää olla aktiivisia omissa rooleissaan, että sivut toimisivat ja täyttäi-

sivät tehtävänsä.

Viljelijä voi hakea internetistä vastauksia millaisiin kysymyksiin tai ongelmiin tahan-

sa, joita hän kohtaa työssään ja elämässään. Suuren tarjonnan vuoksi keskustelusivuil-

ta löytyy kaikkea ja siellä voi kysyä kaikkea. Usein kysymyksiin ja kommentteihin tu-

lee vastauksia asiallisesti, kun kyseessä on tällainen erityisala kuin maatalous ja mode-

raattorit poimivat asiattomat viestit pois. Englanti on kansainvälinen ja yleisesti tieto-

tekniikassa käytetty ”tietokoneiden” kieli. Se on Euroopan Unionin yksi virallinen

kieli ja tiedonhaku laajemmalta alueelta parantavat kilpailukykyä sekä kommunikoin-

titaitoja. Englannilla voi kommunikoida lähes jokaisen internetissä toimivan henkilön

kanssa.

Rekisteröityneiden käyttäjien määrä marraskuussa 2006 oli 18 ja marraskuussa 2007

se on 86. Moderaattoreina toimivat ryhmän jäsenet. Moderaattoreilla on oma keskus-

telufoorumi kehittämistä ja muuta sivuihin liittyvää keskustelua varten. Tämä aihe ei

näy muille käyttäjille. Nasek.net- portaali on esitelty jo aikaisemmin tässä työssä. Sa-

ma sisältöanalyysi on näin tehty kuin muillekin satunnaisesti valituille internetsivuille.

Nasek.net- portaali löytyy Googlesta hakemalla vain hakusanoilla NASEK, Nasek

Outcomes. Nasek.net- portaalia ei sen sijaan löydy hakusanoilla network, discussion,

agriculture, forum, PBL tai exchange. Tavoittaakseen viljelijät Nasek.net- portaalin on

selviydyttävä kuviossa 7. esitetyistä KABOOM! -kaaviossa olevista esteitä ja riskeis-

tä. Suurimmet esille tulleet esteet opiskelijoiden kohdalla sivujen käytölle olivat tekni-

set ongelmat varsinkin rekisteröitymisessä sivustolle, mielikuvat sivustosta ja valinto-

jen teko tarjolla olevista sivustoista ja käytettävissä olevien portaalien rajaaminen.

Toimintasuunnitelma keskustelijoiden saamiseksi

Muutokset koskevat keskustelua, linkityksiä ja lopuksi aivan uuteen projektiin liittyvä

esittely esimerkiksi messuilla tai vastaavassa tapahtumassa. Teknisesti tehtäviä sivus-

ton suosion saavuttamiskeinoja ovat webhotellin tarjoama URL- osoitteen ilmoittami-

nen hakukoneille sekä listauksiin mukaan pääseminen linkkikirjaston kautta. Näihin
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tarvitaan avainsanalista sekä ”hissimyyntipuhe”. Hissimyyntipuhe on korkeintaan pa-

rilausetta pitkä ja kertoo sivuston liikeidean. Puheessa kerrotaan sivustoon hakuko-

neen kautta tutustuville henkilöille lyhyesti se, mitä sivustolta löytyy. Pääkäyttäjä tai

sivujen rakentaja voi nämä tehdä. Teksti on valmiina sivuilla sivustoa esittelevässä

osiossa. Nasek.net- sivuille pitäisi ehdottomasti saada linkkejä muilta sivustoilta kuten

koulujen sivut ja muut maatalouskeskustelut sivut. Muilla maatalousaiheisilla sivus-

toilla on tällaista keskinäistä linkkien vaihtoa jo käytössä. Se parantaa mahdollisuuk-

sia portaalin löytymiseen hakukoneella. Nasekoutcomes.net- portaalista

(http://www.nasekoutcomes.net/) puuttuu linkki keskusteluun. Se tulisi lisätä. Tätä

kautta helpotettaisiin keskusteluun osallistumista ja portaalissa olevan materiaalin

kommentointia. Keskusteluun meneminen suoraan aloitussivulta www.nasek.net. Api-

lan lehtien linkitysten uusiminen kuten portaalin kehittämiskappaleessa on mainittu.

Oma linkki keskustelulle, PBL:lle, vaihdoille ja harjoittelupaikoille sekä tietosivuille,

joita olisivat Nasekoutcomes ja Nasek.net:in muut sivut. Lisäksi Nasek.net- sivuille

tulisi avata kolme uutta keskustelunaihetta ja tietosivu. Keskustelunaiheelle valitaan

vastaava moderaattori, joka avaa keskustelun. Keskustelun avaus voi olla joku edellä

esitetty PBL- tyyppinen esimerkki tapaus ja siitä kysymys.

Tämän jälkeen laitetaan seuraaville kolmelle ryhmälle viestit sähköpostiin. Näitä ryh-

miä ovat jo rekisteröityneet käyttäjät, opiskelijat ja opettajat yhteistyökouluissa, asian-

tuntijat yhteistyöorganisaatioissa sekä yhteistyötilat kouluilta ja aikaisemmista NA-

SEK vaihdoista. Jo rekisteröityneet käyttäjät ovat antaneet sähköpostiosoitteensa, joi-

hin laitetaan ryhmäviesti uudesta keskusteluaiheesta tai kirjoitetusta artikkelista tai

tiedotteesta. Opiskelijoille ja opettajille laitetaan ryhmäviesti uudesta keskusteluai-

heesta tai kirjoitetusta artikkelista tai tiedotteesta. Asiantuntijoille, joiden sähköpostin

osoitteita saadaan eri organisaatioista, laitetaan ryhmäviesti, jossa kerrotaan keskuste-

luista ja tarjotaan mahdollisuus tuoda omia tuotoksiaan englanninkielellä sivuille jul-

kaistavaksi. He voisivat olla kolumnisteja tai hankkeiden työntekijöitä, jotka tarvitsi-

sivat tuoda töitään julkisuuteen. Viestejä pitää laittaa useasti lannistumatta, jos en-

simmäiseen ei tule vastausta. Pelkkä sähköpostilähentyminen ei tuo suuria tuloksia ja

oman kokemukseni perusteella tarvitaan vielä henkilökohtainen kontakti eli sivujen

esittely tai tutustuminen NASEK -ryhmään tai sen rekisteröityneeseen henkilöön. Tä-

mä olisi niin sanottu suosittelija, joka tuo esille sivujen mahdollisuudet. Tällaisia hen-

kilöitä ovat kaikki NASEK -vaihtoon osallistuneet.

http://www.nasekoutcomes.net/
http://www.nasek.net/
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Tilat tarvitsevat harjoittelijoita sekä tilatyöntekijöitä ja viljelijöille voisi luoda kam-

panjan työntekijöiden hakemiseksi portaalin avulla. Kansainvälinen harjoittelija avar-

taa viljelijän maailmankuvaa ja tuo uusia ideoita samalla kun löytää mahdollisesti toi-

senlaisia toimintatapoja. Viljelijöille annetaan mahdollisuus esitellä tilaansa tai linkit-

tää tilaesittely sivuille. Markkinointikampanja messuille, jossa tuodaan sivut esille

alan ihmisille. Koulujen osastot olisivat hyvät ja sitä kautta EU:n osastot (Leonardo da

Vinci). Tarvitaan tietokone, nettiyhteys, esittelijä ja vetonaulaksi kilpailu. Esitellään

sivut ja lopuksi kysely sivuista ja siihen vastaamalla saa palkinnon. Kysytään sivujen

toimivuudesta, aiheista, rekisteröitymisestä ja siitä käyttääkö internetiä yleensä minkä

verran.

Päiväkirjaotteita omasta oppimisesta ja prosessin kulusta

Saadessani aiheen Savonia-ammattikorkeakoululta työnimenä oli moderaattori kan-

sainvälisille keskustelusivuille. Tutkittuani eli havainnoituani portaalin keskustelua

havaitsin sen melkeinpä olemattomaksi ja näin moderaattorin työtä ei ollut eikä minul-

la siinä vaiheessa ollut vielä oikeuksiakaan muuhun kuin keskusteluun osallistumi-

seen. Siirryin kehittämissyklissä seuraavaan vaiheeseen eli tutkin alan kirjallisuutta ja

kuinka sivut saadaan kiinnostaviksi (Harris, D.2007). Yritin houkutella keskustelijoita

mukaan lähettämällä sähköpostiviestejä ja pyytämällä mukaan keskusteluun. Pyysin

myös erästä englanninryhmää osallistumaan keskusteluun opettajan välityksellä. Kes-

kustelun lisääntyminen ei tapahtunut toivotulla tavalla. Tämän pohjalta tein kehittä-

misehdotuksia portaalin keskusteluosaan ja teimme matkan Itävaltaan tutustumaan pa-

remmin työryhmään. Kokoontumisen aikana päätettiin antaa kaikille ryhmän jäsenille

moderaattorin ja publisherin oikeudet eli mahdollisuus muokata sivustolla olevaa teks-

tiä. Tutustuimme Rein Bijlsman, joka on super Administrator sivustolla, opastuksella

portaalin rakenteeseen ja siihen, kuinka sitä voi muokata, jakaa oikeuksia käyttäjille ja

kuinka vaarallista on käyttää sivuston muokkaamisoikeuksia, jos ei ole tietoa ja taitoa

siihen. Matkalla tapahtuneiden keskustelujen seurauksena Nasek.net -portaalin palve-

limen fyysistä sijainti paikkaa päätettiin muuttaa Savonia-ammattikorkeakoululta

Groenhorstiin. Matkan jälkeen keskustelusivulle tuli uusi keskustelunaihe sekä oma

keskustelu moderaattoreille.
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NASEK- projekti saa jatkoa muilla projektilla ja niiden on tarkoitus hyödyntää opin-

näytetyöni tuloksia keskustelun parantamiseksi portaalissa. NASEK:ssa käytettiin

verkkosalkkua keskusteluympäristönä vaihtojen aikana (Luhtala, 2007), mutta nyt tä-

mä ympäristö korvataan Nasek.net- portaalilla. Opinnäytetyön tuloksista tehdään lyhyt

tiivistelmä englanninkielelle kansainvälisten projektien käyttöön (Liite 6).

7.3 NASEK -portaalin tilanne 2009

Kaikista toimenpiteistä huolimatta keskustelu Nasek.net- sivuilla ei lähtenyt luista-

maan sujuvasti ja sivustolle ei ole päässyt tammikuun 2009 jälkeen. Alun alkaen, kun

sivustoa lähdettiin miettimään ja rakentamaan, olisi tullut ottaa huomioon se, kuinka

keskustelusivusto liittyy sivustoon, rakentaa hissimyyntipuhe ja markkinoida keskus-

telua muun projektin yhteydessä. Rautaa olisi pitänyt lyödä silloin kun se oli kuumaa.

NASEK- keskustelusivujen jatko on uudessa osoitteessa, joka on saatavissa

http://www.ibpv.info/  [Viitattu 10.3.2009].

Projektissa mukana olleet henkilöt keskustelivat jonkin verran sivustolla, mutta se

loppui projektin ja uusien aiheiden puuttumisen myötä. Viljelijöitä ei varsinaisesti tul-

lut keskusteluun mukaan eikä keskustelu toiminut heidän välisenään. Sivuston keskus-

telijoille pitää osoittaa, että sivusto on kehityskykyinen, joustava ja moderoijat innok-

kaita ja nopeita. Moderoijilla pitää olla työhönsä tarvittavat resurssit ja oikeudet muo-

kata keskustelusivua. Keskusteluun rekisteröitymisen vaatimus esti sivuille tulevat

häirikköviestittäjät ja niiltä osin sivusto toimi oikein. Sivuja valmisteltaessa olisi pitä-

nyt miettiä asiasanoja mahdollisimman paljon ja ne olisi pitänyt laittaa hakukoneille.

Suurin osa keskustelijoista hakee keskustelusivuja hakukoneiden välityksellä ja asia-

sanojen avulla oikeat sivustot löytyvät. Esimerkkejä NASEK:in tapauksessa olisivat

voineet olla discussion, agriculture, development, farming, mineral cirgule ja niin

edelleen.

Linkit lisäävät sivuston näkyvyyttä. Nasek.net- sivujen tekijät työskentelivät monessa

maassa ja olivat töissä eri organisaatioissa. Eräs tärkeä seikka olisi pyytää lisäämään

organisaatioiden, hankkeen ja muiden yhteistyötahojen sivuille linkki Nasek.net- si-

vuille tai jopa suoraan keskusteluun.

https://posti.savonia.fi/owa/redir.aspx?C=7415f58ca5a74141a22d4c1d92669ba3&URL=http%3a%2f%2fwww.ibpv.info%2f
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8 YHTEENVETO

Verkkokeskustelu on tapa vaihtaa tietoa, saada uusia näkökulmia ja näin oppia uusia

tapoja toimia. Tämä luo pohjaa kehittymiselle ja toimeentulon hankkimiselle. Jopa

Suomen kokoisessa maassa sama asia ja työ voidaan hoitaa eritavoilla ja kuinka eri

katsanto asioihin on esimerkiksi Euroopassa.

Tutkimuksessa pyrin selvittämään, kuinka kansainväliset sivustojen keskustelu voi-

daan saadaan aktiiviseen käyttöön. Tutkin myös sitä, että kuinka voidaan hallita ja ak-

tivoida keskustelua internet -sivustolla? Luhtalan Inka ja Kanalan Tero tekivät hyvän

selvityksen opinnäytetyössään Virtuaalinen oppimismateriaali verkkosalkun toimin-

nasta aikaisempien vaihtojen yhteydessä. Tuutoriopiskelijat olivat siinä merkittävässä

asemassa patistamassa ja johtamassa keskustelua verkossa. Heidän avullaan toiminta

sai tuulta siipiensä alle. Nasek.net- sivusto on varsin joustava ympäristö vaihdonaikai-

seen kommunikointiin, mutta se vaatisi tuutoriopiskelijoilta ja -opettajilta sitoutumista

ja aloitusta. Vetäjän pitäisi kirjoittaa verkkoon vaihdon aihe ja esittelynsä. Koska

vaihdossahan on kysymys siitä, että on olemassa ongelma tai ongelmia, joihin opiske-

lijat etsivät ratkaisuja. Opiskelijoiden keskustelu tulee ohjata näin verkkoon ja vaatia,

että sinne tulee kaikki palaverien yhteenvedot ja esille tulleet uudet kysymykset. Näin

saadaan keskustelu alkuun ja mitä enemmän osallistujia portaalissa on tai tulee lisää,

sitä rikkaampi keskustelu on ja jatkuvuus paranee.

Teimme muutaman keskustelun avauksen ja seurasimme mitä sivuilla tapahtui toimin-

ta-seuraus -menetelmällä. Toimintatutkimuksen ensimmäinen spiraalin ympyrä sul-

keutui, kun houkuttelimme keskustelijoita sähköpostiviesteillä osallistumaan keskus-

teluun. Houkuttelu ei tuottanut toivottua tulosta ja totesimme pelkän sähköpostilla ta-

pahtuvan lähestymisen olevan huono tapa toimia ja hukkuvan muun viestityksen se-

kaan. Alkoi uusi suunnittelu ja miettiminen kuinka, sivut pitäisi rakentaa, että käyttäjät

kiinnostuisivat keskustelusta kyseisillä sivuilla.

Ilman suomalaista osapuolta Nasek.net:in keskustelussa, aktiivisuus ja keskustelu Na-

sek.net:in sivuilla on huonoa, muutama viesti tai aktiivinen yhteydenpitäjäjäsen on

muista maista. Kreikkalaisten yhteistyökumppaneiden opiskelijoiden ongelmana on

kielitaito, joka rajoittaa englanniksi kommunikoimista. Huolestuttavinta minusta oli
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se, että lähinnä vain projektin vetäjä Harm Holleman ja suomalaiset osallistuivat kes-

kusteluun. Tarvitaan kaikkien vetäjien sitoutumista, että keskustelulla on mahdollisuus

pelata. Opettajien auktoriteetilla ja vaikutusvallalla saadaan mukaan myös asiantunti-

joita. Huomioin tämän sitoutumattomuusongelman varsinkin, kun moderaattoreille,

joita kaikki työryhmän jäsenet olemme, perustettiin oma keskusteluryhmä, jota muut

käyttäjät eivät nähneet. Jos on sitoutunut johonkin, vaikka keskustelun käynnistämi-

seen oikeasti, löytyy tarvittava aika ja mahdollisuus hoitaa asia. Mutta tätä ei voi tehdä

yksin, keskustelua on vaikea käydä yksin, siihen tarvitaan vähintään kaksi osapuolta.

Pääsin toimijan mukaan työryhmään, joka suunnitteli ja ylläpiti portaalia, mutta se ei

ollutkaan helppoa ja vei aikaa saada vastauksia ilman ohjaajan avustusta. Ei ole help-

poa toimia uutena kansainvälisessä ryhmässä, jonka muut osanottajat tuntevat toisensa

ja uusi aktiivinen toimija ei tunne heitä eivätkä he uutta jäsentä. Tavallaan muutosvas-

tarinta innokkaan ja uuden toimijan ryhmään mukaan tuloa kohtaan ja siitä aiheutuvat

epäilyt veivät työstä pohjaa. Itävallan matkalla, joka järjestettiin yhteistyön parantami-

seksi, keskusteltiin verkkosivujen toiminnasta ja kehittämisestä.

Internet sekä sen kautta keskustelusivut ovat yksi kanava päästä ulkopuoliseen maail-

maan maatilalta käsin ilman matkustamista ja poissaoloa ansiotyöstä. Viljelijät tarvit-

sevat välineitä ja opastusta johtamiseen ja näitä välineitä on pyritty jo antamaan inter-

netin kautta mm farmit.net- ja jopas- portaalien kautta. Ulkopuolisen maailman näke-

minen ja kokeminen on tärkeää uuden oppimisen kannalta ja näin luodaan perusta jat-

kuvalle kehittymiselle. Keskustelun valvojien, moderaattorien, pitää olla kokoajan ak-

tiivisia, seurata keskustelua ja lisätä tai poistaa aiheita kysynnän mukaan sekä poistaa

häiriköt portaalista. Jos pysähdytään johonkin kohtaa kuten pelkästään seuraamaan

toimintaa, toimintakin kuihtuu ja pysähtyy ellei sitä seuraa kehittäminen ja uuden ai-

neiston lisääminen sivustolle.

Sisällönanalyysistä internet -portaaleille tein sellaisen yleisen havainnon, että jonkun

asian harrastajat kuten ns. hevostytöt tai moottoriurheilijat ja miksi ei viljelijätkin,

viettävät osan harrasteajastaan internetissä keskustellen ja tutkien alan tietoa. Harras-

tajat ovat ammattilaisten ohessa hyvin uteliaita ja tiedonjanoisia alaansa liittyvistä asi-

oista. Usein keskustelu on vilkasta. Pieni provosointi on hyväksyttävää, mutta mode-

raattorit pitävät täysin asiattomat tekstit poissa sivuilta. Liitteessä 2. on sivukaappauk-
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sia sisällönanalyysissä olleista portaaleista. Maatalousalan keskustelu ei poikkea mer-

kittävästi muiden alojen keskustelusta. Yhteistä keskustelijoille on aihepiiriin kohdis-

tuva kiinnostus.

Tutkimukseni on tärkeää Nasek.net- portaalin kannalta, koska muuten vaivalla raken-

netut ja hyödylliset sivut jäisivät unholaan internetiin ja sivuista saatava hyöty mah-

dollisimman monille häviää. Sivujen käyttäjiä ovat tähän asti olleet vain sivujen ra-

kentajat ja projektin jäsenet. Työ ei sisältänyt NASEK -vaihdon organisointia ja vilje-

lijöiden sekä opiskelijoiden rekrytointia. Kansainvälinen keskustelu ei käynnistynyt

www.nasek.net portaalissa toimenpiteistä huolimatta. Keskustelijoiden hankinnan oli-

si pitänyt olla aktiivisinta sivujen avauksen yhteydessä.

Henkilökohtaisena oppina tekijälle on ollut internet maailman toimivuus ja kuinka

toimitaan tai ei pitäisi toimia kansainvälisissä piireissä. Luottamus ja henkilökohtaiset

kontaktit ovat tärkeitä. Työn ohessa valmistui omalle yritykselle internetsivut ja työn

aiheesta tuli oppia tällekin saralle.

Liitteessä 7 on esitetty yhteenvetona kansainvälisten keskustelusivujen rakentamisoh-

jeet, jotka pätevät alalle kuin alalle. Niistä on jätetty pois tekninen toteutus, mutta toi-

mivuuden kannalta siihen liittyviä on mainittu. Melkeinpä tärkeintä on, että sivustolle

saadaan kävijöitä ja siten heidät kiinnostumaan keskustelusta.

Yleisesti ottaen verkkokeskustelu on osa kokonaisuutta, muun aihetta käsittelevän si-

vuston yhteydessä. Maatalouskeskustelu tuskin kiinnostaa teollisuutta käsittelevällä

sivustolla vierailevia ihmisiä. Sivustolle ja keskustelulle tarvitaan toimintasuunnitel-

ma, jossa on mietitty mitä aiotaan tehdä, kenelle ja miten. Hissimyyntipuhe tarvitaan,

kun ilmoitetaan sivusto hakukoneille. Se sisältyy toimintasuunnitelmaan. Sitä kannat-

taa testata ystäviin ja tuttuihin. Asiasanat hakukoneille tulee miettiä myös harkiten.

Mieluummin kuitenkin mahdollisimman laajasti ja paljon kuin liian vähän. Mainosta-

minen aloitetaan tutuista henkilöistä ja ystävistä. Heitä pyydetään yksinkertaisesti mu-

kaan keskusteluun. Sivuston ilmoittaminen tai niistä kertomisen ei tarvitse maksaa

paljoa, kun olet itse aktiivinen. Älä maksa turhasta.

http://www.nasek.net/
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Sivuston kehittäjän tai kehittäjien aktiivinen mukana olo on tärkeää. Kun kenttä alkaa

laajeta ja tulee aikapula, voi työtä delegoimalla ja vastuuta jakamalla helpottaa omaa

osuuttaan. Aktiiviset keskustelijat, ystävät ja tuttavat ovat tässä tärkeä lenkki. Keskus-

telua kannattaa päästää vapaasti lukemaan, koska se lisää keskustelusta kiinnostunei-

den määrää. Rekisteröinti vaaditaan vastaamiseen ja kirjoittamiseen. Tämä on tärkeä

turvallisuustekijä häiriköiden poistamiseksi. Pyydä kaikkia yhteistyötahojasi ja asiasta

kiinnostuneita lisäämään sivuston linkki omiin sivuihinsa ja tee samoin heille vasta-

palvelukseksi. Hakukoneet kertovat sivustostasi tämän vuoksi aktiivisemmin hakijoil-

le.

Ulkoasu muokataan kevyeksi käyttäjää silmällä pitäen. Sivustosta ja keskustelun ul-

konäöstä tule liian ”raskas” liian ahtaalla sijoittelulla. Lisää vaikka linkkejä uudelle

sivulle, jos tila uhkaa täyttyä. Kuvien lisääminen helpottaa lukemista ja asioiden ym-

märtämistä. Samalla se keventää sivuston rakennetta käyttäjäystävällisemmäksi.

Aiheita aluksi yhdestä kymmeneen ja joku niistä nimetään yleistä keskustelua varten.

Tämä helpottaa foorumin jäsentelyä. Vaihdetaan aiheita tarvittaessa, jos eivät saa kiin-

nostusta osakseen. Paikalleen pysähtyminen on vaarallista varsinkin alussa. Aiheet

vaativat lyhyet alustukset keskustelijan johdattamiseksi aiheeseen ja moderoinnin hel-

pottamiseksi. Alustus kertoo, mistä aiheen sisällä keskustellaan. Aihe vaatii myös

aloitus viesti, joka voi olla väittämä ja vähän provosoiva perusteluineen. Tähän on

luonnollisinta pyytää tai haastaa joku tuttava tai ystävä.
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9 PÄÄTÄNTÖ

Tutkimuksessa pyrin vastaamaan siihen, kuinka Nasek.net- portaalin keskustelu saa-

daan aktiiviseen käyttöön, kuinka keskustelua voidaan hallita ja aktivoida kyseisillä

sivuilla. Internet maailma on loputon ja sieltä löytyy monenlaista tarjontaa. Jokainen

internetin käyttäjä käyttää vain murto-osaa sieltä löytyvästä materiaalista. Jokainen

voi rakentaa omat kotisivunsa ja se on tehty suhteellisen helpoksi erilaisilla ohjelmilla.

Suurempi haaste on saada sivut toimimaan ja ihmiset löytämään ne valtavan suuren

tarjonnan seasta. Internetin käyttöön pitää olla syy eli motiivi ja se voi muuttua ajan

kuluessa esimerkiksi opiskelija on opiskeluun tarvinnut hakea materiaalia sosiaalisen

elämänsä ohella. Valmistuttuaan ja suhteen vakiinnuttua internetin käyttö näihin tar-

koituksiin ei ole enää ajankohtainen, mutta tilalle on voinut tulla viihde tai harrastus-

tarkoitukset. Sosiaaliset yhteydet ovat muuttuneet parinhausta esimerkiksi harraste-

keskusteluun. Liitteessä 6 kerrotaan tarvittavat toimenpiteet keskustelun käynnistämi-

seksi. Niitä ovat keskustelun aiheiden lisäys, sivuston ilmeen muuttaminen helpom-

maksi käyttää ja keskustelun johdattelu aiheiden lisäyksen yhteydessä sekä keskuste-

lun valvominen vaihtojen aikana. Aloitus vaatii moderaattorien tai vaihtoa ohjaavien

henkilön omaa aktiivista toimintaa keskusteluympäristössä. Alussa vaaditaan mahdol-

lisesti vaihdossa mukanaolevien opastus keskustelualueen käyttöön. Rekisteröitymi-

nen käyttäjäksi on sivujen toimivuuden kannalta tarpeellista.

Opin työn kautta sen, mitä merkitystä kansainvälisyydellä ja internetsivuilla on viljeli-

jöille. Selvitin, miten internet -sivut voivat rakentua ja mikä niiden viestinnällinen ar-

vo on keskustelijoiden määrän perusteella (Liite 2.). Keskustelu tuo mahdollisuuden

oppia uutta ja sitä kautta kehittää itseään ja toimintaa ympäristössään. Aikataulussa

pysyminen tuotti ongelmia ja oma oppimisprosessi tahtoi venyä. Työn loppuunsaatta-

minen ja viimeinen kirjallinen osuus tuotti suurta tuskaa tekijälleen. Työn valmistu-

mista kuvaa hyvin se, että se oli kuin hammaslääkärille meno. Tiedät, että sinne pitää

mennä, mutta viivytät sitä milloin milläkin syyllä. Lopulta sinun on sinne kuitenkin

mentävä. (Liite 1.).

Tällaisten Nasek.net:in kaltaisten portaalien aktivoimiseksi tarvitaan markkinointi

kampanja kouluille, viljelijöille ja asiantuntija ryhmille. Tämä kampanja käy yksiin
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uuden projektin esittelyn ja markkinoinnin kanssa. Tarvitaan vetäjien sitoutuminen

toimimaan itse aluksi hyvin aktiivisesti. Harrastajia tulee saada mukaan ja aiheiden ol-

la heitä kiinnostavia sekä sopivaan tahtiin vaihtuvia. Sähköposti viestintäkanavana ja

mukaan houkuttelijana ei pelkästään toimi. Vaaditaan henkilökohtaista ”myyntityötä”.

Messut ja koulujen yhteistyökumppanien hankkimistilaisuudet olisivat yksi mahdolli-

suus ottaa yhteyttä alan ihmisiin. Ihmisten tulee nähdä mitä hyötyä he saavat osallis-

tumisesta keskusteluun. Keskustelu ei toimi itsestään vaan se vaatii työtä keskustelun

aloittamiseksi ja sitten moderointia eli keskustelun kulun seuraamista ja tarvittaessa

siihen puuttumista. Se on hyvin haastavaa tekijöilleen.

Työn tuloksena on pelkistetty runko siitä kuinka internet keskusteluun mennään ja

kuinka siellä toimitaan. Materiaali on kirjoitettu englanniksi ja luovutettu työryhmän

käyttöön. NASEK on laajentunut ja muuntunut uudeksi projektiksi. Se tuo tullessaan

ongelmia. Suurin haaste uusissa projekteissa minusta on hyvin hajallaan olevan jou-

kon kasaaminen ja kansainvälisen projektin eteenpäin vieminen, kun suurin osa työ-

ryhmän jäsenistä toimii mukana muun työnsä ohessa. Aika ja jaksaminen ovat rajalli-

sia ihmisillä. Keskustelu ja internet -portaalin ylläpito tahtoo jäädä liian vähälle.

Sponsori- tai mainostilasopimusten laatimisen selvittäminen olisi kuitenkin yksi selvi-

tettävä asia toiseksi opinnäytetyöksi kaupallisten tavoitteiden ohessa. Jos sivut saavut-

tavat tietyn kävijä määrän, yritykset kiinnostuvat sivujen käytöstä mainostustarkoituk-

seen tietylle kohderyhmälle tai ryhmille. Mainostajat rahoittaisivat näin sivuston yllä-

pidosta aiheutuvat kulut. Tämä vaatii kuitenkin myös aktiivisuutta ylläpitäjiltä ja in-

ternetmainonnan osaamista.
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Hyväksytty ___.___._____       __________________________________

LIITE 1 Aikataulu suunnitelma ja toteutus

1.1.- 28.2.2007 Opinnäytetyön alkusuunnittelua, käynnistys
1.2-1.5.2007 Analysointia ja taustatiedon hankintaa, ohjelman päivitystä
1.4.2007 Nasek III -kierros, uusi aihe keskusteluun.
Kesä 2007 Nasek -sivujen ylläpito ja valvonta siirtyy työryhmälle Summer -
Mustonen. Muutoksia ohjelmaan.
1.8- 15.12.2007 Nasek:in kanssa työskentelyä, mahdollisesti matkustusta yhteistyö-
kumppanien luo (Vierailu pituus 5 vrk), keskustelun seuraamista.
Osallistumista keskusteluun ja sivujen kehittämistä.
Tammikuu 2008 Havainnointirunko muille keskustelusivuille
Kevät 2008 Seurataan sivujen tapahtumia, kerätään huomioita kaikista internet sivuis-
ta. Tutkimuksen tulosten kasaamista, analysointia, kirjoitetaan työtä.
1.8. – 30.8.2008 Nasek -sivujen tulevaisuus? suunnittelua, jatkajan etsintää.
15.10.2008 Opinnäytetyö kasassa
15. - 31.10.2008 välisenä aikana seminaari
1.11.2008 Opinnäytetyö valmis

Sisältöanalyysin purkaminen => Käytetyimpiä keskustelun aiheita ovat: jne.

Työn eteneminen on kuvattu tutkijan omalta kohdalta seuraavasti:

VAIHE 1; Opinnäytetyö
Selvitystyöstä aloitetaan;
-> mikä opinnäytetyön tarkoitus on?
-> sisältö ja laajuus?
-> toiminnallisen opinnäytetyön koostumus ( selvitetty)

VAIHE 2; Oma työ
-> suunnitelma tehty, ohjaussopimus tekemättä kirjallisesti
-> työn tarkoitus ja tavoite (määritelty suunnitelmassa); millaista tuotosta toimeksian-
taja odottaa?
-> materiaalia; aikaisemmat opinnäytetyöt, hypermedian perusteet, viestintä (muista
lähdeviittaukset)
-> sisältö;
tekninen sivujen toteutus rajataan pois työstä,
tausta, käsitteet, käytetyt välineet, sivujen esittely,
Toimintasuunnitelma (keskustelijoiden hankinta, keskustelun ylläpito),
käyttäjien ohjeistus (keskustelunaiheet ja mistä niissä keskustellaan),
pohdinta

-> toteutus;
aikataulussa ollaan nasek -vaihtoa lukuun ottamatta,
resurssit ok, kun muistaisi mitä on tekemässä ja aikataulu,
toimintaohjeet. Reinillä on NASEK -manuaali, jossa selviää kunkin toimijan mahdol-
lisuudet ja roolit tämän ohjelman resurssien mukaan,
toimintasuunnitelma; keskustelijoiden hankinta ja keskustelun ylläpito materiaalia Itä-
vallan matkalta,
sisällönanalyysi sivukaappauksia ja kaavioita apuna käyttäen.
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LIITE 2. Keskustelusivut sisällönanalyysissä

Kuva 1. http://www.murtola.com/forum(/ Viitattu 15.11.2007)

Kuva 2. mainos ja tietoa foorumista
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Kuva 3. suomi24 näkymä maatalouskeskustelusta.

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=2000000000000024&conference=45

00000000000047&subcat=987 (Viitattu 15.11.2007)

Kuva 4. sfnet keskustelu maatalous.

http://groups.google.com/group/sfnet.keskustelu.maatalous/topics ( Viitattu

15.11.2007)

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=2000000000000024&conference=4500000000000047&subcat=987
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=2000000000000024&conference=4500000000000047&subcat=987
http://groups.google.com/group/sfnet.keskustelu.maatalous/topics
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Kuva 5. Agronet keskustelun rekisteröityminen.

http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/  (Viitattu 15.11.2007)

Kuva 6. Agronetin keskustekualueita. http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/ (Vii-

tattu 15.11.2007)
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Kuva 7. Agronetin keskustelun informaatiokeskus kertoo keskustelusta perustietoa.

http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/ (Viitattu 15.11.2007)

Kuva 8. Keskustelua englanniksi. http://Agriculture.com (Viitattu 15.11.2007)

http://agriculture.com/
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LIITE 4. Kysymykset NASEK tiimiläisille

Savonia University of Applied Sciences 8th May 2007
Minna Mustonen
minna.mustonen@student.savonia-amk.fi

Questions for NASEK members:

What expectations do you have for these pages?
What do you want from these pages? Conversation, suggestions,

How to work together?
What are the rules of the game?
How these pages are build?
What moderator can do?
How do I report to group?

Suggestions how to develop the nasek wep pages:

1) Need for more forums; fields, forest, environment, business, building,
living in countryside, silage, mineral circle, farming in future, farming
policy, prices, production costs etc.

2) Picture of a month; under that question like what is this? And 3 differ-
ent alternatives, chart tells to other visitors what others have quested
and after a month there is a right answer.

3) Link “Tell to your friends about these pages” and You can send a mes-
sage to Your friend from these pages. (Is it possible?)

4) Have to have easer way to go from animal welfare –pages to discussion
forum. One “click” or something like that.
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LIITE 4. NASEK -portaalista keskustelunohjausviesti Admistraattorilta

How to behave - 2006/10/04 06:16  By Admin

This forum is meant to post topics about Nasek.
Anyone misbehaving by posting articles with offensive content ( e.g. sexuality, racism, com-
mercial links, spam, etc ) will be blocked, and their postings/articles will be removed without
warning.
Please report any misbehaviour to the Administrators/moderators by using the appropriate
buttons.
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LIITE 5. NASEK tapaamisen 6.-10.10.2007 ohjelmarunko

NASEK-Meeting
Ursprung, Austria

Oct 6th – Oct 10th 2007

Location

HBLA Ursprung
A-5161 Elixhausen
++43-662-480301 (fax-15)
www.ursprung.at

Participants

interested partners in a future LEONARDO-project

Program

sat, oct 6 arrival of participants

sun, oct 7 informal meeting and touristic program de-
pending on weather

mon, oct 8 whole day proposal for new project (In-Pact), possibilities for partners

tue, oct 9 morning nasek-homepage
afternoon  revision of NASEK exchanges and planning for 2008 exchanges

opt.: setup of a proposal for In-Pact-project

wed, oct 10 departure of participants

contact, remarks, questions

Erwin Gierzinger
tel (priv): ++43-650-5236022
tel (bus): ++43-662-480301-11
email: erwin.gierzinger@ursprung.at

http://www.ursprung.at/
mailto:erwin.gierzinger@ursprung.at
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LIITE 6. Ehdotukset sivujen aktiivisuuden parantamiseksi

Suggestions 3.4.2007

1) Forums for
- forests
- milk production (stock, flesh)
- fields
- pigs (horses, cows, lamps)
- environment (erosion)
- buildings
- income and money (business, subsidies)
- organic farming (GM food)

2) Add mineral circle and farming in future into Outcome pages

3) Link from Nasek Outcome –page into forum

4)
“tell for your friends about these pages” ___________________________(e-mail)

5) “Picture of month” Like milking in mountain and question “In which country this is happen-
ing?” a) Finland b) Italy c) Austria And then there is diagram which show how people have voted.
Next month we will tell the correct answer.

Who are these?
a) teachers
b) holiday group
c) Nasek team
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DEVELOPMENT SUGGESTIONS FOR www.nasek.net –PAGES

1) LINKS (technical thing)

From everywhere and every one you can ask to add link from they paces to yours

www.nasek.net –pages.

2) SEARCH WORDS (technical thing)

NASEK –pages can find from Google looking for NASEK, Nasek Outcomes. You can

not find NASEK -pages looking for words; network, discussion, agriculture, forum,

PBL, exchange.

3) AGENDA AND START (technical thing)

- Example for topic comes from teacher, studies topic or something what people talk

now, common topic or student/teacher exchange.

- Names for new topics like horses, cows, lamps, GM food, organic farming, plan pro-

tection, cultivation, erosion, labour, prizes, subsidies, money, forestry, machinery and

agritechnique. Then there is need for little background information what kind of dis-

cussion administrator/moderator want into this topic.

Example; Use Problem Based Learning (PBL) technique to open the discussion. ”I

have certain 60 milking cow farm and cows are Holstein -cows. Average milk produc-

tion is 9300 kg. I use silage and fertilizes. What should I do to rice the production?”

4) RIGHT LINKS FROM GLOVER (Technical thing)

 - Front pages NASEK Glover should make again. There should be a link to Outcomes

-pages, discussion, exchange and practice -part and also to common information

pages. From common information pages you could go to NASEK-, BPL- ja Network -

pages  and  that  why  those  parts  are  not  need  to  be  on  front  page.  From  information

part/pages should be parts like information sheet, news/current information, farm in-

troductions, exchange, contact information, links and PBL.

5)  LIGHT AND SPACE ON AIR (PAGES) (technical thing)

- More pictures; those are easy to watch and understand. Only few sentences and short

peace of text and then link “From here you can read more… ”

http://www.nasek.net/
http://www.nasek.net/
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5) HOW TO GET INTO DISCUSSION

Easy way to registration, near or in discussion area.

A) Start website  (www.nasek.net)

B) There is picture of Glover ant in those leafs of Glover is words. Go any leaf you

want and “glick” ENTER -button.

C) Find word “FORUM”. It is in the middle of pages toolbar.

D) Search topic you want to see and read the discussion.

E) If you want to answer; go to LOGIN and write your username and password. It is

very important to have registration/account because otherwise there is no chance

to do anything those who are misbehaving.

F) If you do not have them yet. There is text “No account yet?” Register

G) Write your information and follow the instructions. That way you will get the

username and password.

H) Write your text/answer/question to forum. There is a text “reply” if you want to

reply to certain message or on the left corner up is a text “post a new topic” if You

want to post a new message. Your message is going to moderator first and if they

are ok they are shown in forum after awhile.

I) After you have finished “LOGOUT”

Minna Mustonen 4.12.2008

http://www.nasek.net/
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LIITE 7. Kansainvälisten keskustelusivujen rakentaminen

Yleistä:

- Keskustelu on osa kokonaisuutta, muun aihetta käsittelevän sivuston yhteydessä. Maatalo-

uskeskustelu ei välttämättä kiinnosta autokauppaa käsittelevällä sivustolla vierailevia ihmi-

siä.

- Toimintasuunnitelma sivustolle ja keskustelulle

- Hissimyyntipuhe

- Asiasanat hakukoneille. Mieluummin laajasti ja paljon kuin liian vähän.

- Mainostaminen tutuille ja heidän mukaan pyytäminen.

- Aktiivinen mukana olo alusta asti => laajentaminen työtä delegoimalla ja vastuuta jakamal-

la.

- Keskustelua kannattaa päästää vapaasti lukemaan, rekisteröinti vaaditaan vastaamiseen ja

kirjoittamiseen (Turvallisuustekijä häiriköiden poistamiseksi)

- Sivuston ilmoittaminen tai niistä kertomisen ei tarvitse maksaa paljoa, kun olet itse aktiivi-

nen. Älä maksa turhasta.

- Pyydä kaikkia yhteistyötahojasi ja asiasta kiinnostuneita lisäämään sivuston linkki omiin si-

vuihinsa ja tee samoin heille vastapalvelukseksi (hakukoneet kertovat sivustostasi tämän

vuoksi aktiivisemmin hakijoille)

- Ulkoasu kevyeksi. sivustosta ja keskustelun ulkonäöstä tule liian ”raskas” liian ahtaalla si-

joittelulla. Lisää vaikka linkkejä uudelle sivulle, jos tila uhkaa täyttyä.

- Kuvien lisääminen helpottaa lukemista ja asioiden ymmärtämistä. Samalla se keventää si-

vuston rakennetta käyttäjäystävällisemmäksi.

Aiheet:

- Aiheita 1-10, joku niistä yleistä keskustelua varten

- Vaihdetaan aiheita tarvittaessa, jos eivät saa kiinnostusta osakseen. Paikalleen pysähtyminen

on vaarallista varsinkin alussa.

- Lyhyt alustus aiheelle eli mistä keskustellaan aiheen sisällä

- Aloitus viesti, joka voi olla väittämä ja vähän provosoiva perusteluineen, Pyydä joku tuttusi

tekemään tämä.
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