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Teksti: Seppo Takanen
     

Henkilökohtaisten LinkedIN-verkostojen 
rakentaminen on entistä suositumpaa. Tällä 
hetkellä LinkedIN:iä käyttää 25 miljooonaa 
ihmistä ja määrä kasvaa 1,2 miljoonalla joka 
kuukausi. Motiivina verkostojen rakenta-
miselle ja omien tietojen julkaisemiselle on 
entistä enemmän oman cv:n ja siihen liitty-
vien tietojen esittäminen sekä omalle verkos-
tolle, että mahdollisille muille kiinnostuneille. 
Tiedä vaikka oma osaaminen kiinnostaisi 
jotain niin paljon, että sillä perusteella saisi 
tarjouksen uudesta työpaikasta. Useille yksi 
verkosto ei riitä, vaan niitä rakennetaan eri-
laisiin tarpeisiin lukuisiin tarjolla olevista 
vaihtoehdoista. Mm. Facebook, MySpace ja 
Plaxo kilpailevat käyttäjien suosiosta. 

Henkilökohtaisten verkostojen rakentamisen 
lisäksi palvelut tarjoavat mahdollisuuksia tilojen 
tai ryhmien muodostamiseen yhteisten kiinnos-
tusalueiden ympärille. Tätä mahdollisuutta halu-
amme käyttää nyt myös Sytykeen toiminnan 
tehostamisessa. Vaihtoehtoja vertailtaessa Lin-
kedIN tuntuu hyvältä vaihtoehdolta, koska se on 
nimenomaan ammattilaisten yhteydenpitoon tar-
koitettu yhteisö.

 
LinkedIN tarjoaa Sytykeen jäsenille hyvän 

ympäristön, josta näkee keitä muita yhdistykseen 
kuuluu. Lisäksi tulevat mahdollisuudet yhdistyk-

sen jäsenten väliseen verkottumiseen ja keskus-
telujen käymiseen yhteisistä aiheista. Ryhmä ei 
ole täysin avoin kenelle hyvänsä, vaan tarkoitus 
on, että se toimii pääasiassa Sytykeen jäsenten 
välisenä kanavana. 

Ryhmään liittyminen
Ryhmään liittyminen edellyttää luonnollisesti 

LinkedIN-tunnuksen käyttöä. Jos sinulla ei ole vielä 
omaa tunnusta, niin sellainen on helppo perustaa 
LinkedIN-palvelussa (http://www.linkedin.com). 
Sinulla ei tarvitse olla yhtään kontaktia liittyäksesi 
Sytyke-ryhmään. Ryhmän kautta voi sitten käyn-
nistää oman verkoston rakentamisen tai kartuttaa 
jo olemassa olevaa verkostoa. 

Liittyminen käy varsin yksinkertaisesti joko suo-
raan ryhmän sivulta (http://www.linkedin.com/
groups?gid=137972) tai ”Groups Directory” toi-
minnon kautta (http://www.linkedin.com/groups-
Directory). Sytyke-ryhmä löytyy hakupalvelun 
avulla syöttämällä sana ”sytyke” hakukenttään. 
Haun jälkeen ryhmän nimen vierestä löytyy toi-
minto ”Join this group”, jota kautta pyyntö välittyy 
ryhmän koordinaattoreille (tällä hetkellä koordi-
naattoreina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja 
Mitro Kivinen ja varapuheenjohtaja Seppo Takanen 
sekä muutama muu aktiivinen yhdistyksen jäsen). 
Ryhmän koordinaattori hyväksyy sitten pyyntösi.

LinkedIN Sytykkeen toimintaa 
tehostamassa

Seppo Takanen on 
Sytyke ry:n varapuheen-
johtaja ja hän toimii 
CodeBakers Oy:ssä vas-
tuualueenaan palvelujen 
ja liiketoiminnan kehit-
täminen sekä projektien 
johtaminen.
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Omat asetukset

Jotta ryhmän jäsenyydestä saisi parhaan 
mahdollisen hyödyn, niin omat ryhmään 
liittyvät asetukset kannattaa tarkastaa ryh-
mään hyväksymisen jälkeen. Erityisesti tär-
keää on ”Contact Settings” –osion tiedot.

Ryhmän keskustelualueet
Keskustelualue mahdollistaa keskuste-

lujen käynnistämisen mistä hyvänsä jäse-
nistöä kiinnostavasta aiheesta. Tärkeitä 
aiheita ovat esim. vuoden 2009 toiminnan 
suunnitteleminen, Systeemityölehden sisäl-
lön kehittäminen vuoden 2009 aikana ja 
yhdistyksen 30-vuotisen taipaleen juhlista-
minen vuoden 2009 aikana. Samalla tavalla 
kaivataan keskustelua OSYjen toiminnan 
kehittämisestä ja tukemisesta.

OSYt ja LinkedIN
LinkedIN tarjoaa myös mielenkiintoisen 

mahdollisuuden OSYjen toiminnan kehit-
tämiseen. OSYt voisivat perustaa omia 
ryhmiä, jolloin OSYn jäsenistön hallinta 
ja sisäiset keskustelut hoituisivat samaan 
tapaan kuin Sytyke-ryhmässä. Tästä olisi 
myös se synergia, että tiedot OSYistä ja 
niiden toiminnasta saataisiin laajempaan 
tietoisuuteen kuin tällä hetkellä. OSYja 
onkin pyydetty perustamaan omat ryh-
mänsä mahdollisimman pian.

LinkedIN-kehittää palveluitaan jatkuvasti. 
Tutkimme näitä uusia palveluita ja otamme 
niitä käyttöön ryhmän puitteissa tarpeen 
mukaan. LinkedIN ei kuitenkaan ole se 
ainoa vaihtoehto sosiaalisten verkostojen 
hyödyntämiseen Sytykeen piirissä. Tarpeen 
ja kiinnostuksen mukaan muita kanavia 
voidaan myös avata. Lähettäkää komment-
teja ja mielipiteitä tästä Sytyke-ryhmän 
hyödyntämisestä suoraan ryhmään uusiksi 
keskustelun avauksiksi. Luonnollisesti kom-
mentit tulevat perille myös sähköpostitse 
Mitro Kiviselle (mitro.kivinen@alterchief.fi) 
tai Seppo Takaselle (seppo.takanen@code-
bakers.fi). 

Olkaa aktiivisia!

Korjaus
Lehdessä 1/2008 on Irmeli Sinkkosen tiedot 

väärin, lehdessä 4/2007 ne ovat oikeat eli;

Irmeli Sinkkonen on Adage Oy:n kehittämisjoh-
taja. Irmeli on käytettävyyden pioneereja Suo-
messa. Hän myös kouluttaa käyttäjäkeskeisen 

suunnittelun käyttöä verkkoprojekteissa. Ennen 
käytettävyystutkimukseen siirtymistään hän on 
toiminut neljännesvuosisadan suunnittelijana ja 
suunnittelun esimiehenä.

Toimitus pahoittelee virhettä.


