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Muistojen Nikkilä

Sosiaalinen media 
paikkamuistojen kartoituksessa

www.sipoo.fi/muistojennikkila



Muistojen Nikkilä

• Nikkilään, sen vanhoihin rakennuksiin ja 
paikkoihin liittyvien muistojen kerääminen

• Vanhojen rakennusten asukaslähtöinen 
arviointi

Tiedon keruu

• Maptionnaire-karttakysely

• Instagram ja Twitter (#muistojennikkilä)

• Itseorganisoituvien Facebook-ryhmien
havainnointi: Sipoon vanhat rakennukset - ja 
Nikkilä-ryhmä
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Maptionnaire-kysely
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Muistojen Nikkilä -kysely

Kuvakaappaukset Maptionnaire-kyselystä © Mapita Oy ja Sipoon kunta

https://maptionnaire.com/fi/1153/


Facebook-ryhmien
havainnointi
• Keskustellaanko paikallisissa Facebook-ryhmissä muistoista tai 

vanhoista rakennuksista?

• Jos, niin..
- minkälaista keskustelu on?

- miten sitä voidaan seurata?

- voidaanko muistoja kerätä tai jakaa edelleen?
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Muistojen fasilitointi Instagramissa

• Kyselyllä kerättyjen muistojen 
jakaminen

• #muistojennikkilä tägin
tunnetuksi tekeminen

• Kuvien ja muistojen jakamiseen 
innostaminen

• Instagramissa:
- Muistojen Nikkilä Instagramissa

- #muistojennikkilä tunnisteella jaetut 
kuvat Instagramissa
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http://instagram.com/muistojennikkila/
https://www.instagram.com/explore/tags/muistojennikkilä/


viidakkomonitor somen seurannassa

Muistojen Nikkilä –some-kooste

• https://app.lianamonitor.com/feed/collection/60i6ihvfAdo1-
rcQPmwPJFl8P15SsmimcxwJQ2
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https://app.lianamonitor.com/feed/collection/60i6ihvfAdo1-rcQPmwPJFl8P15SsmimcxwJQ2


Toimijat aktivoituvat

Sipoon rakennusperinne ry 

• jakaa kuvia vanhoista rakennuksista ja lisää keskustelua rakennusten 
historiasta

• Osallistuu näin Sipoon ja Nikkilän alueimagon rakentamiseen

• Välittää tietoa vanhoista rakennuksista

• Yhteistyö kunnan kanssa
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Muistojen Nikkilä –kyläilta 8.2.2017

Positiivinen vastaanotto myös 

livetapahtumassa!

• Ilman some-projektia
tapahtuman rakentaminen ei olisi 
onnistunut näin hyvin

• Somen kautta luotiin kontakteja 
paikallisiin toimijoihin, jotka 
osallistuivat tapahtuman 
järjestämiseen
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Lähde: Sipoon Sanomat



Kuvat: Sipoon kunta



Tiedon hyödyntämisen ongelmia
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Kunta toimii edelleen raporttipohjaisesti!

Monimuotoinen aineisto:

• Kyselytulosten julkaiseminen yhdellä 
nettikartalla vaatii työtä

Some-datan ongelmat:

• Ei sijaintitietoa

• Käyttöoikeudet

Jatkokehitys:

• Aineiston kokoaminen yhteen paikkaan

• Nettisivuston suunnittelu ja kehittäminen 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa

Nettikartta

PDF-raportti

http://arcg.is/2fvFDb1
https://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/1_keke_2016/kuntasuunnittelu/sipoo_nikkila_raportti_mapita_21092016_reduced.pdf


Lopuksi

Otetaan sosiaalinen media kaupunkisuunnittelun voimavaraksi

• Vuorovaikutusalustana:
- Hallinnon ja kuntalaisten välisen kuilu kaventuu

- Suora kontakti kuntalaisiin

- Yhteisöllinen tiedonrakentaminen

- Positiivisen alueimagon luominen

• Tietolähteenä:
- Seuraamalla ja analysoimalla sosiaalisen median sisältöjä, voidaan paremmin 

ymmärtää paikallisia kysymyksiä, paikan henkeä, alueen asukkaita ja toimijoita

- Tarvitaan uusia (edullisia) työkaluja somen seurantaan ja analysointiin
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Kiitos!

Pilvi Nummi
Twitter @pilvinummi

pilvi.nummi@aalto.fi

www.verkko-osallistuminen.fi

www.sipoo.fi/muistojennikkila

mailto:pilvi.nummi@iki.fi
http://www.verkko-osallistuminen.fi/
http://www.sipoo.fi/muistojennikkila

