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App eli appsi eli sovellus
Laitekohtaisesta sovelluskau-
pasta mobiililaitteeseen ladat-
tava ilmainen tai maksullinen 
app eli sovellus on ohjelma tai 
palvelu, joka tekee käyttäjän-
sä kannalta jotakin hyödyllistä 
tai haluttua, usein vielä vuoro-
vaikutteisesti. Sovelluksella on 
yleensä kiva kuvake. App on ly-
henne englanninkielisestä sa-
nasta application.

Blogata eli pitää verkkopäivä-
kirjaa
Blogi-verkkosivulle tai -sivus-
tolle tuottaa yksi tai useampi 
kirjoitta ja (=bloggari tai blog-
gaaja) sisältöä (= tekstiä, kuvia, 
videokuvaa tai ääntä) enem-
män tai vähemmän säännöl-
lisesti niin, että uudet tekstit 
ovat helposti löydettävissä. Blo-
geille on tunnusomaista a jan, 
linkitysten ja henkilökohtaisen 
näkökulman painottuminen.

Facettaa eli kuluttaa aikaan-
sa Facebookissa kirjoitellen tai 
muiden tilapäivityksiä selaillen.

Hashtag eli avainsana, tunnis-
te, risuaita, aihe 
Hashtagia käytetään luokitte-
lemaan viestejä sosiaalisessa 
mediassa kuten Facebookissa, 
Twitterissä ja Instagramissa. 
Käytännössä luokittelu tapah-
tuu liittämällä viestiin halut-
tu avainsana risuaita-merkillä 
(=#).

Insta eli Instagram on mobiili-
laitteissa toimiva kuvien ja ly-
hyiden videoiden jakopalvelu 
ja sosiaalinen verkosto.

Meitsie eli omakuva eli selfie 
eli mietsie joka otetaan yleen-
sä älypuhelimella ja jaetaan 
sosiaalisessa mediassa.

Mobiililaite eli tietokone, jol-
la pääsee tietoverkkoon, net-
tiin a jasta ja paikasta riippu-
matta. Älypuhelimet ja table-
tit ovat mobiililaitteita.

Pilvipalvelu eli keskitettyä pal-
velinta hyödyntävä ohjelma
Pilvipalveluissa on kyse siitä, 
että nämä palvelut ovat tavoi-
tettavissa missä tahansa miltä 
tahansa laitteelta, koska ohjel-
mat toimivat keskitetyn palve-
limen (=pilvipalvelimen) kautta. 
Erilaisia laiteasennuksia jatku-
vine päivityksineen ei enää tar-
vita – palvelut ovat käytettävis-
sä selaimen kautta mobiilisti tai 
eri tietokoneilta. Pilveen tallen-
nettu tieto ei sijaitse yläilmois-
sa vaan maankamaralla sijait-
sevissa suurissa konesaleissa.

Postata eli lähettää aineistoa 
nettisivulle.

QR-koodi eli verkko-osoitelin-
kin välittäjä
Mobiililaitteen kameralla ja so-
velluskaupasta ladatulla sovel-
luksella luetaan (skannataan) 
osoitelinkki, joka ohjaa koodin 
skannaa jan suoraan tietylle 
verkkosivulle. 

Päivitä itsesi digiaikaan! Sanastoa: TOP 20
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Selain eli ohjelma, jolla pää-
see nettiin.

Selfie eli omakuva eli meitsie 
eli mietsie.

Some eli sosiaalinen media 
eli erilaiset Internetin yhteisö-
palvelut kuten Facebook, Insta-
gram, Twitter, Pinterest…

Sovellus eli App eli appsi.

Striimaus eli live-lähetys eli In-
ternetin kautta lähetetään ään-
tä tai videota suorana lähetyk-
senä seuraajille, etäosallistu-
jille.

Tabletti eli tietokone, joka on 
kannettavaa tietokonetta pie-
nempi ja kevyempi mutta toi-
saalta älypuhelinta suurempi.

Tubettaa eli ladata videoita 
YouTubeen eli Internetissä toi-
mivaan videopalveluun.

Twiitti eli Twitterissä jaettu 
viesti
Twitter-yhteisöpalvelussa tuo-
tetaan twiittejä (suomalaisit-
tain tviittejä) eli lyhyitä, enin-
tään 140 merkkiin tiivistettyjä 
viestejä, jotka voivat sisältää 
linkkejä ulkopuolisiin verkkosi-
vuihin (kuvat, tekstit, artikke-
lit, videot). Palvelua symbolisoi 
Twitter-lintu, suomenkielinen 
vastine Twitter-sanalle on Sir-
kutin ja viestien lähettämistä 
kuvataan verbeillä sirkuttaa, li-
vertää ja visertää.

Älypuhelin eli matkapuhelin, 
mobiililaite, jossa on perinteis-
ten puhelintoimintojen lisäk-
si tietokoneen ominaisuuksia.
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Kauas on tultu siitä ajasta, kun 
kuulumiset vaihdettiin yksin-
omaan porotöissä tavattaessa 
ja harvoin tuvassa poikettaessa. 
Nyt kaikki elämäntapahtumat 
voi jakaa sosiaalisessa medias-
sa tekstein, kuvin ja videoin. Ai-
heet liikkuvat yhteiskunnallisista 
kannanotoista perhetapahtu-
miin. Erotusaikaan aidalta jae-
taan kuvia ja videoita, keväällä 
tuoreet otokset hentoisista va-
soista. Porotalouden vuoden-
kiertoa pääsevät seuraamaan 
myös sen ulkopuoliset ystä-
vät ja tuttavat, tai yritys- ja yh-
teistyöverkostot. SOME-kana-
via kannattaa hyödyntää myös 
elinkeinollisesti ja markkinointi-
tarkoituksessa: jakaa vaikkapa 
tietoa yrityksensä palveluista 
reaaliajassa. 

Sosiaalista mediaa hyödynne-
tään myös valmisteilla olevalla 
poroverkko.fi -sivustolla http://
poroverkko.fi 

Netin käyttö on osa lasten ja 
nuorten arkea
Uusi sukupolvi on kasvanut uu-
den teknologian parissa. Heille 
ovat tuttuja tietokoneet, digi-
taaliset pelit, digitaaliset mu-
siikkisoittimet, videokamerat 
ja älypuhelimet. Uusi sukupolvi 
käyttää eri informaatiolähteitä 
yhtä aikaa. He arvostavat visu-
aalisuutta tekstin sijaan, hake-
vat linkitettyä tietoa, toimivat 

parhaiten verkostoituneina ja 
arvostavat välitöntä palautet-
ta. Uusi sukupolvi oppii ja ahmii 
uutta tietoa älykännykän, table-
tin ja läppärin kautta. Onko tei-
dän perheessänne sovittu netin 
käyttösäännöistä?

Tagitetty viesti #hyödyllinen 
#poroverkko 
Sosiaalisessa mediassa käy-
tetty tapa luokitella viestejä on 
hashtag eli “hästäg”, joka koos-
tuu risuaita-symbolista (#) ja 
tekstiosasta. Hashtagia klik-
kaamalla pääsee näkemään 
muut viestit, joissa kyseinen 
asiasana esiintyy. 

Tuoreimmat uutiset aina tas-
kussasi
Yhä useampi selaa päivittäis-
tä uutisvirtaa kännykän avulla. 
Suurin osa päivittäisistä sano-
malehdistä on jo nyt paperi-
lehden lisäksi luettavissa myös 
mobiiliversiona. Voit myös kli-
kata uutiset eläviksi eli uutisvi-
deoiksi.

jäprofiili, minkä kautta pidetään 
yhteyttä muihin käyttäjiin, liity-
tään eri yhteisöihin ja saadaan 
tietoa tulevista tapahtumista 
sekä joudutaan ottamaan vas-
taan kohdennettua mainontaa. 
Esimerkiksi Paliskuntain yhdis-
tyksellä on oma suljettu Face-
book-ryhmä poroelinkeinon 
kysymyksille ja vastauksille. 
Ryhmä on nimeltään Py Poro-
talousneuvonta.

1. Sosiaalinen media

Ota osaa & vaikuta 
Facessa: Keskustele, 
kommentoi, peuku-
ta, jaa vinkkejä & ota 
mallia
Facebook (“Naamakirja”) on 
Internetissä toimiva mainosra-
hoitteinen yhteisöpalvelu, jon-
ne luodaan kuvallinen käyttä-

Maailmanmainee-
seen vaikka Instag-
ram-kuva kerrallaan 
Lähde mukaan tar-

Kahvipöytäkeskus-
telut käydään ny-
kyään Twitterissä 
Suosittujen televi-
sio-ohjelmien aikaan 
Twitter-yhteisöpalvelu on täyn-
nä TV-sisältöä eli “kahvipöytä-
keskusteluja”. Televisio ei ole 
enää passiivilaatikko vaan vuo-
rovaikutuksellinen, sosiaalinen. 
Tiesitkö, että nettikeskustelua 
herättäneet, mielenkiintoiset TV-
ohjelmat voi kukin katsoa myös 
jälkikäteen netistä? 

joamaan virtuaalisia elämyksiä 
ja jaa oman alasi kuvia ja vide-
oita Instagramissa. Näin poro-
ala saa laajaa näkyvyyttä ym-
päri maailman! Kaunis kuva 
Instagramissa on jo saanut ul-
komaalaisen matkailijan päät-
tämään, että tuo pitää nähdä 
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ja matkustuspäätös Lappiin on 
tehty! Instagramiin voit ladata 
vaikkapa itse ottamiasi porova-
lokuvia: Tagita kuvasi Instaga-
ramissa #bestreindeershots 

Miksi bloggaisin?
Blogikirjoittamisen vahvuus 
on, että bloggaaja itse päättää 
mistä ja millä tavalla bloggaa. 
Kommentointi tarjoaa vuoro-
vaikutteisuutta bloggaamiseen. 
Blogeja luettaessa on ymmär-
rettävä olla kriittinen sisällön 
suhteen. Hyvä postaus synnyt-
tää ajatuksia ja halun osallistua. 
Paliskuntain yhdistys bloggaa 
Poroblogissa http://paliskun-
tainyhdistys.blogspot.fi/(pin) itselle mieluisia sekä kiin-

nostavia (interest) kuvia, myös 
videoita voi pinnata. Pinteres-
tissä ei seurata ihmisiä, vaan 
seurataan yhteisiä kiinnostuk-
sen kohteita. Kaunis tuotekuva 
voi herättää ostohalukkuutta 
ja johtaa ostopäätökseen: pin-
nattu kuva voi nimittäin toimia 
linkkinä tuotteen verkkokaup-
paan.

Iloa silmille - pinnaa 
kauniita kuvia! 
Pinterest on virtuaa-
linen “korkkitaulu”, 
johon voit kiinnittää 
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Poronhoitoalueella on joskus 
haasteellista ehtiä tilaisuuksiin 
ja kokouksiin. Välimatkat ovat 
pitkiä ja luonnonolosuhteet vä-
lillä ankarat. Aikaisemmin ai-
noa vaihtoehto on ollut lähteä 
liikkeelle ennen kukonlaulua, 
säässä kuin säässä. Taipaleen 
taittaminen on vaatinut mies- 
ja porovoimia, hevosvoimista 
ja polttoaineesta puhumatta-
kaan. Etäyhteyksien kehittämi-
nen ja kehittyminen on sääs-
tämässä meitä näiltä vaivoilta. 
Kuva- ja ääniyhteydet voivat 
mahdollistaa paliskunnan ko-
kouksiin osallistumisen vaikka 
kotoa käsin. Poroalan tilaisuuk-
sia voidaan striimata eli lähet-
tää paikan päältä elävää kuvaa 
videolähetyksinä, joita voi ko-
tikoneelta tai mobiililaitteelta 
seurata. Yhteisiä kokousaineis-
toja ja muita asiakirjoja voi-
daan tuottaa, jakaa ja säilyttää 
pilvipalveluissa. Kompastuskivi 
on nettiyhteyden toimivuus!

Skypellä kokouk-
seen! Kokous kul-
kee jopa mukana-
si: lataa appsi! 

2. Etäyhteydet ja -toiminnot 

Porotaloussuunni-
telma pilvessä ja 
tieto aina muka-
na!
Muistatko, millä 
kovalevyllä, muis-
tikortilla tai jol-
lakin lukuisista 
muistitikuista säh-
köiseen muotoon 
tallentamasi tie-
to on? Pilvipalve-
luun (esimerkik-
si OneDrive tai Google Drive) 
tallennettu tieto on aina muka-
na ja helposti jaettavissa. Pil-
vipalvelu mahdollistaa myös 
yhteiskirjoittamisen samaan 
asiakirjaan ja vaikkapa saman-
aikaisesti huolimatta siitä, että 
olemme kaukana toisistamme, 
eri paikkakunnilla.

Poroparlamentti live-lähetykse-
nä suoraan nettiin!
Vuoden 2014 Poroparlamentti 
oli historiallinen tapahtuma sii-
nä mielessä, että puheenvuorot 
lähetettiin suorana lähetykse-
nä (striiminä) nettiin poroverk-
ko-kanavalle. Lähetystä seurasi 
etänä välillä jopa yli 40 henki-
löä. Lähetykset myös tallentui-

vat ja niitä voidaan haluttaessa 
katsoa YouTubesta poroverkko-
kanavalta http://youtube.com/
poroverkko 

Valokuitua kyliin
Älypuhelinten nopea yleistymi-
nen on aiheuttanut räjähdys-
mäisen kasvun dataliikenteen 
määrään. Mobiililiikenteen kas-
vu on niin nopeaa, etteivät ope-
raattorit kykene järjestämään 
toimivia langattomia yhteyksiä 
kaikille käyttäjille. Ennustetaan, 
että tulevaisuudessa tietolii-
kenteen määrät kasvavat niin 
suuriksi, etteivät langattomat 
yhteydet riitä kattamaan tar-
vetta. Osissa poronhoitoaluet-
ta langattomat yhteydet eivät 
toimi laisinkaan. Tarvitaan kiin-
teitä valokuituyhteyksiä. Ker-
rotaan, että myös langattomat 
yhteydet paranevat, kun tuki-
asemat kytketään valokuituun. 

Hätäkutsu satelliitin kautta
Hätälähettimestä voi vastaan-
otta jan sähköpostiin lähettää 
yhtä painiketta painamalla hä-
täkutsun: tarpeellinen henki-
vakuutus äärialueilla, kun kuu-
luvuus vaihtelee tai sitä ei ole 
laisinkaan.

Kokouksia voidaan nykyään jär-
jestää, vaikka osallistujat ovat 
fyysisesti eri paikkakunnilla. 
Ryhmävideopuheluiden avulla 
saadaan kaikki kokoon yhdel-
lä kertaa paikasta riippumat-

ta. Näitä kuvapuhelupalveluita 
on olemassa sekä ilmaisia (ku-
ten Skype) tai maksullisia. Mak-
sullisissa palveluissa on yleensä 
kiinnitetty tietosuojaan enem-
män huomiota. 
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Päästäksemme asioimaan vi-
raston luukulla on meidän täy-
tynyt lähteä asioimaan kau-
punkiin tai kuntakeskukseen tai 
vähintään kylille. Virastoissa jo-
nottaminen ja loputtoman jono-
tusmusiikin kuunteleminen pu-
helinpalvelussa lienee kaikille 
tuttua. Lomakkeet on täytynyt 
noutaa tai saada postitse lä-
hetettynä. Sähköinen asioimi-
nen on mahdollistanut monien 
asioiden käyttämisen nettiyh-
teyden päästä. Pankkipalvelut 
ovat toimiva esimerkki. Vaik-
ka toisinaan henkilökohtainen 
kontakti viranomaiseen on pai-
kallaan, voi apua löytyä myös 
sähköisistä asiointipalveluista. 
Ainakin lomakkeet voi pääsään-
töisesti tulostaa jo kotona täy-
tettäväksi. Joitakin lomakkeita 
voi jo lähettää sähköisenä suo-
raan vastaanottajalle.

Tutustu julkishallinnon palvelui-
hin netissä 
Suomi.fi on sivusto, johon on 
koottu julkisia palveluita säh-
köisessä muodossa. Sivustolla 
on esimerkiksi Työttömän pal-
veluopas, Vakavasti sairastu-
neen palveluopas, Ikääntyvän 
palveluopas ja Viittomakielisen 
palveluopas. Suomi.fi ilmoittaa 
a jankohtaisista asioista, kuten 
yleisistä Verohallinnolle tehtä-
vistä ilmoituksista. Palautelo-
makkeella voi ottaa yhteyttä 
kansalaisneuvonta.fi -palve-

keskuksen tietojen perusteella 
mikä tahansa apteekki voi toi-
mittaa lääkkeesi. 

Omat resepti- ja terveystietosi 
löydät kanta.fi palvelusta
Palvelusta voit katsoa omia 
sähköisiä resepti- ja terveys-
tietoja sekä antaa suostumuk-
sia tai kieltoja omien tietojen 
käyttämisestä eri terveyden-
huollon yksiköissä. Julkisen 
terveydenhuollon toimintayk-
siköt käyttävät jo sähköistä re-
septiä. Yksityinen sektori ottaa 
sen käyttöönsä vuoden 2014 
aikana. Omakanta on jokaisen 
täysi-ikäisen käytössä, kun-
han käyttäjällä on suomalainen 
henkilöturvatunnus. 

3. Julkiset verkkopalvelut

vinvointia tukevia sähköisiä 
palveluita 
Virtu.fi on virtuaalinen sosiaa-
li- ja terveyspalvelukeskus, jos-
ta löytyy kuntakohtaisesti eri-
laisia sähköisiä palvelumuotoja. 
Voit esimerkiksi varata a jan 
oman kuntasi terveydenhuollon 
palveluihin. Palvelut ovat mak-
suttomia ja käytettävissä ajasta 
ja paikasta riippumatta. Käyttö 
on tietoturvallista. Palveluiden 
tuotta jina toimivat sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaiset. 

Sähköinen resepti on aina tallessa
Sähköinen resepti on lääke-
määräys, jonka lääkäri laatii ja 
allekirjoittaa sähköisesti. Se 
tallennetaan keskitettyyn tie-
tokantaan, jota kutsutaan Re-
septikeskukseksi. Reseptikes-
kuksen rekisterinpitäjä on Kela. 
Valtakunnallinen Reseptikes-
kus sisältää sähköiset resep-
tit ja apteekkien niihin tekemät 
toimitusmerkinnät. Resepti-

luun. Ottamalla käyttöön asi-
ointitilin saa asiakas itseään 
koskevat viranomaispäätök-
set sähköisesti paperipostin si-
jasta. Tunnistepalvelun (esim. 
pankkitunnukset, mobiilivar-
menne tai sirullinen henkilö-
kortti) kautta voi täyttää mo-
nia lomakkeita suoraan netissä. 
Julkisten palvelujen lomakkeita 
voi myös tulostaa.

Virtu.fi tarjoaa lappilaisten hy-



10



11

tarvitse kirjoittaa www-osoitet-
ta, sillä koodin lukuohjelma vie 
käyttäjän nopeasti halutulle In-
ternet-sivulle. Mobiililaitteessa 
ei ole QR-koodilukijaa yleen-
sä valmiina, mutta sovelluskau-
pasta sen saa ilmaiseksi ladat-
tua. 

Porotietoutta on ollut olemassa 
oppikirjoina ja muina painettui-
na julkaisuina, nyttemmin myös 
sähköisessä muodossa esimer-
kiksi videoina. Tieto on kuiten-
kin ollut ha jallaan. Aineiston 
saaminen kirjastosta on saat-
tanut olla aikaa vievää ja työ-
lästä. Valmisteilla oleva poro-
verkko.fi -sivusto on paikka, 
johon tullaan vähitellen kokoa-
maan mahdollisimman laajasti 
poroelinkeinoon suoraan ja vä-
lillisesti liittyvää sähköistä ma-
teriaalia. eMateriaaleja voivat 
hyödyntää kaikki niin porota-
lousagrologiksi tai lihanjalos-
ta jaksi opiskelevat kuin jo elin-
keinon parissa työskentelevät 
ja alasta kiinnostuneet henkilöt. 
Materiaalia tuotetaan yhteis-
toiminnallisesti ja se on avoin-
ta eli CC-lisenssoituna kaikkien 
käytettävissä.

Poroverkko.fi - sivuston ai-
healueet ovat Poronhoito, Po-
rotalousyrittäminen, Lihan 
jalostaminen ja Tuotteet ja pal-
velut.
Poroverkko.fi on materiaali-
sivusto, jonne videot, valoku-
vat, oppaat ja tekstit sijoite-
taan jäsennellysti ja josta tieto 
on myöhemminkin hakusanoil-
la löydettävissä. Lihan jalos-
taminen -osio sisältää jo nyt 
runsaasti sekä video- että eO-
pas-materiaalia. 

Sähköiset materiaalit tarvitse-
vat jakokanavia & jakokanavia 
voi myös tilata 
eMateriaalit on jaettava verk-
koon käyttäen eri kanavia. You-
Tube on verkkopalvelu, joka 
mahdollistaa videoiden jakelun. 
SlideShare on verkkopalvelu, 
joka mahdollistaa dia-sarjojen 
jakelun ja Issuu mahdollistaa 
opaskirjasten jakelun. Poro-
verkko-nimisille jakokanaville 
on materiaali jaettu avoimesti 
(CC-lisensseillä), joten kaikkien 
poroalan toimijoiden on mah-
dollista niitä hyötykäyttää. Tilaa 
YouTube-kanavamme: jaamme 
poroalan videoita ja soittolis-
toja http://youtube.com/poro-
verkko 

Poroverkko.fi toimii kaikenko-
koisissa näytöissä myös äly-
kännyköissä! 
Poroverkko.fi - sivusto skaala-
utuu käyttämäsi laitteen mu-
kaisesti eli materiaalit ovat 
käytettävissä sekä erilaisilla 
älykännyköillä, tablet-tietoko-
neilla, kannettavilla tai pöytä-
tietokoneilla. 

QR-koodi ohjaa sinut poro-
verkko.fi - palvelumme etusi-
vulle 
QR-koodi (Quick Response 
Code) on mobiililaitteissa käy-
tettävä pikatoiminto, jonka 
avulla helpotetaan ja nopeu-
tetaan verkossa olevan tiedon 
saatavuutta. Laitteeseen ei näin 

4. Poroverkko.fi 
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Porotyöt ovat aina vaatineet 
hyvää maastotuntemusta ja 
suunnistustaitoa. Paikallistun-
temus on opittu jo pienestä pi-
täen maastossa liikuttaessa. 
Teknologian kehitys on tuonut 
mukaan moottorikelkan, mön-
kijän ja kännykät. Edellisten 
ohella satelliitteihin perustuva 
paikantaminen on ollut todel-
la merkittävä tekninen kehitys-
askel. 
 Sanotaan, että poromies 
lähtee eksyttyään kotiinsa. Jo-
kainen kovassa lumituiskussa 
avotunturissa liikkunut tietää, 
ettei suojaavan kämpän löy-
täminen ole itsestäänselvyys. 
Suunnistamiseen pitää keskit-
tyä, jokainen notkelma ja rinne 
pitää muistaa oikein, jotta käm-
pän huojentava hahmo koho-
aa näköpiiriin. Sen sijaan nyky-
teknologialla GPS-paikantimen 
käyttäjä tietää oman sijaintinsa 
muutaman metrin tarkkuudel-
la kelistä riippumatta. Monel-
le outoon maastoon lähtijälle 
GPS-laite on ensimmäisiä mu-
kaan otettavia varusteita. 

GPS porotaloudessa
Poroja seurataan poron kau-
laan asetettavilla GPS-pannoil-
la ja esimerkiksi Kuusamossa 
saadaan tietoa kotkan liikku-
misesta satelliitin välityksellä. 
Huoletta voi sanoa, että paikan-
tamispalvelut ovat alue, jossa 
teknologinen kehitys tulee tar-

peus, kantosäde ja tarkkuus tu-
levat olemaan aivan eri luok-
kaa nykyisten kanssa. Se miten 
niitä tullaan tai voidaan sovel-
taa porotaloudessa jää koetta-
vaksi.

porotyot.fi - poromiesten tie-
dotuskanava maastossa liik-
kujille
Palvelussa mukana olevat pa-
liskunnat tallentavat nettiin 
tiedon missä porotyöt ovat 
kulloinkin meneillään. Reaali-
aikainen tieto on nettikartalla 
kaikkien nähtävillä ja helpottaa 
varsinkin hirvenmetsästyksen 
ja porotöiden yhteensovitta-
mista maastossa.

http://porotyot.fi

Tulossa varoporoa.fi - porova-
roitukset liikenteessä
Liikennevakuutusarviomiesten 
tallentamat porokolaripaikat 
analysoidaan automaattisesti 
vuorokausittain ja niistä jalos-
tetaan varoituksia a jankohtai-
sista riskialueista navigaatto-
reihin sekä lähitulevaisuudessa 
julkistettavaan nettisivustoon. 
Myös reaaliaikaista, tiellä liik-
kuvista poroista varoittavaa 
älypuhelin-appsia kokeillaan.

5. Paikantamispalvelut

joamaan tulevaisuudessa yllä-
tyksiä ja nopeasti paranevia 
palveluita.

Kartta-aineistojen avoimuus
Karttapalvelujen kehittymistä 
helpottaa osaltaan se, että Suo-
messa kartta-aineistoja saatet-
tiin avoimeen käyttöön 2012. 
Sen seurauksena eri osapuolet 
ja sovelluskehittäjät voivat luo-
da uusia innovatiivisia palve-
luja. Palveluja ja erilaisia kart-
tapalvelua on nykyään paljon. 
Esimerkkinä voi tuoda esille 
sen, että Garminin GPS-laittee-
seen voi itse ladata suomalai-
sen maastokartta-aineiston 
osoitteesta:

http://kartat.hylly.org/ 

Kartta-aineistot
Pohjoismaisesta tarjonnasta 
voi esille nostaa käyttökoke-
musten perusteella erinomai-
sen Android-kännykässä tes-
tatun Norjan kartan (löytyy 
Google-kaupasta nimellä Nor-
geskart).

https://play.google.com/store 

Tulevaisuus
Video- ja valokuvauksessa käy-
tettävät pienoishelikopterit eli 
quadkopterit ovat jo tänään 
arkipäivää. Tulevaisuus tuonee 
mukanaan laitteita, joiden no-



13

Aika harvassa kylässä on enää 
oma kyläkauppa. Myymäläauto 
ei enää kierrä maakuntaa eikä 
joka kulmalla ole kioskeja. Ny-
kyään ei ole kylissä edes poste-
ja. Ostoksia voi kuitenkin tehdä 
verkkokaupoissa missä ja mil-
loin vaan, kunhan nettiyhteys 
toimii. Sähköinen kaupankäynti 
avaa aivan uusia mahdollisuuk-
sia myös myydä omia tuot-
teitaan. Poronlihaa myydään 
jo verkossa, vaikka logistiik-
ka onkin haasteellista: asiak-
kaat ovat usein pitkän matkan 
päässä ja kylmäkuljetus on vaa-
timuksena lihan kuljettamiseen. 
Verkkokaupankäynti on lisään-
tymässä, joten lyömällä hynt-
tyyt yhteen muiden pienten 
toimijoiden kanssa, voi netin 
kautta löytyä uusia asiakkaita. 
Sähköisiä sovelluksia ja palve-
luita voi hyödyntää muussakin 
toiminnassa kuin varsinaisessa 
kaupankäynnissä. Sosiaalinen 
media on yksi tämän hetken 
puhutuimmista markkinointi-
kanavista.

Verkkokauppa voi olla tuotta ji-
en yhteinen nettikauppa 
Suomen kotitila Oy:n Kotitila.fi 
on lähi- ja luomuruuan verkko-
kauppa, jossa myydään useam-
man tuottajakumppanin lähi- ja 
luomulihaa. Tämä verkkokaup-
pa on esimerkki palvelusta, 
joka avaa tuotta jille mahdol-
lisuuden kaupata tuotteitaan 
yhteisen nettikaupan kautta lä-

hes koko Suomeen. A2B, Itel-
la ja Bring kuljettavat kotitilan 
tuotteet kylmäkuljetuksina asi-
akkaan kotiovelle saakka. Toi-
mitukset eivät kuitenkaan ulotu 
esimerkiksi taajamien ulkopuo-
liselle alueelle Itä- ja Pohjois-
Suomessa.

Posti vie, posti tuo - myös kyl-
mäkuljetukset mukana palve-
lussa
Itellan kylmäkuljetuspalvelu 
”Termo” mahdollistaa pienten-
kin kylmäkuljetusta vaativien 
erien toimittamisen ”termolaa-
tikoissa” olemassa olevan jake-

luverkoston puitteissa. Lähettä-
jä voi jopa seurata lähetyksen 
lämpötilaa Itellan palvelimel-
ta. Kuljetuspalveluilla on hin-
tansa. Kysymys kuuluukin, mi-
ten se siirretään lopputuotteen 
hintaan?

Sähköinen lompakko on tulos-
sa!
Mullistaako NCF (near field 
communication) - tekniikkaa 
hyödyntävä mobiilimaksami-
nen maksutapamme? Tavoit-
teena on, että kaikilla puheli-
milla voi maksaa joka paikassa 
helposti, mukavasti ja turvalli-
sesti. Maksu vahvistetaan sor-
menjälkitunnistuksella ja/tai 
tunnusluvulla. 

6. Sähköinen kaupankäynti 
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Enää ei tarvitse olla filmitähti ja 
uutistenlukija päästäkseen esiin-
tymään elävissä kuvissa. Ruutu-
aikaa ovat kaapanneet niin to-
sitv-tähdet kuin myös tavikset. 
Moni meistä on tottunut näke-
mään itsensä kotivideolla. Mat-
ti Meikäläinen on usein oman 
työnsä asiantuntija. Voisiko tätä 
tietoa jakaa myös laajemmin? 
Kiinnostava kuvamateriaali po-
ronhoidon arjesta tai positiivinen 
video porotilamatkailuyrityksen 
palveluista voi sosiaalisen me-
dian kanavilla levitessään toimia 
hyvänä ja kustannustehokkaana 
mainoksena. Myös asiakas voi 
toimia viestinviejänä omien va-
lokuviensa (esimerkiksi selfiet) 
ja videoklippiensä kautta. Kan-
nattaa kuitenkin pitää mielessä, 
että internetissä leviävät mate-
riaalit voivat sisällöstä riippuen 
toimia myös käänteisellä tavalla. 

Lihakoulu opastaa http://you-
tube.com/poroverkko - kana-
vallamme
Elintarvikealan opetta ja Han-
nu Pekkala Lapin ammattiopis-
tosta opettaa poronlihan raa-
kapaloittelua, lihanleikkausta 
ja lihan hygieenistä käsittelyä. 
Opetusvideosarja käsittää 34 
lyhyttä videoklippiä kestoltaan 
1 - 10 minuuttia. 

Otetaan yhdessä perinnetie-
toa ja -taitoa talteen! 
Seppo Marjala Kuoskusta näyt-
tää esimerkkiä videosarjassa, 
jossa poronkarvakengät valmis-
tuvat Itä-Lapin perinteen mu-
kaan. Videosarja löytyy http://
youtube.com/poroverkko

Onko puhelimesi minifilmistu-
dio?
Älykännykällä ja sovelluskau-
pasta ladattavilla editointiso-
velluksilla on helppoa yhdistää 
omia digikuvia, videotallentei-
ta ja ääntä/musiikkia elokuviksi 
ja jakaa videoiden jakelukana-
ville tai sosiaalisen median eri 
palveluihin. Poroverkko-YouTu-
be-kanavalle olemme tuotta-
neet videoita käyttäen hyväk-
si seuraavia mobiilisovelluksia: 
iMovie, ExplainEverything ja 
Pinnacle Studio.

7. Matalan kynnyksen materiaalituotanto

YouTubeen ladataan 
joka minuutti 72 tun-
tia videomateriaalia 
Yhä useampi meis-

tä hakee tietoa netistä video-
muodossa. Maailman tunnetuin 
videopalvelu on YouTube. Poro-
alan videoita löydät YouTubesta 
kirjoittamalla hakukenttään po-
roverkko. Tällä Poroverkko-ka-
navallamme on jo yli sata po-
roalan videota ja aihealueittain 
videoiden soittolistoja. Esimer-
kiksi “aitamiesten” Härveli-vi-
deota on katsottu 7 kuukaudes-
sa yli 900 kertaa.
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Lapsemme kasvavat sellaisen 
teknologian keskellä, jollaista 
heidän vanhempansa eivät voi-
neet pieninä kuvitellakaan. Aika 
on nyt erityisen kaksijakoinen - 
nuoret voivat olla kiinnostunei-
ta perinteisistä porotöistä ja 
samalla käyttää niiden lomas-
sa uusinta teknologiaa. Uusi ja 
vanha sekoittuvat, molemmis-
ta voi kukin valikoida käyttöön-
sä ne itselle sopivimmat ja kiin-
nostavimmat asiat.

Lisätty todellisuus elävöittää 
tiedon ja tuottaa yllätyksellisiä 
elämyksiä
Laa jennettu todellisuus eli li-
sätty todellisuus tuo aivan 
uuden ulottuvuuden tuote-
esittelyihin, mainontaan ja 
markkinointiin sekä koulutuk-
seen. Myyjäorganisaatio voi 
esitellä moottorikelkkauutuu-
den Poromies-lehden kannes-
ta nousevana kolmiulotteisena 
liikkuvana animaationa tai po-
rotilamatkailuyrittäjä markki-
noi oheispalveluja nostamalla 
3D-matkailuporon yritysesit-
teen sivulle. 

Puettava teknologia - osa arkea
Nykyään tehdään jo älyvaattei-
ta, jotka tuottavat esimerkiksi 
valoa sekä vaatteita, jotka seu-
raavat käyttäjänsä terveyden-
tilaa. Älyvaatteisiin on upotettu 
paikantimia, musiikkisoittimia 

ja LED-valoja. Älyvaatteet ke-
räävät ympäristöstä ja/tai 
käyttäjästä tietoa: sijaintietoja 
tai tietoja käyttäjän elintoimin-
noista. Älyvaate voi olla yhte-
ydessä tietoverkkoon. Vaat-
teisiin sijoitettuja lähettimiä 
voidaan käyttää esimerkiksi 
käyttäjän tunnistamiseen tai 
kulunvalvontaan.

Esineiden Internet - kaikki me-
nee nettiin
Vuoteen 2020 mennessä on 
40 - 80 biljoonaa (= tuhat mil-
jardia) nettiin kytkettyä laitet-
ta. 

Siirtyykö koti eleohjaukseen?
Ennustetaan, että langaton lä-
hiverkko kehittyy koko kodin 
kaukosäätimeksi. 

Mitä tieteen ja uuden teknolo-
gian saavutuksia tuleekaan si-
sältymään ihmiskunnan tule-
vaisuuteen?
Itseajavat autot ja printatut ih-
miselimet ovat jo nyt esimerk-
kejä tämän päivän tieteen saa-
vutuksista. Tietokone tottelee 
jo ääni-, ele- ja silmänliikeoh-
jausta. Älyrannekkeilla ja mo-
biilisovelluksilla voi itse seu-
rata unen laatua, askelmääriä, 
liikuntasuorituksia, ruokailua ja 
saada vinkkejä, miten toimia 
terveellisemmin. Voiko tulevai-
suuden kännykkä haistaa tule-

van flunssan tai vakavamman 
sairauden kuten diabeteksen? 
Kulkevatko pienet nanorobotit 
korjaamassa ihmiskehoa pa-
rinkymmenen vuoden kulut-
tua?  Käytämmekö laa jenne-
tun todellisuuden piilolinssejä? 
Vuonna 2016 tulevat sähköi-
set ylioppilaskirjoitukset kokei-
luun. Käytämmekö tulevaisuu-
dessa tietokoneita a jatuksen 
voimalla? Onko mahdollis-
ta kommunikoida tietokoneen 
kanssa arkikielellä? Sulautu-
vatko tietokonenäytöt vaik-
kapa osaksi tapettia? Voiko 
työpöytäsi olla kosketusnäyt-
tö? Koodataanko ruokamme 
nanokoneiden avulla? Print-
taammeko ruokamme? Käy-
tämmekö älykästä sähköä? 
Tuleeko tietokoneesta älyk-
käämpi kuin ihminen?

8. Mitä tästä eteenpäin?
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Työ tekijäänsä opettaa…  ja mobiilitekniikka auttaa!

Älypuhelimista ja tablet-laitteista on muutamassa vuodessa tullut suo-
malaisten arkea. Jaamme kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa ja 
lataamme sovelluksia, appsejä laitteemme sovelluskaupasta. Mobii-
leina voimme paikasta riippumatta toimia verkossa: tykkäämme, lin-
kitämme, tviittaamme, postaamme, bloggaamme, liitymme erilaisiin 
ryhmiin.

Suuri osa maailman tiedosta on vain muutaman näpäytyksen päässä! 

Poronhoitoalueella haaste on verkon toimivuus.

iPOROtiedotushanke
2014


