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Mitä tein Raahessa lauantaina?

Luettelo Raahen patsaista ja muistomerkeistä
● Kuvasin yhdeksän patsasta
● Lisäsin kuvat Wikipediaan
● Lisäsin kuvat ja teosten paikkatiedot luetteloon

Tavoitteena Suomen julkinen taide ja 
muistomerkit Wikipediaan:

● Nyt Helsinki, Kotka, Turku, Pori ja Raahe

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Raahen_patsaista_ja_muistomerkeist%C3%A4


  

Wikimedia Suomi
● tarkoituksena ”tukea ja edistää internet-tietosanakirja 

Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin 
ylläpitämien maksuttomien palveluiden tuntemusta ja 
käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä 
Suomessa”

● Wikimedia Foundation sijaitsee San Franciscossa, 
organisoi globaalia Wikimedia-liikettä

● Yhdistys järjestää mm. muokkaustapahtumia, 
seminaareja, projekteja

● On Wikimedia-liikkeen jaos

https://fi.wikimedia.org/wiki/Etusivu
https://wikimediafoundation.org/wiki/Home


  

Wikimediaperhe

● Wikimedia Commons – kuvia, ääniä ja videdoita
● Wikidata – vapaa ja avoin tietokanta, strukturoidun 

datan keskusvarasto, joka tukee myös monia 
sivustoja, jotka eivät ole Wikimedia-hankkeita 



  



  

Wikipedia

● Perustettu 2001
● Pohjautuu Wiki-kirjaamisjärjestelmään
● 259 kieltä (3/2016)
● ”Vapaa tietosanakirja”, jota voi muokata kuka tahansa
● Ilmainen, ei voittoa tuottava, yleishyödyllinen
● Tietosanakirja: tiedon jäsentely, oleellinen tieto, 

tiedon tavoitettavuus, hyperteksti, luokat, viitteet ja 
lähteet 



  

Suomenkielinen Wikipedia

● Avattiin helmikuussa 2002
● Vanhin artikkeli Kaskinen
● Lähes 400 000 artikkelia
● Suuri käyttö (yli 40 000 verkkovierailua tunnissa), syksystä 2015 

mobiilikäyttäjiä  yli 50%, Suomessa 8. suosituin verkkopaikka 
keväällä 2016

● Kielialue 6 miljoonaa
● 58 uutta artikkelia päivässä
● Aktiivimuokkaajia 525 hyvin aktiivisia 97
● Uusia muokkajia 88/kk

https://stats.wikimedia.org/EN/SummaryFI.htm
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaskinen


  

Wikipedian viisi pilaria

1) Tietosanakirja, jonka tarkoitus on olla hyödyksi lukijalleen

2) Neutraali näkökulma - artikkeleiden ei tulisi edustaa mitään 
yksittäistä näkökantaa 

3) Wikipedia on vapaata aineistoa, jota kuka tahansa voi muokata, 
käyttää ja levittää.

Kaikki tekstisisältö on käytettävissä vapaalla Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA) -lisenssillä ja sitä voi 
käyttää lisenssin mukaisesti. Kuka tahansa voi muokata artikkeleja 
eikä kukaan omista mitään tiettyä artikkelia. Tämän vuoksi muu 
yhteisö voi muokata ja jakaa kaikkea lahjoittamaasi tekstisisältöä. Älä 
tallenna Wikipediaan tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia tai sisältöä, 
jonka julkaisulisenssi ei ole yhteensopiva CC-BY-SA:n kanssa.



  

4) KunnioitaKunnioita  muitamuita muokkaajia muokkaajia, vaikket aina olisikaan heidän 
kanssaan samaa mieltä.
5) Wikipedialla eiei ole  ole ehdottomiaehdottomia  sääntöjäsääntöjä.

Wikipedian viisi pilaria

Kansainvälisen 
Naistenpäivän 
muokkaustapahtuma 
”Sata naista 
Wikipediaan” 8.3.2016 
Helsingin Kaisa-
kirjastossa. 



  

Mitä museo voi tehdä?

● Ensimmäinen Wikimaraton-tapahtuma 
Kiasmassa helmikuussa 2013

● GLAM (galleriat, kirjastot, arkistot, museot) 
-aiheiden muokkaustapahtumat  yleisiä 

● Muokkaustapahtumien (aik. ”editathon”) 
valtakunnallistuminen

● Tapahtumien järjestämisen kouluttaminen 
ajankohtaista



  

Museoiden kanssa

● Muokkaustapahtumat:
– Aihepiirin puuttuvia artikkeleita hyvä kartoittaa 

etukäteen ”punaiset linkit” ja tyngät

– Osallistujat voivat kuitenkin muokata mitä tahansa

– Artikkeleita voi muokata myöhemminkin

– Esitellään museon toimintaa, kokoelmia osallistujille

– Ohjaajina kokeneemmat wikipedistit 

– Myös henkilökunta mukaan



  

Wikipedia viestintänä

● Wikipedia osa museon some-viestintästrategiaa
● Some: itseilmaisua ja mielipiteitä – Wikipedia: 

argumentteja ja ongelmanratkaisua
● Wikipedia ei ole sekalainen kokoelma tietoa, 

sanakirja, triviakokoelma, keskustelualue, blogi, 
sanomalehti eikä kokoelma lähteitä

● Tyyli faktuaalinen, tosiollinen, essentialismi, 
”esanssi” ei esseismiä 



  

Wiki Loves
● Wiki Loves Earth – annual international photographic competition held during the 

month of May, organised worldwide by the Wikipedia community members with the 
help of local Wikimedia affiliates across the globe. Participants take pictures of local 
natural heritage and scenic landscape in their countries, and upload them to 
Wikimedia Commons. The aim of event is to highlight the conservation areas of the 
participating countries with the goal to encourage people to capture pictures of these 
sights, and to put them under a free licence which can then be re-used not only in 
Wikipedia but everywhere by everyone.

● Wiki Loves Monuments – annual international photographic competition held during 
the month of September, organised worldwide by the Wikipedia community members 
with the help of local Wikimedia affiliates across the globe. Participants take pictures 
of local historical monuments and heritage sites in their region, and upload them to 
Wikimedia Commons. The aim of event is to highlight the heritage sites of the 
participating countries with the goal to encourage people to capture pictures of these 
monuments, and to put them under a free licence which can then be re-used not only 
in Wikipedia but everywhere by everyone.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_Loves_Earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments


  

Älä unohda...

● Wikiresidenssi
– voi olla yhden tai usean tahon palkkaama, monirahotteinen

– voi työskennellä yhdessä tai useammassa paikassa

– voi tulla museon tai sen ulkopuolisen tahon aloitteesta

– Määräaikainen

– organisoi Wikipediaan tai Wikimedian sisarhankkeisiin liittyvää 
toimintaa

● Esimerkki: Translation Workshop
– Viron valtion taidemuseo, Wikimedia Viro ja Suomi

– Kumussa syks. 2016

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4:Kulttuurinavigaattori/kokeilu_translation_workshop
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