ABC - miten tulen mukaan Facebookkiin?
Ellei sinulla vielä ole "kakkossähköpostiosoitetta", luo sellainen esimerkik Gmail-palveluun ja
käytä sitä aina sosiaalisen median palveluihin kirjautuessasi. Työsähköpostiosoitetta tai
vastaavaa ensisijaista osoitetta ei suositella tähän tarkoitukseen.
Siirry osoitteeseen www.facebook.com. Täytä tietosi rekisteröitymislomakkeelle. Facebookin
sääntöjen mukaan sinun odotetaan esiintyvän omalla nimelläsi. Kirjoita molemmille riveille
edellä mainittu "kakkossähköpostiosoite" ja Uusi salasana –riville salasana. Salasanassa on
hyvä olla isoja ja pieniä kirjaimia, sekä numeroita.
Tilin luonnin ensimmäisessä vaiheessa Facebook tarjoutuu tutkimaan ovatko kaverisi jo
Facebookissa. Sen se haluaisi tehdä sähköpostiosoitteesi avulla. Suosittelen, että tässä kohden
napsautat Ohita tämä vaihe -linkkiä.
Perustiedoiksi Facebook kysyy tietojasi. Tähän voit syöttää valintasi mukaan sen mitä pidät
tarpeellisena, jolloin etenet Tallenna ja jatka -painikkeella. Vaihtoehtoisesti voit ohittaa koko
lomakkeen.

Profiilikuva olisi hyvä olla valmiina. Se kannattaa pienentää ja rajata
kuvankäsittelyohjelmalla niin saat siitä sellaisen kuin haluat. Kuvan pääset hakemaan
tietokoneesi kiintolevyltä Lataa valokuva -linkkiä napsauttamalla. Etene Selaa-painikkeella.
Kuvan puuttuminen ei kuitenkaan ole mikään este, voit lisätä sen myöhemmin ja jatkaa Ohitalinkkiä napsauttamalla. Lisäysikkunasta selvittyäsi saat eteesi ruudun, jonka yläreunassa on
painike Mene sähköpostiisi. Käy sähköpostitililläsi hyväksymässä vahvistusviesti klikkaamalla

siinä olevaa linkkiä. (Huomaa myös vahvistuskoodi, jota mahdollisesti kysytään, joten pidä se
tallessa.)
Tiedot ja yksityisyysasetukset
Vahvistusviestissä olevan linkin napsauttamisen jälkeen saat ilmoituksen, että tilisi on
hyväksytty. Tässä vaiheessa tärkeä kohta on Täytä profiilitietosi, jossa oleva Muokkaa profiilia
avaa lomakkeen tietojen syöttämistä varten. Huomaa, että oletuksena koko syntymäaikasi
näytetään profiilitiedoissa, joten jos haluat muuttaa tämän, valitse ikkunan oikeassa laidassa
olevasta luettelosta haluamasi näyttötapa. Lisää muut tiedot itsestäsi harkinnan mukaan.
Hallitse mitä tietojasi jaat -kohdasta aukeava sivu on tärkeä, koska siellä säädät
yksityisyysasetuksiasi. Linkin napsautuksen jälkeen avataan ensin Jakamisen hallinta -sivu,
jolla on tietoa yksityisyysasetuksista. Napsauta Muokkaa yksityisyysasetuksiasi -linkkiä. Sen
jälkeen avautuvassa näkymässä kohdassa Jakaminen Facebookissa näytetään tämänhetkiset
asetukset, jotka uudella tilillä ovat Facebookin oletusasetuksia. Niiden alla oleva Muokkaa
asetuksia -linkki avaa näkymän, josta voit muuttaa niitä. Myöhemmin pääset milloin tahansa
tähän näkymään Käyttäjätili/Yksityisyysasetukset -valinnalla (sivun oikea yläkulma).
Lisää ohjeita ja tietoa esimerkiksi yksityisasetuksista, esim:
https://www.facebook.com/help/
http://www.outilammi.com/2010/08/facebook-ohje-osa-1-tilin-luonti-ja.html
Liityttyäsi facebookkiin, voit tykätä erilaisista sivuista, kuten esimerkiksi Päijät-Hämeen kylät
ry: www.facebook.com/PaijatHameenkylat
Facebookkia kannattaa kokeilla rohkeasti! Se ei mene naputteluista rikki, eikä esimerkiksi
kirjoitusvirheisiin kannata suhtautua liian vakavasti. Muista kuitenkin, että facebook on
sosiaalinen media, joka perustuu tiedon jakamiseen – jos kirjoitat tekstin tai jaat linkin, se
leviää ihmiseltä ihmiselle.

