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3. Digitaalse võrgustikutöö juhised 

 

3.1 Miks digitaalselt? Eelised 

Suhete loomine traditsioonilisel viisil (silmast-silma suhtluses) jääb alati suhtlemise loomulikuks 

vormiks, mis võimaldab inimestega lihtsalt ja kiiresti suhteid ja vastastikust usaldust luua. 

Digitaalne võrgustikutöö on aga sama kasulik vahend nende suhete säilitamiseks ja arendamiseks 

ning võimalus suhelda laiema kogukonna, üksikisikute, organisatsioonide ja potentsiaalsete 

klientidega nii kohalikul tasandil kui ka palju laiemas geograafilises kontekstis. 

 

Kuidas juhis mind aitab? 

Järgnevad juhtnöörid annavad teile suunava raamistiku oma digitaalsete võrgustike loomise 

oskuste parandamiseks, selgitavad, kuidas kasutada videokonverentse ja annavad ülevaate 

peamistest suhtlusvõrgustike platvormidest, sealhulgas sellest, millal ja kuidas neid tõhusalt 

kasutada. 

Samuti pakume juhiseid blogide ja videoblogide loomiseks ja avaldamiseks. Need vahendid 

aitavad teil jõuda arvuka publikuni ja võivad oluliselt parandada teie nähtavust veebipõhistes 

otsingutulemustes. Kohalikus kontekstis võimaldavad need teil jõuda rohkemate inimesteni ja 

aidata teil suhelda ka nooremate inimestega, kes kasutavad digitaalset meediat sagedamini. 

 

 

3.2 Digitaalse võrgustikutöö raamistik 

Eduka digitaalse võrgustikutöö raamistik on kõigi sotsiaalmeedia kasutajate jaoks sama, 

olenemata sellest, millist platvormi kasutate või kas olete täiesti algaja või kogenud ekspert. 

Allpool esitatud raamistik on järjepidevate tegevuste ring, mida peaksite püüdma korrata ka 

pärast tegevuste lõpuleviimist, et säilitada ajakohasust. See annab teie digitaalsele 

võrgustikutööle lisaväärtust ning võimaldab teil jätkata oma oskuste ja digitaalse esindatuse 

täiustamist. 
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3.3 Sotsiaalmeediaplatvormid 

Sotsiaalvõrgustike platvormid nagu Facebook, Twitter, LinkedIn ja WhatsApp võimaldavad 

kasutajatel jagada meediat ja kasutaja loodud sisu (sealhulgas pilte, linke ja videoid), liituda 

gruppidega ja osaleda omavahelises suhtluses. 

Nende platvormide kasutama õppimine võib suurendada nii teie sotsiaalse võrgustiku ulatust kui 

ka sügavust, aidates teil oma organisatsiooni jaoks luua soodustavaid tegureid kogukonna ja 

ettevõtluse valdkonnas, alates töökuulutustest kuni tööalaste koostöötegevuste, müügi  

Leia: Leidke uusi kontakte, kes annavad teie 

võrgustikule lisaväärtust ja kelle 

väärtushinnangud on teie omadega kooskõlas. 

Looge nendega veebis kahesuunalist suhtlust, 

jälgides nende sotsiaalmeediakontosid ning 

vajaduse korral kommenteerides nende 

veebitegevust ja märkides seda meeldivaks. 

 

Ehita: Arendage suhtlemist ja 

laiendage oma võrgustikku. Nii 

saate ka ülevaate nende huvidest 

ja teistest kontaktidest. 

 

Toeta: Säilitage positiivseid 

sidemeid järjepideva regulaarse 

suhtlemise ja jagamise kaudu. 

Juhi: Süvendage kontakte ning 

laiendage oma võrgustikku uute 

inimestega. 
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edendamise, parimate tavade jagamise, laiema turuni jõudmise, tagasiside kogumise ja 

kolleegidelt õppimiseni. 

Digitaalses võrgustikutöös on erinevate vahendite ja suhtlusplatvormide olemuse ja 

põhiomaduste mõistmine oluline, et edukalt luua ja arendada oma veebipõhist 

suhtlusvõrgustikku. Järgnevas peatükis kirjeldame peamiste digitaalsete võrgustikuplatvormide 

põhiomadusi. 

 

➢ Twitter 

Twitter on lühisõnumite edastamise vahend, mis võimaldab teil saata kuni 

140 tähemärki sisaldavaid sõnumeid (säutse) inimestele, kes on teiega 

liitunud (jälgivad teie kontot). Säutsud võivad sisaldada linki mis tahes 

veebisisule (blogipostitus, veebileht, PDF-dokument), fotot või videot. 

Twitter on sotsiaalvõrgustik, mida üksikisikud ja organisatsioonid kasutavad 

arvamuste ja ideede edastamiseks ning uudiste ja päevakajaliste teemade jagamiseks ja 

levitamiseks. Paljud organisatsioonid kasutavad Twitterit selleks, et: 

- suhelda oma sihtrühmaga (kliendid, äripartnerid, konkurendid, kolleegid, teised 

kohalikud ettevõtted, professionaalsed võrgustikud) 

- reklaamida oma ettevõtet ja suunata liiklust oma veebisaidile/blogile 

- olla kursis sündmuste, uudiste ja arengutega oma sektoris/paikkonnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Facebook 

Facebooki leht on nagu digitaalne kaupluse vaateaken, mis võimaldab teistel 

kasutajatel teie sotsiaalset ettevõtet üles leida. Facebooki lehe loomine on 

tasuta ja lihtne ning see võib suurendada teie nähtavust interneti 

otsingutulemustes. 

 

Twitteri kasutamise üksikasjalisem juhis asub siin: 

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-twitter-for-business-and-

marketing/ 

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-twitter-for-business-and-marketing/
https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-twitter-for-business-and-marketing/
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Saate oma Facebooki lehel jagada mitmesugust teavet, sealhulgas oma asukohta, 

kontaktandmeid ja saada ka klientide hinnanguid. Facebookis on lihtne luua ja jagada üritusi, 

mida on võimalik siduda Eventbrite'iga, kuigi (nagu enamiku sotsiaalmeediaplatvormide puhul) 

on jagamine tõhus ainult siis, kui teil on suur jälgijaskond, kes jagavad teie üritust ka oma 

võrgustikus, kus seda omakorda edasi jagatakse (toimib samamoodi nagu suusõnaliselt teabe 

levitamine). 

- Seetõttu võib olla kasulik kaasata Facebooki lehekülgi, millel on suur jälgijaskond, et teie 

postitusi näeksid võimalikult paljud inimesed. See võiks hõlmata kohalikku lehte asjade 

müümiseks või kogukonna teadetetahvli lehekülge, kuna need foorumid haaravad paljusid 

inimesi. 

- Selline lähenemisviis võib olla kasulik, kui soovitakse jõuda konkreetsete rühmadeni, 

näiteks juhtumiuuring X puhul, kus Šotimaal gaeli keelt kõnelevate inimeste seas viidi 

läbi uuring, kasutades selleks mitmeid gaeli keele põhiseid Facebooki rühmi. 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_25533_download&client_id=hfwu 

Facebooki rühmad võimaldavad liikmetel omavahel suhelda ja teavet jagada teiste liikmetega 

grupi sees. Rühmad keskenduvad konkreetsele teemale, olgu selleks siis taastuvenergia või 

kogukonna rühm, kus arutatakse kohalikke asju. Siduv põhimõte on, et postitused, arutelud ja 

arvamused peaksid olema seotud üldise teemaga ning ebaolulised materjalid või postitused 

eemaldatakse. 

 

➢ LinkedIn 

LinkedIn on mõeldud erialaste ja karjäärivõrgustike loomiseks ning toimib 

üksikisikute ja organisatsioonide veebipõhise kataloogina. Teie isiklik 

LinkedIn-konto toimib nagu veebireklaam, et tuua oma andeid ja kogemusi 

esile potentsiaalsete värbajate, töötajate või koostööpartnerite jaoks. 

Ettevõtte profiili loomine LinkedInis on kasulik, sest sellega saate suurendada 

oma organisatsiooni nähtavust teiste samas sektoris töötavate sarnaste huvidega inimeste või 

organisatsioonide jaoks. 

Avaliku profiili olemasolu võimaldab teistel teie organisatsiooni kohta rohkem teada saada ja 

võib olla määrav, kas nad teiega ühendust võtavad (tööalase koostöö, vastastikuse õppimise jms 

kohta) või mitte. 

 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_25533_download&client_id=hfwu
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3.4 Millised platvormid aitavad jõuda oma sihtgrupini? 

Oluline on meeles pidada, et paljudel rühmadel ei ole püsivat võimekust mitme 

sotsiaalmeediakonto värskendamiseks, eriti kui tegemist on vabatahtlike poolt juhitava rühmaga, 

mille ajakava või tööplaan võib muutuda. Seetõttu on oluline kindlaks määrata, milline 

sotsiaalmeediaplatvorm jõuab kõige tõhusamalt teie sihtrühmani. 

Kui tegemist on laiema kogukonnaga, siis kaaluge, millist platvormi kasutatakse kohalikul 

tasandil kõige laialdasemalt. Võib-olla on juba loodud grupid, näiteks kogukonna/küla Facebooki 

grupp, mis võiks Facebooki kaudu pakkuda võimalust teavitada palju suuremat kohalikku 

sihtrühma. Võib-olla tasub kaaluda kellegi kohaliku inimese (näiteks kohaliku noore, kellel on 

sotsiaalmeedia oskused) palkamist, kes aitaks seda teha, et tema teadmisi ja oskusi digitaalsete 

võrgustike loomisel saaks kasutada teie sotsiaalse ettevõtte edendamiseks internetis. 

See võib olla viis, kuidas kaasata kohalikud oskused ressurssina, mis aitab teid teie töös ja võib 

toimida ka järelkasvu planeerimise vahendina, julgustades noori inimesi huvi tundma sotsiaalse 

ettevõtluse vastu ja sellesse investeerima. Noored võivad oma oskusi edasi anda ka teie 

sotsiaalse ettevõtte vabatahtlikele või töötajatele, kellel puuduvad teadmised digitehnoloogiate 

ja -platvormide kohta. 

 

3.5 Sotsiaalmeediapostituste tööplaan ja postitamisgraafik 

Võib olla abiks, kui määrate kindlaks peamised sõnumid ja postitused, mida soovite 

sotsiaalmeedia kaudu edastada, ning koostate nende edastamise ajakava. Ajakava saate ette 

planeerida. 

See võib teid aidata ja tuletada meelde, et postitaksite regulaarselt oma 

sotsiaalmeediakontodele, ning seeläbi parandada teie veebipõhist nähtavust. Samuti on 

planeerimisel kasulik visandada oma postituste sisu, et need oleksid erineva teemaga ja 

keskenduksid eelseisvate sündmuste ja uudiste reklaamimisele. 

Postitused sisaldaksid selliseid teemasid nagu: 

- Teie organisatsiooni ja ettevõtlustegevuste, milles te osalete, kohta teadlikkuse 

edendamine. Asukoht, milliseid kaupu või teenuseid pakute, millised on teie sotsiaalsed 

ja/või keskkonnaalased eesmärgid ja need eesmärgid, mida olete juba saavutanud. 

 

 

LinkedIni üksikisikute profiilide leiate kohta rohkem teavet siin: 

https://www.thebalancecareers.com/how-to-use-linkedin-2062597 

LinkedIni ettevõtete profiilide kohta leiate rohkem teavet siin: 

https://www.thebalancecareers.com/how-to-use-linkedin-company-follow-2062324 

https://www.thebalancecareers.com/how-to-use-linkedin-2062597
https://www.thebalancecareers.com/how-to-use-linkedin-company-follow-2062324
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-  

-  

-  

- Teie või teiste poolt korraldatavate asjakohaste eelseisvate ürituste reklaamimine. 

- Postitused kaupade või teenuste reklaamimiseks ja töötajate või teie töökoha 

tutvustamiseks. 

- Olemasoleva teabe ajakohastamine ja värskendamine ning vanade fotode asendamine 

uutega. 

- Teavitamine eelseisvast väljamüügist või eripakkumistest. 

 

Facebookis saab valmis teha ajatatud postitusi, mis avaldatakse valitud ajal. Kuidas seda teha, 

on leitav siin: https://www.facebook.com/help/389849807718635/ 

Saate hõlpsasti luua sotsiaalmeediapostituste ajakava, kasutades veebikalendrit, näiteks 

Google’i kalendrit, mis võimaldab teil planeerida ülesandeid, sündmusi ja meeldetuletusi 

kindlateks kuupäevadeks ja kellaaegadeks tühja kalendrimalli abil. See võib eriti kasulik olla siis, 

kui tegemist on jagatud ülesandega, sest see võib meenutada erinevatele inimestele ülesannet 

sisu üleslaadimiseks vastavatel aegadel. 

 

   Klõpsake vasakul asuva Adobe Acrobat'i dokumendi ikoonil, et näha ülaltoodud Google'i kalendri näidet,    

   see on värvikoodidega tähistatud, et rõhutada erinevaid sotsiaalmeedia tegevusi: 

 

• Sotsiaalmeedia kontode kontrollimine tegevuse või sõnumitele vastamise eesmärgil. 

• Facebookis postitamine, et reklaamida eelseisvaid sündmusi, sh jagada kogukonna või 

kohalikke sündmusi. 

• Teavitamine eelseisvatest müügipakkumistest. 

• Instagrami fotode üleslaadimine kaupade või teenuste reklaamimiseks ja töötajate või 

teie töökoha tutvustamiseks. Teadlikkuse edendamine teie sotsiaalse ettevõtte kohta 

üldiselt. 

• Teabe uuendamine ja värskendamine ning uute fotode lisamine sotsiaalmeediakontodele.  

 

Teine võimalus, mis nõuab vähem tehnoloogiat, on lihtsalt kirjutada oma sotsiaalmeedia ajakava 

käsitsi paberkalendrisse. See on tõhus ainult juhul, kui kalender on paigutatud silmapaistvasse 

kohta, kus see on nähtav kõigile, kes peavad seda vaatama, ja seda kontrollitakse regulaarselt, 

et näha eelseisvaid ülesandeid. Kui valite selle meetodi, on soovitatav, et ülesanded 

märgistatakse ja tähistatakse tegija nimega pärast nende täitmist, et te teaksite, et need on 

tehtud ja kes need on teinud. 

 

Samuti on oluline planeerida oma sotsiaalmeediakonto(de) perioodilised uuendused, näiteks 

teabe ja piltide ajakohastamine ja värskendamine, et hoida oma konto aja- ja asjakohane. See 

näitab teie sotsiaalmeediaplatvorme külastavatele inimestele, et te investeerite aega ja vaeva 

asjakohase teabe jagamisse, ning võib seeläbi suurendada teie sotsiaalse ettevõtte nähtavust. 
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Kui teie sotsiaalmeediakonto(d) seisavad pikka aega passiivselt või kui olemasolevat teavet ei 

värskendata, jälgivad inimesed teid või jagavad teie postitusi väiksema tõenäosusega, mis 

vähendab seetõttu teie nähtavust internetis. Postituste ja värskenduste ajakava aitab teil 

sotsiaalmeediat jälgida ning on eriti kasulik sotsiaalsetele ettevõtetele, kus sotsiaalmeediat 

haldab rohkem kui üks inimene. 

Näiteks kui kogukonnagrupil on Facebooki leht, mida haldavad mitu vabatahtlikku, teeb 

sotsiaalmeedia ajakava olemasolu selle uuendamise lihtsamaks. Selle asemel, et tugineda 

inimestele, kes võivad vabatahtlikuna juhuti Facebooki uuendada või postitusi teha, peavad nad 

lihtsalt järgima varem koostatud sotsiaalmeedia ajakava. 

 

3.6 Videkonverentsid 

Videokonverents on digitaalvõrgustiku element, mis hõlbustab suhtlust ja teabevahetust kahe või 

enama geograafiliselt üksteisest eemalasuvas kohas oleva osaleja vahel audio- ja videoühenduse 

kaudu. Videokonverents võimaldab eri kohtades asuvatel partneritel tõhusalt suhelda, jagada 

teavet, teadmisi ja kogemusi ilma reisikuludeta või silmast-silma kohtumise ajakuluta. 

Maapiirkondades on see tegur eriti oluline. 

Videokonverentsi kui vahendi, mille abil saab jagada, õppida ja suhelda teistega, 

tundmaõppimine on eriti kasulik neile inimestele, kes elavad maapiirkondades või kaugemates 

kohtades, kus reisimine on kallim nii aja- kui ka rahakulu poolest. Allpool oleval lingil leiate 

meie videokonverentsi juhendi, mis vastab korduvatele küsimustele ja annab parimaid 

näpunäiteid videokonverentsioskuste ja enesekindluse parandamiseks. 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24582&client_id=hfwu 

Muu hulgas tuleb arvesse võtta lairibaühenduse võimsust, kasutatavat platvormi, enesekindlust 

ja tehnilisi oskusi. Kõige lihtsam on alustada üks-ühele videokonverentsiga ja seejärel edaspidi 

osalejate ringi laiendada. Näiteks kogu ViSENeti planeerimine toimub videokonverentside ja 

dokumendiversioonide jagamise kaudu. 

 

 

3.7 Blogid ja videoblogid 

Blogimine ja videoblogimine kõlavad keeruliste terminitena, kuid mida nad päriselt tähendavad? 

Blogi on regulaarselt täiendatav veebisait või veebileht, mida tavaliselt haldab üksikisik või väike 

rühm ja mis on kirjutatud mitteametlikus või vestluslikus stiilis. Blogimine on tõhus vahend 

teadlikkuse suurendamiseks ja aitab teil jõuda oma sihtrühmadeni internetis. Regulaarsete 

postituste tegemine suurendab teie nähtavust veebiotsingutes, suunab liiklust teie lehele ja 

äratab võimalike klientide tähelepanu. 

Video + blogimine = videoblogimine Videoblogi on lihtsalt üks platvorm nagu isiklik veebileht või 

sotsiaalmeediakonto, kus üksikisik avaldab regulaarselt lühikesi videoid. Videote kasvav arv  
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internetis ja selliste saitide nagu YouTube’i populaarsus meedia jagamisel teeb videoblogimisest 

suurepärase vahendi oma ettevõtte kohta teabe levitamiseks. 

Videoblogimist võiks kaaluda, sest: 

 

1) Kõik armastavad videoid. 

Videod on lihtne viis teabe mõistmiseks kaasahaaraval viisil ja paljudele 

inimestele lihtsam kui teksti lugemine. 

 

 

2) Videod näitavad teie inimlikku külge. 

Kui räägite video kaudu otse oma kuulajaskonnaga, mõjute inimlikumalt 

ja usaldusväärsemalt, mis meeldib võimalikele klientidele või 

koostööpartneritele. 

 

 

3) Ka otsingumootorite optimeerimine armastab seda! 

Otsingumootorite optimeerimine (SEO) on otsingumootori tulemuste 

optimeerimine, et kõige asjakohasemad tulemused oleksid kõige kõrgemal 

kohal. Mida rohkem veebilehti, mis viitavad teie veebilehele või 

sotsiaalmeediakanalile, seda tõenäolisem on, et teie videoblogi on 

otsingutulemustes kõrgemal kohal. Kuna suur enamus Google'i otsingutest 

sisaldab nüüd videosisu, on teil videoblogide loomisega suurem tõenäosus 

jõuda otsingutulemustes kõrgemale kohale. 

 

Tasub märkida, et videosisu ei pea alati olema filmitud mitteametlikus videoblogi stiilis, millega 

võib olla raske harjuda. „Kes me oleme ja mida me teeme" sisuga video on täpselt sama tähtis, 

et selgitada vaatajale oma ettevõtte tegevust ja sotsiaalset missiooni. Blogide koostamise 

juhend, mis annab ülevaate ülesehitusest, pikkusest ja kujunditest, on saadaval siin: 

 

 

 

 

 

 

• Videoblogide näited 

Brewgooder, puhas joogivesi: https://www.youtube.com/watch?v=3vn1XEjRNds 

Company Shop, toiduraiskamise vähendamine: 

https://www.youtube.com/watch?v=pV0vDqh-6CQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vn1XEjRNds
https://www.youtube.com/watch?v=pV0vDqh-6CQ
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Mõned näited headest tavadest Ühendkuningriigi sotsiaalsetes ettevõtetes. 

 

3.8 Digitaalse võrgustikutöö probleemid 

Kuigi digitaalse võrgustikutöö eeliseid on palju, leidub ka mõningaid probleeme, mis on seotud 

sotsiaalse võrgustiku moodustamise ja süvendamise puhul ülemäärase sõltuvusega tehnoloogiast. 

See on eriti ilmne maapiirkondade kogukondliku ettevõtluse kontekstis, kus osalejad on üldiselt 

pärit erinevatest põlvkondadest, ametialadelt, leibkonnatüüpidest ja toimivad ka muud 

eraldavad tegurid, nagu näiteks geograafiline kaugus, mis võib piirata juurdepääsu kiirele 

internetile. 

Seetõttu on äärmiselt oluline mõista, kuidas digitaalse võrgustikutöö kasutamine muudab 

mõnede inimeste jaoks osalemise võimatuks. Mõelge, milliseid muudatusi võiksite teha, et 

võimaldada kõigil teie kogukonna elanikel digitaalset osalemist. 

Allpool oleme kokku pannud mõned peamised digitaalse võrgustikutööga seotud probleemid ja 

selgitanud, kuidas need võivad maapiirkondade kontekstis avalduda. 

 Mõne tehnoloogialiigiga kaasnevad 

kulud. 

 

Tehnikaseadmed, eriti mobiilseadmed, 

mis võimaldavad juurdepääsu 

sotsiaalmeediale ja suhtlusvõrgustikele, 

võivad olla vaesuses elavate või 

lairibaühenduseta inimeste jaoks liiga 

kallid. 

• Blogide näiteid 

Blogi õppimiskogemuse vahetamisest Hollandis: https://www.ruralyouthproject.com/blogs-

news/can-innovation-bridge-the-rural-urban-divide 

Blogi maapiirkondade kogukondade elavdamisest sotsiaalse ettevõtluse kaudu: 

https://sewfonline.com/news-2018/rejuvenating-rural-communities-through-social-

enterprise/ 

 

• Muud kasulikud lingid 

Kuidas alustada blogipidamist: https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/ 

Blogipidamise eelised: https://www.cbo.me/blog/5-powerful-benefits-of-blogging-for-your-

small-business 

Kuidas alustada videoblogi pidamist: https://vloggerpro.com/how-to-start-a-vlog/ 

Näpunäited videoblogi pidamiseks telefoni abil: 

https://www.youtube.com/watch?v=akWS2KhTEiQ&feature=youtu.be 

https://www.ruralyouthproject.com/blogs-news/can-innovation-bridge-the-rural-urban-divide
https://www.ruralyouthproject.com/blogs-news/can-innovation-bridge-the-rural-urban-divide
https://sewfonline.com/news-2018/rejuvenating-rural-communities-through-social-enterprise/
https://sewfonline.com/news-2018/rejuvenating-rural-communities-through-social-enterprise/
https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/
https://www.cbo.me/blog/5-powerful-benefits-of-blogging-for-your-small-business
https://www.cbo.me/blog/5-powerful-benefits-of-blogging-for-your-small-business
https://vloggerpro.com/how-to-start-a-vlog/
https://www.youtube.com/watch?v=akWS2KhTEiQ&feature=youtu.be
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 Sotsiaalsete võrgustike targaks 

kasutamiseks vajalikud oskused võivad 

olla üle jõu käivad. 

 

Seda eriti vanema põlvkonna jaoks, kes 

on tehnoloogia kasutamisel 

ebasoodsamas olukorras. 

Maapiirkondade eakatele inimestele IT-

oskuste õpetamiseks mõeldud koolitused 

on suurepärane lahendus - kohalikel 

noortel on sageli abistamiseks vajalikud 

oskused olemas. 

 Võimalik on inimeste võõrandumine 

virtuaalsete tehnoloogiate kaudu, eriti 

nende puhul, kes on kogukondades 

nagunii tõrjutud. 

Liigne sõltumine digitaalsest suhtlusest 

ja isikliku inimliku suhtluse puudumine 

võib võõrandada ja eemale peletada 

juba niigi tõrjutud kogukonnaliikmeid. 

Maapiirkondades või ääremaal, kus 

inimesed võivad juba praegu olla 

isoleeritud, on silmast-silma suhtlemine 

parim viis kõigi kaasamiseks ning 

sotsiaalse ja vaimse heaolu 

edendamiseks. 

 Digitaalset lõhet nende vahel „kellel 

on“ ja „kellel pole“ ei ole lihtne 

käsitleda ega ületada. 

Maapiirkondades on universaalne ja 

võrdne juurdepääs kiirele 

internetiühendusele endiselt paljude 

inimeste põhisooviks. Ebavõrdsus nende 

vahel, kellel on tehnoloogilised 

seadmed, ja kellel neid ei ole, võib 

süveneda maapiirkondades, kus 

geograafiliste ja/või kaugusest 

tulenevate probleemide tõttu 

eelistatakse virtuaalset suhtlust. 

 Sotsiaalmeedia ja sotsiaalvõrgustikud 

võivad tegelikult võimendada 

lahkarvamusi või halbu väljavaateid. 

Oluline on tähele panna, milliseid 

väärtusi ja vaateid te internetis jagate 

ja millise sõnumi see jälgijatele 

edastab. Kui teie sotsiaalmeediaprofiili 

saavad vaadata kogukonnaliikmed, 

potentsiaalsed äripartnerid, töötajad 

või kliendid, siis hoolitsege eriti selle 

eest, et te ei välistaks kedagi ega 

solvaks neid sellega, mida te veebis 

postitate või jagate. 

 Uppunud andmete ookeanis. 

 

Sotsiaalvõrgustike kaudu kättesaadava 

näiliselt mõõtmatu hulga teabe tõttu 

võib olla raske selles kõiges 

orienteeruda. Kooskõlastatud 

jõupingutused teabe pidevaks 
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haldamiseks ja korrastamiseks 

vähendavad teabe kuhjumist. 

 

Lisateavet digitaalvõrgustike probleemide kohta vt Abimaterjal (37): Sotsiaalvõrgustike 

kasutamine kogukonna arendamisel. 

 

 

3.9 Juhtumiuuringud 

➢ (3) UHI Videokonverentsi kohandamine 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24582_download&client_id=hfwu 

• Sotsiaalsetele ettevõtetele ja ettevõtjatele, kes tegutsevad maapiirkondades või 

kaugemates kohtades, on videokonverentsid väga kasulik vahend, võimaldades neil 

virtuaalselt võrgustuda ilma aja- või reisikuludeta. 

• See abimaterjal on videokonverentsi juhend, mis sisaldab kaamera seadistamise, 

valgustuse, heli ja etiketi põhitõdesid ning videokonverentsi läbiviimise ja kõnede 

tegemise nõuandeid. 

 

➢ (10) Digitaalsed külad  

- https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_de.pdf 

• Juhtumiuuring Saksamaa digitaalse küla projekti kohta, kus kohalikud elanikud, 

ametiasutused ja tööstusettevõtted tegid koostööd, et arendada välja digitaalsed 

lahendused maapiirkondade jaoks. Partnerluse raames loodi rida rakendusi, et 

julgustada ja võimaldada kogukonna võrgustikutööd ja osalemist veebipõhise 

turuplatsi, kohalike uudiste rakenduse ja vabatahtlike poolt hallatava 

maapiirkondades kauba kättetoimetamise teenuse kaudu. 

• See rõhutab, kuidas digiteerimine võib avada maapiirkondi ja ühendada külasid ja 

kogukondi, mis on pikkade vahemaade tõttu eraldatud. Kohalike teadmiste olulisust 

tunnustatakse projekti kavandamisel ja elanike järjepidev tagasiside on arendustöös 

keskse tähtsusega. 

 

➢ (20) Soome veebileht Ohoy! Maal elavad eakad tutvuvad sotsiaalmeediaga 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23535_download&client_id=hfwu 

• Juhtumiuuring Soome maapiirkondadest, kus projekti põhirõhk on kaasamisel. Noori 

ja vabatahtlikke koolitati kasutama oma teadmisi, et nad koos õpetaksid eakatele 

inimestele IT-oskusi ja sotsiaalmeedia saitide kasutamist. Kehvad 

liikuvmisvõimalused, ühistranspordiühenduste puudumine ja maapiirkondade 

geograafiline kaugus piiravad sageli eakate inimeste osalemist kogukonna tegevuses. 

• Osalejad said pärast projektis osalemist endale juurde uusi kogukondi ja 

suhtlusvõrgustikke ning suutsid paremini kasutada sotsiaalmeediat, et suhelda 

perekonna ja sõpradega ning olulisi teenuseid internetis (nt pangateenused või arsti 

vastuvõtu broneerimine). 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_24582_download&client_id=hfwu
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_de.pdf
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23535_download&client_id=hfwu
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➢ (26) Plunkett Foundation: 

Sotsiaalmeedia eelised: 

Juhtnöörid algajale kogukonna ühistute kohta 

- https://plunkett.co.uk/wp-content/uploads/Beginners_guide_to_social_media_-

_for_community_co-operatives.pdf 

• Juhised algajale sotsiaalmeedia kasutamiseks. See abimaterjal on mõeldud 

kogukondlikele ühistutele, samas on see väga asjakohane kõigi kogukonnarühmade, 

sotsiaalsete ettevõtete või ettevõtlike üksikisikute jaoks, kes soovivad tutvuda 

sotsiaalmeedia kasutamise, digitaalse võrgustikutöö ja veebipõhise reklaami 

põhitõdedega. 

• Tekst sisaldab praktilisi näiteid, näiteks ekraanipilte sotsiaalmeedia kasutamise 

positiivsetest näidetest ja linke heade tavade sotsiaalmeediakontodele. Selles 

käsitletakse kuidas liituda sotsiaalmeediaga, sotsiaalmeedia kasutamise eeliseid, oma 

nähtavuse parandamist ja ettevõtte edendamist internetis, sotsiaalmeedia kajastusi 

ja heade tavade näiteid. 

 

➢ (37) Sotsiaalsete võrgustike kasutamine kogukonna arendamisel 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_25546_download&client_id=hfwu 

• See abimaterjal sisaldab teoreetilist teavet sotsiaalmeedia ja digitaalvõrgustike 

probleemide kohta kogukonna kontekstis, tuues välja peamised tõrjutuse põhjused, 

mis on eriti olulised maapiirkondade puhul. Nende probleemide hulka kuuluvad suur 

vajadus IT-oskuste järgi ja pidevalt muutuva tehnoloogia keerukus; inimeste võimalik 

võõrandumine; digitaalne lõhe nende vahel, „kellel on“ ja „kellel pole“ ja inimeste 

perspektiivide lahknemise süvenemine. 

• Arutletakse ka selle kasu üle, mida sotsiaalmeedia kasutamine võib tuua, kui seda 

kasutatakse kogukonnas hästi, et kaasata ja teavitada kõiki kogukonna liikmeid. 

https://plunkett.co.uk/wp-content/uploads/Beginners_guide_to_social_media_-_for_community_co-operatives.pdf
https://plunkett.co.uk/wp-content/uploads/Beginners_guide_to_social_media_-_for_community_co-operatives.pdf
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_25546_download&client_id=hfwu

