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Ritva Kämäri
• Billnäsistä Raaseporista läntiseltä Uudeltamaalta

• Ammatillisen aikuiskoulutuksen tausta 
opetustehtävistä parinkymmenen vuoden ajalta

• Omaan

• humanistisen ihmiskäsityksen

• sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen ja

• dynaamisen tiedonkäsityksen

• Jatkuva oppiminen pitää pirteänä tuomalla oivalluksen iloa arkeen

• Syksystä 2018 lähtien Enter ry:n jäsenenä

• Vertaisopastajan tehtävissä Raaseporissa Karjaan ja Pohjan kirjastoissa

• Enterin koulutusryhmän jäsen vuodesta 2019
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Emojit - Orientaatio

Tanhupallon Uuden Vuoden 

Instagram-tervehdys

https://www.instagram.com/p/CJ2_OpMDtsC/
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Osaatko tulkita hymiöitä ja emojeja 🤔?
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1.  Toimintatavoista
Osallistujien 
• mikrofonit  pidetään kiinni

• videokuvayhteydet ovat 
pääsääntöisesti suljettuina

• kysymyksiä ja mietteitä joko
• puheenvuoroa pyytämällä tai

• chat-ikkunaan
kirjoittamalla

Kyselytuokio tämän 
kokouksemme loppupuolella.

• puheenvuoroja jaetaan
pyydettäessä
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2. Historiataustaa – Hymiöt -> Emojit -> Giffit

• Hymiöt :-)    :)   <3   ;-)   :-(   :(
• Kirjoitetaan näppäimistömerkein
• Scott Fahlman keksi hymiöt vuonna 

1982, kun hän käytti 
sähköpostiviestissään 
hymynaamahymiötä :-)  

• Käytetään tekstimuotoisen esityksen, 
kuten sähköpostin tai tekstiviestin, 
ilmaisuvoiman lisäämiseen

https://www.wikiwand.com/fi/Hymi%C3%B6
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2. Historiataustaa – Hymiöt -> Emojit -> Giffit

• Emojit = graafisia tunneikoneja
• Voivat olla myös animoituja = Giffit

• Älypuhelimien käyttöjärjestelmiin emojit 
tulivat 2010-luvun alussa. 

• Emojien avulla osoitetaan tunnetta
• Meemi on  
• kulttuurissa tai viestinnässä leviävä, 

kopioituva ja muuntuva idea
• Internetin käyttäjien keskuudessa suuren 

suosion saavuttava ja leviävä ilmiö, hokema 
tai kuva

https://www.wikiwand.com/fi/Emoji
https://yle.fi/uutiset/3-9743015
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2. Suomi-emojit
Suomi-emojit
• 2015 Suomi julkaisi ensimmäisenä 

valtiona maailmassa omat viralliset 
emojinsa

• 2017 kaksi Suomi-emojia: sauna ja 
villasukat pääsivät unicode-
merkistöön

• Löytyvät osoitteesta
https://finland.fi/emoji/

https://finland.fi/emoji/
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2. Historiataustaa – Hymiöt -> Emojit -> Giffit

• Giffit = animoituja emojeja

• Käytetään älypuhelimissa
• Giffien avulla viestitään tunnetta ja 

mielialaa
Klikkaamalla 
vasemmalla olevaa 
emojia pääset 
katsomaan sen GIF-
animaatiota.

https://www.wikiwand.com/fi/GIF
https://www.istockphoto.com/video/smiling-yellow-sun-cartoon-character-gm1259939626-369099380?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_video_noresults&referrer_url=https%253A//pixabay.com/fi/videos/search/smiley%252520animation/&utm_term=smiley%2520animation
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Heräsikö kysymyksiä?
Minkälaisia kysymyksiä edellä läpikäydyt asiat herättivät?
Jäikö jokin asia askarruttamaan?
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3. Käyttötarkoituksia?
Missä hymiöitä ja emojeja käytetään?
• pikaviestipalveluissa, kuten WhatsApissa
• sosiaalisessa mediassa, 
• sähköposteissa sekä 
• tekstiviesteissä ja myös
• palautteen antamiseen asiakaspalvelusta

Vinkkejä, mistä ne löytyvät
• Win + piste – tuo esiin emoji-valikon 

Windowsissa
• Emojien ja symbolien käyttäminen Macissa
• Ota emojit käyttöön – ylen Digitreenit

• Vuoden 2014 suosituin kansainvälinen sana

https://support.apple.com/fi-fi/guide/mac-help/mchlp1560/mac
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/19/digitreenit-15-ota-emojit-kayttoon
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3. Tutustutaan merkityksiin

• Ylen emojitesti
Mitä nämä kasvot viestivät? 
Testaa tunnetko emojien merkitykset

• Löytyy osoitteesta: 
https://yle.fi/uutiset/3-8700310

• Hymiöt ja emojit Whatsappissa, 
Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissa
osoitteessa:
https://abcemoji.com/fi/hymioiden-
emojien-merkitykset/
• Klikkaamalla tiettyä emojia kyseisellä  

sivustolla voit lukea, mitä se tarkoittaa

https://yle.fi/uutiset/3-8700310
https://yle.fi/uutiset/3-8700310
https://abcemoji.com/fi/hymioiden-emojien-merkitykset/
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3. Merkityksiä?

22 emojia, jotka tulkitset todennäköisesti 
väärin – tätä ne oikeasti tarkoittavat

• Korjataan väärinymmärrykset ja
tutustutaan kyseiseen mtv uutiset -sivustoon!

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/22-emojia-jotka-tulkitset-todennakoisesti-vaarin-tata-ne-oikeasti-tarkoittavat/6104720#gs.ss0jw5
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Zoomin emojit

• Uusimmassa Zoom-
sovellusversiossa löytyvät 
napauttamalla Reaktiot 
(Reactions) –painiketta

• Vanhemmassa Zoom-
versiossa ne löytyvät 
mahdollisesti osallistuja-
listan alareunasta.
- Saat osallistujalistan esille 
napauttamalla Zoomin 
mustan peruspalkin 
Osallistujat (Participants) -
kuvaketta

Emojit ilmestyvät osallistujan videokuvaan ja ovat näkyvillä kymmenkunta sekuntia.
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Sana on vapaa
Onko mielessäsi kommentteja tai kokemuksia edellä 
esitettyihin asioihin liittyen?
Jäikö jokin asia askarruttamaan?
Ajatuksia hymiöiden ja emojien käytöstä omassa viestinnässä?
Mainitse yksi asia chatissä, joka jäi erityisesti tästä Zoom-
tapaamiskerrasta mieleen.
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Lämmin kiitos osallistumisesta!


