Facebook-tilin luominen
Mikä Facebook on? Facebook on yhteisöpalvelu, johon kuka tahansa voi luoda itselleen
käyttäjäprofiiliin. Facebookissa voi pitää yhteyttä ystäviin ja tuttuihin, liittyä itseään kiinnostaviin
ryhmiin, saada tietoa lähistöllä järjestettävistä tapahtumista tai seurata itseä kiinnostavia järjestöjä,
yrityksiä, poliitikkoja tai muita julkisuuden henkilöitä.
Usein Facebook herättää ihmisissä tunteita sekä puolesta että vastaan ja monet ovatkin jättäytyneet
kokonaan sen ulkopuolelle. Esimerkiksi halu pitää kiinni omasta yksityisyydestään on monelle tärkeä
syy olla liittymättä Facebookiin. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei palvelussa tarvitse jakaa itsestään
mitään sellaista, mitä ei halua. Facebookista voi tehdä itsensä näköisen käyttämällä sitä sellaisiin
tarkoituksiin, jotka itseä kiinnostavat.

1) Rekisteröityminen
1. Mene Facebookin sivulle
Osoite on www.facebook.com
2. Täytä etusivun rekisteröitymistiedot
Kannattaa käyttää omaa nimeäsi, sillä sen avulla
muut löytävät sinut. Syntymäaika voi myös olla
oikea, sillä saat sen rekisteröinnin jälkeen piilotettua
yksityiseksi. Toisaalta jos oikean syntymäpäivän
laittaminen
nettiin
tuntuu
ajatuksena
epämukavalta, voit myös asettaa keksityn
syntymäajan.
Valitse salasana, jota et käytä muualla. Hyvä
salasana sisältää sekä numeroita tai erikoismerkkejä
että isoja ja pieniä kirjaimia.
Kun olet täyttänyt tiedot, paina ”Luo tili”.

2) Tilin vahvistaminen
Saat puhelimeesi tai
sähköpostiisi koodin,
jolla voit vahvistaa
olevasi oikea henkilö.
Kirjoita saapunut koodi
nuolella merkittyyn
kenttään ja valitse
”Jatka”.

Näytölle tulee nyt lukemaan viesti: ”Käyttäjätili vahvistettu”. Voit aloittaa Facebookin käytön
sulkemalla viestin kohdasta ”OK”.

3) Tiliin tutustuminen
Käyttäjätilisi on nyt vahvistettu ja voit lähteä tutustumaan Facebookiin. Etusivulla on neljä kohtaa,
joiden avulla pääset alkuun:
Kohdassa yksi voit etsiä
tuttujasi omien
sähköpostikontaktiesi
joukosta. Sinun ei tarvitse
täyttää sähköpostisi tietoja,
jos et halua löytää
kaveriehdotuksia
sähköpostisi perusteella.
Kavereita voit etsiä
myöhemmin muilla tavoin.
Kohdassa kaksi voit tutustua siihen, kuinka
yksityisyydestä huolehditaan Facebookissa. Mikäli
aihe kiinnostaa sinua, voi valita ”Käynnistä
yksityisyyden esittely”.

Kohdassa kolme voit ladata
profiiliisi kuvan itsestäsi. Jos
sinulla on esimerkiksi kovin
yleinen nimi, oman kuvan
avulla sinut on helpompi
tunnistaa. Mikäli et halua
laittaa itsestäsi kuvaa näkyviin,
voit myös käyttää kuvaa
esimerkiksi lemmikistäsi tai
maisemasta. Tärkeää on vain,
että olet itse ottanut kuvan.
Sinun ei ole pakko ladata minkäänlaista kuvaa Facebookiin. Tällöin profiilikuvana säilyy oletuskuva.
Kohdassa neljä voit hakea
Facebookissa olevia tuttujasi
joko nimen tai
sähköpostiosoitteen
perusteella. Tuttavia voi hakea
myös myöhemmin, eli tätäkään
vaihetta sinun ei tarvitse tehdä, ellet halua.

