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PANU MUSTONEN 

• Peliala 

• Digitaalisuus 

• Markkinointi 

• Mobiili 

• Höyrypää 

• Besserwisser 



OMG  



Rise of the 
Mobiles  



Mobile and online messaging traffic will 
reach 160 trillion a year by 2019, up from 
94.2 trillion this year. That adds up to 
approximately 438 billion messages sent 
and received by users on a daily basis by 
2019, according to a report by Juniper 
Research. 



VÄLINE MUOKKAA KIELTÄ 

The New York Times: November 30, 1890 



LYHENTEET EIVÄT OLE UUSI ASIA 

• Lännätinsähköttäjillä oli tapana keskustella keskenään 
lyhenteillä 

• Myös ihmiset ja yritykset käyttivät lyhenteitä, koska sähke 
maksoi merkkien määrän mukaan 

• Hävisi välillä kun ei ollut enää laajaa tarvetta lennättimille 
• Nopea postinkulku 

• Puhelin 

• SMS toi tavan takaisin, mutta 

    orgaanisesti – uudestaan kehittyen 

“g. m.,”  
“g. m.,”  
“Hw r u ts mng?” 
“I’m nt flg vy wl; fraid I’ve gt t mlaria.” 



K  Versus  K.  



ENNUSTAVAN KIELEN NOUSU 



• SMS muokkasi ihmisten kommunikointia tuomalla 
lyhenteet voimakkaina takaisin 

• Ennustava tekstinsyöttö vaikuttaa kirjoittamisen 
kokemukseen – kirjoitetun kielen ja qvertyn avioero 
on alkanut 

• Mobiilin henkilökohtaisuus laitteena vahvistaa sen 
kautta viestityn heimoisuutta (tribe) 

• Mobiilikieli vuotaa puheeseen ja julkaistuun 
materiaaliin 

 

 



Rise of the 
Emoji  



Älypuhelimet muokkaavat ensisijaisesti ihmisten keskinäistä 



• Emojit kehitettiin alunperin 1990-
luvun lopussa 

• Erilaisten emojien määrä kasvanut 
huimasti alkuperäisistä hymiöistä 

• Huikea kasvu IM-käytössä 

• Varsinkin nuoriso luo omaa “kieltään” 
emojien avulla 

• Palaamme hieroglyfeihin koska 
viestintätekniikka mahdollistaa sen 

 

 



Just a small town girl 
Livin' in a lonely world 
She took the midnight train goin' anywhere 
Just a city boy 
Born and raised in south Detroit 
He took the midnight train goin' anywhere 
 
A singer in a smoky room 
A smell of wine and cheap perfume 
For a smile they can share the night 
It goes on and on, and on, and on 
 

Journey - Don't Stop Believin'  
 



No olipa hyvä esitys   

Versus  

No olipa hyvä esitys   



Rise of the 
Video 





• Lähes kaikilla on tänä päivänä mukanaan HD-
tasoinen videokamera – älypuhelin 

• Skype muutti ihmisten puheeseen perustuneen 
yhteydenpidon (puhelin) elävään kuvaan 
perustuvaan yhteydenpitoon 

• Videoneuvottelut yleistyvät jatkuvasti yritysten 
kanssakäymisessä 

• Muuttaako tämä kieltä? 

 



Rise of the 
World Wide 
Audience 





Hallitus kurittaa varusmiehiä säästöillä. 
Tarvitaan #puolustusrahasto 
#patruunoitapojille 

@Panumustonen hyvä että ajattelet asioita, 
mutta en tiedä toimiiko 
#uskovanhaakenraalia 



https://youtu.be/57dzaMaouXA 

https://youtu.be/57dzaMaouXA


500 miljoonaa twiittiä päivässä 

 

 

422 miljoonaa Facebook-statusta päivässä 

 

 

Youtubeen ladataan yli 300 tuntia videomateriaalia 
joka minuutti 

 

 



 

• Digitaalisuus on tuonut mukanaan 
maailmanlaajuisen levityksen mahdollisuuden olipa 
kyse kirjoitetusta materiaalista, kuvista tai videosta 

• Ei enää portinvartioita estämässä julkipääsemistä 

• Heimoista tullut kansainvälisiä 

• Nicheistä tullut valtavan kokoisia 

• Linkitykset, hashtagit, kommentit ja meemit luovat 
meta-kieltä – pitää ymmärtää mihin 
aika/ilmiökohtaan puhe/kirjoitus kuuluu – 
julkaisuun tulee digitaalisia, näkymättömiä 
ajatuskerroksia 

 



Rise of the 
Dragomen 



 

• Välineiden kehitys on muokannut kieltä ja siirtänyt 
painopistettä puhuttuun kieleen 

• Heimo-ajattelu pyrkii luomaan tapoja käyttää kieltä 
niin että se avautuu vain omalle yhteisölle tai että 
se osoittaa kuuluvuutta heimoon 

•  Ihmiset alkavat nähdä toisensa (kirjaimellisesti) 
myös etäyhteydenpidossa 

• Tallenteen ajankohta, heimo, meemi, aihe, 
linkitykset etc. pitää myös tuntea että voi ymmärtää 
viestin merkityksen oikein 

 



 

• A dragoman was an interpreter, 
translator, and official guide 
between Turkish, Arabic, 
and Persian-speaking countries 
and polities of the Middle 
East and Europeanembassies, c
onsulates, vice-consulates 
and trading posts. A dragoman 
had to have a knowledge of 
Arabic, Persian, Turkish, and 
European languages. Amédée Jaubert (left) was Napoleon's "favourite 

orientalist adviser and dragoman 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(communication)
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Polity
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Embassy
https://en.wikipedia.org/wiki/Consulate
https://en.wikipedia.org/wiki/Consulate
https://en.wikipedia.org/wiki/Trading_post
https://en.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9d%C3%A9e_Jaubert
https://en.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9d%C3%A9e_Jaubert
https://en.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9d%C3%A9e_Jaubert


Kiitos ja kysymyksiä? 


