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Käsiteltäviä aiheita

● Twitter pähkinänkuoressa
● Aihetunniste eli hashtag
● Oman alan ja ajankohtaisten tapahtumien 

seuraaminen
● Twitter tapahtuman ”keskustelukanavana”
● Oma näkyvyys Twitterissä
● Esimerkkejä ja linkkejä



Twitter pähkinänkuoressa

● Julkinen mikroblogi ja sosiaalinen verkosto
● Jäsenet voivat lähettää lyhyitä, enintään 140 

merkin mittaisia viestejä eli tviittejä.
● @käyttäjänimi
● #hashtag, aihetunniste
● Twitterin Help Center
● Perustoimintoja: reply, retweet, favorite
● Direct Message (ei julkinen)
● Good Tweet vs Bad Tweet (v. 2009)
● Twitter-opas vasta-alkajille (Jussi Linkola)

https://support.twitter.com/
http://www.slideshare.net/Flightpath/good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter
http://www.slideshare.net/Flightpath/good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter
http://jml.kapsi.fi/jussi/2009/08/07/twitter-opas-vasta-alkajille/
http://jml.kapsi.fi/jussi/2009/08/07/twitter-opas-vasta-alkajille/


Aihetunniste eli hashtag #

● #merkkijono
● Kertoo, mihin aiheeseen viesti liittyy
● Ei voi varata, esim. #amk 
● Auttaa etsimään tiettyyn aiheeseen liittyviä 

tviittejä, esim. #opetus
● Lisää tviitin näkyvyyttä 
● Suomen hashtag-kirjasto
● The Complete Guide To Twitter Hashtags In 

Education

https://sometu.wikispaces.com/Suomen+hashtag-kirjasto
https://sometu.wikispaces.com/Suomen+hashtag-kirjasto
http://www.teachthought.com/uncategorized/the-complete-guide-to-twitter-hashtags-in-education/
http://www.teachthought.com/uncategorized/the-complete-guide-to-twitter-hashtags-in-education/
http://www.teachthought.com/uncategorized/the-complete-guide-to-twitter-hashtags-in-education/
http://www.teachthought.com/uncategorized/the-complete-guide-to-twitter-hashtags-in-education/


Oman alan ja ajankohtaisten 
tapahtumien seuraaminen

● Kiinnostava aihetunniste
○ #ITkouluttajat #TAITOverkosto
○ #työpaikat #rekry #työelämä #työllisyys #yrittäjyys
○ #digitalisaatio #innovaatio #innovointi #luovuus
○ #amk #korkeakoulut #koulutus #osaaminen #opetus

● Kiinnostava tviittaaja
○ Mikko Hyppönen
○ Petteri Järvinen
○ Yle Uutiset
○ Yle Oppiminen
○ Tradenomiliitto TRAL
○ Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

https://twitter.com/mikko
https://twitter.com/mikko
https://twitter.com/petterij
https://twitter.com/petterij
https://twitter.com/yleuutiset
https://twitter.com/yleuutiset
https://twitter.com/yleoppiminen
https://twitter.com/yleoppiminen
https://twitter.com/Tradenomiliitto
https://twitter.com/Tradenomiliitto
https://twitter.com/oajry
https://twitter.com/oajry


Twitter tapahtuman 
keskustelukanavana

● Sovitaan tapahtuman aihetunnisteeksi 
#merkkijono, joka ei näytä olevan käytössä.

● Lisätään aihetunniste jokaiseen 
tapahtumatviittiin.

● Tviittejä voi seurata
○ ennen tapahtumaa
○ tapahtuman aikana
○ tapahtuman jälkeen

● Esim. 
○ #Educa2016 #kuntienavoindata #CMADfi 
○ #amktviit



Oma näkyvyys Twitterissä

● Olennaista aktiivisuus ja hyvä sisältö
● Kiinnostavat aihetunnisteet ja linkit
● Reagointi, kiittäminen, vastaaminen

○ Mikko Jordman
○ Riitta Suominen
○ Atso Almila
○ Pauliina Mäkelä
○ Linda Saukko-Rauta
○ Anne Rongas
○ Tero Toivanen
○ Eija Kalliala

https://twitter.com/MikkoJoo
https://twitter.com/MikkoJoo
https://twitter.com/Kielipoliisi
https://twitter.com/Kielipoliisi
https://twitter.com/soalmila
https://twitter.com/soalmila
https://twitter.com/PauliinaMakela
https://twitter.com/PauliinaMakela
https://twitter.com/saurau
https://twitter.com/saurau
https://twitter.com/arongas
https://twitter.com/arongas
https://twitter.com/teromakotero
https://twitter.com/teromakotero
https://twitter.com/eijakalliala
https://twitter.com/eijakalliala


Linkkejä

● Riitta Suomisen pohdintaa
○ Kaupunkitviitti
○ Automaattitviitti
○ Tietokirjailijoiden somekurssi 7.11.2015

● Muuttuuko Twitter?
○ Twitter on mullistumassa, Nyt 6.2.2016 -> päivityksiä 

kiinnostavuus- eikä aikajärjestyksessä, #RIPTwitter
○ Twitter pysyy reaaliaikaisena, Yle 7.2.2016

http://www.yksityinenkielitoimisto.net/yk/sana/index.php?word_id=a86a375406dfe9d1c4320550f6c810a9
http://www.yksityinenkielitoimisto.net/yk/sana/index.php?word_id=a86a375406dfe9d1c4320550f6c810a9
http://www.yksityinenkielitoimisto.net/yk/sana/index.php?word_id=40f75176bb5e0b507abdc828a149822d
http://www.yksityinenkielitoimisto.net/yk/sana/index.php?word_id=40f75176bb5e0b507abdc828a149822d
https://storify.com/RSuominen/tietokirjailijoiden-somekurssi-7-11
https://storify.com/RSuominen/tietokirjailijoiden-somekurssi-7-11
http://nyt.fi/a1454727572268
http://yle.fi/uutiset/twitterin_johtaja_rauhoittelee_vihaisia_kayttajia__twitter_pysyy_reaaliaikaisena/8654708
http://yle.fi/uutiset/twitterin_johtaja_rauhoittelee_vihaisia_kayttajia__twitter_pysyy_reaaliaikaisena/8654708


Lisää esimerkkejä tviittaajista

● Poliitikkoja
○ Sauli Niinistö
○ Juha Sipilä
○ Sanni Grahn-Laasonen
○ Alexander Stubb
○ Toomas Hendrik Ilves
○ Barack Obama

● Organisaatioita
○ Opetushallitus
○ Euroopan parlamentti
○ Verouutiset
○ Helsingin Rakennusvirasto

https://twitter.com/niinisto
https://twitter.com/niinisto
https://twitter.com/juhasipila
https://twitter.com/juhasipila
https://twitter.com/sannigrahn
https://twitter.com/sannigrahn
https://twitter.com/alexstubb
https://twitter.com/alexstubb
https://twitter.com/IlvesToomas
https://twitter.com/IlvesToomas
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/Opetushallitus
https://twitter.com/Opetushallitus
https://twitter.com/Europarl_FI
https://twitter.com/Europarl_FI
https://twitter.com/Verouutiset
https://twitter.com/Verouutiset
https://twitter.com/Rakennusvirasto
https://twitter.com/Rakennusvirasto

