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Twitter pähkinänkuoressa
● Julkinen mIkroblogipalvelu ja sosiaalinen verkosto 
● Käyttäjä voi lähettää Twitteriin enintään 280 merkin 

mittaisia viestejä eli twiittejä (viserryksiä) – näkyvät kaikille!
● @käyttäjänimi
● #aihetunniste, #hashtag
● Direct Message (tietylle käyttäjälle, ei julkinen)
● Twitterin selainversiossa: etusivu, ilmoitukset, viestit, etsi twitteristä, twiittaa
● Käyttäjäprofiilissa: Twiitit, seuratut, seuraajat
● Viestiin reagoinnissa: Vastaa, uudelleentwiittaa, tykkää, yksityisviesti
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Aihetunniste eli hashtag (#)
● #merkkijono
● Kertoo, mihin aiheeseen twiitti liittyy
● Ei voi varata (esim. #SomeTime2012, #amk)
● Auttaa etsimään tiettyyn aiheeseen liittyviä twiittejä
● Lisää twiitin näkyvyyttä
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Hyvä twiitti ja huono twiitti
1. Enterin Jukka Tamminen kertoi Oodissa 

ihmisen ja tekoälyn oppimisesta.
2. Anna Tuomainen Open Knowledge 

Finlandista kertoi Oodin All Digital Week 
-tapahtumassa kansalaisen uusista 
digitaalisista oikeuksista.

1. #AlldigitalweekFI @JukkaTamminen 
@entersenior kertoi ihmisen ja tekoälyn 
oppimisesta. #OodiHelsinki 
https://alldigitalweekfinland.blog/helsinki/ 

2. Anna Tuomainen @OKFFI kertoi 
kansalaisen uusista digitaalisista 
oikeuksista https://digioikeudet.info/   . 
#AlldigitalweekFI #OodiHelsinki 
https://alldigitalweekfinland.blog/helsinki/   
#GDPR #avoindata #MyData
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https://alldigitalweekfinland.blog/helsinki/
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Oma näkyvyys Twitterissä
● Aktiivisuus 
● Hyvä sisältö
● Aihetunnisteet, maininnat, linkit, 
● Kuvat ja videot
● Reagointi, kiittäminen, vastaaminen, 

seuraaminen, osallistuminen
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Seuraa kiinnostavia twiittaajia
● Enter ry, Helsinki digineuvonta, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf Finland 
● Seniorit somessa, Aku Eronen (Somevaari), Aku News, Harto Pönkä, Atso 

Almila, Liisa Rohweder, Linda Saukko-Rauta, Riitta Suominen (Kielipoliisi) 
● Mikko Hyppönen, Petteri Järvinen, Risto Linturi, Lauri Järvilehto
● Tivi-lehti, Yle Oppiminen, Yle Uutiset
● Keskustakirjasto Oodi, Enterssen kirjasto, Ateneum Art Museum, Amos Rex
● Jenni Haukio, Sauli Niinistö, 
● Kaupunkiympäristö, Suomen eduskunta, 

Helsingin poliisi
● Minna Canth 175 
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https://twitter.com/entersenior
https://twitter.com/HelDigineuvonta
https://twitter.com/VTKL10
https://twitter.com/SeniorSurfSuomi
https://twitter.com/SenioritSomessa
https://twitter.com/Somevaari
https://twitter.com/an_blogs
https://twitter.com/hponka
https://twitter.com/soalmila
https://twitter.com/soalmila
https://twitter.com/LiisaRohweder
https://twitter.com/saurau
https://twitter.com/Kielipoliisi
https://twitter.com/mikko
https://twitter.com/petterij
https://twitter.com/ristolinturi
https://twitter.com/laurijarvilehto
https://twitter.com/Tivilehti
https://twitter.com/yleoppiminen
https://twitter.com/yleuutiset
https://twitter.com/oodihelsinki
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/AteneumMuseum
https://twitter.com/amoskonst
https://twitter.com/JenniHaukio
https://twitter.com/niinisto
https://twitter.com/HelsinkiKymp
https://twitter.com/SuomenEduskunta
https://twitter.com/HelsinkiPoliisi
https://twitter.com/MinnaCanth175


Seuraa kiinnostavia aihetunnisteita
● #seniorit, #hyvinvointiteknologia, #robotiikka, #somefi
● #AllDigitalWeekFI, #OodiHelsinki
● #eduskuntavaalit2019, #vaalit2019
● #kirjallisuus, #käsityöt, #musiikki, #ruoka
● #luonto, #liikunta, #matkailu
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Twitter tapahtuman keskustelukanavana
● Sovitaan tapahtuman aihetunnisteeksi #merkkijono, joka ei näytä olevan 

muussa käytössä.
● Kerrotaan aihetunniste tapahtumaan osallistuville.
● Lisätään aihetunniste jokaiseen tapahtumasta kertovaan twiittiin.
● Twiittejä voi seurata 

○ ennen tapahtumaa
○ tapahtuman aikana paikalla tai etänä
○ tapahtuman jälkeen.

● Esim. AllDigitalWeekFI, #ITK2019
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Linkkejä
● Harto Pönkä: Verkostoanalyysi eduskuntavaaliehdokkaiden 

Twitter-keskusteluista ja TOP100-vaikuttajat #vaalit2019
● Viestintä-Piritta: Twitterin käyttövinkit 2017
● Twitterin säännöt
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https://harto.wordpress.com/2019/03/22/verkostoanalyysi-eduskuntavaaliehdokkaiden-twitter-keskusteluista-ja-top100-vaikuttajat-vaalit2019/
https://harto.wordpress.com/2019/03/22/verkostoanalyysi-eduskuntavaaliehdokkaiden-twitter-keskusteluista-ja-top100-vaikuttajat-vaalit2019/
https://viestintapiritta.fi/twitterin-kayttovinkit-2017/
https://help.twitter.com/fi/rules-and-policies/twitter-rules


Kiitos!
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