


Twitter-koulutus

Minna Mielonen
suunnittelija, FM
Tukipilari
24.4.2020



Koulutuksen luonne

• Tässä koulutuksessa käydään läpi Twitterin käyttöä 
tietokoneen avulla. 

• Selaimena toimii Firefox.



Twitterin perusluonne

• Asiantuntijakanava.
• Verkostoitumiskanava.
• Voi käyttää myös mainoskanavana tarvittaessa, tavoittaa 

asiantuntijoita.
• Keskustelua herättämällä saa asioita esiin.



Twitteri-tilin luominen

• Sinulla on oltava olemassa 
oleva sähköpostiosoite.

• Harkitse tilin nimeä tarkasti, 
sillä yhdistyksen tilin nimellä 
voidaan hakea yhdistystä 
Twitterissä.

1. Mene tietokoneella 
osoitteeseen twitter.com

2. Kirjoita
sähköpostiosoitteesi.

3. Kirjoita salasanasi.
4. Paina Log in.
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Twitter-tilin yleisnäkymä

1. Twitterin logo.
2. Twitterin etusivu. Näet tästä 

muiden twiitit.
3. Tästä voit selata asiasanoilla 

ilmestyviä twiittejä. Asiasanoissa 
on aina hashtag eli risuaita #.

4. Tästä pääset ilmoituksiin.
5. Tästä pääset yksityisviesteihin, 

jotka olet saanut.
6. Voit merkitä twiittejä 

kirjanmerkkeihin.
7. Voit luoda listoja eri 

organisaatioista, esim. liitoista.
8. Tästä pääset omaan profiiliisi.
9. Tästä pääset useisiin eri osioihin, 

mm. Asetuksiin. Tästä voit 
twiitata.
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Twitter-profiilitietojen muokkaus

1. Paina: profiili.
2. Paina: muokkaa profiilia.
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Twitter-profiilitietojen muokkaus

3. Tästä voit hakea sopivan profiilikuvan koneeltasi.
4. Tästä voit vaihtaa yläosan kuvan.
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Twitter-profiilitietojen muokkaus

5. Muokkaa myös muut profiilitietosi sopivaksi. Nimen kannattaa
olla lyhyt ja helposti löydettävä. Lopuksi paina: tallenna.
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Julkaisun tekeminen

1. Paina Twiittaa -napista.
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Julkaisun tekeminen

2. Kirjoita tähän kohtaan twiittisi teksti. 
• Käytä tekstissä hashtageja eli merkkaa risuaidalla aihe, esim. 

#keliakia. Näin muut löytävät hakemalla #keliakia twiittisi 
halutessaan.

• Voit merkitä muita yhdistyksiä vaikkapa tapahtumatwiittiin 
näin @Tukipilari. Ne, jotka merkkasit näin, saavat tietää 
merkkauksesta.

3. Lisää kuva tietokoneeltasi tästä. 
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Julkaisun tekeminen

5. Voit muokata tästä kuvan kokoa.
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Julkaisun tekeminen

5a. Näistä voit valita kuvasta sopivan kohdan. 
5b. Tästä liukusäätimestä voit zoomata kuvaan.
5c. Kun olet valinnut sopivat asetukset, paina käytä.
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Julkaisun tekeminen

6. Lisää kuvaan ALT-teksti tästä. (Mikäli tässä ei näy tätä 
osiota, tässä esityksessä esitellään myöhemmin, kuinka 
pääset vaikuttamaan ALT-tekstin lisäämisasetuksiin.)
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Julkaisun tekeminen

6a. Kirjoita tästä kuvaan ALT-teksti eli kuvan selite 
näkövammaisia varten. Esimerkki kuvatekstistä: kuvassa 
vihreävalkoinen kukka.
6b. Paina sitten: valmis.
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Julkaisun tekeminen

7. Tästä painamalla voit merkitä eri organisaatioita kuvaan. 
Jokaisella organisaatiolla on yksilöllinen organisaatiolista. 
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Julkaisun tekeminen

4. Kun teksti, kuva ja mahdollinen kuvan ALT-teksti ovat 
valmiit, paina Twiittaa.

Jos et haluakaan julkaista twiittiäsi, paina vasemman 
yläkulman raksista ja paina hylkää.
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Muiden seuraaminen 

1. Etsi seurattavia suurennuslasin kuvasta ja kirjoittamalla 
sopiva asiasana.

2. Klikkaa käyttäjää.
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Muiden seuraaminen 

3. Klikkaa seuraa –käyttäjän tilin kohdalla.
4. @-merkillä merkitty nimi on se nimi, millä twiittajan 
löytää Twitteristä. Seuraamasi käyttäjät näkyvät etusivullasi.
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Muiden julkaisujen kommentointi

1. Tästä voit kirjoittaa kommentin jonkun toisen twiittiin.
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Muiden julkaisujen kommentointi

2. Kirjoita kommenttitekstisi. Paina tämän jälkeen vastaa. 
Kommenttisi näkyy nyt julkisena kaikille.
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Muiden julkaisujen uudelleentwiittaus

1. Tästä voit uudelleentwiitata jonkun muun tekemän 
twiitin.
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Muiden julkaisujen uudelleentwiittaus

2. Kannattaa uudelleentwiitata kommentoiden eli lisäten 
omat kommenttisi asiaan. 

(Jos haluat pelkästään uudelleentwiitata ilman omia 
kommenttejasi, paina uudelleentwiittaa.)
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Muiden julkaisujen uudelleentwiittaus

3. Kirjoita tähän oma kommenttisi ja paina 
uudelleentwiittaa.
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Muiden julkaisujen tykkääminen  

1. Tästä voit tykätä jonkun muun julkaisusta.
2. Tästä voit jakaa twiitin yksityisviestinä, lisätä 

kirjanmerkkeihin tai kopioida linkin twiittiin.
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Seuraajalistan tekeminen

1. Valitse listat
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Seuraajalistan tekeminen

2. Valitse tämä.
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Seuraajalistan tekeminen

3. Kirjoita listan nimi.
4. Kirjoita listan kuvaus.
5. Halutessasi voit muuttaa listan yksityiseksi.
6. Lopuksi paina seuraava.

3

6

5

4



Seuraajalistan tekeminen

7. Hae suurennuslasin kuvasta sopivia järjestöjä.
8. Valitse listauksesta sopivat järjestöt.
9. Paina valmis. Olet nyt luonut ensimmäisen listasi.
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Seuraajalistan tekeminen

10. Päivitä sivu.
11. Paina: listat.
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Seuraajalistan tekeminen

12. Näet tässä kaikki listasi. Pääset kuhunkin listaan 
painamalla kunkin listan kohtaa.
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Seuraajalistan tekeminen

13. Voit muokata listaa tästä.

13



Listat ja Tweetdeckin käyttö

Hae selaimesi osoiteriviltä Tweetdeck.
https://tweetdeck.twitter.com/

1. Kirjaudu sisään Twitter-tunnuksellasi.
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Listan lisääminen Tweetdeckiin

2

1. Tarkista, että olet oikeassa tilissä.
2. Paina tästä.
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Listan lisääminen Tweetdeckiin
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3. Paina tästä.



Listan lisääminen Tweetdeckiin
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4. Valitse luomasi lista luettelosta.
5. Paina: Add column.
6. Paina: Create List.
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Listan lisääminen Tweetdeckiin

7. Nimeä uusi lista.
8. Kuvaile uusi lista.
9. Päätä, onko listasi julkinen vai yksityinen.
10. Tallenna listasi.
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Listan lisääminen Tweetdeckiin

11. Näet nyt listan 
Tweetdeckissä. Tiettyä 
aihealueita koskevien 
twiittaajien seuranta on nyt 
helpompaa. 
12. Voit kommentoida, 
uudelleentwiitata ja tykätä 
twiiteistä myös tweetdeckin 
kautta.
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Twiitin ajastus Tweetdeckissä

1. Tarkista, että olet oikealla 
Twitter-tililläsi.

2. Paina Tweet.
3. Kirjoita twiitti.
4. Lisää kuvia tai videoita.
5. Aikatauluta twiitti.
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Twiitin ajastus Tweetdeckissä

6. Valitse twiitin julkaisuaika. 
Twiitti on nyt ajastettu.
7. Jos et haluakaan julkaista 
aikataulutettua twiittiä, paina 
Remove.
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Twitter-tilin kirjautumisasetukset

1. Valitse kohta Lisää. 
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Twitter-tilin kirjautumisasetukset

2. Valitse asetukset ja yksityisyys. 
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Twitter-tilin kirjautumisasetukset

3. Valitse: Tili
4. Valitse: Käyttäjätunnus
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Twitter-tilin kirjautumisasetukset

5. Voit muuttaa käyttäjätunnustasi tästä napauttamalla ja 
kirjoittamalla esiin tulevaan kenttään uuden käyttäjätunnuksen.
• Kannattaa valita helposti muistettava käyttäjätunnus, sillä 

muut voivat merkitä sinut omaan julkaisuunsa (esim. 
@Tukipilari).
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Twitter-tilin kirjautumisasetukset

Voit lisäksi:
1. Vaihtaa puhelinnumeron
2. Vaihtaa sähköpostiosoitteen
3. Muuttaa salasanan 
4. Vaihtaa turvallisuusasetuksia. Turvallisuusasetuksista voit 

valita kaksivaiheisen tunnistuksen esim. tekstiviestin avulla. 
Tämä parantaa tilisi turvallisuutta. 
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Kaksivaiheisen tunnistuksen 
käyttöönotto

1. Paina tästä
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Kaksivaiheisen tunnistuksen 
käyttöönotto

2. Painamalla tästä pääset tekstiviestivarmennuksen 
käyttöönottoon. 
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Kaksivaiheisen tunnistuksen 
käyttöönotto

3. Kirjoita salasanasi.
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Kaksivaiheisen tunnistuksen 
käyttöönotto

4. Anna puhelinnumerosi.

4



Kaksivaiheisen tunnistuksen 
käyttöönotto

5. Kirjoita tähän vahvistuskoodi, jonka sait puhelimeesi.

Seuraavaksi tietokoneessa näkyy varakoodi, joka kannattaa kirjoittaa 
muistiin. Sitä käytetään, mikäli puhelimeen tullut koodi ei toimi. Tämän 
jälkeen paina: Selvä. 

Twitter lähettää aina uuden koodin puhelimeesi, kun kirjaudut 
tietokoneella Twitteriin. Sinun täytyy kirjautuessasi laittaa puhelimeesi 
saamasi tunnus tietokoneelle, kun kirjaudut.
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

1. Pääset yksityisyys- ja turvallisuusasetuksiin painamalla tästä. 
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

1. Tästä voit suojata twiittisi ja jakaa ne vain tietyille 
seuraajille.

2. Tästä voit valita sijaintitietojen näyttämisen. 
3. Tästä voit valita, kuka merkitsee sinut kuviin.
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

4. Tästä voit valita, keneltä saat yksityisviestejä. 
5. Viestin laatusuodatin. Halutessasi tämä suodattaa pois 
heikkolaatuiset viestit.
6. Tästä voit välitä, näytkö muille, että olet lukenut heidän 
lähettämänsä yksityisviestin.
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

7. Tästä voit valita, miten sinut löydetään Twitterin kautta. 
Jatkamalla eteenpäin, näet alla olevan valikon. 
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

7a. Valitse, annatko ihmisille oikeuden löytää sinut 
sähköpostiosoitteesi avulla Twitterissä
7b. Valitse, annatko ihmisille oikeuden löytää sinut puhelinnumerosi 
avulla Twitterissä.
7c. Painamalla tästä pääset hallitsemaan yhteystietoja.
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

7c jatkoa. Voit poistaa kaikki yhteystiedot osoitekirjastasi 
painamalla poista kaikki yhteystiedot.

Painamalla yläosan nuolesta pääset takaisin päin.



Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

8. Tästä osiosta voit vaikuttaa turvallisuusasioihin.
8a ja 8b: Älä rastita kahta ylintä ruutua.
8c. Tästä näet ne tilit, mitkä olet hiljentänyt. Hiljennetyt tilit eivät 
näy etusivullasi millään tavalla. Nämä tilit eivät saa tietoonsa sitä, 
että olet hiljentänyt ne. Voit hiljentää myös tiettyjä sanoja.
8d. Tästä voit estää tietyt tilit.
8e. Ilmoituksista pääset mm. Viestien laatusuodattimeen. 
Suodatus poistaa huonolaatuiset viestit.
8f. Hakusuodatin –osiosta voit vaikuttaa hakujen suodatukseen.
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

9. Tässä kannattaa aina valita: pois käytöstä. Muutoin saat sinulle 
kohdistettuja mainoksia.
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

9 a, b, c ja d. Älä hyväksy mitään kohdista. Älä rastita mitään.
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Yksityisyys ja turvallisuusasetukset

10 a ja b. Älä rastita kahta ylintä ruutua. Jos rastitat ruudut, jaat 
tietojasi Twitterille paljon.

10c. Tästä pääset katsomaan tilin tietosi. Tämän takaa kannattaa 
tarkistaa, millaisia sovelluksia olet yhdistänyt Twitter-tiliisi.
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Ilmoitukset ja sisältövalinnat

1. Tästä pääset tarkastelemaan ilmoituksia. Tästä pääset 
vaikuttamaan suodattimiin sekä siihen, haluatko saada 
twiiteistä tekstiviesti- tai sähköposti-ilmoituksia. 
Muokkaa näitä mielesi mukaan.

2. Tästä pääset tarkastelemaan sisältövalintoja. Voit mm. 
määritellä hakuasetukset, kielen yms. Pääset tästä 
myös personointi- ja data-asetuksiin.
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Yleisasetukset

1. Tästä pääset näyttöasetuksiin valitsemaan vain sinulle 
itsellesi näkyvät väriasetukset.

2. Tästä voit valita datakaton Twitterin käytöllesi.
3. Esteettömyys –osiosta voit valita estettömyysasetuksia.
4. Tästä saat tietoa Twitteristä.
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Yleisasetukset: esteettömyys

4a. Tästä voit lisätä värien kontrastia. Tämä muutos näkyy vain 
itsellesi.
4b. Tämä kohta kannattaa valita: voit kirjoittaa julkaisemillesi 
kuville ALT-tekstit. Saavutettavuusasetuksen mukaisesti tekstit 
tulee kirjoittaa jokaiselle kuvalle.
4c. Voit vähentää myös sovellusanimaatioiden liikettä.
4d. Voit säätää automaattisia toistoasetuksia.



Kiitos osallistumisestasi!


