Twi$er, lyhyt oppimäärä:
•
•
•
•

Sinisen Reservin
Twi$er-opas
Twi$er on yhteisö- ja mikroblogipalvelu
jonka käy$äjät pystyvät lähe$ämään ja
lukemaan toistensa päivityksiä
interneBssä. TeksBpohjaiset “tviiBt”
voivat sisältää koreintaan 140 merkkiä.
Viesteihin voidaan vastata ja niitä voidaan
jakaa. Valitset itse kenen viestejä seuraat.
Oma, akBivinen, tvii$aus ei ole edellytys.
Twi$erin slogaani on “what’s happening?”
Twi$er on nopea ja helppo tapa pysyä
kartalla!
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Osoi$eessa www.twi$er.com voit luoda itsellesi
käy$äjäproﬁilin
Hakemalla nimellä tai aiheella löydät sinua kiinnostavat
aiheet
Nimen eteen merkitään @ jolla Twi$er löytää hakemasi
Blin tai jos Bli mainitaan viesBssä ko. BlinhalBja saa siitä
Bedon.
Erityinen aihe tai tapahtuma käy$ää sille määriteltyä #merki$yä nimeä. Jos esimerkiksi haet “#turpo” saat
uusimmat turvallisuuspoliBikan tviiBt näkyviin.
Voit itse määritellä nimen, esimerkiksi
“#meripuolustuspäivä”
Mitä lyhyempi #-nimi, sitä
parempi sillä viesB ei voi yli$ää 140 merkkiä.
Tvii$aajat käy$ävät joko omaa nimeään tai luomaansa
twi$er-aliasta. On oltava tarkkana sillä usein kyseessä voi
olla pilailu tai saBiri. Esimerkiksi @SovietSergey on
Venäjän ulkopoliBikan saBiri, ei ulkoministeri Lavrovin Bli.
Valitset itse kenen viestejä seuraat. Varo seuraamasta
ainoastaan lähteitä jotka vain vahvistavat omia
käsityksiäsi.
Twi$erin kau$a Beto tapahtumista leviää nopeasB, se on
ehdoton väline jos haluaa seurata esimerkiksi jonkun
kriisin kehi$ymistä.
Voit valita aihepiirit jotka sinua kiinnostavat, esimerkiksi
poliBikka (kansallinen, kansainvälinen…),
turvallisuuspoliBikka, sotahistoria, pyöräily, maraton,
Be$y teollisuusala, ruoanlai$o jne. Joka alalla on alaosionsa.
Twi$erin käy$äjiä on yli 200 miljoonaa ja siinä piilee
tämän SoMe:n vahvuus ja heikkous:
- paljon Betoa, nopea Bedonkulku, paljon aiheita
- myös paljon väärää Betoa, asiatonta viesBntää, valeBlejä
(voit myös estää valitsemaltasi tvii$ajalta pääsyn
omaan tviiUvirtaasi)
Miten käy$äytyä Twi$erissä? Ruotsiksi löytyy ohje:
h$p://www.ve$-och-eBke$.com/ve$-och-eBke$.asp?
Bps=Twi$ereBke$

Valikoima Twi$erissa akBivisia toimijoita joita
turvallisuus- ja meripuolustuksesta kiinnostunut
henkilö ehkä haluaa seurata. Valikoima on
subjekBivinen ja ajan myötä huomaat itse kenen
tviiBt kiinnostavat sinua ja kenen ei.
Kyberturvallisus:
@CybersecurityFI
@JarnoLim
@mikko
Merivoimat:
@Navyﬁ
@VeijoTaipalus
@NATO_MARCOM
@USNavy
useat merivoimien upseerit, esimerkiksi
@TuxuTiilikainen
@VpValk

Turvallisuus- ja puolustuspoliBikka:
@natobloggen
@CorporalFrisk
@vpkivimaki
@jamesmashiri
@bellingcat
@charlyjsp
@StefanForss46
@veitera
@Andreas Turunen
@AGardberg
@saara_ilo
@aleroi
@wisemanswisdoms

Venäjä-saBiria:
@DarthPuBnKGB
@SovietSergey

Puolustus:
@SininenReservi
@mpkkﬁ
@Mpkoulutus
@CharlesLindberg myös @Finnchod
@Ohra-aho
@Puolustusvoimat
puolustushaarat, aselajit, upseerit jne.

VenäjäBetoa:
@AnnalenaLauren

PoliBikka:
minsterit, puoluejohtajat, ministeriöt jne.
MUISTA AINA LÄHDEKRITIIKKI !
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