Twitterin käyttöohje joukkueen Twitter vastaavalle

Euran Pallon juniorijoukkueilla on otettu käyttöön yhteinen live- ja otteluseurantatili @EuranPalloLIVE.


mikäli olet tottunut twiittaja ja sinulla on puhelimessasi twittersovellus – ja oma tili käytössä, niin suosittelen käyttämään
seuran tiliä selaimen kautta. Näin vältät sen mahdollisuuden, että twiittaat omia työ- yms. asioita tuonne EuPan tilille ja
päinvastoin.



Mikäli aloitat twitterin käytön nyt niin (kuvakaappaukset tietokoneen näytöltä, puhelimessa ja tabletissa hieman erilaiset)
a) lataa twittersovellus app-storesta tms. puhelimeesi / tablettiisi (ilmainen), mikäli se ei siellä ole jo.
b) mene tietokoneeltasi twitteriin googlen tai muun hakukoneen kautta. www.twitter.com

klikkaa kirjaudu sisään



klikattuasi itsesi avautuu seuraava
näyttö

Kirjoita käyttäjätunnus @Euranpallolive, E-kirjain isolla ja sen jälkeen salasana...kysy salasana joukkueenjohtajaltasi. Tämän
jälkeen voit laittaa ”täpän” muista minut kohtaan, niin salasanasta ei jatkossa tarvitse huolehtia, mikäli et puhdista selaimen
välimuistia. Tämän jälkeen



sinulle avautuu seuraava näkymä (twiitit jotka alla näkyvät ovat tuolloin aina vaihtuneet älä välitä niistä)



Tili tulee seuraamaan vain kahta twiittajaa Euran Palloa sekä Eupamiehiä. Älä lisää uusia seurattavia. Seuraajia tulee ajan
myötä lisää kuten twiittejäkin toivottavasti!



Sitten twiitataan. Minimissään joukkueet tulevat laittamaan puoliaika- ja lopputuloksen ottelustaan (sarja- ja
turnausottelut, harjoitusottelut) Toki liveseuranta myös mahdollinen. Liveseuranta vaatii sitten jo enemmän näpyttelyä
oman kiinnostuksen mukaan. Jotkut seurat laittavat twiittejä LIVE-tileillensä ottelun eri tilanteista, varoituksista, vaihdoista
yms. mutta maalintekijät ja ottelun kulku kiinnostavat aina.



Twiitatessa on tärkeää käyttää tunnisteita (häshtageja tai tageja #, jotta niillä pystyy tunnistamaan ja hakemaan twiiteistä
esim. Euran Palloa koskevia twiittejä #EuranPallo tai #EuPa (laita tuon tagin perään heti tunnistesana, EI VÄLILYÖNTIÄ)



Alla pari esimerkkitwiittausta, jotka kirjoitetaan ”mitä tapahtuu kenttään”

Kirjoita twiittiin joukkue sekä sarja/ turnaus/ sijoitusottelu tms. jotta seuraajat tietävät mikä ottelu kyseessä.
Nyt tageilla #Euranpallo ja #alueliiga hakevat löytävät nämä twiitit tarvittaessa. Sen jälkeen paina Twiittaa merkistä.
Sinne lähti ”viserrys”.

HUOM! Mikäli kiireessäsi huomaat tehneesi virheen (kirjoitus/maalintekijä tms.) niin et pysty twiittiä korjaamaan vaan se
pitäisi poistaa. Tässä kohtaa parasta on, että antaa kaikkien kukkien kukkia, niin voi pahoitella väärää tulosta ja tehdä
uuden twiitin.
Voit myös halutessasi lisätä emojin tuolta

ja taas paina twiittaa. Tässä pääkohdat.


Toki voit lisätä ottelusta kuvan (kuva lisää aina twiitin kiinnostusta) Jos olet ottanut laitteellasi kuvan niin ennen twiitin
lähetystä klikkaa

ja selaa kuvagalleriastasi sopiva kuva. Muista yksityisyyden suoja! Pääsääntönä on, että

mikäli kuvassa enemmän kuin viisi henkilöä ja kuva on otettu julkisissa tiloissa, kuvan saa julkaista. Alaikäisten ollessa
kyseessä pitäisi lupa kysyä vanhemmilta, mikäli alle viisi henkilöä. Toki aikuisiltakin on kohteliasta kysyä, voiko kuvan
julkistaa. Vaikka poistaisit twiitin tms. niin se jää aina tuonne bittiavaruuteen, muista se!



Tapahtuman päätyttyä voit sitten kirjautua sovelluksesta pois.

Klikkaa ensiksi profiilikuvaa ”EuPan logo” ja tämän jälkeen aukeaa seuraava näyttö. Klikkaus ”kirjaudu ulos”.



Huom! Tilillä saattaa olla kiivaana peli- tai turnauspäivänä samanaikaisesti muitakin käyttäjiä kirjautuneena ja
twiittaamassa. Tämän vuoksi tärkeää siis erotella selkeästi kenen ottelusta on kyseinen twiitti.



Rohkeasti vaan twiittaamaan!
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