
Hashtagien	  lyhyt	  oppimäärä	  

Salla	  Hänninen	  
CULTURE	  FINLAND	  

#	  



Mikä	  ihmeen	  #hashtag?	  	  

•  #	  on	  risuaita,	  risDkkomerkki	  tai	  ruutumerkki	  
•  yhdessä	  sanan	  kanssa	  #	  muodostaa	  hashtagin	  
eli	  tunnisteen	  (esim.	  #kuntavaalit)	  

•  muita	  suomennoksia	  ja	  nimityksiä:	  avainsana,	  
tunnus,	  häsä,	  aihetunniste	  

•  löytyy	  näppäimistöstä	  yleensä	  numeron	  kolme	  
takaa:	  shiM	  eli	  vaihtonäppäin	  	  >	  3	  

	  



Hashtag/tunniste	  

•  on	  tapa	  jäsentää	  ajatuksia	  ja	  aiheita	  
sosiaalisessa	  mediassa	  

•  kokoaa	  DeQyä	  aiheQa	  koskevan	  keskustelun	  
samaan	  paikkaan	  

•  palvelus	  itselle	  ja	  muille:	  merkitsemällä	  omat	  
julkaisusi	  osuvilla	  hashtageilla	  muutkin	  
samasta	  aiheesta	  kiinnostuneet	  löytävät	  ne	  
helpommin	  (esim.	  #vainelämää	  tai	  
#ylemmfuDs,	  kokeile	  googlata)	  



Tunnisteet	  TwiQerissä	  

•  TwiQerin	  hakukentässä	  voi	  testata	  onko	  
jollakulla	  organisaaDolla	  oma	  TwiQer-‐Dli,	  
löytyykö	  oma	  hashtag	  tai	  mainintoja	  itseä	  
kiinnostavasta	  asiasta	  

•  TwiQerissä	  hashtagit	  ovat	  myös	  klikaQavia,	  
jolloin	  aukeaa	  kooste	  samalla	  tunnisteella	  
merkityistä	  viesteistä	  

•  Hyvä	  maksimimäärä	  yhteen	  twiiUin	  on	  3	  
tunnisteQa	  



Tunnisteet	  muualla	  
•  Facebookissakin	  tunnisteita	  voi	  käyQää,	  muQa	  
hakutyökalu	  ei	  ole	  kovin	  toimiva.	  Jos	  tunnisteita	  
sisältävä	  julkaisu	  on	  merkiQy	  yksityiseksi,	  se	  ei	  ole	  
kaikkien	  löydeQävissä.	  Tilanne	  elää	  ja	  hashtagien	  
käyQö	  Facebookissa	  voi	  kehiQyä.	  

•  Muita	  hashtageja	  käyQäviä	  sosiaalisen	  median	  
palveluja:	  Instagram	  (kuvien	  jakoa),	  Google+	  
(Facebookin	  kaltainen),	  Tumblr	  (blogikirjoituksia,	  
videoita,	  linkkejä,	  kuvia	  ja	  musiikkia)	  ja	  Pinterest	  
(ilmoitustaulutyyppistä	  linkkien	  ja	  kuvien	  jakoa)	  



Hyvä	  hashtag	  
•  on	  lyhyt,	  tarQuva,	  selkeä	  ja	  informaDivinen,	  
Divistää	  aiheen	  kuten	  #nenapaiva	  

•  hashtagin	  luominen	  ei	  takaa	  sitä,	  eQä	  siitä	  
tulee	  akDivinen	  osa	  keskustelua.	  Voi	  mennä	  
aikaa	  ja	  joutua	  tekemään	  työtä	  eli	  leviQämään	  
hashtagia	  ja	  nostamaan	  itse	  keskustelua	  
aiheesta.	  

•  ajankohtaiset	  tapahtumat	  ja	  
keskusteluavaukset	  auQavat	  hashtagin	  
jäämistä	  yleiseen	  käyQöön	  



	  
Instagramissa	  käytetään	  paljon	  englanninkielisiä	  
tunnisteita	  ja	  yleensä	  niitä	  voi	  olla	  iso	  määrä	  

	  



Muita	  käyteQyjä	  tunnisteita	  
	  
#mural	  #art	  #turku	  #åbo	  #streetart	  #seinämaalaus	  #katutaide	  
#satama	  #graffiD	  #jukkahakanen	  #joutsen	  #blackswan	  #painDng	  
#crown	  #tkustreetart	  #suomenturunjoutsen	  #svartsvan	  	  
	  



Case:	  Joutsen-‐ilmiö	  

•  Kyseinen	  maalaus	  on	  ollut	  oikea	  Instagram-‐ilmiö	  eli	  
varsin	  suosiQu	  ja	  paljon	  kuvaQu	  ja	  jaeQu	  kohde.	  

•  Maalaus	  on	  tehty	  Olohuone	  306,4	  km2-‐
kaupunkitaidetapahtumassa	  vuonna	  2012.	  Tekijä	  on	  
Jukka	  Hakanen	  ja	  teoksen	  nimi	  Suomen	  Turun	  Joutsen.	  

•  Sosiaalisessa	  mediassa	  teoksen	  alkuperäinen	  nimi,	  tekijä	  
tai	  taustatapahtuma	  ei	  usein	  ole	  Dedossa.	  Teokseen	  olisi	  
voinut	  maalata	  toivotut	  hashtagit	  tai	  ilmoiQaa	  ne	  
muuten	  näkyväsD.	  



Joutsen-‐casen	  oppi	  

•  OrganisaaDon,	  hankkeen	  tai	  tapahtuman	  
neUsivuilla	  on	  hyvä	  mainita	  etukäteen	  
”keskustele	  x:stä/jaa	  kuvia	  hashtagilla	  #x”	  

•  AnneQu	  Deto	  ohjeistaa	  akDivisia	  somen	  
käyQäjiä	  ja	  suuntaa	  keskustelun	  helpommin	  
löydeQäväksi.	  



Hashtageja	  kooQuna	  

•  TwiQerin	  reunassa	  on	  suosituimmat	  hashtagit	  
lähiajalta,	  esim.	  #wtm2014	  

•  Lisäksi	  kannaQaa	  seurata	  TwiQer-‐Dliä	  @twiiDt	  
tai	  @TrendsSuomi	  tai	  neUsivua	  
hQp://www.palomaki.info/apps/suomi	  

•  Hashtagin	  voi	  myös	  rekisteröidä	  Suomen	  
hashtag-‐kirjastoon	  hQp://bit.ly/1hX38si	  

•  (avoin	  lomake,	  ei	  tosin	  enää	  kovin	  akDivisessa	  
käytössä)	  



Lähteet/hyödyllisiä	  linkkejä	  

•  hQp://someco.fi/blogi/mika-‐on-‐hashtag-‐eli-‐
aihetunniste/	  

•  hQp://www.zento.fi/blog/hashtag-‐ei-‐ole-‐
rakeUDedeQa	  

•  hQp://yle.fi/uuDset/hashtag_on_tunniste/
6351631	  

	  



Suomenkielisiä	  twiiQejä	  ja	  hashtagien	  
suosiota	  seuraava	  TwiQer-‐Dli	  @Twii.t	  



Saman	  ylläpitäjän	  neUsivu,	  josta	  näkee	  
jakojen	  ja	  hashtagien	  käyQäjien	  määrät	  



Sopivia	  tunnisteita	  kulQuurimatkailun	  
käyQöön	  

•  #kulQuurimatkailu	  
•  #culturefinland	  (Marjo	  on	  tätä	  jo	  käyQänyt)	  
•  #cf	  

•  #homestay	  tai	  #koDmajoitus	  
•  #crazyfin,	  #finnlocal	  tms.	  


