#kirjalitta -ohjeet
Haluatko pelata #kirjalittaa? Aivan ensimmäiseksi sinun tulee valita lempilastenkirjasi ja seurata
ohjeita:
1. Ota itsestäsi selfie valitsemasi kirjan kanssa. Sinun ei itse tarvitse näkyä kuvassa.
2. Julkaise kuva sosiaalisessa mediassa ja merkkaa se hashtageilla #kirjalitta ja #tartutarinaan.
3. Suosittele kirjaa ystävillesi merkkaamalla heidät julkaisuun, ja haasta heidät mukaan peliin.
4. Ota sitten kirja kiinni. Löydät pelissä mukana olevat lempikirjat syöttämällä palvelun
hakukenttään avainsanan #tartutarinaan.
5. Kun olet lukenut nappaamasi kirjan, kommentoi sitä lyhyesti noin kolmella sanalla joko
aikaisempaan julkaisuun (Facebook & Instagram) tai liittämällä uuteen julkaisuun kirjan
suosittelijan ”@käyttäjätunnus” ja kirjan nimi (Twitter). Muista vinkata kyseiselle henkilölle myös
omasta suosikkikirjastasi.

Kaikista näistä kirjoista saamme kokoelman kirjasuosituksia kaikkien meidän käyttöön!

Vinkkejä #hashtagin käyttöön eri palveluissa:



Hashtagin avulla saat luotua linkkejä julkaisuihin omalla aikajanallasi tai sivullasi
Hashtag voi olla esimerkiksi #tartutarinaan ja #kirjalitta tai vaikka #kissa
Huomioita:
o Avainsana on kirjoitettava yhteen.
o Avainsana voi sisältää numeroita, mutta ei välimerkkejä tai erikoismerkkejä

Facebook






Luot oman kirjavinkin julkaisemalla kuvan ja kirjoittamalla selitekenttään #kirjalitta ja
#tartutarinaan
Voit haastaa ihmisiä mukaan linkittämällä heidät julkaisuun heidän käyttäjänimellään
Jotta julkaisusi näkyisi myös niille #kirjalitan pelaajille, jotka eivät ole kavereitasi, muuta
kyseisen julkaisusi kohderyhmää niin, että se näkyy ryhmälle julkinen. Tämä tapahtuu
tilapäivityksen yhteydessä Julkaise-painikkeen vierestä. Näin julkaisusi tulee näkyville
julkiseen profiiliisi ja kyseisen avainsanan syötteeseen.
Voit etsiä muiden kirjavinkkejä sivun yläosassa olevan hakukentän (”Etsi ihmisiä, paikkoja
ja asioita”) avulla käyttäen avainsanaa #tartutarinaan.

Instagram





Hastagit erotetaan myös Instagramissa tavallisesta tekstistä käyttämällä #-merkkiä.
Kuvien yhteyteen voi lisätä muita käyttäjiä kirjoittamalla heidän Instagramkäyttäjätunnuksensa. Tunnukset merkitään aina @-merkillä.
Hastagejä ja käyttäjiä voi etsiä hakusanoilla. Hakutoiminto avautuu suurennuslasi-ikonista.
Kuvia voi kommentoida sovelluksessa tykkäysnapin vierestä.

Twitter
 Kun liität twiittiisi #-merkinnällä varustetut sanat #kirjalitta ja #tartutarinaan, löytävät
muut Twitterin käyttäjät twiittisi näillä hakusanoilla.
 Voit haastaa ihmisiä mukaan liittämällä heidät kirjavinkkitwiittiin käyttämällä @-merkkiä
haastetun käyttäjätunnuksen edellä, esim. ”@kayttajatunnus”
 Löydät #kirjalitta ja #tartutarinaan –hashtageilla varustetut twiitit käyttämällä
hakutoimintoa, joka löytyy Twitter -tilin ylälaidasta.

