
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin kkejä digideittailuun  

Lähteenä: Mari Koistinen. Digideittiopas. 2018. 

Digideittikanavista yleisimpiä ovat deittisovellukset, netin treffisivustot sekä 
sosiaalisen median treffipalstat. Yhteistä näille kanaville on se, että niihin 
rakennetaan profiili, jonka avulla esittäydytään toisille käyttäjille. 
Treffipalveluissa viestejä voi yleensä lähettää kenelle vain, kun taas sovel-
luksissa viestin voi yleensä lähettää vain, jos molemmat osapuolet hyväksyvät 
sen.  

 
1. Kuvien merkitys 

Kuvilla on keskeinen merkitys deittiprofiilissa ja iso rooli ensivaikutelman 
luomisessa. Jos haluaa tutustua toisen persoonaan, on hänen ulkonäkönsä 
herätettävä kiinnostusta. Yhdestä kuvasta voi tehdä runsaasti päätelmiä, mutta 
useampi kuva antaa nopeasti käsityksen siitä, olisiko tämä ihminen sopiva juuri 
itselle. Ilman kuvaa tai suttuisella kuvalla todennäköisyys löytää hyviä 
kumppaniehdokkaita on pieni. 

Hyvä kuva: 

- tuore 
- hyvä valaistus ja tarkkuus 

- hymyily toimii aina (mutta ei väkinäinen tai teennäinen hymy) 

- ei pelkkiä selfieitä vaan myös kuva, jossa näkyy koko vartalo 

- harrastukset ja lemmikit saavat näkyä kuvissa 

- ennemmin monta kuvaa kuin vain yksi 

- kiinnitä erityisesti huomiota profiilin etusivun kuvaan 

- ei lapsia tai ex-puolisoita kuvaan 

 

 

 

 

2. Mitä kirjoittaa profiiliin? 

Vaikka kuvat ratkaisevat paljon digideittailussa, on tekstillä suuri merkitys. 
Tekstittömyys kertoo siitä, että henkilö ei ole valmis panostamaan digi-
deittailuun. Profiilitekstiä kannattaa muokata välillä ja pyytää mielipidettä 
vaikkapa ystävältä. 

Hyvä esittelyteksti: 

- Kerro itsestäsi ja siitä, mistä olet kiinnostunut ja mitä pidät tärkeänä 
- Panosta tekstin alkuun, jotta lukijan mielenkiinto herää 

- Persoona saa näkyä, mutta kirjoitus kannattaa pitää selkeänä ja helposti 

luettavana 

- Kerro, jos sinulla on lapsia tai lemmikkejä 

- Mainitse positiiviseen sävyyn, mitä haluat kumppanilta, mutta älä listaa 

ominaisuuksia, joita et halua 

- Älä sorru kliseiseen huumoriin tai omasta mielestä nokkelaan vitsailuun, 

joka ei välttämättä aukea muille 

- Kerro, millaista seuraa olet hakemassa 

- Ole omaperäinen, älä kopioi muiden profiilitekstejä 

3. Viestittely 

Kirjoittamalla tapahtuva viestittely on muuttanut kommunikaatiotamme 

monin tavoin ja mukaan ovat tulleet hymiöt, emojit ja GIF-animaatiot. Näillä 

symboleilla koetetaan korvata kasvokkain tapahtuvan viestinnän eleitä. 

Tämän lisäksi jokaisella on oma tapansa viestiä. Digideittailussa kirjoittelu on 

ratkaisevaa, mutta samalla saattaa syntyä väärinkäsityksiä. Kaksi toisilleen 

tuntematonta ihmistä voivat viestiä eri tavoin ja tyylein, jolloin viestintä 

saattaa mennä pieleen. Kannattaakin pitää pieni mietintätauko, jos toisen 

viesti vaikuttaa oudolta tai tökeröltä. Tarvittaessa voi kysyä tarkennusta. 

Digideittailussa on myös selkeä ero moneen viestintätilanteeseen, sillä usein 

keskustelut vain hiljenevät ja lopahtavat. Kuuluu pelin henkeen, että toisesta 

ei välttämättä kuulu enää parin viestin jälkeen, joten vastaamattomuudesta ei 

kannata loukkaantua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestittelyvinkkejä: 
 
- Ole aktiivinen ja aloita itse keskusteluja 

- Ole kohtelias ja muista käytöstavat 

- Lopeta viestittely, jos toista osapuolta ei enää kiinnosta, älä stalkkaa tai 

roiku toisessa 

- aloitusviestiksi sopii hyvin vaikka jokin kysymys: Moi! Miten on 

viikonloppu sujunut? Kysymykseen on helppo vastata, jolloin keskustelu 

alkaa vaivattomasti 

- Myös toisen profiilikuvaan tai esittelytekstiin liittyvät kysymykset ovat 

hyviä aloitusviestin aiheita 

- Älä kehu ensimmäisenä toisen ulkonäköä, kielteisimmän reaktion 

aiheuttaa seksikkääksi kehuminen 

- Teennäisen nokkelat tai imelät aloitusviestit eivät toimi 

- Muista oikeinkirjoitus! 

- Aktiivinen viestintä siirtyy jossain vaiheessa deittisovelluksesta 

WhatsAppiin tai Messengeriin, joissa viesteihin on mahdollista liittää myös 

kuvia 

- Mieti tarkkaan, montaako keskustelua kannattaa käydä yhtä aikaa 

- Ilmianna häiritsevät tai sopimattomat viestit 

4. Treffit 

Pitkän viestittelyn sijaan kannattaa ennemmin pyrkiä tapaamaan kasvokkain. 
Näin toisesta ei ennätä syntymään mielikuvia, jotka eivät välttämättä pidä 
paikkaansa. Ei kuitenkaan ole kiveen hakattuja sääntöjä siitä, missä vaiheessa 
tapaamisehdotus kannattaa esittää. On myös yksilöllistä, miten paljon kukin 
haluaa treffailla. Osa korostaa laatua määrän sijaan, kun taas osa haluaa tavata 
mahdollisimman monia ihmisiä. Jos kasvokkain kohtaamista on vaikea järjestää, 
puhelu voi olla hyvä tapa saada käsitystä toisesta. Videopuhelut (WhatsApp, 
Facetime ym.) mahdollistavat sen, että toinen myös näkyy eikä vain kuulu. 

   

Treffivinkkejä: 

- Ensimmäiset treffit on jännittävä kokemus, mutta kokemuksen myötä 

siitä tulee helpompaa 

- Treffailu kasvattaa sosiaalista osaamista 

- Treffeillä on vain vähän menetettävää, miksi ei siis lähtisi tutustumaan 

ihmiseen kasvokkain 

- Jos treffejä on usein tai monia päivässä, voi se tuntua raskaalta ja 

motivaatio kadota 

- Lounastreffit tai kahvittelu voi olla hyvä ensi tapaamiseen, koska tällöin 

aika on yleensä rajoitettu. Ei siis tarvitse olla kiusallisen kauan toisen 

seurassa, jos juttu ei luistakaan 

- Valitse treffipaikka niin, että siellä voi keskustella 

- Treffeillä voi mennä vaikka juoksemaan, jos molemmat osapuolet ovat 

urheilullisia. Tällöin on kuitenkin syytä varmistaa, että valittu aktiviteetti 

sopii molemmille 

- Älä tapaa toista humalassa tai sovi treffejä baari-illan yhteyteen 

- Jos ensitreffien jälkeen vallitsee hiljaisuus, on helpointa lopettaa viestintä 

ja mennä eteenpäin 

- Joskus voi olla paikallaan ilmoittaa toiselle kohteliaasti, että toisia treffejä 

ei ole tulossa 

- On ok tapailla useaa ihmistä yhtä aikaa, kunhan tekee toiselle osapuolelle 

tilanteen selväksi, eikä kumpikaan oleta, että ollaan vakavammassa 

seurustelusuhteessa 

 

5. Turvallisuusvinkkejä 

- Älä mene ensimmäisille treffeille toisen kotiin tai kutsu omaan kotiisi 

- Älä anna rahaa 

- Suhtaudu epäilevästi ulkomailta tuleviin treffikutsuihin 

- Etsi kumppanista tietoa, esim. Googlella, täsmäävätkö eri palveluissa 

olevat kuvat ja tiedot 

- Yksityiseksi tarkoitetut viestit tai kuvat voivat joutua julkiseen jakoon 

- Digideittailija voi tulla kiusatuksi tai joutua kohtaamaan 

epäilyttävää materiaalia tai häiritsevää kirjoittelua 

 




