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Millainen on hyvä tiedote?

• Otsikko on selkeä

• Tiedotteen pääasia kerrotaan jo otsikossa

• Tiedote kannattaa mahduttaa viestin tekstikenttään, ei pelkkään liitetiedostoon

• Jos tiedote koskee menneitä tai tulevia kilpailuja/tapahtumia...

• Tulevat: aikataulut, yhteyshenkilöt ja linkki tapahtuman verkkosivuille

• Menneet: kilpailujen tulokset, yhteyshenkilöt ja linkki verkkosivuille

• Taustoita:

• Urheilijan edustama seura, kotikaupunki, ikä, aiempi menestys jne.

• Kilpailujen tausta: monennenko kerran järjestettiin, paljonko osallistujia jne.



Mallitiedote

Hyvä otsikko: kertoo 

pääasian ytimekkäästi

1. kpl: mitä on tapahtunut, 

kuka on kyseessä

Tiedote etenee, 

taustoitus syvenee

Päähenkilön omat kommentit 

selkeänä sitaattina

Yhteyshenkilön 

yhteystiedot



Milloin kannattaa tiedottaa?

• Jos kyse on uutisasiasta, tiedota mahdollisimman nopeasti

• Jos taas asia ei ole kiireellinen…

• Vältä viikonloppuja

• Pyri tiedottamaan arkena toimistoaikoina

• Urheilutoimitus on paikalla joka ilta ja sähköpostia seurataan, mutta illat ovat usein 
kiireisiä ja miehitys on pienempi

• Urheilun osoitteen (urheilu@ess.fi) lisäksi voi lähettää tiedotteen uutisdeskiimme 
(verkko@ess.fi) 

• Deski päivystää silloinkin kun urheilutoimituksessa ei ole ketään paikalla 
(paitsi yöaikaan)

mailto:urheilu@ess.fi
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Muotoseikkoja

• Raaka teksti on yleensä paras

• Otsikoiden lihavoinnit selkeyttävät luettavuutta

• Muuten: vältä turhaa kikkailua!

• Tuloslistojen muotoilu

• Voit katsoa mallia formaattiin päivän lehdestä

• Esim. sijoitukset muodossa 1), 2)..., ei 1., 2.

• Tulosten leikkaaminen & liimaaminen esim. Excel- tai pdf-tiedostosta on yleensä 
hankalaa

• Raakateksti on lähtökohtaisesti parempi



Kuvat

• Aina kannattaa tarjota, jos on kuvaa tapahtumasta, jossa meidän omia kuvaajiamme 
ei ole ollut paikalla

• Pienet paikallisuutiset ovat paperilehdessä usein kuvattomia, mutta verkkojutussa 
kuvalle on aina tilaa

• Mitä marginaalisempi laji ja tuntemattomampi urheilija, sitä todennäköisempää, 
ettei meillä ole hänestä arkistokuvaa

• Tuore kuva on myös uutisarvoisempi kuin arkistokuva, jos kuva on laadullisesti 
riittävän hyvä

• Käännä kännykkää! Vaakakuva on melkein aina parempi kuin pysty

• Verkon ulkoasussa pysty on hyvin hankala

• Toimitus saattaa rajata kuvien tarpeen mukaan; vaaka on helpompi rajata 
pystyksi kuin päinvastoin


