
 

6.10.2019 Aromafoorumi ry:n hallitus 

Ohjeita artikkelin/tekstin kirjoittajalle  

Mukavaa että olet kiinnostunut kirjoittamaan artikkelin/tekstin Aromafoorumi ry:n julkaisuun ja/tai 

verkkosivulle. Aromafoorumi ry:n tarkoitus on edistää turvallisen aromaterapian toteutumista ja turvallista 

eteeristen öljyjen käyttöä Suomessa (kts https://www.aromafoorumi.fi/liity-jaseneksi/saannot/ ). 

Toivomme, että julkaisumme edistävät tätä asiaa. Siksi olemme laatineet ohjeet, jotka löydät alta. Kysythän 

tarvittaessa lisää info@aromafoorumi.fi. Palaute ja ehdotukset mahdollisiksi kirjoittajiksi ovat tervetulleita. 

Yleistä 

• tekstin tulee noudattaa yhdistyksen tarkoitusta ja tavoitteita 

• kirjoittajille ei makseta palkkioita 

• tekstissä ei mainita yrityksen tai tuotteiden kaupallisia nimiä 

• jos tekstissä kerrotaan eteeristen öljyjen tai kasviöljyjen käytöstä, tulee kertoa käytön vasta-aiheet 

• esimerkit tuotteen käytöstä annoksineen ovat tervetulleita 

• Aromafoorumi ry varaa oikeuden toimituksellisiin muutoksiin, joista sovitaan kirjoittajan kanssa 

• teksti on kirjoittajan/kirjoittajien laatima 

• teksti lähetetään liitteenä kuvineen ja kirjoittajatietoineen sähköpostilla info@aromafoorumi.fi 

Tekstin kirjoittaminen 

• otsikko on lyhyt, kuvaa tekstiä 

• tekstin pituus mahdollisine kuvineen on 2-4 A4 sivua 

• tekstin tallennusformaatti on .doc 

• kirjoita muotoilematonta raakatekstiä, jossa rivinvaihtoja on vain kappaleen vaihdoissa 

• älä tee dokumenttiin sisennyskomentoja, tabulaattoriasetuksia, palsta- tai sivumäärityksiä 

• älä tavuta tekstiä, tasaa vain vasen reuna ja kirjoita kukin kappale yhtenä nauhana alusta loppuun 

• voit laatia tekstiisi lyhyen, muutaman lauseen johdannon (ingressi), jonka avulla lukija saa 

mielikuvan tekstin sisällöstä 

• käytä tekstissä väliotsikoita 

• voit poimia tekstistäsi pari nostoa taittoa varten 

• erittäin toivottavaa on liittää mukaan kuvia havainnollistamaan viestiäsi 

o kuvan ottajan nimi 

o älä liitä kuvia dokumenttiin vaan lähetä ne erillisenä liitteenä 

o varmistathan, että sinulla oikeus julkaista kuva 

• lisää käyttämäsi lähteet (lähteen kirjoittaja(t), lähteen nimi, julkaisuvuosi) 

• liitä halutessasi mukaan kuva itsestäsi 

• kirjoita tekstin loppuun nimesi, lyhyt kuvaus itsestäsi aromaterapian näkökulmasta, 

sähköpostiosoitteesi  

Lisäksi 

• Kirjoittaja varmistaa, että hän ei riko kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, työnantajansa 

salassapitosopimuksia tai muita vastaavia rajoituksia. Vastuu mahdollisista toisten oikeuksien 

rikkomisesta on kirjoittajalla. 

• Aromafoorumi ry ei vaadi yksinoikeuksia teksteihin. 

• Aromafoorumi ry varaa oikeuden julkaista artikkelit yhdistyksen hallituksen muokkaamassa ja 

kirjoittajan hyväksymässä muodossa. 

• Aromafoorumi ry varaa oikeuden julkaista tekstin verkkosivullaan. 

• Kirjoittajalla on oikeus julkaista kirjoittamansa teksti samassa tai muutetussa muodossa, sillä hän 

omistaa siihen tekijänoikeudet. 
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