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OHJEITA JA VINKKEJÄ JÄSENLEHTEEN KIRJOITTAJALLE 

Yleistä 

 Toimitus pidättää oikeuden muokata tekstejä ja kuvia. 

 Mikäli muokkaukset ovat merkittäviä, tarkistutamme tekstin sen lähettäjällä parin päivän sisällä 
materiaalin toimittamisesta.  

 Otamme valmiiden juttujen lisäksi mielellään vastaan myös juttuvinkkejä! 

 Mikäli sinulla tulee kysyttävää ohjeista, ota yhteyttä  

Vinkkejä kirjoittajalle ja kuvaajalle tekijälle 

 Kirjoita napakasti 

 Muista otsikko, joka herättää lukijan mielenkiinnon 

 Tarkista, rytmittäisivätkö väliotsikot juttuasi (suositeltavaa käyttää väliotsikoita ainakin sivun 
mittaisissa ja sitä pidemmissä jutuissa) 

 Erilaisia info-bokseja/faktalaatikoita/listoja voi käyttää selventämään jutun aihetta ja taustoja 

 Liitä jutun loppuun kirjoittajan nimi sekä tarvittaessa valokuvien omistaja/kuvaaja 

 Kun kirjoitat juttua toteutuneesta tapahtumasta, vältä raportoivaa otetta ja hae juttuun 
tapahtuman sisällöstä lukijaa kiinnostava teema/näkökulma. Pohdi, mikä kiinnostaa ja hyödyttää 
lukijaa! 

Valokuvista 

 Valokuvia olisi hyvä lähettää 1-2 per sivu (1 kuva lyhempiin ja useampi pidempiin juttuihin) 

 Valokuvat lähetetään erillisinä kuvatiedostoina 

 Kerro mihin kohtaan kuva liittyy ja muista kuvatekstit tarvittaessa 

 Kiinnitä huomiota valokuvien laatuun: koko, valaistus, terävyys, kuvien rajaus, mielenkiintoisuus 

 Varmista valokuvien käyttö- ja julkaisulupa kuvassa olijoilta ja kuvaajalta 

Tapahtumailmoitukset: 

 Huomioi yhdistyksen graafinen ohjeistus! 

 Tapahtumailmoitukset ovat joko ½ sivun vaakailmoituksia tai 1 sivun pystyilmoituksia - pohdi kumpi 
soveltuu paremmin (ks. mediakortti) 

 Muista tarkistaa, että tapahtumailmoituksessa näkyvät kaikki osallistujalle oleelliset asiat: 
1. Tapahtuman nimi, aika ja paikka mukaan lukien tarkka osoite 
2. Ohjelman sisältö ja aikataulu 
3. Hinnat jäsenille ja ei-jäsenille ikärajoineen (ei-jäseniltä veloitetaan normaali hinta, jonka 

tapahtumapaikka veloittaa).  
4. Mahdolliset osallistumismäärät (minimi ja maksimi) 
5. Ilmoittautumis- ja peruutus- sekä maksuohjeet kuten tilinumero ja viite sekä viimeinen 

maksu- ja ilmoittautumispäivä ja yhteyshenkilön tiedot 
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JUTUN PITUUS 

Suuntaa-antavia esimerkkejä merkkimäärästä (sisältäen välilyönnit): 

Esimerkki 1. Puolen sivun jutut (800-1000 merkkiä + 1 kuva) 
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Esimerkki 2. Yhden sivun juttu (n. 3000 merkkiä) + 1 kuva  
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Esimerkki 3. Kahden sivun juttu + 3 kuvaa 

Vasemman puolisessa sivussa merkkimäärä on 3659 ja oikeanpuoleisessa 2855, yhteensä 6514 merkkiä 
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