
TÄPLÄN OPAS 
KIRJOITTAMISEEN JA 

KUVAAMISEEN



2

TÄPLÄ KIITTÄÄ!
Täplä on ainoastaan niin hyvä, 
kuin sen aktiivinen jäsenistö, joten 
panoksesi lehteen on hyvin tärkeä. 
Otammekin enemmän kuin mie-
lellämme vastaan juttuja, kuvia ja 
vinkkejä. Muutoin meillä ei olisi 
mitään julkaistavaa!

Verkkojulkaisu, Hämeen Partiopiiri 2020
Päivitetty 27.5.2020 
 
Toimittanut: Anna-Emilia Piirainen 
Kuvat: Jesse Heiskainen, Atte Kesti, Olli Laurikainen, Noora Qvick 
Alkuperäinen idea ja toteutus: Pohjanmaan Partiolaiset

Tästä oppaasta löydät vinkkejä ja 
ohjeita niin jutun koontiin, kirjoit-
tamiseen kuin kuvaamiseenkin. 
Pidä kuitenkin mielessä, että voit 
aina kysyä apua Täplän toimitus-
kunnalta ja piiritoimistolta. Muka-
via hetkiä toimittajana!
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PERUSTIETOA 
TÄPLÄSTÄ

Kohdeyleisö: Hämeen Partiopiirin jäsenet

Täplää tehdään kaikenikäisille piirin jäsenille, mutta erityisesti samoaja- 
ja vaeltajaikäisille.

Nuorilla on kokemusta lippukuntapesteistä, he ovat innostuneita piirin 
asioista ja ottavat mielellään vastaan tietoa ja kokemuksia partiotoimin-
nasta. He ovat myös kiinnostuneita partiotoimintaan vaikuttamisesta ja 
toiminnan kehittämisestä.

Levikki: piirin jäsenet sekä yhteistyötahot

Täplä lähetetään kaikille Hämeen Partiopiirin lippukuntien jäsenille (1 kpl 
/ talous). Lehteä painetaan yhteensä n. 8000 kappaletta ja sitä käytetään 
myös markkinointimielessä erilaisissa tapahtumissa.

Lehden siis näkevät kaikki sudenpennuista heidän vanhempiinsa asti, sa-
moin kuin hämäläisestä partiotoiminnasta kiinnostuneet lapset ja aikuiset.

Tekniset tiedot
• Koko: 185 x 255 mm
• Leikkausvara: 3 mm
• Väri: neliväri CMYK
• Sivumäärä: 20-28 sivua + kannet
• Väriprofiili: Coated Fogra 39
• Julkaisija: Hämeen Partiopiiri ry
• Painopaikka: Forssa-Print

Täplä julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja se ilmestyy Partio-lehden vä-
lissä. Tarkemmat aikataulut piirin nettisivuilta hp.parto.fi.
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JUTUN 
KOOSTAMINEN

Rakenne ja termistö

Yllä on malli, missä muodossa jut-
tu kannattaa toimitukselle lähet-
tää. Siinä ei ole erityisiä muotoiluja 
eikä sisennyksiä, näin toimituksen 
on nopein ja helpoin työskennellä 
juttusi kanssa!

Ingressi on lyhyt, mielellään lau-
seen mittainen johdatus juttuun. 
Se antaa lukijalle aavistuksen, 
mistä juttu kertoo.

Leipäteksti on itse uutisartikkeli. 
Sen ei tarvitse edetä kronologi-
sessa järjestyksessä, vaan knop-
pisääntönä voi pitää, että jutun 
idea ja pääajatus tulee selville jo 
ensimmäisestä kappaleesta.

Kainalojuttu on itse pääjuttua 
lyhyempi, asiakokonaisuuteen 
liittyvä juttu. Esimerkiksi SP:n pu-
heenjohtajasta kertovan jutun kai-
nalojuttuna voisi olla lyhyt uutinen 
SP:n uusimmasta kampanjasta.

Faktalaatikko taas nimensä mu-
kaisesti joko tiivistää jutun ly-
hyeksi faktalistaksi tai kertoo 
lisätietoa aiheesta. Esimerkiksi 
Adventtikalenteri-kampanjas-
ta kertova juttu voidaan helposti 
tiivistää noin 5 kohdan listaksi. 
Henkilöhaastattelussa faktaboksi 
taas voi kertoa esimerkiksi haas-
tateltavan taustoista.

Otsikko: Kansainvälisyyttä ja kulttuuria 

Ingressi: Uusi ohjelmapainotusperehtyy minuuteen ja erilai-
suuteen

Kuvaaja: Kalle Kuvaaja, kirjoittaja: Kirsi Kirjoittaja

Leipäteksti: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Vivamus accumsan ac mi id consequat. Vivamus in erat 
sapien. Quisque nec felis vel ipsum aliquet maximus. Praesent 
non dapibus est. Nam feugiat lacinia turpis ut tristique. Prae-
sent urna orci, luctus sed ligula sed, feugiat hendrerit sem. Sed 
vel erat magna. Ut placerat hendrerit quam non facilisis. Nunc 
mi purus, efficitur euismod odio eget, rhoncus auctor quam.

Käytä lainatekstissä heittomerkkejä, älä ajatusviivoja. 
Kas näin: ” Praesent urna orci, luctus sed ligula sed, feugiat 
hendrerit sem”, hän toteaa.
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Merkkimäärät

Merkkimäärään vaikuttaa muun 
muassa otsikon ja ingressin koko, 
kuvien määrä ja faktalaatikko. Mi-
käli käytät paljon näitä elementte-
jä, karsi leipätekstin koosta.

Jos sinulla on todella hyvä kuva, 
jolle voi antaa hyvin tilaa, rajaa 
tekstin pituus rauhassa viitearvo-
jen alalaitaan!

Jos taas tiedät että kuvat ovat 
harvassa, eikä laatukaan ole paras 
mahdollinen, kirjoita enemmän.

Mikäli juttu ei luontevasti tule 
sopivan pituiseksi, käytä erilaisia 
tekstielementtejä, kuten kainalo-
juttuja ja faktalaatikoita.

Mikäli et ole varma juttusi istumi-
sesta sivulle, ota yhteyttä toimi-
tussihteeriin tai päätoimittajaan. 
Tarvittaessa toimitus voi auttaa 
sovittamaan jutun sivuille ja antaa 
hyviä neuvoja juttusi editointiin. 
Tavoitteenamme on laadukas par-
tiojulkaisu!

Verkkomediassa ei käytännössä 
ole ylärajaa merkkimäärillä, joten 
anna näppiksen laulaa!

Maksimi merkkimäärät välilyönteineen 
[painettu lehti]

pitkä artikkeli:   5000-5500

toimintavinkki + gallup:  4500

lyhyt artikkeli:    2800-3000

mini artikkeli:    2000

kolumni:     1700

pääkirjoitus:    1500

Historia-palsta:   1700

pikku-uutinen:   500

Huomaa!
Täplän printtilehden jutuissa 
ei käytetä väliotsikoita.
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HUOMIOITAVAA 
VERKKOMEDIASSA

täpla.fi
Kirjoittaminen verkkomediaan 
poikkeaa hieman kirjoittamises-
ta painettuun lehteen. Erot ovat 
lähinnä otsikoinnissa ja kuvissa.

Hämeen Partiopiirin verkkome-
diassa täplä.fi:ssä jutun alkuun tu-
lee ingressi. Ingressi on eli johdate 
on artikkelin alussa oleva joh-
datteleva teksti. Sen tarkoitus on 
kertoa otsikkoa syvemmin, mitä 
juttu sisältää. Hyvä ingressi toimii 
yleiskuvauksena ja houkuttelee 
lukijan lukemaan kirjoituksen. 
Lisäksi verkkomediassa käytetään 
väliotsikoita, vaikka niitä ei ole-
kaan painetussa lehdessä.

Verkkotekstissä tärkeää on sil-
mäiltävyys. Teksti pitää palastella 
lyhyiksi kappaleiksi ja virkkeiden 
pituutta pitää vahtia.

Juttua kirjoittaessa täytyy 
muistaa, että useilla lukijoilla on 
kultakalan keskittymiskyky. Kirjoi-
ta siis mieluummin 1500 merkkiä 
kuin yli 4000, mikäli et ole tosi 
taitava kynäilijä.

Teksti on sopivan mittainen 
silloin kun se vastaa yhteen kysy-
mykseen. Myös listaukset toimivat 
hyvin, kunhan ne eivät ole liian 
pitkiä.

Verkkokirjoittamisessakin 
täytyy muistaa nostaa ydinviesti 
tekstin alkuun tai jopa otsikkoon. 

Lukijan koukuttamisen pitää ta-
pahtua heti.

Otsikointi onkin tärkeää verk-
kojulkaisuissa. Pääotsikon tavoite 
on myydä juttu lukijalle, sillä jos 
otsikko on tylsä, juttua ei klikata 
auki.

Täplä.fi:n etusivu on lähtökoh-
daltaan erilainen kuin printtilehti, 
sillä siinä juttuja ei voi silmäillä 
ennen lukupäätöstä. Siksi otsi-
kointi on ratkaisevaa.

Hyvä verkko-otsikko voi olla 
pitkä tai lyhyt, sisältö ratkaisee. 
Otsikon täytyy sisältää sen verran 
informaatiota, että se toimii yksin.

Hyvässä otsikossa on usein 
konkretiaa ja jokin yksityiskohta. 
Esimerkiksi hyvä sitaatti antaa 
lukijalle lupauksen jutun sisällöstä.

Arvoitusotsikot vetävät hyvin, 
mutta niiden kanssa pitää olla 
tarkkana. Lukija ei saa pettyä ar-
voituksen ratkaisuun. Jos otsikossa 
on kysymys, pitää jutun vastata 
siihen.

”Näin”, ”tämä” ja ”tällainen” 
-otsikoita voi käyttää silloin täl-
löin, mutta ei liian usein.

Jos jutussa on jokin ristiriita, 
siinä annetaan lukijalle vinkkejä tai 
tullaan johonkin lopputulemaan, 
sanoita se otsikossa.

Täplä.fi:ssä on käytössä väliot-
sikot, toisin kuin painetussa leh-
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dessä. Väliotsikoiden tulee myös 
olla informatiivisia.

Myös verkkojulkaisussa täytyy 
miettiä lukijaa: onko jutun tar-
koitus houkutella lukijoita partion 
ulkopuoleltakin? Silloin otsikossa 
ei voi olla sanoja, jotka avautuvat 
vain partiolaiselle.

Visuaalisesti kiinnostava

Millaiset visuaaliset elementit 
tukevat juttua: video, askel-as-
keleelta kuvat, yksityiskohdat, 
infografiikka. Voisiko haastattelun 
yhteydessä tehdä myös videon?

Jutut eivät saisi olla vain yhtä 
tekstipötköä. Käytä siis väliot-
sikoita, sitaatteja, faktalaatikoi-
ta jne. Niin sanottu behind the 
scenes -materiaali kiinnostaa aina 
lukijoita.

Juttua kirjoittaessasi kannat-
taa myös miettiä, että millainen 
on jutun kuvallinen maailma. Jos 
sinulla on hyviä juttuun liittyviä 
kuvia, niitä otetaan toimituksessa 
mielellään vastaan. Kuvia voi myös 
etsiä piirin kuvapankista valmiiksi: 
hameenpartiopiiri.kuvat.fi. Kuvia 
valittaessa on muistettava, että 
kuvat tukevat tekstiä.

Mikäli toimitat juttusi mukana 
kuvia, muista mainita kuka kuvat 
on ottanut ja missä tilaisuudessa. 
Varmistathan, että kuvien käyt-
töön on kuvaajan lupa.
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Jutun sisältö

Alla on lyhyesti ohjeet lukijaläh-
töiseen kirjoittamiseen. Lue ohjeet 
ennen kirjoittamista. Huokaise 
sitten syvään ja muista, että sinun ei 
tarvitse olla ammattijournalisti!

Mikäli tekstin tuottaminen tak-
kuaa, toimitus auttaa sinua mie-
lellään. Jokainen juttu oikoluetaan 
ja sovitetaan huolella paikalleen, 
joten älä turhaan stressaa mah-
dollisia virheitä.

Ensimmäinen askel on miettiä, 
kuka on tämän jutun lukija. Ajat-
tele mieluiten yhtä ihmistä kuin 
ihmismassaa ja kohdista sanasi 
juuri hänelle. Säädä tekstisi lukijan 
mukaan, koska silloin ymmär-
rät, mikä on tekstin tärkein asia. 
Lisäksi löydät juttuusi parhaan 
näkökulma. Tiedostamalla kuka on 
juttusi lukija, osaat tehdä tekstin 
alusta kiinnostavan.

Mieti, mikä kiinnostaa lukijaa 
eniten. Nosta tärkein asia otsik-
koon, sillä lukija haluaa tietää, 
miksi tavoittelet häntä.Mene lei-
pätekstissä suoraan tärkeimpään 
asiaan. Taustoita vasta myöhem-
min, jos se on tarpeen. Älä piilota 
tärkeintä asiaa loppuun.

Varmista, että jutun jokainen 
kappale on tarpeellinen ja vie 
asiaa loogisesti eteenpäin. Eihän 
jutussa ole toistoa? Onhan jokai-
sella lauseella tehtävä? Jos yksi-
tyiskohdat eivät vie asiaa eteen-

päin, niitä ei tarvita. Tarkista, että 
asiat on esitetty oikeassa järjes-
tyksessä.

Jutussa saa asiantuntijuus 
näkyä: haastattele rohkeasti alan 
asiantuntijoita tai anna oman 
osaamisesi näkyä. Älä kuitenkaan 
lankea tekemään pintapuolista 
luetteloa faktoista.

Käytä samaa tyyliä jutussa kuin 
käyttäisit lukijasi kanssa kasvotus-
ten. Muista kuitenkin, että kiire, 
tietotulva ja keskittymiskyvyn 
puute heikentävät ihmisten ky-
kyä ymmärtää luettua. Kirjoita siis 
selkeästi ja ymmärrettävästi, käytä 
tavallista kieltä ja konkretisoi.

Kun olet kirjoittanut juttusi val-
miiksi, on aika lyhentää. Vain yksi 
asia yhteen virkkeeseen. Jos virk-
keessä on yli 20 sanaa tai useita 
sivulauseita, laita piste. Kerro vain 
tarpeellinen tieto, karsi itsestään-
selvyydet ja vältä lauseenvastik-
keita. Vältä myös partiojargonia 
ja -lyhenteitä. Lukijasi voi olla 
ei-partiolainen!

Juttu helposti kärsii laadul-
lisesti, jos sitä joudutaan tait-
tovaiheessa lyhentämään, joten 
tiedä merkkimääräsi! Esimerkiksi 
Wordissä merkkimäärän näkee 
helposti alapalkista.

Ota huomioon että esimerkiksi 
faktalaatikot ja suuri määrä kuvia 
vaativat paljon ylimääräistä tilaa. 
Joten jos oheismateriaalia on pal-
jon, kirjoita ytimekkäämmin.

KIRJOITTAMINEN
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Juttutyypit
Uutisjuttu
Uutinen on neutraali, lyhyt ja 
fakta-pohjainen. Se aloitetaan 
tiedoilla: mitä tapahtui, milloin, 
missä ja kenen toimesta. Sitä seu-
raavat kappaleet avaavat aihetta 
lisää.

Kolumni
Kirjoittaja ilmaisee oman mieli-
piteensä ja ajatuksensa tiettyyn 
asiaan liittyen. Hyvässä kolumnis-
sa hän myös kertoo lyhyesti asian 
taustoja ja perustelee mielipiteen-
sä.

Artikkeli
Artikkeli käsittelee aihetta laa-
jasti ja monesta näkökulmasta. Se 
sisältää usein haastatteluja, kuvia 
ja tilastoja. Artikkeli voi olla tietoa 
antava, mutta myös kantaa ottava 
mielipideartikkeli.

Reportaasi
Reportaasi laaditaan pitkäl-
ti tapahtumapaikalla. Se sisältää 
usein paljon kuvia ja haastatteluja. 
Kirjoittaja pyrkii usein kertomaan, 
miten hän kokee tilanteen.

Pakina
Pakina pyrkii ottamaan kantaa 
aiheeseen tekemällä henkilön, 
mielipiteen tai jopa itsensä nauru-
nalaiseksi. Tätä vaikeaa lajia näkee 
nykyään harvemmin.

Haastattelu
Usein haastattelut ovat niin sanot-
tuja henkilökuvia, mutta haastat-
telu voidaan tehdä myös aiheesta. 
Esimerkiksi talvileiristä voitaisiin 
tehdä juttu laatimalla haastattelu 
leirinjohtajan kanssa.

Yleisimmät 
kielioppivirheet
Yhdysmerkki
(lyhyt viiva)

• yhdyssanoissa, kun osien rajal-
la sama vokaali (esim. lauan-
tai-ilta)

• kun yhdyssanassa numero tai 
lyhenne (esim. 25-vuotias, 
SM-kilpailu)

• kun yhdyssanassa vierassana 
(esim. scifi-elokuva)

• kun yhdyssanassa erisnimi 
(esim. Finlandia-talo)

• kun osat ovat rinnasteisia 
(esim. jääkaappi-pakastin)

• kun jotakin jätetään toista-
matta (esim. postiosoite ja 
-toimipaikka)

• kun yhdyssana sisältää sana-
liiton (esim. Seitsemän veljestä 
-teos)
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Ajatusviiva
(yhdysmerkkiä pidempi viiva)

• virkkeen välimerkkinä raja-
kohtamerkinnöissä (esim. 2–4 
metriä, Liike on kiinni 1.–4.1.)

• osapuolten merkinnöissä 
(esim. Suomi–Nepal-seura)

• poiston merkkinä (esim. Jos 
sen sanot, niin minä –.)

Launausmerkit

• Johtolauseen jälkeen kaksois-
piste. Lainausmerkin jälkeen ei 
enää erillistä pistettä.

• Hän kysyi: ”Tarvitaanko 
täällä apua?”

• Loppulainausmerkkiä seuraa 
pilkku. Pilkkua ei kuitenkaan 
tule, jos lainaus päättyy kysy-
mys- tai huutomerkkiin.

• ”Tarvitsimme muiden 
apua”, hän kertoi.

• ”Tarvitaanko täällä apua?” 
hän kysyi.

Yhdyssanat

• kevytmaito, ei kevyt maito

• mukiinmenevä, ei mukiin 
menevä

• suomen kieli, ei suomenkieli

• samanlainen, ei saman lainen

• lukuun ottamatta, ei 
lukuunottamatta

• niin kuin, ei niinkuin

• jompikumpi, ei jompi kumpi

• päinvastoin, ei päin vastoin

• mukaan lukien, ei  
mukaanlukien

• suurin piirtein, ei suurinpiirtein

• nimenomaan, ei nimen omaan

• tottakai, ei totta kai
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KUVAT
Hyvä kuva kertoo jotain jutun si-
sällöstä ja houkuttelee lukemaan.

Mikäli käytössä on korkealaatuisia 
kuvia, esteettisesti miellyttävin 
lopputulos saadaan 1-2 kuvalla.

Mikäli kuvat ovat pieniä, voidaan 
jutussa käyttää esimerkiksi 4-6 
pienempää kuvaa vaikkapa kollaa-
sina.

Täplässä julkaistaan myös kuva-
reportaaseja. Näissäkään ei kui-
tenkaan kannata unohtaa tekstin 
tärkeyttä. Reportaasi vaativat kat-
tavampia kuvatekstejä sekä hyvän 
otsikon ja ingressin.

Jos epäröit kuvasi soveltuvuutta leh-
teen, lähetä se toimitukselle! Kaikki 
materiaali otetaan mielellään vas-
taan ja autamme sinua pääsemään 
parhaaseen lopputulokseen!

Tiesitkö?
Piirillä on lainattavaa kuvaus-
kalustoa. Kysy lisää kuvaus-
tiimiltä tai piirin tiedottajalta!
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Neljä vinkkiä kuvaajalle

Millaisia kuvia kamerani tekee?
Tutustu käyttämäsi kameran asetuksiin. Useimmissa puhelimissa-
kin voi säätää mm. kuvan kokoa. Lehteen halutaan aina mahdol-
lisimman suuri kuvatiedosto - lähetäthän kuvan käsittelijälle siis 
alkuperäisen, ns. lakanakokoisen kuvan.

Huomioithan, että sosiaalisen median palvelut pakkaavat ja käsit-
televät kuvan aina, kun lataat sen heidän palvelimelleen. Esimer-
kiksi Facebookin kautta käynyt kuva ei välttämättä sovellu enää 
painettavaksi. Käytä siis sähköpostia ja pilvipalveluita!

Mitä kuvani viestii?

Menevästäkin tilaisuudesta saa masentavan kuvan, jos ihmiset 
ovat kuvissa selin, eivät hymyile tai seisovat paikallaan. Pidä siis 
huoli, että kuva vastaa tilaisuuden henkeä eikä aseta ketään epä-
suotuisaan valoon. Huolehdi mahdollisuuksien mukaan, että ihmi-
set katsovat kuvattaessa kameraan ja heidän ilmeensä on iloinen.
Harkitse esimerkiksi PT-kisoja kuvatessasi, mikä ilmentää partiota 
parhaiten?

• Kisan alkua rivissä odottava ihmisjoukko vai omatekoisella 
lautalla souteleva naurava kisailija?

• Tyhjällä rastilla tönöttävä rastimies vai metsässä polviaan 
myöten rämpivä suunnistaja?

Tyhjä tila ja tausta
Tarkasti rajatut kuvat ovat lehdessä monesti ongelmallisia, sillä ne 
voivat olla haastavia taittaa – vaikka kauniita olisivatkin. Siispä 
kuvatessasi lehteen teet suuren palveluksen, kun jätät kuvan koh-
teen ympärille vähän ylimääräistä tilaa. Me kyllä rajaamme kuvan.

Kiinnitä huomiota myös kuvan ympäristöön. Vino horisontti ja yli-
määräinen tavara taustalla pilaa helposti koko kuvan tunnelman.

Partiohuivi!
Partiohuivi! Haluamme tehdä selväksi, että kuvissa on nimen-
omaan partiolaisia. Pitäkää siis huivit mukana ja antakaa niiden 
näkyä! Huomioi myös, jos huivissa killuu kuvauskieltomerkki.




