Blogikirjoittajan ohje
Tervetuloa kirjoittamaan Suomen Nuorisoseurojen blogia!
Tämä ohje sisältää vinkkejä blogin kirjoittamiseen. Blogi on luettavissa osoitteessa
www.nuorisoseurat.fi. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogia, ota yhteyttä
info@nuorisoseurat.fi.
Nuorisoseurojen blogissa on tekstiä yhden A4‐liuskan verran. Liitä mukaan kuva, joka on otettu
mieluiten digikameralla, ei kännykällä.
Blogin kirjoittamiseen pätevät erilaiset laatukriteerit kuin painettuun sanaan. Ranskalaisia viivoja
vastaavat “pallolistat” ovat netissä hyvää tyyliä, samoin lyhyet kappaleet ja vapautuneen
epämuodollinen kirjoitustyyli.
Jokainen bloggaaja on yksilö sopivien tyylien suhteen, joten valitse omasi rohkeasti ja pidä se koko
tekstin ajan. Pyri herättämään ajatuksia ja mietteitä, rohkaise keskustelemaan. Älä pelkää
kärjistää tai jopa provosoida. Äläkä unohda huumoria; se lisää takuuvarmasti tekstin
kiinnostavuutta.
Blogissa hyväkin kirjoitus voi jäädä huomiotta, jos se ei ole helposti silmäiltävä ja luettava. Teksti ei
saa näyttää yksitoikkoiselta ja sen tärkeimmät pointit on paljastuttava silmäyksellä. Blogeihin
päätyvät ihmiset eivät usein lue tekstejä vaan silmäilevät niitä etsien itseään kiinnostavaa
materiaalia.
Otsikko
Kirjoituksen otsikko voi ratkaista luetaanko juttua ollenkaan. Otsikon on syytä olla






kuvaava: ei nokkela tai arvoituksellinen
ytimekäs: tärkeä avainsana kannattaa sijoittaa alkuun
rehellinen: otsikon antama lupaus lunastetaan tekstissä
kiinnostava: esimerkiksi rohkeus, uusi aihe tai lupaus hyödyllisestä tiedosta herättävät
mielenkiinnon
yksilöllinen: otsikossa kannattaa yleensä välttää blogin rajattua teemaa kuvaavia itsestään
selviä sanoja

Hyvä otsikko on lyhyt, ytimekäs ja lukemaan houkutteleva. Otsikon miettimiseen ja hiomiseen
kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa.
Alaotsikot
Alaotsikko helpottaa tekstin silmäilyä ja kertoo lukijalle kirjoituksen sisällöstä ja rakenteesta.


Käytä alaotsikoita pidemmissä blogeissa.





Liuskan tekstiin vähintään yksi alaotsikko.
Alaotsikko tiivistää sitä seuraavien kappaleiden aiheen.
Sisällytä alaotsikkoon aihetta kuvaavia tärkeitä avainsanoja.

Kappaleet
Blogissa normaali teksti jakautuu kappaleisiin, joiden ylä‐ ja alapuolella oleva tyhjä tila helpottaa
sisällön hahmottamista.




Pidä kappaleet lyhyinä.
1‐3 virkettä, 2‐5 riviä per kappale.
Vaihtele kappaleiden pituutta.

Lihavoinnit
Lihavointi on paras tapa korostaa listauskohtien ensimmäisiä lauseita ja tärkeitä asioita tekstin
seassa.
Lihavoi




tärkeimmät pointit, älä kuitenkaan lihavoi itsestäänselvyyksiä
valikoiden: jos lihavoit liikaa, korostus menettää merkityksensä,
vähintään 2‐3 sanan kokonaisuuksia, jotka ilmaisevat jotakin tärkeää jo ilman ympäröivän
tekstin lukemista

Kursivoinnit
Kursivointi ei ole yhtä hyvä korostuskeino kuin lihavointi, koska kursivoitua tekstiä on vaikeampi
lukea näytöltä. Kursiivia voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi seuraaviin erikoistarkoituksiin:






teosten nimet
painotukset
kysymykset
lainaukset
vieraskieliset sanat

Älä säikähdä, blogin kirjoittaminen on hauskaa ja helppoa!

