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Vastaa kysymyksiin:

• Kuka teki / kenelle tapahtui? 

• Mitä tapahtui? 

• Missä tapahtui? 

• Milloin tapahtui? 

Mahdollisesti myös:

• Miten?

• Miksi?

Uutinen



Lions Clubs International
MD 107 Finland

LBI - Microsoft

Otsikko

Ingressi

Teksti

Mobiili

Perussivu

Internet
Kokoomasivu

Lue lisää…



Jutun kärki on tärkeä!

Ingressi ja kuva nousevat automaattisesti ylemmälle tasolle





Lions Clubs International
MD 107 Finland

LBI - Microsoft

Kuvia pitää olla!

Uutiset kuvien kanssa – ja ilman



Myyntimalli

• Kuva myy otsikon.

• Otsikko myy ingressin.

• Ingressi myy jutun.

• Väliotsikot hahmottavat tekstin.



Uutisen rakenne

• Menee suoraan asiaan.

• Otsikossa kaikkein tärkein.

• Ingressissä tärkeä.

• Tekstissä vähemmän tärkeä.

• Erittele, taustoita, kerro yksityiskohtia.

• Turha pois!



Tärkein asia otsikkoon

• Uusin, suurin.

• Erikoisin, harvinaisin, yllättävin.

• Vaikuttavin, koskettavin, merkittävin.

• Läheisin

paikallisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti.



Otsikko

• Tiivistää jutun sisällön.

• Houkuttelee lukemaan.

• Kertoo näkökulman asiaan.

• Otsikko voi olla pitkäkin.

• Muista kolmiorakenne.



Ingressi

• Ingressi on jutun kärki.

• Tiivistää jutun tärkeimmän sanoman.

• Vain yksi virke, korkeintaan kaksi.



Palikkarakenne

• Uutispyramidi rakentuu palikoista.

• Palikat ovat kappaleita.

• Kukin kappale on itsenäinen.

• Älä sido kappaleita toisiinsa viitteillä

(edellä, koska, nämä jne.).



Kappaleen rakenne

• Kappale on ajatuksellinen ja visuaalinen 

kokonaisuus.

• Kappaleiden paikkaa tulee voida vaihtaa ilman, että 

tekstin mielekkyys kärsii.

• Yhdessä kappaleessa vain yksi asia!



Väliotsikko

• Tiivistää palikan sisällön.

• Auttaa löytämään kiinnostavan kohdan.

• Auttaa jäsentämään tekstiä.

• Toimii visuaalisena elementtinä.

• Helpottaa tekstimassan hahmottamista.



Nettikirjoittajan haasteet 

• Lukijan ja sivun hetkellinen kohtaaminen

• Mielenkiinnon muut kohteet

• Käytettävän tilan rajallisuus



Uutinen netissä

• Varsinainen otsikko kuvaileva.

• Voi olla pitkäkin.

• Palkin otsikko saa olla korkeintaan kaksirivinen.

• Ingressi 1 -2 virkettä.

• Kappaleessa 1 – 3 virkettä.

• Teksti 15 – 20 riviä.

















DGe PRC

VCC

GMTMD-GLT

GS

MJ
ARS

LCIF

CS

Apuuva!

Uutisen kieli



Uutisen kieli

• Helppolukuinen yleiskieli.

• Ei mutkikkaita lauserakenteita.

• Hidastavat lukemista.

• Vältä vierasperäisiä sanoja.

• Vältä lyhenteitä: km, puh., milj., €…

• Ei lion-lyhenteitä: DG, DC, LCIF, MJ, ARS…

• Käytä persoonamuotoisia verbejä.

• Selkeät lauseiden väliset suhteet.



Uutisen kieli

• Elävöitä sanomaasi!

• Verbi on kielen moottori

• Suosi aktiivimuotoa.

• Vältä latteita adjektiiveja.

• Havainnollista lukusanat.

• Tähtää täsmällisyyteen.

• Kieli- ja asiavirheet vievät uskottavuuden.



Havainnollista

• Matka tutusta tuntemattomaan.

• Esimerkit helpottavat vaikeiden asioiden 

hahmottamista.

• Katekismus-malli: mitä jutussa kerrottu asia 

tarkoittaa käytännössä.

• Tee abstraktista asiasta konkreettinen.


