Vinkkejä Blogin kirjoittamiseen ja lähettämiseen
Hyvän blogin askelmerkit:
Hyvä blogi syntyy innostuksesta ja ilmaisun ilosta. Siinä on särmää, se on
ajankohtainen ja on kirjoitettu ymmärrettävällä kielellä. Valitse yksi aihe ja
näkökulma, ja mene siihen suoraan.
Blogissa on lupa ottaa kantaa: tarkista, tuleeko mielipiteesi esiin. Erityisen
ansioituneet bloggaajat onnistuvat jakamaan monipuolista ja syventävää
aineistoa, koskettamaan tunteita ja herättämään keskustelua aiheesta. (Lähde,
Yhdistysavain)

Hyvän blogin rakenne:
• Blogin kirjoittaminen ei ole kuolemanvakavaa
• Kirjoita siitä, mikä sinua kiinnostaa
• Panosta otsikkoon! Sen perusteella lukija valitsee, lukeeko hän blogin,
joten pyri lyhyeen, mutta kiinnostavaan otsikkoon
• Seuraavaksi johdatus aiheeseen, jolla herätetään lukijan kiinnostus
• Tiivis, helposti luettava tekstiosio
• Sisältää esim. kuvia, listoja ja sitaatteja
• Ohjaa linkein lisätiedon lähteille
Linkitämme tekstisi automaattisesti, kunhan kerrot meille lähteesi.
• Blogista saa löytyä kirjoitusvirheitä, kunhan niitä ei ole liikaa. Blogisi ei
ole tieteellinen julkaisu, joten kielioppiasioita voidaan katsoa hieman läpi
sormien. Korjaamme tarvittaessa oikolukemalla vielä tekstisi.
• Älä ole liian kriittinen omia tekstejäsi kohtaan. Kirjoita rohkeasti
mielipiteistäsi!

Kuinka kirjoitan blogin:
• Kirjoita blogisi jollain tekstinkäsittelyohjelmalla, kuten Word, muistio
tms.
• Blogin pituus mielellään noin 300 sanaa eli tiiviin tekstin suosituspituus:
1 – 1,5 A4:sta
• Otsikko: 65 merkkiä tai 5-8 sanaa
• Yksi aihe / bloggaus

Kuinka lähetän blogin:
• Tallenna tekstisi sopivalla nimellä, niin pääset muokkaamaan sitä
tarvittaessa myöhemmin.
• Lähetä se meille sähköpostitse viestin kentässä (HUOM! EI LIITTEENÄ).
Eli kopioit tekstin ja liität sen viestiin. Lisää sähköpostiin omat tietosi,
niin paljon kuin haluat niitä kertoa.
• Sähköpostiosoitteemme asiakaspalvelu@seniori.info
• Voit lähettää tekstisi helposti myös lomakkeella täältä:
https://seniori.info/ota-yhteytta/. Lisää blogisi viestikenttään (kopioi
teksti ja liitä).
• Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, laita sopiva nimimerkki.
• Lähettämällä tekstisi hyväksyt, että luovutat samalla sen käyttöoikeudet
seniori.infolle.
• Blogin lähettäminen on täysin ilmaista. Tarkistamme blogit ennen niiden
lisäämistä palveluun.
• Pidätämme oikeuden olla lisäämättä blogia sivustolle.
• Uudet postaukset päivittyvät senioriblogit-sivustolle noin 24h kuluessa.
• Jos haluat kuvan blogiisi, valitse se https://pixabay.com/fi/ kuvapankista
ja paina haluamaasi kuvaa. Sen jälkeen paina jaa-painiketta ja kopioi
osoite ja liitä se tekstiisi sopivaan kohtaan näin:

• Oheisen kuvan osoite olisi siis: https://pixabay.com/images/id-2714970/
• Jos et valitse kuvaa, teemme sen puolestasi
Paljon erilaisia vaiheita mutta ei se oikeasti ole niin vaikeaa, kun yrität! Kokeile
vaikka!

Jos kohtaat teknisiä ongelmia, kokeile vielä kerran tämä ohjeistus vaihe
vaiheelta läpi. Ja jos tämäkään ei auta, laita meille palautetta:
https://seniori.info/ota-yhteytta/ . Katsotaan yhdessä, mikä on syynä.
Mukavia kirjoittamishetkiä!!
-Seniori-Info

