Kestävä elämä – blogien ja vieraskynäkirjoitusten ohjeet
Kestävä elämä on Ostavastuullisesti.fi -sivuston oma media, jossa käsitellään kestävään
elämäntapaan ja vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä teemoja. Kestävä elämä -osiossa
julkaistaan viikoittain sisältöjä, jotka voivat olla joko toimituksen omia uutisia tai
artikkeleita, vierailevien asiantuntijoiden toimituksellisia artikkeleita, kaupallisia yhteistöitä
sivustolla mukana olevien tuotteiden ja palveluiden kanssa tai ulkopuolisten vaikuttajien ja
asiantuntijoiden antamia kannustuslupauksia, blogeja tai vieraskynäkirjoituksia.
Ostavastuullisesti.fi -sivuston tarkoituksena on tuottaa lukijoilleen tietoa, tärppejä ja
vinkkejä kestävämpään elämään ja vastuullisten ostopäätösten tueksi. Kaikessa sivuston
viestinnässä pyrimme helposti ymmärrettävään, käytännönläheiseen ja kannustavaan
tyyliin, joka luo positiivisen ilmapiirin aiheen ympärille ja korostaa kuluttajan
mahdollisuuksia vaikuttaa arjen valinnoilla niin ilmaston ja ympäristön hyvinvointiin kuin
sosiaalisen vastuun toteutumiseen.
Edellytämme kaikilta julkaistavilta teksteiltä sitoutumista tosiasiallisuuteen ja lähteiden
selkeään merkitsemiseen sekä ratkaisukeskeisyyttä valittujen aiheiden tarkastelussa.
Kirjoittajan oma ääni saa kuulua ja taustaorganisaatio voidaan tuoda esiin esimerkiksi
oman esittelyn yhteydessä, mutta omien tarkoitusperien edistäminen tai suora mainostus
eivät ole sallittuja. Toivomme aihepiirien liittyvän kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen
– huomioithan, että kirjoitusten tulisi olla ymmärrettäviä myös “tavalliselle kuluttajalle”, jolla
ei välttämättä ole pohjatietoa vastuullisuudesta.
Valmiit kirjoitukset ja mahdolliset lisäkysymykset voi toimittaa Elina Koskipahdalle
elina@ostavastuullisesti.fi, p. 040 551 2543.

Kirjoitusohjeet:
Ohjepituus vieraskynäkirjoitukselle on noin 2000–2500 merkkiä, mutta julkaisemme myös
pidempiä tekstejä, mikäli se on aiheen käsittelyn kannalta olennaista. Tarvittaessa pidempi
teksti voidaan julkaista myös esimerkiksi kirjoitussarjana.
Aihe: Kirjoituksen tyylilaji ovat vapaa, kunhan aihe liittyy sivuston teemoihin.
Aihetta valitessa kannattaa miettiä, kenen pitäisi se lukea ja miksi hän haluaisi lukea
tekstin? Mitä hyötyä siitä on lukijalle, joka etsii tietoa kestävämmästä kuluttamisesta tai
vastuullisista tuotteista ja palveluista? Valitse kirjoitukselle yksi selkeä väite tai ydinviesti,
joka kulkee tekstissä mukana. Aihe voi olla henkilökohtainen tai kapeakin, kunhan se
välittää jonkin lukijalle hyödyllisen ajatuksen tai oivalluksen.
Vältäthän mainostamasta. Mikäli taustaorganisaatiosi tarjoaa kirjoituksen aihepiiriin
liittyvää tietoa, koulutusta tai muuta keskeistä materiaalia, kirjoituksen loppuun voidaan
liittää linkkejä ja muuta hyödyllistä tietoa lisälukemistoksi.
Otsikointi: Suosittelemme kohtuullisen lyhyitä, mielellään max. 5 sanan otsikoita.
Hyödynnä myös väliotsikoita tekstin sisällä ja pidä kappaleet tiiviinä luettavuuden vuoksi.
Kirjoittajan esittely: Liitäthän loppuun lyhyen 1-3 lauseen esittelyn itsestäsi. Voit laittaa
mukaan myös someprofiiliesi osoitteet, jos haluat blogista linkattavan esimerkiksi Twittertai Linkedin-profiiliisi.
Kuvitus: Liitä mukaan tekstiä lähettäessäsi kuva itsestäsi julkaistavaksi artikkelin
kuvituskuvana. Kuvan tulisi olla vaakamallinen ja leveydeltään mielellään yli 1000 px.
Artikkelikuvan minimikoko sivustolla on 770 x 300 px. Optimoimme kuvan verkkoon jos
tarpeellista, joten voit toimittaa myös korkearesoluutioisen kuvan varmistaaksesi laadun
artikkelissa. Pystykuvat editoimme leikkaamalla vaakaformaattiin. Voit katsoa esimerkkiä
kuvituskuvista täältä.

Jos sinulla on muuta kuvitusta tai esimerkiksi video blogiin liitettäväksi, lähetä ne saman
sähköpostin mukana liitetiedostoina. Voit osoittaa kuvien paikat blogissa esim. näin:
(Tähän kuva “Taulukko_1”)
Muuta huomioitavaa
Huomioithan, että emme lähtökohtaisesti julkaise muualla jo aikaisemmin julkaistuja
blogitekstejä. Mikäli kuitenkin koet, että jokin aiempi kirjoituksesi sopisi erityisen hyvin
tähän tarkoitukseen, linkkaa teksti meille ja varmista alkuperäiseltä julkaisijalta lupa sen
käyttöön sivustolla. Kirjoita blogiin myös sopiva tuore saateteksti, joka sitoo sen
Ostavastuullisesti.fi -sivuston kontekstiin. Alkuperäinen julkaisija mainitaan tekstin lopussa.
Julkaisijana pidätämme oikeuden valita blogitekstin julkaisuajankohta (kirjoittajan toiveita
kunnioittaen), editoida tekstiä kielenhuollollisesta näkökulmasta, muuttaa otsikointia tai
jättää julkaisematta teksti, joka ei vastaa annettuja reunaehtoja. Neuvottelemme aina
kirjoittajan kanssa, mikäli toivomme tekstiin muutoksia tai koemme jonkin osa-alueen
ongelmalliseksi.
Kiitos, että olet mukana edistämässä kestävämpää tulevaisuutta!

