
BLOGI
MATTI RUIPPO



MITEN VAIKUTETAAN 
KIRJOITTAEN?

• Sähköpostit päättäjille 

• Kirjeet päättäjille 

• Lehtijutut ja -puffit 

• Mielipidekirjoitukset lehtiin 

• Blogit 

• Päivitykset sosiaalisessa mediassa



BLOGIALUSTOJA

https://www.blogger.com/

https://wordpress.com

https://www.tumblr.com

https://www.blogger.com/
https://wordpress.com
https://www.tumblr.com


BLOGIN VOIMA

• Hyvä blogi leviää verkossa 

• Some-linkki tuo lukijoita 

• Hyvä blogi kerää kommentteja 

• Blogi löytyy verkosta myöhemminkin 

• Avainsanat ja otsikointi! 

• Blogi herättää keskustelua



KIRJOITA BLOGI

• ajankohtaisista asioista 

• heti ja nopeasti, kun asia tulee esiin 

• saavutuksista



HYVÄ BLOGIKIRJOITUS

• Kiinnostus herää selkeästä otsikosta 

• Tiivis, esim. A4 

• Yksi selkeä asia konkreettisesti esiin 

• Suoraan asiaan 

• Kappalejakoja, kuvia ja linkkejä 

• Väliotsikoita 

• Listat tiivistävät



HYVÄ BLOGIKIRJOITUS

• Ratkaisee ongelmia 

• Kirjoituksen ulkoasu on tyylikäs 

• Kirjoitus viihdyttää



BLOGIN SISÄLTÖ

• Sekä asia että viesti ovat tärkeitä 

• Sisältö rohkeaa ja asiantuntevaa 

• Kirjoitetaan omalla nimellä 

• Esillä kirjoittajan oma näkemys



BLOGIN RAKENNE

1. Otsikko 

2. Ingressi 

3. Tiivis tekstiosio 

4. Onnistunut rakenne, kappalejako ja väliotsikot 

5. Kuvia, listoja, sitaatteja 

6. Avainsanat (aboutness) 

7. Linkit



1. OTSIKKO

• Anna ensin työnimi, hio lopuksi 

• Vastaa kirjoitettua asiaa, luova, herättää 
mielenkiinnon 

• Palvelee verkkohakua



2. INGRESSI

• Muutama lause, aloittaa blogin 

• Jutun kärki, sisältää kysymyksiä ja myös vastauksia 

• Johdattaa lukijan lukemaan koko jutun läpi



3. TEKSTI

• Tiivis, A4, riviväli 1,5, fontti 12 

• Tiiviit lauseet, kussakin on oltava verbi 

• Oleellisia ilmauksia ja avainsanoja



4. KAPPALEJAOT JA 
VÄLIOTSIKOT

• Kun teksti on valmis, pohdi, onko mahdollista lisätä 
väliotsikoita 

• Yksi asia = yksi kappale 

• Yksi kappale = on muutama virke



5. KUVAT, LISTAT, SITAATIT

• Elävöittävät blogia 

• Alkuun ingressi ja tekstiä. Kuvilla rikotaan tekstiä 

• Lista loppuun tiivistämään tekstiä. Sitaatit ovat 
nostoja tekstistä.



6. AVAINSANAT

• Helpottavat blogin löydettävyyttä 

• 2–5 oleellista sanaa kuvaamaan aihepiiriä 

• Lisätään ohjelman avainsanavalikkoon



7. LINKIT

• Lisäarvo, lisätieto 

• Artikkeliviittaukset 

• Jos viittaus omalle sivulle, linkki avautuu samaan 
ikkunaan, muualle uuteen ikkunaan


