Suomen Arviointiyhdistyksen blogiohjeet (päivitetty 10/2021)
KIRJOITA BLOGI, JAA AJATUKSESI JA HERÄTÄ KESKUSTELUA!
Haluatko tuoda esiin näkemyksiä ja kokemuksia arvioinnista? Suomen Arviointiyhdistyksen
blogien on tarkoitus lisätä arviointiin liittyvää keskustelua ja laajentaa näkemystä arvioinnin erilaisista
näkökulmista. Blogien kirjoittajina toimivat arvioinnin kansalliset ja kansainväliset sidosryhmät,
asiantuntijat, käyttäjät ja tekijät yhteiskunnan eri tahoilta. Blogi-kirjoitukset avaavat kirjoittajien omia
näkemyksiä, eivätkä ne edusta Suomen Arviointiyhdistyksen virallista kantaa.
Onko sinulla kirjoituksen idea tai valmis teksti, joka sopisi Arviointiyhdistyksen blogiin?
Julkaisemme mieluusti uudelleen myös muualla hiljattain julkaistuja ja arviointia käsitteleviä
blogitekstejä kirjoittajien luvalla ja alkuperäinen lähde mainiten. Ota yhteyttä blogin toimituskuntaan
laittamalla viestiä osoitteeseen annukka.berg (at) syke.fi
Millainen on hyvä blogikirjoitus?
Hyvä blogikirjoitus on riittävän lyhyt ja usein vain liuskan eli noin 3000 merkkiä pitkä. Se kirjoitetaan
helposti luettavalla yleiskielellä. Kohderyhmä ja sen tarpeet sekä kirjoituksen vaikuttamistavoite on
hyvä pitää kirjoittaessa kirkkaana mielessä. Joissakin tapauksissa kohderyhmä voi olla
kansainvälinen. Tällöin kirjoitus voidaan laatia englanniksi. Blogin voi kirjoittaa myös yhdessä muiden
kanssa.
Hyvä blogikirjoitus rakentuu yhden selkeän kysymyksen tai ajatuksen ympärille. Kirjoitus kutkuttaa
mielikuvitusta kiehtovalla esimerkillä tai provosoivalla väitteellä. Se saa mielellään herättää myös
tunteita! Blogin taustalla voi kuitenkin olla myös jokin laajempi julkaisu tai tilaisuus, jonka ydinsisällöt
blogi tiivistää.
Otsikosta kannattaa tehdä mahdollisimman kiinnostava. Samalla sen tulisi sisältää tekstin kannalta
olennaisimmat käsitteet (hakusanat), jotta juttu löytyy hakukoneilla ja saa laajan lukijakunnan.
Alkuun on hyvä kirjoittaa virkkeen tai parin alkuteksti (ingressi), joka tiivistää pääviestin, johdattaa
aiheeseen tai herättää lukijan mielenkiinnon/uteliaisuuden.
Kappaleet ovat suhteellisen lyhyitä, jotta tekstiä on helppo lukea myös mobiililaitteilla. Jos teksti on
vähän pidempi, iskevät, innostavat ja informatiiviset väliotsikot ovat suositeltavia.
Tekstin viitteet ja lisätiedon lähteet upotetaan pääasiassa linkkeinä avainsanojen taakse. Muutamia
keskeisiä viitteitä voi nostaa blogissa myös tieteellisestä kirjoittamisesta tutuilla viitemerkinnöillä.
Toimita valmiit kirjoitukset Annukalle annukka.berg (at) syke.fi editoitavaksi. Laita se samalla
toimituskunnalle eli cc. Marille puheenjohtaja (at) sayfes.fi, Pekalle pekka.salminen (at) diskurssi.fi ja
Sarille sihteeri (at) sayfes.fi
Voit myös mieluusti liittää blogiin kuvan, jos sellainen löytyy esimerkiksi kirjoituksen teemasta tai
kirjoittaja/ista. Blogiin liitettäviin kuviin täytyy olla julkaisulupa.

