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ja kuva kanssa!
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Yhdessä
uudistuen,
yhteisöllisyyttä
vahvistaen

 Keskisuomalainen on Suomen vanhin suomenkielinen 
sanomalehti.

 Perustamisvuodesta 1871 alkaen lehden tehtävä on ollut Keski-
Suomen ja keskisuomalaisten asioiden esille tuominen lukijoita 
kiinnostavalla tavalla.

 Toimituksessa työskentelee noin 50 journalistia, joukossa 
aluetoimittajat eteläisessä ja pohjoisessa Keski-Suomessa. Kuusi 
paikallislehteä hoitavat alueidensa uutistyötä Keskisuomalaiseen.

 Myös lukijat ovat tervetulleet tekemään sisältöä kanssamme. 
Mielipidesivut, Lukijan kuvat, Lukijaraati ja juttuvinkit tuovat 
meille arvokkaita lukijoiden näkökulmia esille.

 Suomi100-vuoden teema oli Yhdessä!              

 Keskisuomalainen vastasi haasteeseen Meidän jutulla.



Meidän juttu =
Nimi lehteen –
ja kuva kanssa!

 Meidän juttu on oma palsta keskisuomalaisille yhteisöille.  Oman 
porukan  tapahtumat, tempaukset ja onnistumiset voidaan kertoa 
palstalla kuvan kera. 

 Samalla oma toiminta saa näkyvyyttä – ja näkyvyys voi poikia lisää 
toimijoita, jopa rahoitusta toiminnalle.

 Meidän juttu vahvistaa myös oman porukan yhteenkuuluvuutta –
olemme ylpeitä siitä, mitä yhdessä saamme aikaan!

 Meidän juttu = Nimi lehteen – ja kuva kanssa!



Uutisia
ja kuvia

 Emme toivo yleisesittelyjä vaan uutisia ruohonjuuritasolta.  Ja aina 
kuvan kanssa!

 Miten juniorijoukkue pärjäsi turnauksessa, miten sujui  luokkaretki   
Espanjassa?  Kuinka seurantalon talkoot etenevät?  Missä 
kyläkuntamme nuoriso kokoontuu?  Maailma on uutisia täynnä!

 Palsta ei ole tarkoitettu yhdistyksen normaalista toiminnasta 
kertomiseen eli vuosikokoukset, matkakutsut, tapahtumaennakot  
ja muut tärkeät ennakkotiedot kannattaa edelleen julkaista 
Keskisuomalaisen ilmoituspalstoilla.

 Uutisessa on hyvä vastata kysymyksiin mitä, missä, milloin ja 
kuka.

 Koronakeväänä korostuivat virtuaaliset tapahtumat ja henkinen 
läheisyys.



Jutut voi jättää 
verkkosivulle
KSML.fi

 Meidän juttu on helppo tehdä.

 KSML.fi-sivulla on valikon (=) takana Meidän juttu –otsikko 
(www.ksml.fi/meidan-juttu). Sieltä pääsee sivulle, johon voi 
kirjoittaa juttunsa ja liittää kuvan sekä lähettäjän yhteystiedot 
(nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä jutun kirjoittajan 
nimen (teksti: xx) ja kuvaajan nimi (kuva: xx)



Kertaus

 Teillä on yhteisö. 

 Teillä on uutinen, josta te haluatte kertoa muillekin. 

 Te lähetätte toiminnastanne tai tapahtumastanne tekstiä 
enimmillään 1 000 merkkiä ja kuvan.

 Me julkaisemme jutun ja kuvan.



Päivän lehti ja
verkkolehti –
jutut 
julkaistaan
molemmissa

 Meidän juttuja julkaistaan lehden sisäosassa TÄNÄÄN-osastossa 
yleensä sivun tai aukeaman koosteina. Tarvittaessa annamme 
jutuille tilaa vaikka joka päivä.

 Verkossa jutut sijoitetaan oman otsikkonsa alle (Meidän jutut eli 
Nimi lehteen  - ja kuva kanssa! Eli www.ksml.fi/meidan-juttu)

 Ja muistakaa: Jakakaa sosiaalisessa mediassa Keskisuomalaisen 
juttua! Tai linkittää seuranne verkkosivuilla Keskisuomalaisen 
juttuun!

 Laitamme Meidän jutut verkkolehdessämme maksuttomalle 
puolelle.

 Keskisuomalainen päättää juttujen julkaisusta.



Millainen on 
hyvä kuva?

 Kuva kanssa mutta millainen on hyvä kuva?

 Kuva julkaistaan aika pienessä 2-3 palstan koossa. Kuva on 
luettavampi, jos se on rajaukseltaan tiivis ja siinä on vain 
muutamia henkilöitä. Toki julkaisemme kuvan vaikka koko 
joukkueesta.

 Kuvan pitää olla terävä ja oikein valottunut.

 Hyvälaatuinen kännykkäkamerakuva käy myös.

 Paperikuvia emme vastaanota.

 Käsittelemme ja rajaamme kuvaa tarvittaessa.

 Kuvalle ei tule erikseen kuvatekstiä eli jutun pitäisi kertoa myös 
ketä kuvassa on.

 Yli kuuden henkilön joukkue- tai ryhmäkuvissa nimiä ei tarvita, 
ryhmän tai joukkueen nimi riittää.



Kuvaus-
säännöt

 Kuvan lähettäjä vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat 
tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin ja oikeus 
luovuttaa materiaali.

 Jos kuvia otetaan uutisluontoisesta tilanteesta julkisella paikalla, 
niissä esiintyvien ihmisten suostumusta ei tarvita. Muussa 
tapauksessa kuvissa esiintyviltä ihmisiltä tarvitaan suostumus 
kuvan lähettämiseen (näissä tapauksissa alle 16-vuotiaan kuvan 
julkaisemiseen lupa pyydetään lapsen huoltajalta).

 Keskisuomalaisella on lähetettyihin kuviin julkaisuoikeus muttei 
julkaisuvelvollisuutta. Keskisuomalainen arkistoi kuvat ja voi 
hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla.

 Kuvia voidaan julkaista verkossa ja paperilehdessä. Toimitus 
tarkastaa ja valitsee kaikki julkaistavat kuvat.



Ei kun 
kirjoittamaan 
ja kuvaamaan!
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