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1) Otsikko  
"Mieti juttusi tulevaa otsikkoa jo kirjoittamisen aikana" 
- Otsikossa kerrot tärkeimmän asian nopeasti, nasevasti.  
- Otsikko on lyhyt. 
- Hyvän otsikon luettuaan lukija tietää pääosan juttusi sisällöstä. 
- Jos pääotsikko ei sytytä lukijaa, jää artikkeli usein lukematta.
 
Otsikon alle artikkeliin tulee jutun kirjoittajan nimi (ja kuvaajan, jos kaikki kuvat saman 
henkilön ottamia), esim: 
”Teksti: Matti Meikäläinen”
”Kuvat: Maija Meikäläinen”
Jos eri kuvaajia, niin joka kuvan yhteyteen tulee erikseen kuvaajan nimi.

2) Ingressi eli johdattelu otsikon alle 
"Hyvä ingressi myy tekstisi lukijalle", ”Ingressi on jutun kärki: se kertoo otsikkoa enemmän, 
mitä juttusi sisältää.” 
- Laadi ingressi houkuttelevaksi, jotta lukija tempautuu mukaan. 
- Hyvä ingressi kertoo asiasta tärkeimmän myös sille lukijalle, joka ei lue leipätekstiä. 
- Ingressi on korkeintaan 3-5 lausetta pitkä.  

3) Väliotsikot 
"Hyvä väliotsikko kiusaa lukemaan eteenpäin" 
” Väliotsikot katkaisevat pitkän leipätekstisi palstat paloihin, jolloin lukeminen helpottuu ja 
teksti keventyy” 
- Juttusi paranee, kun laadit hyvät väliotsikot. Lukija lukee artikkeliasi osina. Moni vain 
silmäilee kiinnostavimmat väliotsikot. 
- Suunnittele tekstisi rakenne etukäteen: tee ensin väliotsikot, aluksi vaikka hiomattomat. 
- Väliotsikko saa sisältönsä kappaleen tai jakson sisällöstä, usein jakson alku- tai 
loppupuolelta, kappaleen tai jakson sisällöstä.

 4) Leipäteksti eli varsinainen sisältö  
"Hyvän leipätekstin salaisuus on sen sisällössä" 
"Leipätekstin hyvä rakenne panee lukemaan tekstisi"
- Selkeä kappalejako: uusi kappale, kun ajatus vaihtuu tai näkökulma muuttuu taikka kun 
repliikki vaihtuu. Katkaise pitkät kappaleet.
- Selkeät lauseet: vältä mutkikkaita ja taaksepäin viittaavilla virkkeillä, päälauseen katkaisevia
sivulauseta, ajatusviivoin tehtyjä lisäyksiä ja pilkkumerta. 
- Vältä tehomerkkejä: esim. huutomerkit ja ajatusviivat, ne menettävät heti tehonsa. 
- Kirjoita päälauseita mutta myös sivulauseita, jos väitettä pitää selittää tai rajata. Älä kysy, 
jos et vastaa.

5) Kuvat 
"Kuva on tekstiä tehokkaampi" 
- Jutun pääkuva on tärkein jutun osa, joskus tärkeämpi kuin otsikko. 
- Monet lukijat selailevat vain lehden kuvat ja otsikot; ne jäävät alitajuntaan. 
- Jos teksti ja kuva pelaavat yhteen, saavutat suurimman mahdollisen tehon, synergian. 
- Hyvällä kuvalla välität vaikutelman ja vetoat tunteeseen. Sillä voit myös korvata paljon 
tekstiä.
 
Valitse juttuun mukaan 6-10 kpl kuvia, jotka mielestäsi liittyvät ja sopivat artikkeliin: 



- Isot alkuperäiset tiedostot .
- Valitse teknisesti mahdollisimman laadukkaita kuvia; tarkkuus, valotus ym.
- Ylivalottunutta kuvaa ei voi käsitellä painotiedostoksi, tumma säätyy paremmin.  
- Mukaan kuvaajan nimi ja kuvateksti ehdotus (ks. alla: kuvatekstit).
- Kuvaajan lupa lehdessä julkaisuun oltava.
- Ei vesileimoja kuvassa (esim: copyright ja kuvaajan nimi).
- Emme mielellään julkaise kuvia, jotka jo julkaistu laajasti.
- Kokosivun kuviksi sopivat vain pystykuvat  .

Kuvateksti 
"Kuva ilman kuvatekstiä ei toimi - kuvaa ilman kuvatekstiä ei saa olla” "Hyvä kuvateksti vastaa
lukijalle herääviin kysymyksiin esim. missä, milloin, kuka/ketkä, mitä tapahtuu ja miten liittyy 
tekstiin.”
- k uvateksti täydentää leipätekstiä.
- luhyt ja ytimekäs kuvateksti.

Muuta 
 
Jutun pituus  
"Leipätekstin ja koko jutun oikea pituus on lyhin mahdollinen pituus" 
- kirjoita tiiviisti ja jätä "inside"-jutut ja -vitsit pois.
- Kiipeilylehdessä pyritään siihen, että jutut olisivat helppoja lukea ja houkuttelevat siihen. 
Siksi kuvapintaa on hyvä olla paljon.

Infoboksi
Kun juttu kertoo kiipeilypaikasta/matkasta, artikkelin loppuun on hyvä olla info infolaatikkoa 
varten (joka alueesta erikseen alueen esittelyn perään):

- missä: maa ja alue
- milloin: kannattaa mennä: paras sesonki - kuumuus, sateet ym. 
- kiipeily: millaista ja kuinka paljon: sportti, trädi, boulder, multipitxh tms. 
- alueen topot, ja mistä ne saa hankittua
- miten sinne pääsee: lennot? Juna? Omalla autolla? 
- asuminen: kiipeilyrefugio, camping, halpoja huoneita lähistöllä tms. 
- alueen/paikan erityispiirteet: kivilaatu, otteet, varmistaminen, maisemat ym. 
- anna ohjeet, missä paikat sijaitsevat. Toimituksemme voi tehdä karttapiirroksen, se 
houkuttelee lukemaan ja tutustumaan artikkeliin ja jopa kyseiseen paikkaan.  
Lisäksi mahdollisesti:  hintataso , ruokailu  ja muuta kiinnostavaa.

Lehden toimitus lukee aina tekstin ajatuksella tarkkaan läpi ja tarvittaessa korjaa kieliasua ja 
tiivistää. Mitä valmiimpi teksti ja selkeä rakenne on meille lähetettäessä, niin sen paremmin 
kirjoittajan oma näkemys ja fiilis tulee valmiissa jutussa esiin.

Kivaa artikkelin kokoamista ja kiitos Kiipeily-lehden puolesta! :)

T: Päätoimittaja Jari Koski/jari.koski@climbing.fi


