Ole yhdistyksesi Patina-reportteri
Patina-lehti on teidän, jäsenten ja lukijoiden varassa. Lehti on tehty teiltä teille. Otamme
mielellämme vastaan paikallisyhdistysten toiminnasta ja jäsenten ajatuksista kertovia tekstejä ja
kuvia. Tässä on hieman ohjeita kiinnostavan lehtijutun tekemiseen.

Ota lukija huomioon, kun kirjoitat lehtijuttua. Patinan paikallisyhdistykset tekevät retkiä,
pystyttävät näyttelyitä ja juhlivat. Pyri löytämään kaikista näistä aiheista kertoviin teksteihisi
näkökulma eli erittele, mikä juuri tästä jutun kohteesta tekee erityisen.
Ohita toistuvat rutiiniasiat, kuten retkien kahvittelut ja bussimatkat, ja korosta rohkeasti sitä,
mikä kokemassasi tilanteessa, henkilössä tai tapahtumassa oli ainutlaatuista.
Astu reippaasti toimittajan saappaisiin ja haastattele lyhyesti jutun aiheeseen liittyviä henkilöitä.
Kommentit ja sitaatit elävöittävät tekstiä. Muista mainita kaikkien henkilöiden koko nimi.
Yhdistyksen kerhot, tempaukset, retket ja tapahtumat ovat kaikki hyviä aiheita. Muiden Patinan
lukijoiden on ilo lukea ja kuulla, mitä kivaa muualla on keksitty. Myös yhteiskunnalliset
kannanotot kiinnostavat.
Mitä, missä ja milloin?
Lehtijuttu voi olla tyypiltään reportaasi tai selostus tapahtumasta, lyhyt uutinen, arvio tai esittely
jostakin taideteoksesta, muistelo, mielipidekirjoitus, pakina tai kolumni, huumoria tai runoja.
Henkilöhaastattelut vaikkapa jäsenistä harrastuksineen tai paikkakunnan julkisuuden henkilöistä
tarjoavat mehevän aiheen.
Varmista, että teksti sisältää olennaiset faktat: kuka tekee, missä, miksi, milloin ja miten.
Liitä tekstiisi otsikko ja sen jälkeen parilla lauseella tekstin tiivistävä ingressi. Jaksota
varsinainen lehtijuttu pätkiin kuvaavien väliotsikoiden avulla. Mitään tummennuksia, kursiiveja,
palstoihin jakamista tai muita muotoiluja teksteihin ei tarvita – taittaja viimeistelee tekstien
ulkoasun varsinaisen lehden sivuilla.
Kirjoita enintään yhden liuskan eli noin 5 000 merkin tekstejä, joissa ilmaisu on napakkaa ja
tiivistä. Toimitus hylkää tai lyhentää ylipitkät tekstit.
Patinassa ja Senioriliiton kotisivuilla on lehden koko vuoden ilmestymisaikataulu. Lähetä tiettyyn
numeroon toivomasi aineistot mielellään hyvissä ajoin ennen aineistopäivää.
Kuva havainnollistaa
Teksti kuin teksti kaipaa rinnalleen kuvaa houkuttelemaan lukijoita ja kertomaan aiheesta
visuaalisesti. Voit ottaa itse valokuvia, piirtää piirroksen tai lähettää vaikkapa vanhoja
arkistovalokuvia.
Järjestelmäkameralla saa parhaita valokuvia lehtikäyttöön. Tämän jälkeen seuraava vaihtoehto
on pokkarikamera. Kännykkäkameran kuvat ovat huonolaatuisimpia, joten pidä niitä viimeisenä
vaihtoehtona. Jos kuvien laatu ei kestä painamista, niitä ei valitettavasti voi käyttää.

Kun otat kuvia, mene ryhdikkäästi ihmisten eteen ja pyydä huomiota hetkeksi. Ota muutama
kuva, kiitä ja poistu. Kuvat poispäin kääntyneiden ihmisten selistä eivät houkuttele.
Kyseenalaista, pitääkö kuvaan mahtua aina koko ihmisryhmä, joka liittyy tapahtumaan tai
muuhun jutun aiheeseen. Kuvat yhdestä, kahdesta ihmisestä vaikkapa jonkin tekemisen parissa
voivat olla havainnollisempia.
Uskalla mennä lähelle ihmisiä, joita kuvaat. Ja varmuuden vuoksi ota vielä yksi askel
lähemmäksi. Suosi isoja tasaisia väripintoja taustoina, jotta kohde erottuu selkeästi.
Lähetä aineisto toimitukseen
Tallenna kirjoittamasi teksti mielellään Word-tekstitiedostona. Lisää loppuun kuvatekstit, jotka
selventävät, mitä kuvassa tapahtuu ja keitä ihmisiä niissä on.
Lähetä teksti sekä valokuvat alkuperäisessä koossaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen
patina@senioriliitto.fi. Jos käytössäsi on muu tekstinkäsittelyohjelma kuin Word, leikkaa ja
liimaa teksti sähköpostin viestikenttään.
Myös käsin kirjoitetut tekstit sekä paperi- ja diavalokuvat, jotka postitetaan Kansallisen
senioriliiton toimistoon, otetaan huomioon.
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