
Minustako lehtikirjoittaja? 

Ohjeita jutun kirjoittajille ja Elysanomat-lehden avustajille, kirjoittanut Hannu Rasila 

1. Haastattelut 

Vaativa kirjoittamisen muoto, mutta haastava ja innostava. 

Kartoita alueeltasi, paikkakunnaltasi uskovia ihmisiä, joilla olisi mielestäsi annettavaa, jaettavaa 

Elysanomien lukijoille. 

Suunnittele kysymyksiä. Jos et itse keksi, kysy apua lehtitiimiläisiltä. 

Haastattelija ohjaa keskustelua kysymyksillään. Älä anna haastateltavalle liikaa ”löysää” eli pidä 

juttu suunnittelemassasi aiheessa. 

Kirjoita lyhyesti. Entisaikaan se oli pari liuskaa eli A-nelosta kakkosrivillä kirjoitettuna. 

Syvähaastattelut, johon vaaditaan jo paljon taustoitusta ja ennakkotietoa, ovat erikseen. 

Kun saat kirjoitettua ensimmäisen, melko hyvin viimeistelemäsi kirjoituksen, lähetä versio 

haastateltavalle sähköpostitse, kirjeitse, tai soittele. Älä loukkaannu korjauksista, Kysy lupa, saako 

jutun panna eteenpäin. Mikäli et itse kuvaa, pyydä joku tuntemasi kuvaaja mukaan. 

Tai—Jos haastattelet sähköpostitse, kysele kuvia henkilön omista lähteistä ja kotialbumeista. 

Lähetä juttu ja kuvat (pari, kolme) Elysanomien toimitukseen osoitteella ely@evankeliset.net Älä 

loukkaannu, jos toimitustiimi on korjaillut, lyhentänyt juttuasi tai muuttanut otsikointia. Se on 

lehtien käytäntö ja hyvän toimituksen työtapa. 

 

2. Uutisia lyhyesti 

Mitä tapahtuu omassa maakunnassani, paikkakunnallani, kylässäni? Onko se kertomisen arvoista? 

Elysanomien tapahtumakalenteri tai kotiseurakuntasi menovihjeet antavat jutun kirjoittamiselle 

virikkeitä. Elysanomien uutiskynnys on matala. Sitä ei mitata väkimäärillä eikä julkkiksilla. 

Merkittävyys on evankeliumin ilosanomassa ja Elyn lähetystehtävässä. 

Muista, että yksi hyvä kuva vastaa tuhatta sanaa. Ehdota myös otsikkoja, kuvia Ja kuvatekstejä. 

 

3. Kuvat 

Järjestelmäkameran tai ”pokkarin” kuvat ovat yleensä parempia kuin kännykkäkameralla otetut 

kuvat. Jos olet harrastajakuvaaja, mieti onko joillakin kuvillasi paikka Elysanomien kuvapankissa. 

Aiheita löytyy vuodenajoista, kirkollisista toimituksista, seurakuntien tai evankelisten toimijoiden 

tapahtumista, luonnosta ja ihmisistä yleensä. Muista, että sinulla pitää olla lupa julkaista 

kuvaamiasi ihmisiä. Erityisen tarkkana pitää olla lapsikuvissa. 

Elysanomat toimii pitkälti vapaaehtoisperiaatteella. Taloudelliset resurssit ovat tiukat. Eli 

toistaiseksi juttupalkkioita tai kuvakorvauksia ei makseta kuin poikkeustapauksissa. Ammattinsa 

eteen työskentelevää ei voida kahlita säästötalkoilla. 

 

4. Vakiolehdet 

Elysanomat ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden taittaja ja toimitussihteeri on Virpi Tuominiemi 

ja päätoimittaja Antero Rasilainen. Ely julkaisee kaksi myyntilehteä, Joulun Valo ja Pääsiäisen Valo, 

joiden toimittamisesta vastaa lehtitoimikunta. Muut 4 numeroa ovat jäsenlehtiä, joiden 

toimittamisessa auttavat jäsenet ympäri maata. 

 

5. Uutisvihjeet 

Lähes yhtä tärkeää kuin jutun kirjoittaminen on uutisvihjeen tai haastatteluvinkin antaminen 

lehtityöryhmän jäsenille. Ota rohkeasti yhteyttä! 


