MATERIAALIN TOIMITTAMINEN PIIRIN VIESTINTÄKANAVIIN
POHJAN PUHURI
Puutinen
Jokaiseen Pohjan Puhuriin kootaan pieniä partiouutisia, Puutisia, piirin ja lippukuntien tapahtumista.
Tapahtumasta voi kirjoittaa Puutisen ja toimittaa sen osoitteella toimisto.viestinta@pohjanmaa.partio.fi tai
puutinen@pohjanmaa.partio.fi.
Uutisen tavanomainen rakenne on seuraava: otsikko, ingressi eli johdantokappale, leipäteksti, väliotsikko,
leipäteksti, kuvateksti. Uutinen vastaa kysymyksiin mitä, koska, missä, kuka, miten ja miksi jotain tapahtui.
Hyvän Puutisen mitta on maksimissaan noin 1500 merkkiä (eli reilu puolikas A4).
Muu juttu
Jos mielii julkaista painettua sanaa jostain lippukunnan hyvästä tapahtumasta Pohjan Puhurissa, kannattaa
siitä sopia etukäteen päätoimittajan kanssa hyvissä ajoin. Pohjan Puhurin DL:t ja sisältöä suunnittelemaan
ohjattu vuosikello ovat tutustuttavissa piirin sivulla, www.pohjanmaa.partio.fi/viestinta/pohjanpuhuri.

NAVAKKA
Piirin sähköiseen tiedotteeseen, Navakkaan, voi toimittaa aineistoa lippukunnassanne olevasta
tapahtumasta, jonne haluatte toivottaa tervetulleiksi osallistujia piirin muista lippukunnista. Navakka
lähetetään sähköisenä lippukuntien johtajistolle ja postituslistalla oleville. Navakka julkaistaan myös piirin
www-sivuilla. Navakan aineiston toimittamisen DL on jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä (pl.
heinäkuu). Aineisto toimitetaan osoitteella toimisto.viestinta@pohjanmaa.partio.fi.

WEBUUTISET
Mahdollisimman paljon partiouutisia julkaistaan myös piirin websivuilla enemmän kuin mielellään.
Webuutisen lippukunnan tapahtumasta voi lähettää osoitteella webuutinen@pohjanmaa.partio.fi.
Myös webuutinen noudattelee tavanomaista rakennetta: otsikko, ingressi eli johdantokappale, leipäteksti,
väliotsikko, leipäteksti, kuvateksti. Uutinen vastaa kysymyksiin mitä, koska, missä, kuka, miten ja miksi
jotain tapahtui.
Pohjanmaan Partiolaisten webuutisia kirjoittaessa on hyvä noudattaa seuraavia maksimimerkkimääriä:
- otsikko 40
- ingressi 255
- leipäteksti + väliotsikot
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KUVAT
Hyvät kuvat jaetaan mielellään kaikille. Digikamera kulkee monella menossa mukana, joten niiden julkaisu
on helppoa. Mikäli omistat kivoja kuvia kurssilta tai tapahtumasta (ja sinulla on kuvauskohteiden luvat
julkaisuun) ota yhteyttä viestintätoimihenkilöön, joka antaa ohjeita kuvien julkaisusta. Myös Pohjan
Puhurissa tarvitaan usein hyviä kuvia eri juttujen kuvitukseen ja lehden kuvitusta mietittäessä on helppo
ottaa yhteyttä henkilöön, jolla tiedetään kuvia olevan.
Juttuun liitettävä hyvä partiokuva on:
EI
-

pelkästään pieniä lapsia ja sudenpentuja
yksinäistä partiolaista
ei alle 7-vuotiaita, jotka ovat liian nuoria ollakseen sudenpentuja
pelkästään rauhallisia leiri-, nuotio- ja luontokuvia
pelkästään rauhallista ohjelmaa kololla (esimerkiksi solmujen opettelemista pöydän ääressä)
korosteta partion kliseitä

MIELUUMMIN
- iloisia teini-ikäisiä
- tyttöjä ja poikia yhdessä
- kaksi tai useampi partiolainen
- partiolaisen ikä tekstisisällön mukaan (esimerkiksi nuoria aikuisia, kun tekstissä kerrotaan
partiojohtajista)
- kuva, joka hehkuu viestiä Partio on avointa kaikille! Partiossa tehdään asioita yhdessä!
- aktiivista ja innostavaa toimintaa, seikkailua (esimerkiksi köysi- tai temppurata)
- kuva, joka hehkuu viestiä Partiossa on hauskaa!
- ryhmä partiolaisia mukana konkreettisessa yhteiskuntaprojektissa (esimerkiksi talkootyö)
- partiolaisryhmä Nälkäpäivä-keräyksessä rahankeräyspurkit kädessä
- kuva, joka hehkuu viestiä Partiolaiset kasvavat vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi!
Kuvia julkaistavaksi otettaessa on huolehdittava kuvaluvat alaikäisiä kuvattaessa.

MUISTATHAN..
Partiotapahtumista ulkopuoliselle medialle kerrottaessa kannattaa hyödyntää Tuulikelloa, joka on piirin
sivuilla osoitteessa www.pohjanmaa.partio.fi/lippukunnat/lomakkeita. Siinä olevaa pientä partiosanastoa
voi hyödyntää myös sisäisessä viestinnässä.

Tiedottaminen kannattaa aina – se on äänen pitämistä omasta, hyvästä toiminnasta.
Vain tiedottamalla toiminnastamme meistä tiedetään – niin partion sisällä kuin sen ulkopuolellakin!
- vanha Pohjanmaan Partiolaisten sananlasku -
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