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Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on omaishoitajien tuki- ja edunvalvontajärjestö. 
Neuvomme omaistaan hoitavia, kehitämme omaishoidon tukitoimia ja järjestämme vertaistoimintaa. 

Ohjeita Oma-lehden avustajille 
Otamme mielellämme vastaan avustajien tekstejä ja 
kuvia. Julkaisemme esimerkiksi omaishoitajien 
mielipiteitä ja tarinoita sekä asiantuntijakirjoituksia. 

Palstatila on rajallinen. Toimitustyö tarkoittaa aina 
valikointia, mutta pyrimme julkaisemaan sellaiset tekstit ja 
kuvat, jotka ovat erityisen koskettavia ja edistävät 
omaishoitajien asiaa pääkaupunkiseudulla. Hyväkin teksti 

voi jäädä jonoon tai julkaisematta, varsinkin jos toinen kirjoittaja on jo ehtinyt käsitellä samaa 
aihetta. 

Toimitus muokkaa tekstejä aina. Korjaamme tarvittaessa kieliasua ja tiivistämme kirjoituksia 
luettavuuden parantamiseksi. Toimitus laatii myös otsikot, mutta kirjoittajan oma otsikkoehdotus 
on tervetullut. 

Painetussa Oma-lehdessä koko aukeaman jutun pituus on 3 000–4 000 merkkiä välilyönteineen. 
Yhden sivun omaishoitajan tarina, mielipide tai muu vastaava juttu on pituudeltaan 2 000 merkkiä. 

Avustajan etu- ja sukunimi (sekä titteli) julkaistaan kirjoituksen yhteydessä. Nimimerkin käyttö on 
mahdollista vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi terveyteen tai muihin arkaluonteisiin aiheisiin 
liittyvissä asioissa. Liitä siis aina mukaan yhteystietosi. Tarvitsemme myös kotiosoitteen ja 
puhelinnumeron. Emme anna tietoja ulkopuolisille. 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry voi julkaista ja versioida lähetettyjä aineistoja kaikissa 
painetuissa ja sähköisissä julkaisuissaan. Avustaja vastaa haastateltavilta ja kuvattavilta 
mahdollisesti tarvittavista suostumuksista ja luvista. Emme maksa avustajille rahapalkkioita. 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on Aikakauslehtien liitto ry:n jäsen. Meitä koskevat Julkisen 
sanan neuvoston velvoitteet, kuten journalistin ohjeet, ja noudatamme hyvää lehtimiestapaa. 

Valokuvat 

Hyvä resoluutio on 300 dpi (dots per inch, pikseleitä tuumalla). Mitä suurempi resoluutio kuvassa 
on, sitä tarkempi se on. Nyrkkisääntö: käyttökelpoinen kuvatiedosto on kooltaan vähintään 1–2 
megatavua. 

Kiitos yhteistyöstä! 

Otamme aineistoja vastaan mieluiten sähköpostin kautta. Lähetä teksti muotoilemattomana ja 
kuvat erikseen osoitteeseen ari.liimatainen@polli.fi. Palautetta ja juttuvinkkejä voi antaa myös 
verkossa, https://www.polli.fi/palaute. Posti- ja käyntiosoite on Pasilan puistotie 8, 00240 Helsinki. 

 

Ari Liimatainen 
ari.liimatainen@polli.fi 
puh. 050 408 1815 

https://www.polli.fi 
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Lähde: 10 tapaa vaikuttaa median välityksellä, Sanomalehtien Liitto 

Kirjoita mielipidekirjoitus 
Mielipidekirjoitus on perinteinen tapa vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Tekstissä saa olla kriittinen, kunhan kritisoi rakentavasti. 

 

Mielipidekirjoituksella voi vaikuttaa 

− Kommentoi ajankohtaista puheenaihetta. Ota kantaa uutisaiheeseen tai pinnalla olevaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

− Vaadi muutosta. Tuo esiin arjessasi vastaan tuleva epäkohta. Miksi muutos on tarpeen? 
− Mistä ei puhuta? Nosta esiin jokin aihe, joka on jäänyt syrjään. 
− Herätä keskustelua. Haasta, tuo esiin uusia näkökulmia ja kannusta toisia ottamaan 

kantaa. 

Mielipidekirjoittajan muistilista 

1. Ilmaise mielipiteesi rohkeasti. Ota napakasti kantaa. 
2. Muista perustella näkemyksesi. Vakuuta tekstin lukija. 
3. Muista hyvät tavat. Ole rakentava, kohtelias ja asiallinen. 
4. Mitä asiasta on kirjoitettu aiemmin? Avaa uusia näkökulmia. 
5. Mikä on tekstisi ydin? Keskity siihen, älä rönsyile. 
6. Kirjoita omista näkemyksistäsi, älä mollaa toisten kantoja.  
7. Kun olet eri mieltä, kirjoita asiasta – älä mene henkilöön. 
8. Älä julista tai saarnaa vaan keskustele ja argumentoi.  
9. Tarkista tiedot. Älä arvaile tai muistele jotain, mistä et ole aivan varma. 
10. Älä mainosta. 

Anna juttuvinkki 
Mistä asioista pitäisi kirjoittaa enemmän? Voisitko sinä kertoa jostakin asiantuntijana? 
Onko omaishoidossa tabuja tai aiheita, joista ei kerrota lainkaan? Kerro juttuvinkki. 

Kirjoitetaanko Oma-lehdessä riittävästi sellaisista aiheista, jotka ovat lähellä 
omaishoitajan elämää? Korostuvatko jotkin aiheet liikaa ja jäävätkö toiset syrjään? Millaisia juttuja 
sinä tahtoisit lukea?  

Voit vinkata uutisaiheesta, suositella kiinnostavaa haastateltavaa tai vaikkapa kertoa jostakin 
epäkohdasta. Yritä keksiä mahdollisimman konkreettinen aihe, kiinnostava näkökulma tai 
täsmällinen kysymys. Perustele, miksi aihetta olisi tarpeen käsitellä. 

Tule haastateltavaksi 
Haastattelu voi olla asiapainotteinen tai keskittyä henkilöön ja hänen tarinaansa. 

Haastateltavana voit puhua tärkeiksi kokemistasi teemoista ja saada niille näkyvyyttä. 
Voit tuoda esille omaishoitajan näkökulmaa päätöksentekoon. Voit kertoa 

kokemuksistasi ja lisätä näin lukijoiden ymmärrystä omaishoidosta. 
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