
 

 
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry/ MSL 
 

LEHTIKURSSI 
 
Eteläinen (23,-) 8.5. klo 10-16 Honkamaja Hietalantie 91, 86300 Oulainen 
Pohjoinen: (32,-) 9.5. klo 10-16 Limingan luontokeskus, Rantakurvi 6, 91900 Liminka 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 1.5. klo 9 mennessä Ilmoon/piiritoimistoon. 
 
OHJELMA 
 
9.00 Tulokahvit 
 
9.15 Kurssin avaus   Piirin pj./tj. 
 
9.30 Joulun Aika 2015- palautetta, analysointia  Tj. /päätoimittaja 
     Rauno Tuovinen 
 Joululehti järjestölehtenä   Kurssilaiset 
      
10.30 Ilmoitushankinta   Rauno Tuovinen 
 Muuttunut hinnoittelu                       
                
11.30 Lounas 
 
12.30 Ilmoitusten hankinta ja lehden myynti  Ryhmätyö 
 
13.00 Jutun kirjoittaminen    Pirkko Mehtomaa  
 
14.00 Aikataulun noudattaminen,  

lomakkeiden täyttäminen, ohjeet  
ilmoitushankkijoille, kurssin päätös     

Tj., päätoim. Rauno Tuovinen 
 

14.45 Lähtökahvit 
 
 Turvallista kotimatkaa ja innostusta ilmoitushankintaan! 
 
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten joululehtivastaaville sekä muille asiasta kiinnostuneille. 
Osallistumista toivotaan ihan joka yhdistyksestä. 
 
Ota mukaan vuoden 2016 Joulun Aika-lehti, mikäli olet sen säilyttänyt. 
Yli jääneitä lehtiä on saatavilla kurssilta, samoin uusittuja ilmoitussopimuslomakkeita.  
ÄLÄ KÄYTÄ VANHOJA! 
 
TERVETULOA! 



Mainosmyynti ja lehden myynti
Paras myyjä on sellainen , jolla on hyvät  
suhteet ja luottamus ostajaan nähden

Kannattaa sopia, kuka käy 
Tuplakäynnit turmiollisia
Mieti miten aloitat
Älä myy väkisin
Kuuntele, keskustele
Tee sopimisen kynnys matalaksi
Muista aina että asiakkaalla on aina oltava 
joku tarve ostaa -kun sen saat selville, saat 
myös kaupan 

EL Lehtikurssit 
2017
Joulunaika -lehti

Rauno Tuovinen



Ahkeruus ja  päättäväisyys on kaiken takana
Kaikki mitä kannattaa tehdä  - kannattaa tehdä hyvin

Jalkaudu ja tee käyntejä! 

Myyntitaidot
Oleta, että sopimukseen on jo päästy
Tee yhteenveto tärkeistä eduista
Pyydä tilausta
ESIMERKIKSI
Eläkeliiton toiminta on mielestäsi tärkeää 
ikääntyvän henkilön hyvinvoinnin ja 
mielenvirkeyden kannalta  Tähän työhön 
tarvitsemme  rahaa ja eräs hyvin tärkeä
Joulun aika -lehti on meille tärkeä tulonlähde, 
sopiiko että laitamme  tämän  



Myyntitaidot
Todistelu
Kun asiakas myöntää jonkin edun tärkeäksi, mutta epäilee,
pystyykö tuotteesi tarjoamaan sen:
Toista etu
Todista se
Laajenna etua
Kerroit, että haluaisit enemmän asiakkaita parturiliikkeeseen  
iltapäivisin, jolloin monet ovat työssä
Mainos  meidän joululehdessä tavoittaa  eläkeikäiset, joilla on 
aikaa iltapäivälläkin. Kun mainos sijoitetaan meidän Muhoksen 
omalle sivulle lehdessä sen huomaa jokainen muhoslainen lukija. 
Lisäksi kokeilumielessä voisit testata toimivuutta vaikka siten, että 
esittämällä  jäsenkortin, saisi kävijä  alennuksen tullessaan 
sovittuna hiljaisena aikana. 

Maisema vaalenee ja myönteinen päätös lähenee

Tukeminen
Kun asiakas esittää tuotteestasi suotuisan 
huomautuksen

Myönnä se oikeaksi
Esittele asiaankuuluva etu
Esimerkiksi:
Lehti on kyllä hyvin taitettu ja niin paksu, että  
sitä voisi sanoa kirjaksi
Olet ihan oikeassa, se sisältää 100 sivua 
kiinnostavia juttuja ja toinen puoli on varattu  
tukijoillemme mainostilaksi
Taitamme ja tuotamme lehden itse, jolloin 
myös mainostilamme on edullista, laadusta 
tinkimättä



Edun esitteleminen
Mainitse ensin etu yleensä
Viittaa sitten omaan tuotteeseesi

Esimerkiksi:
Eläkeläiset ovat tunnetusti ahkeria lukijoita 
ja meidän joulunaikalehti on monella 
pöydällä lähes koko vuoden esillä, koska 
siitä löytyy monia  läheisiä ja tarpeellisia 
asioita

Kyselytekniikka                  
Kysele:
1. Saadaksesi selville asiakkaasi asenteet
2. Saadaksesi tilaisuuden tukea häntä
3. Kun asiakas ei hyväksy todistuslähdettä
4. Kun päätösyritys epäonnistuu

Avoin kysymys:
Mitä mieltä olette  Eläkeliiton  toiminnasta  
ikäihmisen viihtyvyyden lisääjänä?
Onko Joulunaika lehti mielestänne  hyvin taitettu ja 
tehty?
Miksi ette halua  tukea toimintaamme mainoksella?



Käytä
1. Ei johdattelevaa tekniikkaa, kun haluat 
asiakkaan kertovan hänen tärkeitä pitämiään 
asioita
2. Johdattelevaa tekniikkaa, kun haluat ohjata 
keskustelun itse tärkeänä pitämiisi aiheisiin. 
Johdatellen:
Onko mainostemme hinnat mielestäsi liian 
kalliita? (hintamme per mainoskontakti on 
edullinen)
Epäiletkö, että lukijakuntamme ei lue tätä 
lehteä?

Vastaväitteiden käsittely
Jos asiakkaan asenne on hyväksyvä,
esittele lisäetuja ja tee päätös.
Jos välinpitämätön, käytä kyselytekniikkaa.
Jos asiakas esittää vastaväitteen
toista se kysymysmuodossa ja
1.  (helppo) vastaa siihen suoraan tarjoten 
todisteita tarpeen mukaan.
2.  (vaikea) minimoi se painottamalla 
tuotteen muita etuja.
Asiakas; Siinä on vain mainoksia



Vastaväitteiden käsittely
Vastaus; Olet oikeassa siinä on melko 
paljon mainossivuja, mutta mainoksista  
saamme yhdistyksellemme tuottoa ja sen 
ansiosta paksu lehti on hinnaltaan edullinen 

Todellisuudessa lehdessä on 100 sivua  
hyviä juttuja ja tarinoita ja toinen puoli on 
varattu mainostajillemme
Asiakas tietää aina, että aiot myydä jotain, 
siis toimi sen mukaan

Vie kauppa päätökseen:
JA TARJOA
Sillä ostaja odottaa sitä:  Tärkeintä on 
päätös.

Jos et saanut aikaan kauppoja, muista:
-et saanut kauppoja tällä kertaa
-epäonnistumisia tulee kaikille kauppiaille 
joskus
-ensi vuonna uudelleen, hae myös uusia 
kohteita rohkeasti



Ryhmätyö
ILMOITUSTEN HANKINTA JA LEHDEN MYYNTI

-miettikää miten voimme kasvattaa      
ilmoitusmyyntiä
-miettikää miten voimme kasvattaa 
levikkiä

RYHMÄTYÖN PURKU:
Ryhmän vetäjä esittelee tulokset





EL Lehtikurssit 
2017
Joulunaika -lehti

Pirkko Mehtomaa

Kuinka teen lehtijutun
Lehtitekstin tulisi olla mielellään lyhyttä. 
Pitkät taustoittavat artikkelit ovat toki 
mahdollisia, mutta lehdessämme on 
rajoitetusti tilaa ja kuviakin pitäisi mahtua.
Peruselementit ovat:
- otsikko
- teksti
- kuva ja 
- kuvateksti



Lisää sisältöelementtejä
Näiden lisäksi jutun pituudesta ja lehden 
käytännöstä riippuen jutussa voi olla:
- otsikon esi- tai jälkirivi, eli apuotsikko
- ingressi, eli jutun alussa oleva tiivistelmä
- väliotsikoita vähintään kaksi, pitkässä 
jutussa useampiakin
- lisää kuvia, grafiikkaa ym.

Kirjoittajan muistilista
Hyvä kirjoitus vastaa kysymyksiin
1) Mitä
2) Missä
3) Milloin
4) Miten
5) Miksi ja
6) Kuka



Mistä aloittaa?
Hyvä juttu alkaa tärkeimmällä asialla. 

tunnistaa siitä, että sitä voi tarvittaessa 
lyhentää lopusta alkaen ilman, että juttu 
menee pilalle. Aloittelevalle kirjoittajalle 
vaikeaa voikin olla tärkeimpien asioiden 
erottaminen vähemmän tärkeistä. 

Lisää ilmettä jäsentämällä
Kiinnostavista yksityiskohdista tai 
esimerkiksi luvuista tai päivämääristä voi 
hyvin tehdä erillisen tietolaatikon.
Muutoinkin pidemmän jutun pilkkomista 
useampaan pienempään juttuun 
kannattaa kokeilla, sillä silloin jutusta tulee 
luettavampi ja lehteen taitettuna 
näyttävämpi. Siis väliotsikoita.



Pituus
Pituus noin max. 2000 merkkiä eli noin 2 
liuskaa. Siinä kertoo jo monenmoista 
asiaa. 

Kuva kertoo paljon
Mikäli taittoon jää tilaa, voi taittaja tehdä 
enemmän visuaalista ilmettä ahtaaseen 
tilaan ei voi kuin tunkea välttämättömän.

Tee itse omat valintasi
Lehtijutun kirjoittaminen on valintojen 
tekemistä.
vaan tarkoituksella tai tarkoittamatta juttuun 
välittyy kirjoittajan valitsema näkökulma. 
Siksi kannattaa hiukan miettiä mistä 
näkökulmasta asiaa tarkastelee. Varsinkin jos 
jutun aiheena on itselle läheinen asia, on hyvä 
yrittää katsoa juttuaihetta vähän 
etäämpääkin. Kysy asiaan toisen 
mielipidettä.



Pysy neutraalina
Helppoa olisi kehua omia ja haukkua muita. 

yhdistys tekee mahtavia juttuja, mutta 

tyyli ei sovi lehtijuttuun, korkeintaan 
mielipidepalstalle. Mitään sisäisiä kiistoja tai muita 
erimielisyyksiä ei kannata hoidella lehtijuttujen 
välityksellä, edes rivien välissä. 
Tavoitteena voisi olla tasapuolinen ja melko 
neutraali asenne, kirjoittajan taustaa 
peittelemättä. Mikäli kirjoittajalla on sidos 
aiheeseensa, sen olisi hyvä tulla ilmi vaikkapa 
kirjoittajan nimen perässä.

Ota henkilöitä mukaan juttuusi
Käytä vaihtelevia ääniä. Vaikka kirjoittaja 
itse tietäisikin aiheesta kaiken tietämisen 
arvoisen, kannattaa lehtijuttuun kirjoittaa 
myös elävää puhetta.

Suorat lainaukset ovat lehtijutun suola, 
jota ilman puuro ei oikein maistu, kertoo 
kirjoittajaoppamme.



Ei muotoiluja!
Juttua kirjoittaessa ei kannata lisätä mitään 
muotoiluja. ÄLÄ YRITÄ TEHDÄ TAITTOA.
Otsikko/otsikot ja mahdolliset väliotsikot 
erottuvat tekstistä rivinvaihdoilla. Rivinvaihtoa 
käytetään muutoin ainoastaan kappaleiden 
lopussa. Kappaleiden väliin ei tule tyhjää riviä. 
Kirjoittajan nimi ja mahdollinen titteli jutun 
loppuun. Kuvatekstit ihan viimeiseksi. 
Tiedostomuotona kelpaa yleensä .doc, mutta 
.txt voi olla jopa monesti parempi.

Kuva on osa juttua
Kuvituksen miettiminen kuuluu lehtijutun 
kirjoittamiseen aivan lyhyimpiä uutisia lukuun 
ottamatta. Mitä pidempi teksti, sitä tärkeämpiä kuvat 
ovat. Yksi kuva-aihe ei aina riitä. Jos aiheena on 
kerhotilatalkoot, kuva on luonnollisesti talkoista, ja 
mukana on talkooväkeä. Ei ryhmäkuvassa, vaan työn 
touhussa. Hätätilanteessa hyvin sommiteltu kuva 
kerhotilasta talkoiden jälkeenkin voi käydä, mutta 
ihmiset kuvassa ovat aina parempi kuin tyhjä 
maisema. Jos juttu kertoo kukoistavasta kerhosta, ei 
tyhjä huone ole kuvassa vakuuttava. Käytä 
mielikuvitustasi.
Muista kuvien julkaisuoikeudet, jos et itse ole 
kuvaaja/piirtäjä.



Kuvaa läheltä, muista valaistus
Kaikessa valokuvauksessa hyvä muistaa:
- Mene lähemmäs. Ja vielä vähän lähemmäs. 
Jalat ovat paras zoom.
- Ota vielä yksi otos, ja vielä toinen, ehkä 
kolmaskin.
- Vaihda kuvakulmia ja aiheita
- Kuvaa niin usein ja pitkään, että kuvattava 
unohtaa jäykistellä.
- Kirjaa ylös kuvissa olevien nimet. Myös lasten 
sukunimet.
- Puhuja pöntön takana on tylsä aihe, samoin 
ryhmäkuva. Etsi toimintaa, pieni lavastuskaan ei 
ole pahasta.

Riittävästi resoluutiota
Digikuvien käyttö on nykyään hyvin yleistä. 
Lehtikuvan on oltava tarpeeksi suuri, käytännössä 
niin suuri kuin kuluttajakameralla vain saa. Älä 
pakkaa äläkä käsittele kuvaa
.jpg ja .tiff ovat tavallisimmat tiedostomuodot, 
väriavaruus RGB tai CMYK
Paperikuvat käyvät mutta muista liittää kuvaan 
että mihin se liittyy ja kuka kuvan omistaa. Älä 
kirjoita kuvan takapuolelle!
Kännykkäkameroissa resoluutio ei useinkaan ole 
riittävä, epäselvässä tapauksessa lähetä kuva 
piiriin niin tarkistamme soveltuvuuden etukäteen
Älypuhelimissa usein paremmat kamerat



Riittämätön resoluutio tulostuu 
pikselöityneenä kuvana

Kuvat erillisinä, älä muotoile
Älä taita eli asemoi juttua. Word-taitot 
tuottavat enemmän harmaita hiuksia kuin 
iloa taittajalle. 
Aineisto kannattaa aina varmuuden 
vuoksi toimittaa myös erillisinä tiedostoina, 
eli kuvat kuvina ja tekstit teksteinä
..eli kuva upotettuna Word muotoon käy 
muistilappuna, mutta ei painatukseen



 
Jokaiseen ilmoitusaineistoon mukaan seuraavat tiedot: 
 
 
KOKO esim. 2 ruutua vaaka (jos malli edellisessä lehdessä, 
leikatkaa ja laittakaa liitteeksi, tai tieto millä sivulla on edellisessä 
lehdessä) 
 
Värillinen tai musta-valkoinen (huomatkaa sama hinta) 
 
TIEDOT, jotka piiri välttämättä tarvitsee, esim.: 
Pikkuriikka -Liminka  -JoulunAika  Laskutusos. 
ilmoittaja  - yhdistys - lehti  ilm. myyjä 
 
Näissä on vuosittain puutteita, joiden selvittämisessä sekä 
toiminnanjohtajalla että ilmoitusvalmistajalla menee paljon 
kallista työaikaa. 

Käytetään yrityksen virallista nimeä. Asiakas ei voi laittaa 

virallinen yrityksen nimi/toiminimi. Piiri joutuu korjaamaan 
virheellisiä laskuja tolkuttoman paljon. Joulun Aika lehden 
ilmoituslaskutusvolyymi on n. 1200 laskua joten ylimääräistä 
tekemistä ei kaivattaisi. 
 

ÄLKÄÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KÄYTTÄKÖ 
VANHOJA ILMOITUSSOPIMUKSIA. Niistä puuttuu 
monia tärkeitä kenttiä!! Piiristä saa uusia lomakkeita jos 
loppuvat kesken. 



EL lehtikurssi 8-9.5.2017 

Toimitussihteerin näkökulmasta 
Työn alle tulee 37. joululehti. 

Sisältösuunnittelu lähtökuopissa; yhdistyksiä kuullaan jotta voidaan koota mahdollisimman 
hyvin myytävä tuote. 

Sivujako aakkostettuna.  

Aikataulu: tekstit ja kuvat toimitussihteerille 31.7. mennessä. (Kokemukset myöhemmästä 
aikataulusta myönteiset, ilmoitukset ehditään saada käsistä pois ennen muun aineiston 
kokoamista).  

Arvioikaa, paljonko ilmoitukset vievät tilaa, ja lähettäkää muuta aineistoa suunnilleen 
vastaava määrä. Se varmistaa, että lehteen tulevat juuri yhdistyksen kannalta 
tärkeimmät jutut ja kuvat!  

Jutut:  

 mitta max 2000 merkkiä eli 2 liuskaa, mieluiten sähköpostilla, levykkeellä tai 
muistitikulla. Kone- ja käsinkirjoitettujakin toki otetaan MUTTA ylipitkät on pakko 
karsia. 

 jokaisesta yhdistyksestä toiminnasta kertova juttu!!!! Se on keino värvätä uusia 
jäseniä, sillä suurille ikäluokille yhdistystä ei ole olemassa ellei se pidä itseään esillä. 

 runoja! runoja! mieluimmin lyhyitä kuin kronikoita. 
 muistelmia, kertomuksia, haastatteluja  
 kirjoittajan nimi tekstin loppuun. Nimettömiä tekstejä ei voi julkaista.  

Kuvat (kuva kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa): 

 paperikuvia, digikuvia, mutta EI KÄNNYKKÄKAMERAKUVIA koska niiden resoluutio 
on harvoin painatukseen riittävä. Älypuhelimissa paremmat kamerat. 

 kuvat tekstitettyinä (teksti erilliselle paperille, ei kuvan taakse). Henkilöiden nimet 
ovat tärkeät: vasemmalta oikealle. Kun lähetät kuvia, nimeä ne siten että 
kuvatekstit voi kohdentaa kuviin. 

 toimintakuvia! Pönötyskuvia n. 1 / yhdistys, koska lehti toimii osin myös 
toimintakertomuksena. 

 pysty- ja vaakakuvia, jotta taittoon saadaan elävyyttä ja valinnanvaraa. 
 omia piirroksia! 
 talvikuvia käytettäviksi eri puolilla lehteä.  



 kaikkiin kuviin ottajan nimi (tiedoksi lukijalle) ja kuvan palautusosoite (jotta saa 
kuvansa takaisin). Puhelinnumerokin on hyvä laittaa, että sihteeri saa tarvittaessa 
yhteyden kuvan ottajaan/lähettäjään. 

 jos yhdistys ei lähetä omia kuvia, muutamia täytekuvia voi poimia Elli -galleriasta, 
mutta pääsääntöisesti juttu käytetään kuvattomana. 

Oikoluku:  
taitetut sivut lähetetään yhdistysten lehtivastaaville syksyllä ennen painatusta, jotta 
mahdolliset virheet ehditään korjata. Tekstit on syytä tarkastaa yhtä huolella kuin 
ilmoituksetkin  etenkin nimet.  

Taitto  mitä se on: 

tekstien ja kuvien asettelua sivuille lukijaa palvelevaan järjestykseen niin että kuvat, otsikot 
ja tekstit pelaavat yhteen ja ovat helpot lukea. Oleellinen osa lehden tekoa, on 
myytävyyden ydintekijä. Lehdestä tehdään värikäs, nykyaikainen ja pyritään raikkaaseen 
ilmeeseen. 

Ilmoitukset, jutut ja kuvat piiriin: 

elli@elli-ppmaa.net  Tänne kaikki ilmoitusmateriaali EI MITÄÄN MUUTA 

joulunaikalehti@gmail.com Tänne kaikki kuvat, jutut.  
 
Kuittaan kaiken saamani juttumateriaalin vastauspostilla. Mikäli et saa vastausta, viesti ei 
mennyt perille. Huomaa kuitenkin vuosiloma (4 viikkoa juhannukselta). Jos lähetät 
kirjeessä paperiaineistoa, varmista että tuli perille. Aineistoa on jäänyt välille ja tullut 

Käytä siis virallista 
nimeä ja osoitetta. Postinkantaja ei ole aina sama! 
 
Ilmoitukset joista ei ole ilmoitussopimusta, ei laiteta lehteen. On turha laittaa ilmoituksia 
joita ei voida laskuttaa. Laskutus perustuu täysin ilmoitussopimuksiin. ÄLÄ KÄYTÄ 
VANHOJA ILMOITUSSOPIMUSLOMAKKEITA, täytä kaikki kohdat.  

Uudesta ilmoitussopimuksesta lähetä päällimmäinen osa piiriin. 
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri, Isokatu 86, 90120 Oulu 
Ilmoitukset joista ilmoitusmääräys saapuu määräajan jälkeen, jää todennäköisesti pois. 
Tämä siksi että on sula mahdottomuus saada taitettua lehteä, jos sen sivumäärä elää koko 
ajan. 



Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry 
JOULUN AIKA-LEHTI 2017  TÄRKEÄT OHJEET  
 
ILMOITUSHANKINTA 
 
Paperilla olevat ilmoitukset on toimitettava piiriin 23.6.2017 mennessä osoitteella: 
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri, Isokatu 86, 90120 Oulu  
 
 
Joululehden teko on niin iso prosessi, että aikataulujen noudattaminen on erittäin tärkeätä. 
Yhden ilmoituksen myöhästyminen voi laittaa koko sivutaiton uusiksi ja se maksaa paljon euroja.  
Kaikki vuoden 2016 lehdessä olleet ilmoitukset ovat tallessa. 
 
Jos tämän vuoden lehteen tulee sama ilmoitus kuin edellisenä vuonna 

- tee ilmoitussopimus (muista allekirjoitukset) ja jätä ilmoittajalle 
yksi kappale sopimuksesta (alin) 

- kirjoita sopimukseen vuoden 2016 lehden sivun numero, josta ilmoituksen 
löytää jos ilmoitus on entinen 

- jos ilmoituksen koko tai väri muuttuu, se on merkittävä selvästi sekä 
ilmoitussopimukseen 

 
Uudet ilmoitukset sähköpostina toimitettuna 

- tee ilmoitussopimus (muista allekirjoitukset) ja jätä ilmoittajalle yksi kappale 
sopimuksesta (alin) 

- anna ilmoittajalle kirjallinen ohje sähköpostin toimittamista varten 
- korosta, että viestissä pitää kertoa minkä yhdistyksen sivulle ilmoitus tulee 
- pyydä ilmoittajaa toimittamaan ilmoitus heti, niin ei pääse unohtumaan 
- sähköpostina tulevat ilmoitukset pitää olla perillä viimeistään 23.6.2017 
- kirjoita sopimukseen selvästi ilmoittaja, ilmoituksen koko ja ruksaa ilmoitus 

sähköpostina toimitettavaksi, muista myös laskutustiedot 
 
Uudet ilmoitukset paperilla toimitettuna 

- tee ilmoitussopimus (muista allekirjoitukset) ja jätä ilmoittajalle yksi kappale 
sopimuksesta (alin) 

- pyydä ilmoitukseen tuleva teksti erilliselle paperille, logon pitää olla alkuperäinen, 
mahdollisimman terävä ja selkeä (ei kopioitua suurennosta) 

- älä lähetä pieniä lippusia vaan nido tai liimaa ne vähintään 
A5-kokoiselle paperille (yhdelle paperille yhden ilmoittajan tiedot) 

- kirjoita sopimukseen selvästi ilmoittajan nimi, ilmoituksen koko ja ruksaa ilmoitus 
paperiversioksi 

 
Piiritoimistoon lähetettävät listat 
Toimita ilmoitussopimuksen kaksi päällimmäistä kappaletta piiriin. Lähetä sopimukset 23.6.2016 
mennessä. 
 
23.6. jälkeen myydyt ilmoitukset otetaan mukaan vain -jos mahtuu. 
 
ASIATIETOJEN TARKISTUS LÄHETETÄÄN YHDISTYKSIIN (LEHTIVASTAAVAN 
OSOITTEELLA huom. jos sellainen on toimitettu piiriin vuoden alussa) 
TARKISTETTAVAKSI VIIKOLLA 36 (SYYSKUUN ALUSSA). 
OIKOLUVUN PALAUTE ILMOITUKSISTA JA TEKSTISIVUISTA PIIRIIN  VIIMEISTÄÄN 8.9. 
MENNESSÄ. JOS PALAUTETTA EI TULE, KATSOTAAN ETTÄ YHDISTYS ON HYVÄKSYNYT 
AINEISTON. 





JOULUN AIKA 2017 AIKATAULU 
 
 

 
 

 
- ILMOITUSAINEISTO PIIRIIN VIIM.      PE 23.6. 
  (myös uuden ilmoitussopimuksen kaksi päällimmäistä 
kappaletta) elli@elli-ppmaa.net     p. 050 599 3808
 
- TEKSTIT JA KUVAT PIIRIIN VIIM.       MA 31.7. 
  os. Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri, Isokatu 86, 90120 
Oulu 
 sähköposti:joulunaikalehti@gmail.com, p.044-58 58 677 
 
-Lehden tilausmäärätiedot piiriin MA 31.7. 
 
- OIKOLUKU YHDISTYKSISSÄ VIIKOLLA 36 
 
- OIKOLUVUN PALAUTUS, TEKSTI JA ILMOITUKSET 
PIIRIIN VIIM. PE 8.9. 
 
- LEHTI VALMIS VIIKOLLA                    43 
 
- LEHTI JAOSSA JÄRJESTÖPÄIVÄNÄ                KE 25.10. 
 
Laskut  ja lehdet ilmoittajille, ilmoittajien eräp. 17.11.  
Piiri lähettää laskunsa yhdistyksiin 24.11-1.12.2017 
 

 
 joulun odotustjjojoujouljoulujoulunjoulun joulun ojoulun odjoulun odojoulun odotjoulun odotujoulun odotusjoulun odotusta!aa! 



EL Lehtikurssit 
2017
Joulunaika -lehti

Rauno Tuovinen
Kirjaltaja, MAT

Ilmoitusvalmistuksen toiveet
KOKO esim. 2 ruutua vaaka (jos malli edellisessä 
lehdessä, leikatkaa ja laittakaa liitteeksi, tai tieto millä 
sivulla on edellisessä lehdessä)
Muita kokoja ei ole! Moduuleita on montaa kokoa.
ONKO värillinen vai musta-valkoinen
TIEDOT, jotka välttämättä tarvitsee:
Ilmoittaja Yhdistys -JoulunAika lehti
Pikkuriikka Liminka - lehti
Laskutusosoite Ilmoitusmyyjä
Näissä on vuosittain puutteita, joiden selvittämisessä 
sekä toiminnanjohtajalla että ilmoitusvalmistajalla 
menee paljon kallista työaikaa.
Arvaamalla tulee heikkoja tuloksia, selkeyttä 
ilmoitusten käsikirjoituksiin



Laskuttajan toiveet
Käytetään yrityksen virallista nimeä. 
Asiakas ei voi laittaa kirjanpitoonsa laskua 

virallinen yrityksen nimi/toiminimi. Piiri 
joutuu korjaamaan virheellisiä laskuja/ 
etsimään laskutustietoja tolkuttoman 
paljon. 
Joulun Aika lehden ilmoituslaskutusvolyymi 
on n. 1200 laskua.

Toimitussihteerin toiveet
Työn alle tulee 37. joululehti.
Sisältösuunnittelu lähtökuopissa; yhdistyksiä 
kuullaan, jotta voidaan koota 
mahdollisimman hyvin myytävä tuote.
Sivujako: aakkostettu. 
Aikataulu: ilmoitukset juhannukseen mennessä 
tekstit ja kuvat toimitussihteerille 31.7. 
mennessä. Kokemukset myöhemmästä 
aikataulusta myönteiset, ilmoitukset ehditään 
saada käsistä pois ennen muun aineiston 
kokoamista. 



Mainosten määrä vaikuttaa 
juttujen määrään

Arvioikaa, paljonko ilmoitukset vievät tilaa, 
Lähettäkää muuta aineistoa suunnilleen 
vastaava määrä. Se varmistaa, että lehteen 
tulevat juuri yhdistyksen kannalta tärkeimmät 
jutut ja kuvat!
Lehden tekeminen on arvonlisävelvollista 
mikäli siinä ei ole vähintään 50% 
toimituksellista asiaa
Vastaavasti lehden tuotto jää heikoksi, mikäli 
mainosten osuutta pienennetään

Jutut
mitta max. 2000 merkkiä eli 2 liuskaa, mieluiten 
sähköpostilla, levykkeellä tai muistitikulla. Kone- ja 
käsinkirjoitettujakin toki otetaan 
ylipitkät on pakko karsia. Toimitussihteeri voi 
muokata tekstejä, mutta se vaatii aikaa.
jokaisesta yhdistyksestä toiminnasta kertova juttu! 
Se on keino värvätä uusia jäseniä, sillä suurille 
ikäluokille yhdistystä ei ole olemassa, ellei se pidä 
itseään esillä. Ihan tavallinen tiistaikerhokin voi olla 
jutun aihe.
runoja! runoja! mieluimmin lyhyitä kuin kronikoita.

kirjoittajan nimi tekstin loppuun. Nimettömiä 
tekstejä ei voida julkaista. 



Kuvat
paperikuvia, digikuvia, mutta EI 
KÄNNYKKÄKAMERAKUVIA koska niiden resoluutio 
on harvoin painatukseen riittävä. Älypuhelimissa 
on yleensä paremmat kamerat.
kuvat tekstitettyinä (teksti erilliselle paperille, ei 
kuvan taakse). Henkilöidet nimet tärkeät: 
vasemmalta oikealle.
toimintakuvia! Pönötyskuvia n. 1 / yhdistys, koska 
lehti toimii osin myös toimintakertomuksena.
pysty- ja vaakakuvia, jotta taittoon saadaan 
elävyyttä ja valinnanvaraa.
omia piirroksia!

Kuvia
talvikuvia käytettäviksi eri puolilla lehteä. Parina viime 
vuonna on ilahduttavasti ollut käytettävissä 
eläkeliittolaisten ottamia talvikuvia. 
kaikkiin kuviin ottajan nimi (tiedoksi lukijalle) ja kuvan 
palautusosoite (jotta saa kuvansa takaisin). 
Puhelinnumerokin on hyvä laittaa, että sihteeri saa 
tarvittaessa yhteyden kuvan ottajaan/lähettäjään.
jos yhdistys ei lähetä omia kuvia, muutamia täytekuvia 
voi poimia netistä, mutta pääsääntöisesti juttu 
käytetään kuvattomana.
Kuvat säädetään, mutta emme ole ihmeidentekijöitä
Älä tulosta digikuvaa paperille, lähetä alkuperäinen 
tiedosto.



Oikoluku
taitetut sivut lähetetään yhdistysten lehtivastaaville 
syksyllä ennen painatusta, jotta mahdolliset virheet 
ehditään korjata
Tekstit on syytä tarkastaa yhtä huolella kuin 
ilmoituksetkin etenkin nimet
Piirillä ei ole mahdollisuutta verrata 1200:n 
ilmoituksen tietoja ilmoitussopimuksiin
Vältä post it lappuja, jotka hukkuvat matkalla
Piirissä ei ole välttämättä erikseen tiedossa 
lehtivastaavan yhteystietoja; menevät tällöin 
sihteerille. Olettehan päivittäneet mahdollisesti 
muuttuneet yhteystietonne?

Lehden taitto
tekstien ja kuvien asettelua sivuille lukijaa 
palvelevaan järjestykseen niin että kuvat, 
otsikot ja tekstit pelaavat yhteen ja ovat 
helpot lukea. Oleellinen osa lehden tekoa, 
myytävyyden ydintekijä.
Taitto tehdään nyt kokonaan piiritoimistolla.



Kaksi osoitetta:
Ilmoitukset piiriin 23.6. mennessä
Jutut ja kuvat piiriin 31.7. mennessä

elli@elli-ppmaa.net Tänne kaikki 
ilmoitusmateriaali, myös vanhat
joulunaikalehti@gmail.com Tänne kaikki 
kuvat, jutut
Ei ole sama minne lähetät mitäkin; kaksi 

Aina ilmoitussopimus! Aina.
Ilmoitukset joista ei ole ilmoitussopimusta, ei laiteta 
lehteen! On turha laittaa ilmoituksia joita ei voida 
laskuttaa. Laskutus perustuu täysin ilmoitussopimuksiin.
Ilmoitussopimus tulee tehdä myös vanhoista, 

Ilmoituksen perussuunnittelu sisältyy hintaan, mutta 
viidelläkympillä

Täytä sopimus huolellisesti, on toivotonta etsiä 1200 
ilmoittajan laskutustietoja netistä
KÄYTÄ UUTTA SOPIMUSLOMAKETTA, nyt ei täytetä 
vihreitä/keltaisia listoja erikseen. ÄLÄ KÄYTÄ VANHAA 
SOPIMUSLOMAKETTA, pyydä tarvittaessa piiristä uusia. 
Lomake piirin osoitteeseen 
EL Pohjois-Pohjanmaan piiri, Isokatu 86, 90120 Oulu



Aikarajoista pidetään kiinni
Ilmoitukset joista ilmoitussopimus saapuu 
määräajan jälkeen, mahtuu jos mahtuu.
On sula mahdottomuus saada taitettua 
lehteä, jos sen sivumäärä elää koko ajan.

Puuttuvien ilmoitusaineistojen 
kysely

Puuttuvista ilmoitusaineistoista tehdään yksi 
kyselykierros, kirjallisena (sähköposti) kunkin 
yhdistyksen lehtivastaavalle/sihteerille. 
Tämä varmistaa joko itse tai jalkauttaa 
ilmoitusmyyjät kohteisiin
Puuttuvia on paljon, eikä ole aikaa kysellä 
moneen kertaan
Puuttuvat aineistot korvataan laittamalla 
lokeroon pelkkä yrityksen nimi ja 
puhelinnumero

Yritys Oy
p. 030 123 456



Luovuus on hyvä asia, mutta..
Älä toimi muutoin kuin on sovittu
Jokainen joka tekee eri tavoin, aiheuttaa 
jonkinmoista ylimääräistä tekemistä
Näistä pienistä puroista muodostuu isossa 
projektissa valtava virta
Toimita aineisto valmiina, moneen kertaan 
tekeminen vie turhaan aikaa
Jos myöhästyit, olet myöhässä ketään ei ole 
moitittu ajoissa tekemisestä, mutta myöhäiset 
heräämiset revitään jonkun selkänahasta

Kiitos!



Materiaalia, mediakortteja ym. myös piirin Elli -portaalissa.

http://www.elli-ppmaa.net/jalehti

Toimita kaikki ilmoitussopimukset piiriin kerralla, kiitos! Näin

voimme valmistaa/laskuttaa yhden yhdistyksen kaikki ilmoitukset

kerralla. 

Jos ilmoitusmäärä muuttuu, joudumme laskemaan ilmoitusmodu-

lit uudelleen, muuttamaan lehden skeemaa (=sivumäärä/asettelu)

ja tekemään myös piirin ja yhdistysten välinen laskutus uudel-

leen. Samoin ”karhuttavien ilmoitusaineistojen” lista elää -näin ko-

konaisuutta on hankala hallita.

http://www.elli-ppmaa.net/jalehti

