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- Mieti tapahtuman uutisarvo, ajankohtaisuus, käytännön merkitys, yhteiskunnallinen 
merkitys, yllättävyys, erikoisuus, mikä siitä voisi tehdä mielenkiintoisen partion 
ulkopuolisille. Joku uusi näkökulma aiheeseen.

- Tiedotteen tarkoitus on houkutella toimittaja tekemään asiasta juttu. Tiedote kertoo 
pääuutisen ja sen taustalla olevat faktat.  Tiedotteen ei tarvitse sisältää kaikkea, mitä itse 
haluaisit asiasta lehdessä kerrottavan.

- Lyhyt ja ytimekäs. Käytetty kieli selkeää. Ei partioslangia tai lyhenteitä. Uutismainen, 
ei mainos. Ei superlatiiveja (kuten upein, mahtavin). 

- Sitaatit voivat olla hyvä lisä tiedotteessa, samoin käytännön esimerkit.

- Pituus maksimissaan yksi sivu, esim. 2000 merkkiä.

- Mahdolliset kuvaliitteet – lehdet rajaavat itse kuvat haluamikseen. Kuvien painokel-
poisuus! Kymppikuvan resoluutio 1500 x 1200 pikseliä.

- Käytä jotain yleistä fonttia, mikä varmasti löytyy lukijankin tietokoneelta. Esim. Times 
New Roman, Gill Sans. Voit tallentaa tiedotteen myös pdf-muotoisena, jolloin ei ole 
vaaraa, että fontit tai asettelut muuttuvat kun lukija avaa tiedoston.

- Lopuksi lue teksti läpi ja mieti, vastaako se kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin, miten ja 
miksi ja tarkista löytyykö lopusta yhteystiedot.  Jos vastaus on kyllä, tiedote on valmis 
lähetettäväksi.

- Tiedote lähetetään sähköpostilla lehden toimitukseen. Toimituksilla on yleensä yksi 
meiliosoite, mihin tiedotteet kuuluu osoittaa. Jos tuntee jonkun tietyn toimittajan, voi 
meilin lähettää hänelle suoraankin. Asiasta voi myös soittaa toimittajalle etukäteen ja 
sopia tiedotteen lähetyksestä. Jos lähetät saman meilin useampaan osoitteeseen, käytä 
piilokopio-toimintoa.

- Tiedotteen voi laittaa sähköpostin liitteeksi ja/tai kirjoittaa suoraan sähköpostiin ja viestin 
otsikoksi esim.: TIEDOTE: Roverway-partiotapahtuma tuo kesällä Suomeen 3 
500 nuorta 38 maasta.
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ROVERWAY-PARTIOTAPAHTUMA TUO KESÄLLÄ SUOMEEN 3 500 NUORTA 
38 MAASTA

3 500 nuorta viettää ensi kesänä yhdeksän päivää Suomessa, maassamme ensi kertaa järjestettävässä 
Roverway-partiotapahtumassa. 16–22-vuotiaat osanottajat saapuvat Suomeen kaikkiaan 38 maasta.

Mitä kokemuksia kansainvälisille vieraille on tarjolla: saunontaa, salmiakkia, järvimaisemaa? Vai kenties 
jotain ihan muuta. Sadat suomalaisnuoret ovat ideoineet kansainvälisille vieraille 60 erilaista elämysmat-
kaa ympäri Suomen, Kilpisjärveltä Turun saaristoon. Nelipäiväisillä elämysmatkoilla eli poluilla harjoitellaan 
mm. selviytymistaitojen treenaamista Robinson Crusoe -hengessä Saimaalla. Poluilla kuljetaan noin 50 
nuoren heimoissa.  Hämeenlinnassa kisataan keskiaikaista Amazing Racea, ympäristöteemaisella ”Have 
you seen shit – tiedätkö, missä kakka kulkee?”-polulla seurataan vaeltaen vesipisaran matkaa Päijänteeltä 
Helsinkiin. 

Reippailun ja luontoelämysten vastakohtana järjestetään myös urbaaneja polkuja. Esimerkiksi Helsingissä 
järjestettävällä mediapolulla nuoret taltioivat kalliolaista elämänmenoa fotosafarilla ja tekevät musiik-
kivideon ammattilaisten ohjauksessa. ”Poluilla kuljettaessa pohditaan myös suhdetta itseensä, toisiin 
ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kohtaamalla ja kuvaamalla erilaisia ihmisiä ja kalliolaista arkea on 
helppo virittyä pohtimaan vaikka yhteisöllisyyden teemaa. Kuvista saadaan aiheita yhteisiin keskustelui-
hin,” mediapolun toteuttajiin kuuluva partiolainen Suvi Erjanti kertoo.

Kaikki polut johtavat Hämeenlinnaan

Roverway-partiotapahtuma huipentuu yhteiseen leiriin, joka kokoaa 3 500 nuorta neljäksi päiväksi yhteen 
Hämeenlinnan Evolle. Tutustumisen ja hauskanpidon ohella voi kokeilla mm. hirsimökin rakennusta, 
tervantekoa sekä metsänhoitoa. Metsän keskelle pystytetään myös viisi kahvilaa, esimerkiksi musiikkia ja 
improvisaatioteatteria tarjoava luovuuskahvila sekä hollantilaisten ylläpitämä Holland House -vohvelikah-
vila. Rakkausteemaisena Loverway-festivaalipäivänä vietetään kansainvälisiä grillibileitä, tanssitaan ja 
nautitaan bänditarjonnasta.

Roverway on pääosin vapaaehtoistyöllä mahdollistettu tapahtuma. 25 osallistujaikäistä nuorta 
kymmenestä maasta on toiminut tapahtuman suunnittelutiimissä jo viime kesästä alkaen takaamassa sen, 
että tapahtuma on nuorten itsensä näköinen. Yhteensä tapahtuman mahdollistajina toimii yli 400 
suomalaista ja ulkomaista partionuorta. Pestit vaihtelevat leirin rakentajasta, muonittajasta ja yökahvilan 
DJ:stä Ramadan-kokkiin – järjestetäänhän partiotapahtuma kesällä Ramadan-aikaan. 

Tutustu tarjolla oleviin Suomi-elämysmatkoihin ja lue myös lisää Roverway-tapahtumasta.

Lisätietoja: Johanna Karonen, 040 123 4567 

Otsikon perusteella toimittaja 
pitkälti päättää, jatkaako 
lukemista. 
Otsikon pitäisi siis olla mielen-
kiintoinen, yllättävä, isoja 
lukijakuntia kiinnostava. Siinä 
kiteytyy tiedotettava asia.  
4-6 sanaa. Pitemmät otsikot voi 
jakaa pää- ja alaotsikoksi.

Ensimmäisen kappaleen 
(ingressi) perusteella toimitus 
päättää tekeekö asiasta jutun. 
Ingressistä tulee selvitä 
lukijalle mitä, missä ja milloin.

Leipäteksti selittää ja täydentää 
ingressissä mainittuja asioita. 
Leipätekstiä ei kannata kuormit-
taa liiallisella faktalla – mieluiten 
vain yksi asia tekstikappaletta 
kohti.

Väliotsikot helpottavat lyhyenkin 
tiedotteen lukemista ja antavat 
toimittajalle jo ensisilmäyksellä 
kuvan tiedotteen sisällöstä. 
Väliotsikoiksi sopivat esim. 
ingressissä mainitut pääkohdat. 
Väliotsikon suosituspituus 
pari-kolme sanaa.

Tiedotteen lopussa aina main-
inta, keneltä saa lisätietoja.

Lopussa voi olla yleisteksti 
partiosta.

Mahdolliset linkit nettiosoit-
teisiin, mistä toimittaja saa 
lisäinformaatiota, tiedotteen 
loppuun.

Suomessa partiolaisia on 60 000 ja koko maailmassa 38 miljoonaa. Suomen Partiolaiset on kattojärjestö, joka 
jakautuu kymmeneen paikallispiiriin. Lounais-Suomen Partiopiiri ry on Suomen suurin partiopiiri. Piiri koostuu noin 
140 paikallisyhdistyksestä, eli lippukunnasta, joissa on yhteensä yli 12 000 jäsentä. Partion harrastaminen 
tapahtuu lippukunnissa. 

Partio on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Partio sopii kaikille, joita kiinnostaa 
monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Partiossa toimitaan iän perusteella muodoste-
tuissa ryhmissä. 7 - 9 -vuotiaat ovat sudenpentuja, 10 - 12 -vuotiaat seikkailijoita, 12 - 15 -vuotiaat tarpojia, 15 - 
17 -vuotiaat samoajia ja 18 - 22 -vuotiaat vaeltajia. Partion voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa, myös aikuisena. 

Päivämääräksi laitetaan päivä, 
jolloin tiedote lähtee maailmalle. 

Julkaisuvapaus kohtaan laitetaan 
milloin uutinen on julkista tietoa.
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