
  

  

Hei! 
 

Tässä joulukuun kurssikirjeessä saat tärppejä blogiartikkelin 

kirjoittamiseen ✍️ :) 

 

Aiemmilla tietokirjoittamisen kerroilla olemme tutustuneet 

näihin: 

• pakina 

• elämäkertakirjoittamisen eri muodot 

• reportaasi 

• elämäkertakirjoittaminen prosessina 

  

Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet 

löydät  kurssilaisten omasta, 

maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!  

 

 

Jos sivusto penää salasanaa, se on author1. 

https://www.akkustannus.com/vinkkipiilo/


 

 

  

 

  

Mikä on blogi? 

 

Blogi ja blogiartikkeli sekoitetaan usein keskenään. 

Blogiartikkeli on yksittäinen artikkeli, joka on kirjoitettu joko 

omaan blogiin tai sitten vierailevana kirjoittajana jonkun toisen 

blogiin. Tällöin puhutaan vieraskynäartikkelista. 

 

Blogi on sen sijaan verkossa sijaitseva sivu tai sivusto, jolla on 

yleensä yksi teema ja nimi. Blogissa on sitten vaihteleva määrä 

blogiartikkeleita. 

 

Sana blogi on tullut suomen kieleen englannista. Muita käytössä 

olevia nimiä ovat weblogi, verkkoblogi, netlog, loki, verkkopäiväkirja 

ja nettipäiväkirja, vaikkakin kaksi viimeistä sopivat 

paremmin nimeksi vain sille blogien alalajille, jossa 

kirjoittaja kirjoittaa päivittäin omasta elämästään.  

 

Sanalla ”vlog” tarkoitetaan videomuodossa olevaa 

blogia. Tämä ilmaisu on yhdistelmä sanoista video ja 

blog. 

 



 

Suomisanakirja tiivistää blogin määrityksen seuraavasti: 

Netissä oleva julkinen, usein epämuodollinen päiväkirja. 

 

Bloggauksia on erityyppisiä. 

Voit vaihdella itsekin näitä eri tyylilajeja halutessasi. Se tuo 

vaihtelevuutta artikkeleihisi. Tässä muutamia blogiartikkelityyppejä: 

  

• ohjeet ja neuvot 

• kantaaottavat mielipidekirjoitukset 

• asiantuntija-artikkelit 

• case-studyt 

• kritiikit ja tuote-tai palveluarvostelut 

• artikkelisarjat jostain aiheesta. 

  

  

Kokosin sinulle tärppilistan toimivan blogiartikkelin 

kirjoittamiseen 👇👇 

 

Mitä kannattaa huomioida blogiartikkelin 

kirjoittamisessa?  
 

✅ Blogiartikkelin pituus versus sisältö 



Nykyään on vallalla käsitys, että sisältö on tärkein, ja pitkä mitta on eduksi, jos vain 

artikkelin sisältö on lisäarvoa tuottavaa ja kiinnostavaa, siis laadukasta. 

Jotta bloggaus olisi laadukas ja kiinnostava ja sisältö silkkaa rautaa, täytyy 

blogiartikkelin saada lukijassa aikaan jotain. 

Hyöty, oppi, oivallus, viihtyminen, inspiraatio 

Jos blogisi ja siihen kirjoittamasi artikkelit eivät tarjoa mitään noista edellisistä, miksi 

kukaan lukisi sitä? 

 

 

✅Blogin aihe ja kohderyhmä 

 

Mieti ensin, kenelle kirjoitat!  

Esimerkki: haluat kirjoittaa leijoista. Mutta kysy ensin itseltäsi: 

• Onko leijablogi harrastuksesta tietoa etsiville  ja aivan aloittelijoille? 

• Vai onko se leijanrakentajille? 

• Vai onko se leijan lennätyskisoihin osallistuville ja valmistautuville pro-leijan 

lennättäjille? 

 Nämä kun ovat kovin erilaisia lukijoina ja haluavat eri asioita 

  

 

✅Blogin kirjoitustekniikka ja tyylit 

Blogia kirjoitettaessa on kiinnitettävä erityshuomiota muutamaan seikkaan. 

Nämä ovat 

• otsikko 

• kappalejako 

• lauseiden pituus 



 

• vaihtelevuus rakenteessa (listat, kuvat) 

• väliotsikot. 

Rakenteen vaatimukset tulevat siitä, että blogia luetaan sähköiseltä alustalta. Siis 

pöytätietokoneelta, kannettavalta, tabletilta tai puhelimelta 

 

 

✅Satsaa vetävään otsikkoon! 

Suosittuja otsikoita ovat sellaisia, jotka esittävät kysymyksen, johon artikkelissa 

vastataan. 

Tai otsikko muutoin kertoo, että tästä saa lukea ne vastaukset. 

Tällaiset alkavat yleensä sanoilla: 

Miten… 

Kuinka… 

Näin teet…. 

11 tapaa…. 

5 takuuvarmaa keinoa…. 

 

 

✅ Käytä listoja, luetteloita ja kuvia 

 

Listat ja luettelot lisäävät blogisi luettavuutta ja buustaavat hakukonenäkyvyyttä. 

Hyödynnä ilmaisia kuvapankkeja kuten esim. Unsplash ja Pixabay! 

  

 

 

 

Kirjoitustehtävä - Sinun vuorosi! ✍️ 



 

 

  

 

 

Ja nyt on Sinun vuorosi :) 

 

 

kirjoita hakukoneeseen oman erityisalaasi 

ja osaamiseesi tai blogisi aiheeseen 

liittyvä sana / avainsanoja. Kokeile myös aloittaa kysymyksellä kuten 

miten, kuinka… Muotoile viidestä kymmeneen (5-10) vetävää otsikkoa 

löytämiesi hakusanojen perusteella 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Valitse otsikoista yksi. Tee myös valinta, minkä tyyppisen postauksen 

kirjoitat (case-study, asiantuntija-artikkeli, ohjeet ja neuvot) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Kirjoita bloggaus! 



 

Iloa kirjoittamiseen ✍️ 

 

  

 

 

 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? 

Taatusti! 

  

Tammikuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana Proosa 

- luvassa lisää tärppejä ja työkaluja! 

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

  

 


