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Bloggaaminen Suomessa ja maailmalla
•

Tilastojen mukaan Yhdysvalloissa oli vuonna 2009 noin 20 miljoonaa bloggaajaa.
Aktiivisten blogien määrää on vaikea määrittää, mutta niitä on Suomessa yli 150 000.

•

Suomessa blogit nousivat ilmiöksi noin 6-7 vuotta sitten, ja bloggaaminen Suomessa
on ammattimaistunut vuosi vuodelta.

•

Huippubloggaajat, joita Suomessa on noin kymmenkunta, elättävät itsensä
blogaamisella ja sen mahdollistamilla projekteilla, tienaten yli kuusi tonnia kuussa.

•

Viestintätoimisto Manifesto selvitti viime vuonna Suomen 150 suosituimman blogin
ansioita, ja kävi ilmi että blogista saatavat tulot olivat keskimäärin noin tuhat euroa.

•

Blogityyppejä löytyy paljon, mutta suosituimpia niistä ovat lifestyleblogit,
ruokablogit, muotiblogit sekä käsityöblogit.

Mikä herättää lukijan mielenkiinnon?
•

KUVA
herättää ensimmäisenä kiinnostuksen. Kuvan täytyy olla kiinnostava ja
laadultaankin hyvä. Olisi suositeltavaa, että kuva liittyy kirjoittamaasi
aiheeseen. Jos kirjoitat blogiisi reseptin tekemästäsi ruoasta ja kuva onkin
villasukista, ei homma oikein natsaa.

•

OTSIKKO
herättää myös kiinnostuksen. Laulujen otsikot ja sanat toimivat hyvin,
mutta myös päivän vitsit ja naurunaiheet. Selkeät, kuvaavat otsikot
toimivat myös aina. Esim. ”Sateisen päivän leikit”, ”Herkullinen ja
helppo sienikeitto” tai ”Tällaisia tavaroita löytyy leiriläisten

laukuista”.

Minkälainen on hyvä blogiteksti?
•

Yksi teksti ei toimi kaikille ihmisille, blogilla on sinusta ja aiheestasi kiinnostunut
ryhmä ja tälle kirjoitat. Hyvän tekstin tulee olla silmäiltävää.

•

Silmäiltävyys muodostuu:
•
•
•
•
•
•

Tekstin pituudesta
Asioiden esijärjestyksestä
Hyvästä (väli)otsikoinnista
Muista materiaaleista kuin tekstimateriaaleista, esimerkiksi listoista, linkeistä, kuvista,
videoista ja äänistä.
Selkeästä tekstistä ja oikeinkirjoituksesta
Selkeästä aloituksesta ja lopetuksesta

Kuinka paljon tekstiä?
•

Mieti etukäteen, kuinka paljon tekstiä
suhteessa kuvaan laitat blogikirjoitukseen.

• Tykkäätkö

itse lukea pitkiä vai lyhyitä
tekstejä? Vai jotain siitä väliltä?

•

Tekstin määrä blogeissa ei yleensä ole kovin
suuri. Riippuu tietysti myös blogin tyypistä.
Onko blogi päiväkirjatyyppinen vai
kuvapainotteinen? Noin 10 lausetta riittää
mainiosti pääasioiden kertomiseen.

•

PS. Kirjoitat blogia ulkopuolisille, jätä inside
jutut pois!
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Tekijänoikeudet
•

Blogitekstien tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajalla

•

Netissä toisten tekstien kopioiminen on helppoa, muttei sallittua. Toisten
blogikirjoituksia EI saa kopioida sellaisenaan vailla lähdeviitteitä.

•

Julkistetusta teoksesta saa lainata eli siteerata osia siten, että alkuperäinen lähde
mainitaan. Tekijän nimi ja lähde on siis mainittava, ja sitaatilla on oltava asiallinen
yhteys teokseen, johon sitaatti otetaan.

•

Internetistä löytyviä kuvia saa kopioida ainoastaan jos siihen on annettu erikseen
lupa kyseisellä sivustolla.

Ilmaiset blogialustat
•

Yksi suosituimmista ilmaisista blogialustoista on Blogger, jonka omistaa
Google.
•
•
•
•
•
•

Käyttö helppoa, vaatii maksuttoman Google-tilin luomisen
Selkeä suomenkielinen käyttölittymä
Ulkoasua voit muokata helposti oman näköiseksi
Mahdollisuus muokata esim. kommentointiasetuksia
Kuvien ja videoiden lisääminen käy helposti
Ainoana miinuksena, ettei dokumenttien liittäminen onnistu

Ilmaiset blogialustat
• Wordpress.com on ilmainen blogipalvelu suomenkielellä
•
•
•
•
•

Ulkoasun voi valita useista eri teemoista ja sitä voi jonkin verran räätälöidä itse
Julkisuusasetuksista voi säädellä, onko blogi näkyvissä kaikille vai vain tietyille
henkilöille
Blogissa saattaa näkyä mainoksia, jotka saa pois maksamalla vuotuisen maksun
Kuvien ja videoiden lataaminen onnistuu
Wordpressin voi ladata omalle palvelimelle, jolloin blogia voi muokata enemmän

Ilmaiset blogialustat
Vuodatus palvelun omistaa Alma Mediaan kuuluva Kustannusosakeyhtiö Iltalehti.
•
•
•
•

Suomalainen ja suomenkielinen
Saa otettua helposti käyttöön muutamassa minuutissa
Blogin ulkoasua voi muokata ja siihen saa helposti liitettyä kuvia
Vuodatus –b.fi logialustaa käytetään myös oppimispäiväkirjana

Omablogipalvelun omistaa ja ylläpitää Primum Oy
•
•
•

Palvelussa pääosin vain suomenkielisiä bloggaajia
Tänne voit perustaa blogin nopeasti ja helposti
Miinuksena ettei ole niin monipuolinen

Ole tarkkana Blogia kirjoittaessasi
•

Kirjoita hyvää suomea, vältä virheitä. Vinkki! Käytä Wordiä oikeinkirjoituksen
tarkistamiseen

•

Suunnittele blogikirjoitusta, sen rakennetta ja sisältöä. Suunnitteleminen voi viedä
vähän aikaa, mutta se palkitaan. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

•

Hauskuus ja huumori on eduksi, jos se sopii sinulle. Blogikirjotusten tulee olla
hyvän maun mukaisia, naureskella ei saa kenellekään, korkeintaan itselle.

•

Blogikirjoituksissa ei naureskella toisille. Tekstit eivät saa loukata ketään. Tekstit
eivät (eivätkä kuvatkaan) saa asettaa toista kiusalliseen asemaan tai olla
loukkaavia.

•

Blogissa voi mainita etunimiä, mutta ei korosteta ketään jalustalle!

