
1 
 

Huoltoviesti-lehteen tarkoitetun materiaalin ohjeistus 

Artikkelit ja kuvat 

 

Tekstuuri:  word (muodot doc, dock tai rtf) 

Tekstityyppi: Times New Roman, 11 pistettä 

Teksti:  Ei tekstin kirjoitusarkille asettelua eikä omaa tavuttamista. 

Muista lisätä tekstin loppuun kirjoittajan nimi. Lähetä teksti liitetiedostona.   

Kuvat:  jpg- tai jpeg-muodossa.  

Älä pienennä kuvia vaan lähetä ne alkuperäisessä koossa (suoraan kamerasta, 

koska painatuksen vaatima resoluutio on 300). 

Nettikuvat eivät kelpaa painatukseen (resoluutio vain 74). 

 Nimeä kuva, muista myös kuvateksti. Lähetä kuva liitetiedostona. 

 Pyydä kuvan ottajalta lupa kuvan julkaisuun.  

 Muista mainita myös kuvan ottajan nimi. 

  

Merkkipäiväuutiset: 

Jäsenyhdistyksen virallinen nimi 

Vuosikymmen esim. 90 v (julkaistaan 70, 80, 90 ja siitä eteenpäin vuosittain täyttävät) 

Sukunimi, kutsumanimi, syntymäaika ilman vuosilukua (esim. Möttönen Maija 06.10.) 

 

Ajasta iäisyyteen: 

Jäsenyhdistyksen virallinen nimi 

Sukunimi, kutsumanimi 

syntymäaika (esim.12.06.1938) 

kuolinpäivä (esim.11.09.2017) 

 

Materiaalin lähettäminen sähköpostilla: 

Lähetä yksi juttu ja kuvat / sähköposti (jos lisää juttuja, lähetä kukin omana sähköpostina) 

Kirjoita sähköpostin aihe-kenttään jutun nimi, esim. Kajaanin yhdistyksen kesäretki 

Lisää juttuun kuuluvat kuvat liitetiedostona 

 

Aineistopäivä 

Lehteen tarkoitetun materiaalin tulee olla toimituksen käytössä viimeistään aineistopäivänä 
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Muuta huomioitavaa 

Jos lähetät jossakin muussa lehdessä tai muussa mediassa julkaistun jutun tai kuvan 

siitä tulee olla merkittynä lähdetieto ja/tai asianmukaiset julkaisuluvat.   

 

Merkkipäiväuutiset, muistokirjoitukset ja kirjaesittelyt max. 2.000 kirjoitusmerkkiä 

Yhdelle painetulle sivulle mahtuu 3.000 kirjoitusmerkkiä ja 8 x 8 cm kuva 

Nettikuvat eivät kelpaa painatukseen (resoluutio vain 74) 

 

Lähetä materiaali kopiona kaikille alla oleville henkilöille.  

Aineiston toimitusosoitteet sähköpostilla: 

pertti.kokko@vokaali.fi 

jarmo.hietanen@kolry.fi 

pirjo.tolvanen@kolry.fi (merkkipäivä- ja ajasta iäisyyteen- palstoille tiedot vain tähän osoitteeseen) 

 

Liiton toimiston postiosoite: Kaatuneitten Omaisten Liitto ry, PL 600, 00521 HELSINKI 

 

 

    

Huoltoviestin ilmestymisaikataulu 2019      

        

Lehti nro Aineistopäivä 
Merkkipäivät 
ajalla Lehti lukijoilla 

        

1 torstai 14.2. 18.3.-16.6. vko 12 

        

2 torstai 23.5. 17.6.-20.10. vko 25 

        

3 torstai 26.9. 21.10.-8.12. vko 44 

        

4 torstai 7.11. 9.12.-15.3.2020 vko 50 

        

    
 

Huom! 

Voit edelleen lähettää esim. merkkipäiväuutisia ja ajasta iäisyyteen 

uutiset myös perinteisesti käsinkirjoitettuina, mutta huomioi kuitenkin 

ohjeistus tietojen esitystavasta. 
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