
	  
	  
Tiedoteohjeistus	  AKK:n	  ja	  SML:n	  kilpailijoille	  ja	  kilpailunjärjestäjille	  
	  
Sisällytä	  tiedotteeseesi	  nämä	  osiot:	  
	  

1. Otsikko	  	  
Kertoo	  lyhyesti	  mistä	  on	  kyse	  ja	  sisältää	  verbin,	  ei	  siis	  ole	  toteamus	  kuten	  
”Enduron	  SM-‐kausi”	  vaan	  ”Enduron	  SM-‐kausi	  starttaa	  sunnuntaina”.	  
Otsikossa	  tulee	  olla	  jutun	  tärkein	  asia,	  eli	  esimerkiksi	  sijoitus	  tai	  miten	  
kisa	  meni.	  Vaikka	  tulos	  olisi	  huono,	  niin	  tuo	  se	  esille	  otsikossa,	  eli	  esim.	  
mieluummin	  ”Tahkon	  kisa	  penkin	  alle”	  kuin	  ”Tahko	  ajoi	  kauden	  
neljännen	  osakilpailun”.	  Otsikon	  pitää	  siis	  herättää	  kiinnostus.	  

	  
2. Ingressi	  eli	  lyhyt,	  muutaman	  lauseen	  johdanto	  

Kerro	  tässä	  lyhyesti	  kuka,	  mitä	  ja	  missä,	  eli	  tuo	  tietoon	  mm.	  LAJI,	  
KILPAILIJA,	  KILPAILU,	  MILLOIN	  esim.	  ”Juha	  Salo	  voitti	  tänään	  
Rovaniemellä	  ajetun	  kauden	  ensimmäisen	  rallin	  SM-‐sarjan	  osakilpailun	  
ylivoimaisesti.	  Mies	  tähyää	  jo	  innolla	  seuraavaa	  koitosta.”	  
	  

3. Teksti	  	  
Tuo	  tekstissä	  uudelleen	  esille	  kilpailijan	  koko	  nimi.	  Käytä	  ensimmäisellä	  
kerralla	  koko	  nimeä,	  jonka	  jälkeen	  sukunimeä	  (tai	  välillä	  suomalainen,	  
nuorukainen,	  Vantaan	  moottorikerhon	  mies	  jne).	  Kerro	  myös	  laajemmin	  
mitä	  on	  tapahtunut	  ja	  missä.	  Yleensä	  uutinen	  alkaa	  tärkeimmällä	  tiedolla,	  
eli	  taustoita	  vasta	  myöhemmin.	  Esim.	  kun	  otsikkona	  esim	  ”Topi	  Heikkinen	  
ajoi	  paalulle	  Saksassa”,	  tämä	  on	  tiedotteen	  tärkein	  asia	  ja	  kerro	  tämä	  heti	  
ingressissä	  ja	  tekstissä.	  Älä	  siis	  aloita	  perjantain	  vapaista	  harjoituksista,	  
voit	  kertoa	  siitä	  tarvittaessa	  myöhemmin.	  	  
	  
Edelliseen	  ingressiesimerkkiin	  viitaten,	  aloita	  teksti	  esimerkiksi	  näin:	  
”Rallin	  SM-‐sarja	  polkaistiin	  käyntiin	  tänään	  Rovaniemeltä	  legendaarisella	  
Arctic	  Lapland	  Rallylla.	  Koko	  viikonlopun	  kärkipaikoista	  taistellut	  
Hannu´s	  Rally	  Teamin	  Juha	  Salo	  vei	  lopulta	  kilpailun	  nimiinsä.	  
Tunturirallin	  voitto	  oli	  Salon	  kuudes.”	  
	  

4. Loppuun	  on	  hyvä	  laittaa	  myös	  lyhyt	  maininta	  missä	  seuraava	  kilpailu	  
ajetaan,	  linkki	  tuloksiin,	  mikä	  on	  kilpailijan	  sijoitus	  nyt	  kokonaispisteissä	  
linkki	  ajajan/kilpailun	  kotisivuille/Facebook-‐sivuille	  jne.	  
	  

5. Ilmoita	  kuka	  on	  tiedotteen	  tekijä,	  esim	  tiedottajan	  nimi	  tai	  ”Mika	  Kallion	  
tiedotus”	  sekä	  kuvaajan	  nimi	  tai	  Kuva:	  mikakallio.com.	  	  
	  

6. Muista	  aina	  sisällyttää	  tiedotteeseen	  kuva	  tai	  esim.	  kilpailun	  juliste	  kuvan	  
puutteessa.	  

	  
	  
	  



Huomioi	  seuraavat	  asiat:	  
	  
Älä	  kirjoita	  sisäpiiriläiselle,	  vaan	  kerro	  reippaasti	  mistä/kenestä	  on	  kyse	  
tuomalla	  selkeästi	  laji	  ja	  kilpailijan	  koko	  nimi	  esille	  alussa.	  
	  
Vaikka	  kirjoittaisit	  itse	  tiedotteesi,	  älä	  kirjoita	  minä-‐	  tai	  me-‐muodossa,	  
vaan	  kolmannessa	  persoonassa.	  Ei	  siis	  näin:	  Saatiin	  ihan	  hyvin	  tuntumaa	  kisan	  
aikana	  ja	  ajettiin	  lopulta	  pisteille.	  Vaan	  näin:	  Niclas	  Grönholm	  sai	  mukavasti	  
tuntumaa	  kilpailun	  aikana	  ja	  ajoi	  pisteille	  uransa	  toisessa	  rallicrossin	  MM-‐
osakilpailussa.	  
	  
Älä	  käytä	  hymiöitä	  tai	  ”chattikieltä”,	  pyri	  sujuvaan	  suomenkieleen.	  
	  
Uutinen	  ei	  ole	  enää	  uutinen	  viikon	  päästä.	  Pyri	  lähettämään	  tiedote	  heti	  
kilpailun	  jälkeen.	  	  
	  
Lainausmerkit	  
	  
Kun	  kirjoitat	  lainauksia,	  voit	  käyttää	  joko	  ajatusviivaa	  –	  tai	  lainausmerkkiä	  ”,	  ei	  
kuitenkaan	  molempia	  yhtä	  aikaa.	  Huomioi	  myös	  pilkun	  paikka	  lainauksen	  
jälkeen.	  Esim:	  
	  
-‐	  Tänään	  oli	  hyvä	  kilpailu,	  Eero	  Remes	  totesi.	  	  
tai	  
”Tänään	  oli	  hyvä	  kilpailu”,	  Eero	  Remes	  totesi.	  	  
	  
Jos	  lainaus	  päättyy	  kysymys-‐	  tai	  huutomerkkiin,	  pilkkua	  ei	  lisätä:	  
”Tänään	  oli	  hyvä	  kilpailu!”	  Eero	  Remes	  totesi.	  
	  
Yhdysviiva	  
	  
Kun	  kirjoitat	  kilpailuista,	  sarjoista	  ja	  luokista,	  joudut	  käyttämään	  yhdysviivaa.	  
Tässä	  muutama	  huomio.	  	  
	  
Kun	  kyseessä	  on	  yksi	  sana,	  tulee	  viiva	  molempiin	  sanoihin	  kiinni:	  
	  
V8-‐osakilpailu,	  SM-‐sarja,	  MM-‐pistesaldo,	  Trial-‐kalenteri	  
	  
Mutta	  kun	  kyseessä	  on	  useampi	  sana,	  tulee	  väli	  ennen	  viivaa:	  
V8	  Thunder	  Cup	  –osakilpailu,	  Euroopan	  mestaruus	  -‐kilpailukalenteri	  
	  
Yhdyssanat	  
	  
Hyvä	  keino	  testata	  onko	  kyseessä	  yhdyssana	  on	  kokeilla,	  sopiiko	  sanojen	  väliin	  
kin-‐liitepartikkeli	  tai	  jokin	  adjektiivi.	  Jos	  ei	  sovi,	  kyseessä	  on	  yhdyssana.	  
Esimerkiksi	  otetaan	  sanat	  kilpailu	  ja	  päivä	  ja	  testiadjektiiviksi	  pitkä.	  Kilpailukin	  
päivä	  ja	  kilpailu	  pitkä	  päivä	  kuulostavat	  väärältä	  ja	  vastaavasti	  kilpailupäiväkin	  ja	  
pitkä	  kilpailupäivä	  oikealta,	  joten	  kilpailupäivä	  on	  selvästi	  yhdyssana.	  	  	  
	  



Suomen	  mestari	  Euroopan	  mestari	  
	  
Kaikki	  nämä	  tavat	  ovat	  oikein:	  
Suomen	  mestari	   	  Suomen-‐mestari	  	   suomenmestari	   	  
Suomenmestaruus	  	   Suomen-‐mestaruus	   suomenmestaruus	  
	  
Euroopan	  mestari	   	  	   Euroopan-‐mestari	  	   	   euroopanmestari	   	  
Euroopan	  mestaruus	  	   Euroopan-‐mestaruus	   euroopanmestaruus	  
	  
Suomen-‐mestaruuskilpailu	   	   Suomen	  mestaruuskilpailu	  
Euroopan-‐mestaruuskilpailu	  	   Euroopan	  mestaruuskilpailu	  
	  
maailmanmestari	  /	  maailmanmestaruus	  
	  
maailmanmestari	  ja	  maailmanmestaruus	  kirjoitetaan	  aina	  pienellä	  ja	  yhteen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kun	  lähetät	  Moottoriurheilu.tv-‐osoitteeseen	  tiedotteita,	  helpotat	  
työtämme,	  kun	  huomioit	  seuraavat	  seikat:	  
	  
Sisällytä	  AINA	  tiedotteeseesi	  kuva,	  muuten	  emme	  voi	  julkaista	  tiedotetta.	  
Lähetä	  kuvat	  mielellään	  alle	  2	  megan	  koossa	  ja	  laita	  mukaan	  vähintään	  yksi	  
vaakakuva.	  
Lähetä	  teksti	  Word-‐tiedostona	  tai	  suoraan	  mailikenttään	  kirjoitettuna	  (ei	  pdf).	  
	  
Me	  autamme	  tiedotuksessasi	  parhaamme	  mukaan,	  joten	  voit	  aina	  kysyä,	  mikäli	  
tarvitset	  apua.	  Me	  myös	  muokkaamme	  tiedotteesi	  julkaisukuntoon,	  mikäli	  niissä	  
on	  hiottavaa.	  
	  
	  
	  
	  
	  


