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Mikä blogi on 
teknisesti?

”Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai 
useampi henkilö tuottaa sisältöä enemmän tai 
vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit, 
videot, diat tai muu sisältö ovat helposti 
löydettävissä, ja niin että vanhat tekstit säilyvät 
luettavina ja muuttumattomina uusista teksteistä 
huolimatta. ” (Wikipedia)
• Blogille on tyypillistä ja toivottavaa 

kontekstuaalisuus eli linkittyminen läheisiin 
sisältöihin sekä vuorovaikutteisuus.



• Tekee kirjoittajastaan asiantuntijan
• Liittää asiasta kirjoittavien joukkoon
• Tuo kauppaa ja liikennettä
• Lisää someseurantaa, ja sitäkin 

kautta potentiaalisia asiakkaita
• Tuo tunnettuutta ja haastatteluja
• ON EROTTUMISTEKIJÄ

Miten blogi voi 
vaikuttaa?



Blogi kehittyy 
ajan myötä

• Kerrytä massaa
• Verkota tekstejä ristiin ja ulospäin
• Viittaa niihin muissa tekstilajeissa 

(esitteet, kortit, sähköpostihännät…)
• Ole omaperäinen
• Älä unohda kuvaviestiä
• Tee jakaminen helpoksi
• Kommentoi muita
• Miellytä hakukoneita





Selkeästi esiin

• Kohderyhmä
• Aihealue
• Blogin nimi
• Kirjoittaja(t)
• Tavoite



Laita lapsesi 
maailmalle

Jaa tuotoksesi somessa:
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
• Google+
• Instagram
• Pinterest
Saate on tärkeä!



Auta ja ole hyödyksi.
Ole käytännöllinen.

Avaa taustoja: yhdistä 
asioita, linkitä 
mediaan ym.



Miten 
minusta 
tulee 
bloggaaja?



Ideoi ensin!

• Yksin ja yhdessä, kritiikittä
• Varaa ideoinnille aikaa
• Yhdistä osaamisalueesi ja LTA 

ideoinnissa
• Tartu ajankohtaisiin asioihin 

omasta näkökulmastasi



Tuota aluksi 
tajunnanvirtaa

• Unohda kerralla valmiiksi -ajattelu
• Tuota raakatekstiä nopeasti
• Perkaa tuloksesta helmet
• Lajittele ja yhdistele ne
• Poista tarpeeton
• Viimeistele – mieti hakusanoja
• Linkitä ja levitä



Palvele lukijaa

• Auta, neuvo, ole hyödyllinen
• Kirjoita käytännönläheisesti
• Muista myönteisyys 
• Kirjoita ymmärrettävästi ja 

helposti
• Sisällytä kommenttikoukkuja
• Korosta ja käytä omaperäisiä 

ilmaisuja
• Muista Pareton laki; erotu!



Blogi voi olla 
muutakin 
kuin tekstiä



26., 28. ja 30. kesäkuuta (ma, ke, pe) 
klo 9-16, 

Pellavatehtaankatu 12, Tampere
Hinta 400 e (322 + alv 24%). 

Minä
kirjoitan 

kirjan



www.willetway.fi
oili.valkila@willetway.fi,  040 5584491

Where there´s will, there is a way

Mukavaa, kun sain 
huomiosi!

https://www.bod.fi/kirja/oili-valkila/loista-puhujana/9789523184787.html

