Näin kirjoitat blogiin
Tiina ja Antti Herlinin säätiön blogi edistää säätiön arvoja, avaa säätiön toimintaa ja lisää
säätiön vaikuttavuutta. Blogin teema vaihtuu apurahakierroksen teeman mukaisesti. Vuoden
2018 apurahakierroksen ja siten myös blogin teemana on Ilmasto, muutos. Blogissa
apurahansaajat jakavat tietoa hankkeistaan ja niiden etenemisestä.
Blogin tarkoituksena on jakaa niitä innostavia, uusia ajatuksia, joita säätiön rahoittamissa
hankkeissa syntyy. Blogi katsoo maailmaa avoimin mielin ja antaa sen epäkohtiin rakentavia
parannusehdotuksia.
Blogin kirjoitukset tulevat pääasiallisesti säätiön apurahansaajilta. Kaikille apurahansaajille
on lähetetty ensimmäinen kirjoituskutsu syksyllä 2017 blogia perustettaessa. Myös säätiön
hallitus tai hakemusten arvioitsijat tai muut säätiön kontaktit voivat kirjoittaa kutsun mukaan.
Tekstejä julkaistaan noin 1-2 viikon välein.

Blogitekstin muoto
Uudet blogitekstit ovat pääsääntöisesti blogin ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018
muodoltaan kysymys-vastaus-haastatteluja, joissa kirjoittaja vastaa seuraaviin kysymyksiin
oman työnsä näkökulmasta:
1.
2.
3.
4.
5.

Mitä jokaisen pitäisi tietää hankkeenne aiheesta?
Mikä on ollut hienoin hetki hankkeen aikana?
Kerro yllättävä fakta työstäsi!
Minkä oivalluksen sait viimeksi?
Mikä on yleisin harhaluulo, joka ihmisillä on tutkimusaiheestasi?

Yksin tai kaksin!
Haastattelu voidaan julkaista sellaisenaan tai se voidaan yhdistää jonkun toisen
vastauksiin. Miltä näyttäisivät samaa teemaa työssään käsittelevien sirkustaiteilijan ja
biologin vastaukset rinnakkain? Kerro, jos haluat vastauksesi mukaan tähän
konseptiin! Me editoimme valmiin tekstin.
Jos sinulla on mielessäsi aihe, josta haluaisit mieluummin kirjoittaa jonkin toisen muotoisen
blogitekstin, ota yhteyttä Iirikseen (iiris@tahsaatio.fi). Voit kirjoittaa englanniksi tai suomeksi.

Blogitekstin muotoilut
Blogitekstin suosituspituus on yksi liuska, eli noin 3 000 merkkiä välilyönteineen.
Tiivistäminen on hyvästä! Saat säätiöltä apua, jos editointi tuottaa tuskaa.
Linkit
Linkitä halutessasi teksti aihetta käsitteleviin lähteisiin, jotta lisätiedoista kiinnostuneet
pääsevät jatkamaan perehtymistä. Linkkejä ja lähteitä voi kerätä jutun loppuun myös Lue
lisää -listaksi.
Kuvat
Liitä tekstisi mukaan kasvokuva tai kuva itsestäsi tutkimuskohteesi äärellä. Säätiö tarjoaa
teksteihin kuvituksen, mutta voit myös käyttää omaa kuvitusta.
Otsikko
Mieti tekstille lukemaan houkutteleva, työtäsi kuvaava lyhyt otsikko
Pieni henkilöesittely
Jokaisen kirjoittajan profiiliin liitetään myös pieni, 2–3 lauseen henkilöesittely. Kerro kuka olet
ja mitä teet. Esimerkiksi: Kirjoittaja työskentelee tutkijatohtorina xxxinstituutissa xxx:n
yliopistossa ja hänen tutkimustaan xxxx rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin säätiö.
Lähetys
Laita valmis tekstisi osoitteeseen iiris@tahsaatio.fi. Ilmoitamme sinulle, kun teksti on
menossa ulos!

Vinkkejä kirjoittamiseen
Anna persoonasi näkyä. Blogitekstit ovat rennompia kuin esimerkiksi tiedotteet.
Älä pelkää ottaa kantaa ja olla jotain mieltä. Varo upottamasta lukijaa
toisaalta–toisaalta-puuroon.
Perustele mielipiteesi. Voit mielellään lisätä lähdeluettelon tekstin loppuun.
Huomioi, että kirjoitat oman tutkimusalasi ulkopuolisille ihmisille. Karsi siis alan sisäinen
jargon kokonaan pois.
Lukijasi saattaa olla toisen tutkimusorganisaation tutkija, yrityksen johtaja, opiskelija tai
kotiäiti. Siksi ei kannata syventyä organisaation sisäisiin kiemuroihin, vaan keskittyä
kirjoittamaan kiinnostavasti omasta työstä.
Suosi selkeää yleiskieltä ja väännä vaikeat käsitteet ja asiat rautalangasta.

How to Write for Our Blog
The Tiina and Antti Herlin Foundation’s blog promotes the foundation’s values, sheds light
on its activity and increases its effectiveness. The theme of the blog varies according to the
theme of the grant round. The theme of the grant round in 2018 and thus also the blog is
Climate, change. In the blog, grantees share information about their projects and their
progress.
The purpose of the blog is to share the inspiring, new thoughts that are generated in the
projects funded by the foundation. The blog looks at the world with an open mind and
provides constructive suggestions for improving its shortcomings.

Blog post format
In 2018, the blog posts are mainly in the form of question-answer interviews, in which the
author answers the following questions from the point of view of their own work:
1.
2.
3.
4.
5.

What should everyone know about the topic of your project?
What has been the greatest moment during the project?
Tell us a surprising fact about your work!
What is the last insight you had?
What is the most common misconception people have about your research topic?

Pair up?
The answers can either be published as-is or you can volunteer to have your text
mixed with another writer’s work. How would the answer’s of a biologist and a circus
performer, working on the same topic, compliment each other? We will edit the texts
if you opt for this.
If you have a topic in mind on which you would prefer to write a blog post in a different
format, contact Iiris (iiris@tahsaatio.fi). You may write your post in English or Finnish.

Blog post layout
The recommended length of a blog post is one sheet, or about 3,000 characters including
spaces. It is good to be concise!
Links
If you want, you can add links to sources on the topic in your text so that those interested
can delve deeper into it. Links or soures can also be included at the end of the post as a
Read more list.
Images
Attach a portrait image or an image of yourself with your research topic along with your text.
The foundation will provide illustrations for the text.
Headline
Think of a catchy headline, which attracts readers to your great text
Short bio
A short, 2–3-sentence bio is also added to each author’s profile. Tell us who you are and
what you do. For example: The author works as a postdoc researcher at the xxx institute at
xxx university and his research xxxx is funded by the Tiina and Antti Herlin Foundation.
Submission
Send your finished text to iiris@tahsaatio.fi. We’ll let you know when the text is coming out!

Writing tips
Let your personality shine. Blog posts are more relaxed than newsletters, for example.
Don’t be afraid to take a stand and express an opinion. Be careful not to sink the reader into
an ”on the one hand, on the other hand” swamp.
Justify your opinion. You are welcome to add a reference list to the end of the text.
Note that you are writing for people outside your own field of study, so leave out the jargon
of the field entirely.
Your reader may be a researcher from another research organisation, a business leader,
student or stay-at-home parent. Therefore, it is not worth delving deep into the organisation’s
internal issues; focus instead on writing interestingly about your own work.
Use clear, plain language and carefully explain difficult concepts.

