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Mikä on lehdistötiedote / lehdistökutsu? 

Lehdistötiedote on tiedote lehdistölle, joka lähetetään toimittajille ja lehtien toimituksiin 

sähköpostitse. Lehdistötiedotteessa kerrotaan uutisesta. 

Lehdistökutsu on etukäteiskutsu, joka lähetetään toimittajille ja lehtien toimituksiin 

sähköpostitse. Kutsussa pyydetään toimittajia saapumaan lehdistötilaisuuteen tai 

tiedotustilaisuuteen, missä julkistetaan uutinen. Lehdistökutsu voi toimia myös kutsuna tulla 

tutustumaan tapahtumaan tai muuhun tilaisuuteen. 

Miten lehtistötiedote kirjoitetaan? 

Mieti, mikä on viestisi kärki, joka kiinnostaa ihmisiä ja jolla yhdistyksesi tai yrityksesi erottuu 

massasta. Lehtien toimitukset saavat kymmenittäin, elle jopa satoja sähköposteja päivässä. 

Lehdistötiedotteessa ja –kutsussa tulee olla otsikko sekä leipäteksti, jotka houkuttelevat 

lukemaan tekstin. Yhteystiedot tulevat itse tekstin jälkeen (nimi, puhelinnumero, sähköposti, 

osoite jne.). 

Jos olet järjestämässä tapahtumaa, mainitse ainakin sen ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), 

missä se järjestetään, Kuka sen järjestää sekä mitä tapahtumassa tapahtuu (esim. ohjelma). 

Kirjoita lyhyesti (enintaan yksi A4-liuska) ja kirjoita teksti suoraan sähköpostiin, jotta se saa 

paremmin huomion toimituksissa. 

Voit halutessasi lähettää tekstisi myös sähköpostiliitteenä, mieluiten pdf-tiedostona, yhdessä 

muiden liitteiden, kuten kuvien ja logojen, kanssa. Kuvien tulee olla korkearesoluutioisia, ja 

niiden tulee olla aina omina liitteinä, ei samassa tiedostossa tekstin kanssa. 

Sähköpostin aihe/ämne/subject ei saa olla pelkkä ”Lehdistötiedote” tai ”Lehdistökutsu”, vaan 

siinä tulee mainita selkeästi mistä on kyse sekä ajankohta. Esimerkkeinä 

 ”Lehdistökutsu: Kemiönsaaren nypläysyhdistyksen 40-vuotisjuhla 22.8.2018” 

 ”Lehdistötiedote 22.8.2018: Kemiönsaaren nypläysyhdistys sai 200 uutta jäsentä 
vuonna 2018” 

Mikäli lehdistötiedote on vapaa julkaistavaksi heti, kirjoita mieluusti ”Julkaisuvapaa heti” 

tekstin alkuun. 

Mikäli kyseessä on uutinen, josta haluat toimitusten tietävän etukäteen, mutta uutisoivan 

asiasta vasta tiettynä päivänä, kirjoita sähköpostiin/lehdistötiedotteeseen esim. ”Julkaisuvapaa 

22.8.2018 klo 10.00”. 

Milloin lehdistötiedotteita/-kutsuja lähetetään? 

Lehdistökutsu on hyvä lähettää aikaisintaan noin viikko ennen tapahtumaa. Voit lähettää 

saman kutsun muistutuksena uudestaan paria päivää ennen tapahtumaa. 



Lehdistötiedote olisi hyvä lähettää aamupäivällä. Toimitukset kokoontuvat yleisesti aamulla 

noin klo 8-9, jolloin päivän työtehtävät jaetaan. Iltapäivisin toimituksissa on kiireisintä, ja 

toimittajia on vaikea tavoittaa. 

Kenelle lähetän lehdistötiedotteen/-kutsun? 

Mieti mikä on kohderyhmäsi ja kuinka suurta kiinnostusta uutisesi tai tapahtumasi voisi 

herättää. Onko kiinnostus paikallista (Kemiönsaari)? Alueellista (Varsinais-Suomi/Turun 

seutu)? Kansallista? Vai jopa kansainvälistä? 

Onko yhteyksiä tiettyyn alueeseen/teemaan esim. matkailuun (matkailulehdet), maaseutuun, 

saaristoon, yrittäjyyteen jne? 

Lehdistötiedote/-kutsu lähetetään ainakin paikallistoimittajalle (sille, joka seuraa 

Kemiönsaaren ja sen lähialueen tapahtumia) sekä toimitusten yleisiin sähköpostiosoitteisiin. 

Jos et tiedä kuka on paikallistoimittaja, lähetä ainoastaan yleiseen sähköpostiin. Yhteystiedot 

löytyvät eri medioiden kotisivuilta. 

Jos olet epävarma uutisen/tapahtuman uutisarvosta, soita toimittajalle tai toimitukseen! 

Esimerkkejä medioista jotka seuraavat Kemiönsaaren tapahtumia ja uutisoivat 

niistä: 

Annonsbladet / Ilmoituslehti  

Åbo Underrättelser 
Yle Åboland 

Salon Seudun Sanomat  

Perniönseudun lehti 

Turun Sanomat 

TS Saaristo (Turun Sanomat)  

Turkulainen 

Yle Turku  

Varsinais-Suomen Yrittäjälehti  

Esimerkki lyhyestä lehdistökutsusta 

(Yläotsikko / Sähköpostin aihe)  
Lehdistökutsu – Kemiönsaaren nypläysyhdistys 

(Otsikko) 

Kemiönsaaren nypläysyhdistyksen juhlanäyttely 22.8.2018 Kemiössä 

(Leipäteksti) 

Tervetuloa Kemiönsaaren nypläysyhdistyksen 40-vuotisjuhlanäyttelyyn. Avajaiset järjestetään 

22.8.2018 klo 10 Villa Landessa, Engelsbyntie 8, Kemiö. Yhdistyksen puheenjohtaja pitää 

puheen. Kahvitarjoilu. 

Ohjelma ja kuvia näyttelystä liitteenä. 



Lisätiedot: 

 

Anita Knyppel 

Puheenjohtaja, Kemiönsaaren nypläysyhdistys 

Knyppelvägen 55, 25700 Kimito 

Puh. 050 555 555, s-posti: anita.knyppel(at)knyppelforeningen.fi 

 

Esimerkki lyhyestä lehdistötiedotteesta 

(Yläotsikko / Sähköpostin aihe) 

Lehdistötiedote 22.8.2018. Julkaisuvapaa. Kemiönsaaren nypläysyhdistys 

(Otsikko) 

Kemiönsaaren nypläysyhdistys sain 300 uutta jäsentä vuonna 2018 

(Ingressi ja leipäteksti) 

Kemiönsaaren nypläysyhdistys on kasvattanut jäsenmääräänsä merkittävästi vuonna 2018. 

300 uutta jäsentä on tullut mukaan vuoden alusta lähtien. 

- Olemme todella tyytyväisiä jäsenmäärän kasvusta, toteaa Anita Knyppel, Kemiönsaaren 

nypläysyhdistyksen puheenjohtaja. 

Yhtenä syynä jäsenmäärän kasvuun on yhdistyksen hallituksen onnistunut 
jäsenhankintakampanja. Knyppelin mukaan nypläyksestä on tullut myös entistä 

trendikkäämpää. 

- Nypläys kuuluu ajan henkeen. Tämä näkyy nuorten jäsenmäärän kasvuna, hän sanoo. 

Kemiönsaaren nypläysyhdistys perustettiin vuonna 1908. Yhdistyksessä on noin 700 jäsentä. 

Lisätiedot: 

 

Anita Knyppel 

Puheenjohtaja, Kemiönsaaren nypläysyhdistys 

Knyppelvägen 55, 25700 Kimito 

Puh. 050 555 555, s-posti: anita.knyppel(at)knyppelforeningen.fi 

 


