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Juttupalkkio-ohje

OAJ Pohjanmaa on hallituksen kokouksissaan
(19.5.2021; 1.11.2022) linjannut, että juttuja
voivat pääsääntöisesti tarjota OAJ:n jäsenet.
Juttupalkkio on 50–100 euroa riippuen jutun
pituudesta: 50 euron jutun vähimmäispituus on
1250 merkkiä välilyönteineen (50 euron juttu).
100 euron jutun vähimmäispituus on 2500
merkkiä välilyönteineen ja juttu sisältää myös
kuvan ja kuvatekstin. OAJ Pohjanmaan
tiedottaja toimii aina myös Pohjanmaan
opettaja -lehden päätoimittajana.
Päätoimittajalla on oikeus päättää jutun
julkaisemisesta ja hinnasta. Jutut julkaistaan
Pohjanmaan opettaja -lehdessä, OAJ
Pohjanmaan nettisivuilla tai muilla digitaalisilla
alustoilla. Kirjoitukset toimitetaan OAJ
Pohjanmaan tiedottajalle.

Tarkennetut ohjeet

OAJ Pohjanmaa pyrkii viestimään opettajana työskentelemisestä, työskentelemiseen
liittyvästä ammattiyhdistystoiminnasta sekä työn tekemiseen vaikuttavista tekijöistä
erityisesti Pohjanmaan alueella entistä laajemmin. Erityisesti OAJ:n jäsenet voivat tarjota
lehteen tulevia juttuja päätoimittajalle joko oma-aloitteisesti tai vaihtoehtoisesti
päätoimittajan pyynnöstä. Jutut julkaistaan siten, että jutun yläreunassa on vinjetti ”Juttuja
alueelta”.

Voit tarjota juttua esimerkiksi jäsentapahtumasta, yhdistystoiminnasta, koulutuskokeilusta,
jäsenten kokemuksista esim. oppivelvollisuudesta tai henkilöstä. Vaikka juttu nivoutuisi
kiinteästi tiettyyn paikkakuntaan, oppilaitokseen tai henkilöön, jutussa olisi hyvä olla jotain,
mikä kiinnostaa OAJ:n jäseniä laajemminkin. Jutun on oltava viimeistelty, oikoluettu ja
jäsennelty väliotsikoin. Juttu sisältää vähintään yhden kuvan ja kuvatekstin. Jutun lopussa
näkyy kirjoittajan nimi. Myös lyhyt kirjoittajakuvaus on toivottava (titteli, työpaikka,
kotipaikkakunta).

Jos koet, että alueeltasi voisi olla
enemmän juttuja ja sinulla on

ehdotus kirjoittajaksi, ota yhteyttä
OAJ Pohjanmaan tiedottajaan!
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OAJ Pohjanmaan yhdistysaktiivit voivat tarjota lausuntoja tai  kannanottoja, joissa tuodaan
esille yleisiä jäseniä koskevia huolenaiheita omalla nimellä. Näistä jutuista palkkio on 50
euroa. Myös kirjoittajan kuva ja lyhyt kirjoittajakuvaus on toivottava (titteli, työpaikka,
kotipaikkakunta).*

Palkkion laskuttaminen ja maksaminen

Kun olet saanut hyväksynnän tarjoamallesi jutulle, kirjoita ja palauta juttu sovittuun aikaan
mennessä sähköpostitse OAJ Pohjanmaan tiedottajalle. Palautettuasi jutun ja saatuasi
vahvistuksen jutun hyväksymisestä välitä hyväksynnän sisältävä sähköpostiviesti
palkkiolomakkeineen kuluessa järjestöassistentti Niina Suokkaalle
(niina.suokas@oajpohjanmaa.fi). Palkkiolomake löytyy OAJ Pohjanmaan verkkosivuilta
yläpalkin linkistä Yhdistysten tuki. Palkkio maksetaan julkaisupäivää seuraavan kuun loppuun
mennessä.

Palkkiolomakkeen allekirjoittamalla vahvistat, että luovutat jutun julkaisuoikeudet OAJ
Pohjanmaalle. OAJ Pohjanmaa voi julkaista jutun Pohjanmaan opettaja -lehdessä ja/tai
verkkosivustollaan osoitteessa www.oajpohjanmaa.fi (sekä etu- että alasivuilla) sekä levittää
tietoa jutusta sosiaalisen median kanavillaan Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Juttupalkkiota ei makseta jutuista, joiden kirjoittaminen kuuluu henkilön toimenkuvaan
keskusjärjestössä tai alueyhdistyksessä.

Tiedottajan/päätoimittajan nimi ja yhteystiedot löytyvät sivuilta

https://www.oajpohjanmaa.fi/keita-me-olemme/


