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Tervetuloa kirjoittamaan Elinikäisen ohjauksen verkkolehteen! 

http://verkkolehdet.jamk.fi/elo 

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo on verkkojulkaisu, joka kokoaa yhteen elinikäiseen oppimiseen ja 

ohjaukseen sekä niiden kehittämiseen liittyvää aineistoa. Lehden tehtävänä on tuoda näkyväksi elinikäisen 

ohjauksen merkittävyyttä niin elinikäisen oppimisen kuin yhteiskunnallisen ja työelämän kehittämisen 

näkökulmista.  

Elinikäisen ohjauksen verkkolehden toimittamisesta vastaa JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, ja 

verkkolehteä toimitetaan yhteistyössä Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen (VOKES) ja CIMOn 

Euroguidance-toiminnan kanssa. 

Ohjeita kirjoittajille 

Verkkolehden aineistot voivat olla ohjausalan asiantuntija-artikkeleita, henkilöesittelyitä, puheenvuoroja, ja 

uutisia. Ne voivat olla myös kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Muotoa ei ole rajattu 

kirjoitettuihin teksteihin, vaan otamme vastaan myös videoita ja muuta visuaalista aineistoa. 

Kaikki lehteen lähetetyt tekstit oikoluetaan ennen julkaisua. Toimitus pidättää oikeuden tekstin 

muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa. Kirjoittajilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli 

siihen on tehty muutoksia. Kirjoittajille ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu sivustolla. 

Artikkeleihin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimitathan kuvista mahdollisimman hyvälaatuisen version 

toimitukseen, esim. kaaviokuva alkuperäisessä tiedostomuodossaan.  

Verkkolehden sisältö koostuu lähinnä kahden tyyppisistä kirjoituksista: verkkoartikkeleista, jotka voivat olla 

sisällöltään ja tyyliltään vapaampia, sekä asiantuntija-artikkeleista, jotka ovat laajempia ja yleensä 

tutkimustietoon perustuvia kirjoituksia. Katso tarkempia ohjeita näihin liittyen alta. 

Lähteiden merkitsemisestä: Kirjoittajat vastaavat tekstiensä lähdemerkinnöistä ja niiden paikkansa 

pitävyydestä. Lähdemerkinnöissä voi noudattaa esimerkiksi opinnäytetöiden raportointiohjeita, ks. esim. 

JAMKin ohjeistus http://www.jamk.fi/kirjasto/opinnaytteentekijalle/ohjeet 
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Verkkoartikkeli 

 Tekstin pituus on 1-3 A4-sivua (tekstinkäsittelyohjelmassa tekstikoko 11, riviväli 1,5). 

 Liitä mukaan kuvituskuva tai -kuvia, jos mahdollista. 

 

Asiantuntija-artikkeli 

 Asiantuntija-artikkeli voi olla pidempi kuin verkkoartikkeli. Tekstin pituus 2-6 A4-sivua (tekstikoko 11, 
riviväli 1,5).  

 Tekstiin voidaan liittää kuvioita. Toimita kaavioista ja kuvista mahdollisimman hyvälaatuinen versio, 
esim. kaavio alkuperäisessä tiedostomuodossaan. Myös kuvituskuvat, esim. kirjoittajan valokuva, 
ovat toivottuja. 

 Huolehdithan riittävistä lähdemerkinnöistä!  

 
Oikeus teksteihin säilyy kirjoittajilla. Samoin kirjoittajat ovat vastuussa kirjoittamansa sisällön 
paikkansapitävyydestä ja lähdemerkinnöistä.  
 

Lisätietoja 

Päätoimittaja Auli Ryhänen, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu  

puh. 040 594 1476, sähköposti etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Innova, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä 

Aineistoideoista voit keskustella myös toimituskunnan jäsenten kanssa. Löydät tiedot toimituskunnasta: 

http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/toimitus/ 

 

 

  


