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FENESTRA FINNORUM        
BLOGINKIRJOITUSOHJEET      

 

1) Yleistä blogista 

Näköaloja Villa Lantesta -blogin (http://fenestrafinnorum.com/) tavoitteena on 

lisätä tietoisuutta Suomen Rooman-instituutin toiminnasta ja tutkimuksellisista 

sisällöistä erityisesti suomenkielisen yleisön keskuudessa. Blogi on helposti 

lähestyttävä foorumi, jonka avulla saadaan instituutin toiminnalle lisää näkyvyyttä 

ja tunnettuutta.  

Blogiin tulevien kirjoitusten tulee olla yleistajuisia. Toivomme kirjoituksia 

omaan tutkimusaiheeseen tai taiteellisen työhön liittyvästä aiheesta. Tyylin tulee 

olla tieteellisiä tekstejä populaarimpi ja näkökulma helposti lähestyttävä. 

Blogiin voivat tarjota kirjoituksia kaikkia, jotka ovat tekemisissä instituutin 

kanssa. Pyrkimyksenä on saada kirjoituksia erilaisista näkökulmista ja aiheita eri 

aloja edustavilta ihmisiltä. Kirjoituksia pyritään julkaisemaan keskimäärin kerran 

kuussa. 

Blogiin kirjoittaminen on täysin vapaaehtoista eikä siitä makseta korvausta. 

 

2) Kohderyhmä 

Kirjoitusten kohderyhmänä ovat niin Villa Lanten tutkijat, taiteilijat, muut 

asukkaat kuin myös laajempi suomenkielinen yleisö. Tarkoituksena on tehdä 

instituuttia tunnetummaksi erityisesti Suomessa ja suomalaiselle yleisölle. 

 

3) Kirjoitusten aiheet 

Kirjoituksensa aiheen voi valita itse, tai kiinnostavia aiheita voidaan ehdottaa tai 

pyytää.  

Hyviä aiheita voivat olla omasta näkökulmasta kirjoitettuna (otsikoi eri tavalla) 

esimerkiksi: 

Oma tutkimusaihe tai yksityiskohta tutkimuksesta 

”Raportti” konsertista/seminaarista/tapahtumasta 

http://fenestrafinnorum.com/
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Rooman jonkin arkiston/museon/historiallisen kohteen esittely oman 

tutkimuksen/työskentelyn kannalta 

Villa Lanten tai instituutin historiaan liittyvät aiheet 

Villa Lanten tai instituutin historiaan liittyvät henkilöt 

Vältä blogikirjoituksessa kliseisiä kuvauksia Villa Lantesta avautuvasta 

näköalasta yms. Sen sijaan pyri kertomaan joku kiinnostava 

yksityiskohta tutkimuksestasi.  

 

4) Kirjoitusten pituus ja tyyli 

Blogikirjoituksen tulee olla lyhyt ja napakka. Merkkejä voi olla välilyöntien 

kanssa noin 3000–6000, sen pidempiä tekstejä julkaisemme vain 

poikkeustapauksessa. Kirjoitus voi olla persoonallinen, mutta sen tulee olla 

kuitenkin asiapitoinen. Kirjoituksessa tulee olla jokin johtoajatus, punainen lanka, 

jonka ympärille se rakentuu. 

Kaikki tekstit oikoluetaan ennen julkaisua. Kirjoitukseen toivotaan liitettäväksi 

myös 1-3 hyvälaatuista kuvaa kuvateksteineen (+kuvaajan tiedot). 

Kirjoituksen loppuun voi lisätä listan lukusuosituksista tai linkeistä. 

 


