
 
 

Osviitalle uusia tekijöitä 

Osviitta on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä työnohjauksen ammattilehti. Se tukee 
työnohjaajia heidän ammattitaidossaan, lisää ymmärrystä työnohjauksesta ja työelämästä. 
Osviitta on STOryn jäsenlehti, jota voi myös tilata. Sen painos on noin 2 600 kpl. Osviitan 
tekemisestä vastaavat päätoimittajan ja editoivan toimittajan/toimitussihteerin lisäksi 4–6 
toimituskunnan jäsentä. 

 

Haemme nyt päätoimittajaa, editoivaa toimittajaa ja 
täydennystä toimituskuntaan 

Hakeminen 

Kaikkiin tehtäviin hakemukset on lähetettävä perjantaihin  2.10.2020  mennessä 
osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Kirjoita viestin aihekenttään ”Osviitan 
päätoimittaja”,”Osviitan editoiva toimittaja” tai ”Osviitan toimituskunta”. 
Päätoimittajan ja editoivan toimittajan/toimitussihteerin tehtävien jaosta voidaan sopia 
joustavasti. 

Osviitan päätoimittajaa 

Päätoimittaja on vastuussa lehden sisällöstä ja sen kehittämisestä. 

Päätoimittaja 

• Vastaa juridisesti lehden sisällöstä ja journalististen ohjeiden noudattamisesta. 
• Vastaa lehden taloudesta yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. 
• Valmistelee ja esittelee Osviittaa koskevat asiat hallitukselle. 
• Kirjoittaa pääkirjoituksia ja mahdollisesti muita juttuja. 
• Hankkii mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia. 
•  

Päätoimittajan apuna lehden tekemisessä editoiva toimittaja/toimitussihteeri, toimituskunta 
ja toiminnanjohtaja. 

Toivomme, että päätoimittaja voisi aloittaa tehtävässä syyskauden lopulla. Päätoimittajan 
tehtävä on määräaikainen vuoden 2022 loppuun. Päätoimittajalle maksetaan tehtävästä 
palkkio per toimitettu lehti. 

Päätoimittajan tehtävässä on eduksi, jos hän on hyvin perehtynyt työnohjaukseen ja sen 
tutkimukseen sekä tuntee laaja-alaisemminkin työelämää ja siihen liittyvää tutkimusta. 
Myös kokemus lehden toimittamisesta on hyödyksi. 
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Lisätietoja tehtävästä antavat: 
STOryn puheenjohtaja Riitta Malkamäki, riitta.malkamaki@sano.fi 
STOryn toiminnanjohtaja Tuula Penttilä, tuula.penttila@suomentyönohjaajat.fi p. 050 
5644822 
  

Osviitan editoiva toimittaja/toimitussihteeri 

Osviitan editoiva toimittaja/toimitussihteeri suunnittelee ja toteuttaa lehden yhdessä 
päätoimittajan ja graafikon kanssa.  Hän tilaa lehteen juttuja, valmentaa kirjoittajia, editoi 
tekstejä sekä toimittaa lehden aineiston taittajalle ja kirjapainoon sekä hankkii 
mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia. 

Kokemus lehden toimittamisesta on tehtävän hoitamisessa välttämätöntä. Työnohjaukseen 
ja työelämän tutkimukseen perehtyminen on tehtävässä eduksi. 

Toivomme, että editoiva toimittaja voisi aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian. Tehtävä 
on määräaikainen kaudet 2021–2022 

Editoivalle toimittajalle maksetaan palkkio per toimitettu lehti. 

Lisätietoja antavat: 
Päätoimittaja Heli Koppelo, paatoimittaja.osviitta@suomentyonohjaajat.fi 
STOryn toiminnanjohtaja Tuula Penttilä, tuula.penttila@suomentyönohjaajat.fi p. 050 
5644822 
  

Osviitta toimituskunta 

Toimituskunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausia voi olla peräkkäin useita. 
Haemme nyt täydennystä kaudelle 2021–2022. 

Toimituskunnan jäsenet ovat yhdistykseen kuuluvia työnohjaajia, ja he edustavat 
monipuolista työnohjaukseen liittyvää asiantuntemusta. Tehtävän kannalta on eduksi, jos 
toimituskunnan jäsenellä on kokemusta lehtijuttujen kirjoittamisesta. Arvostamme 
työnohjauskokemuksesta tai työelämän tutkimuksesta kertynyttä osaamista. 

Tehtävät 

• Osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: lehden suunnitteluun ja 
ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun. 

• Kirjoittaa juttuja ja tekee haastatteluja. 
• Hankkii mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia. 
• Hankkii palautetta toimituskunnan käyttöön. 
• Osallistuu lehden jatkuvaan kehittämiseen. 
• Osallistuu toimituskunnan kokouksiin etänä ja STOryn tiloissa Helsingissä. 
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Toimituskunnan jäsenen tehtävä on STOryn vapaaehtoistyötä. Toimituskuntatyöstä 
maksetaan 100 €/ilmestynyt lehti. Lisäksi matkakulut korvataan yhdistyksen 
kuluohjeistuksen mukaan. 

Hakemus 

Odotamme sinulta napakkaa hakemusta. Perustele siinä lyhyesti, miksi haet aktiiviseksi 
Osviitan toimituskunnan jäseneksi. Kerro myös näkemyksistäsi, millaisia lukijoiden tarpeita 
Osviitan sisällön tulisi mielestäsi palvella. Arvostamme myös mahdollisia juttunäytteitä. 

Lisätietoja antavat: 
Päätoimittaja Heli Koppelo, paatoimittaja.osviitta@suomentyonohjaajat.fi 
STOryn toiminnanjohtaja Tuula Penttilä, tuula.penttila@suomentyönohjaajat.fi p. 050 
5644822 
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