
 ”Te olette käsin 
hiottu tanskalainen 
kahvipöytä;
puusepän valmistama 
vuode ja kokin omin 
käsin poimimat 
puolukat.”

– Kaarina Hazard, sal:n 
päätösjuhapuheessaan.
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Käsissäsi olevaa jäsenlehteä julkaisee nyt 
p erinteikäs mutta uudelleen nimetty yhdistys, 
Helsingin Seudun Journalistit (HSJ). Helsin
gin Sanomalehtimiesyhdistyksen (HSY) ja 
Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton 
(SAL) yhdistyminen sai sinettinsä lokakuus
sa, ja käytännössä hynttyyt lyötiin yhteen 
marras kuun alussa. 

Nyt kun yhdistymiseen liittyvistä muodolli
suuksista on selvitty, kehitämme tarmokkaas
ti toimintaa ja palveluja kaksi kertaa aiempaa 
suuremmalle jäsenmäärälle. Meitä HSJ:läisiä 
on noin 4 500, ja haluamme tarjota entistä laa
jemmin ja monipuolisemmin koulutusta, vir
kistystä ja stipendejä koko joukolle.

HSJ:ssä vaalimme SAL:n ja HSY:n parhai
ta puolia, mutta rakennamme myös uusia toi
mintamuotoja ja tapoja. Takataskussa on 
kunnian himoisia suunnitelmia, ja uusia hank
keita viritellään koko ajan. Millaista toimin
taa, palvelua tai tukea sinä Journalistiliiton jä
senenä odotat paikallisyhdistykseltäsi? Kerro 
meille, yhteystietomme ovat viereisellä sivulla.

Yhteisen yhdistyksen valmistelu sanoma
lehdissä, aikakauslehdissä ja kustantamoissa 
työskentelevien kesken on sujunut hyvin luon
tevasti. Maailmalla on muotia puhua muurie n 
pystyttämisestä, eikä yhdessä tekeminen ole 
aina ollut helppoa suomalaisessa ammatti
yhdistysliikkeessäkään. Helsingin seudulla 
journalistit ovat kuitenkin ryhtyneet yhdessä 
sanoista tekoihin ja kaataneet yhteisymmär
ryksessä tarpeettomia aitoja. Yhteiselle tontille 
rakennetaan nyt entistä suurempaa taloa, jossa 
on kaikille tilaa toimia.

Teemme parhaamme sen eteen, että HSJ:stä 
tulee jäsenilleen tärkeä journalistien yhteis ö. 
Toivomme, että se kerää entistä useampia 
alalla toimivia ihmisiä yhteen sekä ammatilli
sen kehittymisen että työpaineettoman vapaa
ajan vieton merkeissä. ●

Kaisa Kauppila 
vastaava päätoimittaja

Jyrki Räikkä 
puheenjohtaja 

pääkirjoitus
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Työpaikkaa vaihtaneet toimittajat 
kertovat uratarinansa. Samalla he 

välittävät ajankuvia median muutoksesta.  

Talosta toiseen

teksti ja kuvat kati oksman

Mediaalalta on hävin
nyt vajaassa 10 vuodes
sa parin paperitehtaan 
verran journalistisia 

työpaikkoja. Kun sisällöntuotan
non määrää ei ole vähennetty, on 
tekemisen tahti kasvanut. 

Kun mediaala etsii viisasten
kiveä journalismin rahoittamisek
si, toimittajat toivovat, ettei työn 
laatua enää heikennetä.

Digitalisaatio etenee edelleen. 

Konkareiden mielestä alalla pär
jäävät parhaiten ne, jotka eivät 
hyljeksi uuden oppimista, vaan 
ovat valmiita omaksumaan uudet 
tekniikat. 

Analyysin ja tarinoiden tarve 
ei kuitenkaan katoa. Kyky luoda 
yllätyksellistä ja elämyksellistä 
kerrontaa vie pitkälle, mutta se ei 
vielä oikeuta vakituiseen työpaik
kaan. Työnantajalle on tarjottava 
jotain ekstraa. 

Monitoimimies 
palasi juurilleen

Kari Kortelainen on 
elänyt media-alan 
muutoksen mekaanisesta 
käsityöammatista 
digitaaliseksi. 

Kortelainen poseeraa rennosti Koli
paita päällä Alma Media n aulassa.

Finlandiatalo 2:ksi kutsumansa 
talon työhuoneeseen entinen ay
jyrä ei saa vierasta viedä. Jos sitä 
nyt työhuoneeksi voi edes kutsua.

28 vuotta Talentumilta leivän 
saaneen Kortelaisen palkkanau
hassa on lukenut fuusion myötä 
helmikuusta saakka Alma Media. 

Pitkälle on Nurmeksen mies 
urallaan päässyt.

Kari Kortelainen
●  Syntynyt: 1958 
Nurmeksessa

●  Koulutus: fil. yo., 
Sanoman toimittajakoulu

●  Nykyinen työpaikka: 
Tekniikan Historia 
-lehden tuottaja ja 
Tekniikka&Talouden 
toimittaja, Alma Media Oy

●  Työvuosia journalistina 
yhteensä: 36 + 3 opiskelu-
aikojen kesää

●  Läpikäytyjen yt-
neuvottelujen määrä: 10
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Liina Putkonen
●  Syntynyt: 1973 
Oulussa

●  Koulutus: ylioppilas, 
Haapaveden opiston 
viestintälinja.

●  Nykyinen työpaikka: 
Toimituspäällikkö 
Kaksplus-, Koululainen- 
ja Villivarsa -lehdissä, 
Otavamedia.

●  Työvuosia journalistina 
yhteensä: 22

●  Läpikäytyjen yt-
neuvottelujen määrä: 3
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 ”savusaunasta” se lähti
Karjalan Maan toimitus sijait
si Pielisjoen rannalla, Joensuun 
kantakaupungin etelälaidalla. Sa
vuinen ilmapiiri iski tulijaa vas
taan jo portaissa. 

Vuosikymmeniä aiemmin val
koiset seinät olivat nikotiinin 
kellastamat. Ilmassa leijaili niin 
paksu savu, ettei toimituksessa 
voinut nähdä käytävän päästä toi
seen. Kaikilla, jotka siellä hakka
sivat mekaanista kirjoituskonetta, 
oli sätkä hampaiden välissä.

Kaikilla paitsi Karilla, joka ei 
polttanut.

Karjalan Maan savuisesta ilma
piiristä tie vei Sanoman toimit
tajakouluun, Ilta-Sanomien toi
mitussihteeriksi ja säännöllisen 
työajan perässä Insinööriuutisiin, 
joka muuttui pian Tekniikka &  
Talous nimiseksi.

toimittajasta  
monitoimi koneeksi
Kun Kortelainen meni Tekniikka 
& Talouteen toimitussihteeriksi 
1988, oli taiton siirtyminen tieto
koneelle alkuvaiheessa.

Koneita pelkäämätön Kortelai
nen perehtyi suomalaiseen sivun
suunnittelujärjestelmään ja toi si
vutaiton Tekniikkaan & Talouteen.

– Kymmenessä vuodessa ala 
muuttui niin, että työn, johon oli 
aiemmin tarvittu kokonainen 
kirjapaino tai latomo, pystyi te
kemään yhdellä tietokoneella. Ja 
toiset kymmenen vuotta myöhem
min tuollaisen tietokoneen sai jo 
tavallisen ompelukoneen hinnalla.

Tekniikka&Taloudesta Korte
lainen siirtyi Talouselämän toi
mitussihteeriksi ja graafikoksi ja 
edelleen Metallitekniikkalehteen. 
Yli 20 vuoden ajan hän oli moni
toimikone.

Kuusi vuotta sitten Talentumis
sa palattiin perinteiseen kirjoitta
jataittajatyönjakoon.

Valintatilanteessa Kortelainen 
palasi kirjoittajaksi.

takaisin lähtöpisteeseen
Nykyään Tekniikan Historia leh
den tuottajana Kortelainen tilaa 
juttuja ja kirjoittaa itse niistä puo
let. Lisäksi hän hyppää auttamassa 
Tekniikka & Talous lehdessä. 

Ajankuvaan kuuluu myös, että 
juttuja versioidaan saman lehtiper
heen eri lehtiin.

Uran varrella juttutyyppien kirjo 
on laajentunut. Aikakauslehtipuo
lella juttujen pituus vaihtelee 500 
merkistä 50 000:een. Ennen lähes 
kaikki oli tasamittaista. 

Kolari ja urheiluuutisia robo
tit kirjoittavat jo sujuvasti, mutta 
Alma Mediassa niitä ei ole otettu 
vielä käyttöön. Digiloikka terveh
dyttää Kortelaisen mielestä media
alan kustannusrakennetta. 

– En usko, että viiden vuoden 
päästä päivittäistä uutislehteä kul
jetetaan enää pitkin ja poikin Suo
menmaata.

Talentumin yhdistyttyä Alma Me
diaan Kortelainen jakaa ”työhuo
neen” hieman vajaan kahdensadan 
kollegan kanssa. Lokakuun alussa 
joukkoon liittyi vielä Alman osta
neen Uuden Suomen toimituskunta.

Laajahkoihin ja keskittymistä 
vaativiin juttuprojekteihin Korte
lainen paneutuu kotona.

Nykyisessä työssään Tekniikan 
Historia lehden tuottajana hän on 
hallinnollisesti samassa toimituk
sessa kuin Talentumilla vuonna 
1988 aloittaessaan. Alkupisteessä 
hän on toisellakin tavalla.

– Olisin päässyt Joensuun korkea
kouluun lukemaan myös historiaa. 

Tekniikan ja historian fani on 
löytänyt oman paikkansa. ●

Kaikkihan lapsistaan lääkäreitä 
toivovat.

Tai ainakin melkein.
Liina Putkonen halusi lasten

psykiatriksi.
Kun opiskelupaikka lääkikseen 

ei auennut ensimmäisellä yrittä
mällä, Liinan äiti ehdotti tyttärel
leen välivuotta Haapaveden opis
ton viestintälinjalla.

Putkonen oli aina pitänyt kir
joittamisesta, joten hän hyväksyi 
idean. Kävi niin, että kun 20vuo
tias Putkonen meni opintoihin 
kuuluvaan kuukauden harjoitte
luun Kalevaan, hän jäi sille tielle.

Alku ei ollut helppo. Liinan 

Kvartaaleja 
karkuun 
perheyhtiöön

k ädet tärisivät ja sydän hakkasi 
haastateltavan puhelinnumeroa vei
vatessa. Hän oli aidosti yllättynyt, 
että haastateltavat suostuivat puhu
maan hänelle.

Kalevassa Putkonen työskenteli 
kuusi vuotta. Ei osastoa, jossa hän 
ei olisi työskennellyt.

Siihen aikaan Kalevasta pu
huttiin leikillisesti Ilta-Sanomien 
farmiliigana, koska niin moni toi
mittaja siirtyi Oulusta Sanomille. 
Sinne lähti myös uusia kokemuksia 
janoava Putkonen. 

Sanomakonsernissa vierähti 15 
vuotta. Ilta-Sanomilla hän erikois
tui terveysaiheisiin, ja muun muas
sa Meidän Perhelehden toimitus
päällikkönä hän perehtyi erilaisiin 
hyvinvointikonsepteihin.  

– Oli hyvä, että minusta ei tullut 
lääkäriä. Olen niin herkkä, että en 
varmasti olisi osannut olla tuomat
ta töitäni kotiin.

Nykyään Putkonen seuraa lasten 
hyvinvointi teemaa Otavamedialla 
Kaksplus, Koululainen ja Villivarsa 
lehtien toimituspäällikkönä.

Liina Putkosen ura on 
kuin hampurilainen.

Kortelainen jakaa 
”työhuoneen” hieman 
vajaan kahdensadan 
kollegan kanssa.

– Olen saanut nähdä ja kokea niin 
paljon, etten kadu puolivahingossa 
tekemääni uravalintaa.

journalistinen lintukoto
Sanomien ytkuvioissa toimitus
päällikkö Putkonen saatteli monia 
hyviä kollegoita huoneeseen, jossa 
irtisanomisilmoituksia annettiin. 

– Jotkut sanoivat, että yt:t muut
tuvat kerta kerralta helpommaksi. 
Minulle kävi päinvastoin, Putkonen 
muistelee silmät kostuen. 

Sanomien vaikeista hetkistä huo
limatta Meidän Perhe lehti on jää
nyt hänen mieleensä journalistisena 
lintukotona. Siellä oli siihen aikaan 
hyvät resurssit ja esimies, jota Put
konen pitää yhä esikuvanaan niin 
kirjoittajana kuin esimiehenä. 

– Päätoimittaja Satu Vasantola oli 
rakentamassa juttuja yhdessä meidän 
toimittajien kanssa. Hän pyysi meitä 
tekemään uusia asioita, piti meidät 
hereillä ja alttiina elämälle.

Putkonen itsekin on mukana leh
denteossa ja esimiehenä haluaa tur
vata alaistensa jaksamisen.

Hyvässä muistissa on, miten hän 
itse nuorena toimittajana huhki uu
vuksiin asti.

– Kun Otavamediassa teemme tii
meissä lehtiä ristiin rastiin, saattaa 
jollekin henkilölle kertyä huomaa
matta työtä liikaa. Minulle saa sa
noa myös ei, jos ei ehdi. 

Aikakauslehtipuolelle rantautu
nutta lehtiperheajattelua Putkonen 
pitää hyvänä asiana.

– Kannatan parviälyä, eli sitä, 
että asioita mietitään ja ideoidaan 
porukalla. 

Putkosen ura muistuttaa raken
teeltaan hampurilaista. Pohjana on 
perheyhtiö, pihvinä pörssiyhtiö, ja 
kantena on nykyinen työnantaja Ota
vamedia, joka on perheyhtiö. Hän 
toivoo, että voisi tehdä loppuuransa 
kvartaalien ulottumattomissa. 

– Journalismia ei tehdä kvartaa
leittain. Sisältöjen kehittäminen 
vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja 
testaamista. ●



Elisa Tikkanen
●  Syntynyt: 1974 
Jyväskylässä 

●  Koulutus: yhteiskunta-
tieteiden mais teri, 
Tampere, pää  aineena 
tiedotus oppi

●  Nykyinen työpaikka: 
op-ryhmän tiedottaja

●  Työvuosia journa-
listina yhteensä: 22

●  Läpikäytyjen yt- 
neu vottelujen määrä: 6
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 ”Jos joku olisi kolme vuotta sitten 
sanonut, että työskentelen 
ison pankin viestinnässä, olisin 
varmaan nauranut.

Eroaako sanoma- ja 
aikauslehtityö enää? 
Sekä sanoma- että aikakaus-
lehdissä toimittajat tekevät nyt 
enemmän juttuja kuin aiemmin 
ja juttuihin käytettävissä oleva 
aika on lyhentynyt. Sanomaleh-
tien viikonloppunumeroissa ja 
-liitteissä työ on usein aikaus-
lehtimäistä, mutta jutussamme 
haastatellut henkilöt löysivät 
työstä vielä myös eroja. 

• Sanomalehdissä ihminen ja 
tarina ovat usein alisteisia hek-
tiselle uutistyölle. Yhtä syvä 
paneutuminen aiheeseen tai 
haastateltavaan kuin aikakaus-
lehdessä ei ole mahdollista.

• Uutistyössä käydään yhä 
harvemmin juttukeikoilla. Jos 
kentälle jalkautuminen lopete-
taan, unohdetaan, mistä jour-
nalismissa on kyse. 

• Aikakauslehtipuolella ken-
tälle jalkaudutaan edelleen 
ja puhelimeen tartutaan vain 
lyhyitä ja napakoita juttuja 
t ehtäessä.

• Sanomalehti- ja aikakausleh-
tityö eroavat vielä visuaalisuu-
dessa, mutta sanomalehdissä 
sillä ei ole yhtä suurta paino-
arvoa kuin aikakauslehdissä.

op:n pääkonttorissa ei paljon 
hapannaamoja liiku. Miehet ja 
naiset suihkivat neonväreissään 
viereiselle salille, kun juttelem
me journalismista syyskuise
na arkiiltana Elisa Tikkasen 
kanssa OPryhmän aulassa Hel
singin Vallilassa.

Uransa varrella useita journa
listipalkintoja ja palkintoehdok
kuuksia napsinut Tikkanen irti
sanottiin MTV:ltä kesällä 2015. 
Kun tilalle tarjoutui kuukau
sipalkkainen toimi mediaalan 
liepeiltä, hän päätti antaa sille 
mahdollisuuden.

OP:n ulkoisen viestinnä n 
t iedottajana Tikkanen on 
kiirei sempi kuin toimittaja
na koskaan. Ensimmäistä ker
taa uransa aikana hänellä on 
tulostavoitteet, mutta työ on 
i nnostavaa.

Uutta 
inspiraatiota 
viestintä alalta

varmempi elanto 
Tikkanen on tyypillinen alall e 
pyrkinyt kympin tyttö. Journa
lismin lisäksi häntä kiinnosti 
ainoas taan kuvataide, mutta sen 
hän hylkäsi epävarmana toimeen
tulon lähteenä.

– Jälkikäteen ajatellen valintani 
oli perusteisiin nähden väärä, hän 
naurahtaa.

Vuonna 1992 Tampereella jour
nalismin opintonsa aloittaneil
le vakuuteltiin optimistisia työ
näkymiä.

– Meille sanottiin, että teidät 
revitään käsistä. Oletus oli, että 
kaikkien eläköityvien toimittajien 
tilalle otetaan korvaaja. Niinhän 
ei tietenkään käynyt.

Ennen Maikkaria Tikkanen 
ehti työskennellä mm. Kodin 
K uvalehdessä, Iltalehdessä,  
Ylellä, Helsingin Sanomien  

NYT-liitteess ä, Annassa ja Uutis-
vuodon käsikirjoitustiimissä.

Hänen cv:nsä on vaikuttava. 
– Jos joku olisi kolme vuotta 

sitten sanonut, että työskentelen 
ison suomalaisen pankin viestin
nässä, olisin varmaan nauranut.

konkarista noviisiksi
Vielä toimittajana ollessaan Tik
kanen piti viestinnän ammattilai
sia vastapareina ja esteinä. 

Ennakkoluulot ovat ropisseet 
työtä tekemällä.

– Viestinnässä tehdään paljon 
näkymätöntä työtä. Esimerkiksi 
todella paljon aikaa voi viedä, että 
löydän toimittajalle hyvän haasta
teltavan. Mutta toimittaja voi pi
tää sitä tahallisena viivyttelynä. 

Tikkanen arvostaa sitä, että 
häntä on kohdeltu työpaikallaan 
tasavertaisena kollegana, vaik
ka lähes kaikki on pitänyt opetella 
nollasta. 

– Olen saanut oppia paljon sellai
sia asioita, joita en toimittajana op
pisi ikinä, koska en pääsisi seuraa
maan yritysmaailmaa niin läheltä.

tehostaminen tukahduttaa 
OPryhmässä Tikkanen pääsee 
luomaan myös uutta. Vaikka ta
loudellinen taantuma on kaikkial
la sama, pankkiryhmässä ei syn
kistellä. 

Tikkasta harmittaa, että mo
nissa toimituksissa jatkuva sääs
täminen ja tehostaminen tappaa 
luovuuden ja tuo ylimääräistä 
p ainetta. 

– Eivät toimittajat tyhmiä ole.  
Taloudellisten haasteiden muis
tuttaminen yhä uudelleen ja uu
delleen ei inspiroi henkilöstöä eikä 
viritä tarmoa ja toivoa työpäivään. 
Kyllä täälläkin eletään säästäväi
sesti, mutta koko ajan suunnitel
laan uutta. Se on niin innostavaa!

perinteet uusiksi
Tikkanen kirjoitti ensimmäis
ten joukossa juttuja mm. Suomen 

Tutkiva journalisti 
päätti 22 
toimittajavuoden 
jälkeen kokeilla 
jotain uutta.

vasta rintaliikkeen ja Perussuoma
laisten yhteyksistä 2011. Hänellä 
oli jo silloin vainua, että aiheella 
voisi olla suurempaa yhteiskun
nallista merkitystä.

Tutkiva journalismi oli jotain, 
mitä hän rakasti ja jossa hän oli 
hyvä. 

Ensimmäisellä kesälomallaan 
OPryhmän palveluksessa Tikka
nen ehti miettiä, kaipasiko hän ta
kaisin toimittajan työhön. 

– Kaipuu oli hirveän helppo tal
tuttaa miettimällä, mitä mä kaik
kein mieluiten tekisin. Sitä työtä 
ei hirveän paljon enää ole.  Ja työ
tä, missä mä en halua olla muka
na, tehdään paljon.

Jos media perustettaisiin nyt, 
mitä se tarjoaisi lukijoilleen? Sii
näpä kysymys, jota Tikkanen toi
voisi median pohtivan.

– Nyt kilpaillaan siitä, kuka te
kee samat uutissisällöt nopeim
min, ja miten saadaan yleisö 
lukemaan ne juuri meidän sivuil
tamme. 

Tikkanen ei usko, että uutis
mediat pärjäävät keskittymällä 
pelkkiin uutisiin. 

– Osa medioista voisi luopua 
perinteisestä uutiskilpailusta tai 
luoda rinnalle täysin puhtaalta 
pöydältä jotain sellaista, mitä kil
pailijat eivät voi tarjota. 

Sitä ”jotain sellaista” Tikka
nenkin haluaa ehkä olla vielä 
l uomassa. ● 
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Kustannus toimittajasta 
tuli projektipäällikkö
Digiloikka mullisti oppi materiaali toimittajien työn.

teksti annamari typpö

yhteyttä alihankkijoihin ja konser
nin itpuoleen, Haapanen kertoo.

Haapasen mielestä opetusme
netelmien kehittyminen on teh
nyt työstä entistä motivoivampaa 
ja monipuolisempaa, mutta myös 
huomattavasti vaativampaa.

– On piristävää, kun saa ajatella 
tuoreella tavalla ja tehdä innovatii
visia asioita. Jos haluaa vaikuttaa 
ja luoda uutta, edellytykset siihen 
ovat paljon paremmat kuin ennen.

osaavat oppikirjailijat  
yhä elinehto
Teknologia kehittyy vauhdik
kaasti ja tarjoaa jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia. Oppimateriaa
leja tehdään kuitenkin sisällön, ei 
teknologian ehdoilla.

Kun aiemmin suunniteltiin 
ensin oppikirja ja sitten sen ym
pärille sähköiset tuotteet, nyt 
digitaalisuus otetaan huomioon 
jo käsikirjoitusvaiheessa. Ensin 
hahmotellaan päälinjat ja tavoit
teet, sitten mietitään, millainen 
sisältö toimii parhaiten missäkin 
välineessä. Niin painetun kuin 
sähköisenkin oppimateriaalin 
elinehtoja ovat toimiva käsikirjoi
tus sekä kokeneet, osaavat oppi
kirjailijat.

Perinteisen tekstin ja kuvan li
säksi digimateriaaleissa käyte
tään paljon videoita ja animaa
tioita. Uutta ovat myös digikokeet, 
joiden kautta opettaja voi seura
ta oppilaan osaamista ja käyt
tää kokeista kertyvää dataa oman 
työnsä apuna. Sanoma Pron oppi
materiaalitoimitus pääsee hyö
dyntämään samaan konserniin 
kuuluvan Helsingin Sanomien 
datajournalistien työkaluja. Sitä 
kautta oppimateriaaleja voidaan 
rikastaa esimerkiksi aikajanoilla, 

on entistä enemmän konseptoin
tia sekä kokonaisuuksien, aika
taulujen ja tiimien hallintaa, ku
vailee Emilia Haapanen Otavalta.

Aiemmin kustannustoimitta
jana toiminut Haapanen siirtyi 
puolisen vuotta sitten humanis
tisten oppimateriaalien verkko
tuottajaksi.

– Verkkotuottaja auttaa kustan
nustoimittajaa konseptoimaan di
gituotteen, koostaa siitä prototyy
pin malliksi tuotannolle sekä pitää 

Digitalisaatio muuttaa maail
maa, eikä koulu laitos ole 
poikkeus. Suomen alakou

luissa otettiin tänä syksynä käyt
töön uusi opetussuunnitelma, jossa 
tieto ja viestintätekniikka on sekä 
oppiaine että oppimisen väline.

Opetus ja oppimismenetel mien 
murros näkyy myös oppimate
riaaleja kehittävien kustannus
toimittajien työssä.

– Viimeisen viiden vuoden 
a ikana muutos on ollut hurja. Työ 

Oppilas harjoittelee omalla  
avatar-hahmollaan Bingel-maail-
massa, jonka tehtävät liittyvät 
oppiaineen oppisisältöihin.
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interaktiivisella grafiikalla ja eri
laisilla tietovisoilla ja miniäänes
tyksillä.

Digitaalisuus ei kuitenkaan ole 
itseisarvo, vaan väline.

– Kysymys on ennen kaikkea sii
tä, mitä sellaista sähköiset mate
riaalit tuovat oppimiseen, mitä 
kirja ei voi tuoda, tiivistää perus
opetuksen liiketoiminnasta Sano
ma Prolla vastaava Mika Perttola.

Perttola nostaa esiin oppilas
keskeisyyden ja uudet motivointi
mahdollisuudet.

– Digitaalisuus mahdollistaa 
personoidun oppimisen ja eriyttä
misen. Oppilas voi edetä oman ta
sonsa ja oppimiskykynsä mukaan, 
mikä kasvattaa motivaatiota.

Oppimiseen houkutellaan myös 
pelillisyydellä. Sanoma Prolla on 
alakoulun opetussuunnitelman 
mukainen Bingelpelimaailma. 
Siellä lapsi tekee digitaalisia teh
täviä ja saa palkinnoksi virtuaa
lista rahaa, jolla voi sitten räätä
löidä avatarhahmoaan tai pelata 
viihteellisempiä pelejä.

printin asema ei horju
Toisin kuin nyt käytävästä kes
kustelusta voisi päätellä, oppi
materiaalien digitalisointi alkoi 
jo 1990luvun puolivälissä. Digi
materiaalien käyttö on kuiten
kin ollut vähäistä, eikä tilanne ole 

vieläkään juuri muuttunut. Esi
merkiksi Sanoma Pron liikevaih
dosta edelleen ylivoimaisesti suu
rin osa tulee printistä.

Lukion puolella muutos on ollut 
Perttolan mukaan suurempi, kii
tos sähköisten ylioppilaskokeiden, 
joiden myötä ekirjojen myynti
määrät ovat moninkertaistuneet.

Printti siis jyrää yhä oppimate
riaaleissa. Syitä on monia.

– Printti on opettajille tuttu ja 
turvallinen väline. Se toimii, vaik
ka laitteet hajoaisivat ja verkot 
kaatuisivat, Perttola sanoo.

Merkittävin syy digimateriaa
lien vähäiseen käyttöön lienee se, 
ettei läheskään kaikissa Suomen 
kunnissa ja kouluissa ole rahaa 
uusiin laitteisiin ja riittävän järei
siin verkkoihin.

Niinpä käytännössä kaikki ma
teriaalit pitää julkaista sekä print
tinä että diginä. Se taas tuo lisää 
työtä kustannustoimittajille, vaik
ka osa työstä ostetaan ulkoa.

– Työ on lisääntynyt ihan hir
veästi, mutta henkilöstön mää
rässä tämä ei näy, sanoo Sanoma 
Prolla alakoulun englannin oppi
materiaaleja tekevä Maria Kiiso.

Kiison mukaan työhön on tullut 
paljon mekaanista tarkistustyötä, 
jota ei pelkkää printtiä tehtäes
sä ollut. Myös asiakaspalautteen 
määrä on kasvanut. Yhteydenotot 

liittyvät useimmiten tuotteiden 
toimintaan ja teknisiin ongelmiin.

Kiireen tuntua lisää sekin, ette i 
digitaalinen tuote tule koskaan 
valmiiksi.

– Toki printissäkin virheet kor
jataan uusintapainoksiin, mutta 
muuten sen saa pois mielestä. Di
gitaalisten tuotteiden kanssa työ 
sen sijaan aina vain jatkuu ja kor
jauksia tehdään päivittäin. Työ
taakka tuntuu suuremmalta, kun 
koko ajan tehdään uutta, vaikka 
vanhakaan ei ole vielä valmis.

joka päivä uutta oppien
Työmäärän lisäksi myös työn vaa
timukset ovat lisääntyneet. Yhden 
tuoteperheen tekemiseen osallis
tuu huomattavasti suurempi jouk
ko kuin ennen: mukana voi olla 
kustannustoimittajan, verkkotuot
tajan, oppikirjailijan, graafikon, 
taittajan, kielenhuoltajan ja mark
kinoinnin lisäksi koodareita, pe
lisuunnittelijoita, videotuottajia, 
graafinen koostaja ja sisällöllinen 
koostaja. Työryhmän koordinointi 
on kustannustoimittajan tehtävä.

– Projektinhallintataitoja tarvi
taan aivan eri tavalla kuin ennen. 
Kustannustoimittajan työstä on 
tullut projektipäällikön hommaa, 
Haapanen luonnehtii.

Vaikka asiantuntijat hoitavat 
varsinaisen teknisen työn, myös 

Muutakin kuin 
koodausta
Digitalisaation ohella opetusta ja oppimis-
ta muuttaa pedagogiikan kehittyminen.

– Se on ihan yhtä iso juttu kuin digitali-
saatio. On oikeastaan paljon inspiroivam-
paa miettiä, mikä arvo oppimateriaalilla 
on oppimisen ja pedagogiikan edistämi-
sessä kuin mitä ja miten sähköistetään. 
Opetussuunnitelmassa on muitakin tavoit-
teita kuin koodaamisen ja näppäintaito-
jen harjoittelu, sanoo liiketoimintajohtaja 
Mika Perttola Sanoma Prolta.

Uudessa opetussuunnitelmassa koros-
tetaan muun muassa oppilaskeskeisyyt-
tä, ilmiöoppimista ja oppiainerajat ylittä-
viä kokonaisuuksia.

– Ilmiöoppiminen on otettu huomioon 
esimerkiksi niin, että nippelitietoa on 
vähemmän ja taustamateriaalia erilai-
sia projekteja varten enemmän, kertoo 
kustannustoimittaja Maria Kiiso Sanoma 
Prolta.

– Mietimme koko ajan myös sitä, miten 
materiaalit rohkaisevat oppilaita kriitti-
seen ajatteluun ja itsearviointiin.

Oppimateriaalien tekeminen on pitkä 
prosessi, jossa suodatetaan tietoa ja var-
mistetaan, että vaikka opetuksen laatu 
vaihtelisi niin laadukas oppimateriaali on 
sama kaikille.

– Siksi vähän harmittavat sellaise t 
kommentit, että nettihän on täynn ä 
i lmaista materiaalia, ottakaa sieltä, 
P erttola sanoo. ●

kustannustoimittajilta vaaditaan 
esimerkiksi videotuotannon ja pe
lillisyyden ymmärrystä.

Aiemmin riitti, että kustannus
toimittaja suunnitteli oppikirjai
lijan kanssa harjoitustehtävät ul
koasuineen ja vastauksineen. Nyt 
digitehtäviin suunnitellaan alkunä
kymä, vastaustapa (kirjoitus, ääni
tys tai monivalinta), tarkistusker
tojen määrä, mahdollinen vihje ja 
mallivastaus sekä pisteytys ja mi
ten tämä näkyy oppilaalle.

– Hereillä pitää olla koko ajan. 
Täydennyskoulutus kahden vuoden 
välein ei riitä, Haapanen sanoo.

Palkassa työmäärän ja vaativuu
den kasvu ei näy. Kiiso pitää yhtenä 
ongelmana alan omaa työehtosopi
musta, joka laahaa jäljessä. Vähim
mäispalkka tasolla 1 on 2 268 eu
roa ja jopa työnjohdollista vastuuta 
edellyttävällä 3. tasolla 2 785 euroa.

– Alipalkkauksen luulisi ole
van työnantajankin näkökulmas
ta huolestuttavaa. Oppimateriaali
toimittajat ovat usein taustaltaan 
opettajia. Mutta eihän kukaan 
enää lähde näihin töihin, jos palk
ka on selvästi huonompi kuin 
opettajana, Kiiso sanoo. ●

Go for it! -oppimateriaali  
aktivoi oppilaita ajattelemaan 
ja toimimaan yhdessä.

Kiireen tuntua 
lisää sekin, ette i 
digitaalinen tuote tule 
koskaan valmiiksi.

sa
n

om
a 

pr
o



14 lööppi & skuuppi  3–4 / 2016 lööppi & skuuppi  3–4 / 2016 15

teksti ja grafiikka mika minkkinen

Datajournalismi 
porskuttaa jo 
toisessa aallossa 
Mitä kuuluu datajournalismille? Sikäli hyvää, 
että se on yleistynyt, arkipäiväistynyt ja tullut 
osaksi monien toimitusten arkea. 

Suomessa isot mediatalot 
tarttuivat datajournalistisiin 
projekteihin noin viisi vuot

ta sitten. Asiaa harrastaneet jour
nalistit verkostoituivat innolla, ja
koivat tietoa ja tutkivat yhdessä. 

Helsingin Sanomien HSOpen
tapahtumissa syntyi tiimejä, jois
sa eri ammattitaustaiset ihmiset 
pureutuivat tutkimaan dataai
neistoja ja miettivät niiden jour
nalistista käsittelyä.

Datajournalismihuuma hui
pentui, kun suuret mediatalot pe
rustivat omat datan analyysiin 
ja visualisointiin erikoistuneet 
toimituksensa. Helsingin Sano-
mien Datadesk perustettiin vuo
den 2012 kesällä ja Ylen Plus Desk 
seuraavan vuoden alussa. 

Viimeksi kuluneiden kahden 
vuoden aikana innokkain yhtei
nen tekeminen on hiljentynyt. 
Data journalismin alkuinnostuk
seen liittynyt yhteisöllinen me
netelmien kokeilu, työkalujen 
etsintä ja ajatusten vaihto ovat 
hiljentyneet avoimissa sosiaali
sen median ryhmissä. Tekeminen 
on arkipäiväistynyt. Nyt sekä Yle 
että Helsingin Sanomat tuottavat 
säännöllisesti datajournalistisia 
juttuja, ja harvinaisia ne eivät ole 
enää pienilläkään kustantajilla. 

Info
Datajournalismi on  
monimuotoinen ilmiö. 
Suomen Kuvalehden  
infografiikkatoimittaja 
Hannu Kyyriäinen  
tiivistää oleellisen:
 – Datajournalismi on 
ennen kaikkea laajojen 
data-aineistojen avus-
tuksella syntyvää toi-
mituksellista sisältöä, 
usein visualisoituna.

Datajournalismi  
voi olla: 
• laajojen data-aineis-
tojen visualisointia, 
tyypillisimmillään 
kartta tai graafi

• käyttöliittymä 
d ataan, esimerkiksi 
vaalikone

• tilastoaineistost a 
syntyvä juttu-
kokonaisuus

• lukijoiden keräämän 
data-aineiston 
visualisointia

• dataan perustuv a peli

Insinööri ja journa - 
listi työpareina.  
Insinöörit luovat  
data visualisointeihin 
tiiviyttä ja toiminnal- 
lisuutta. Graafikoita  
viehättää ilmavuus  
ja koristeellisuus. 
Kaavio perustuu  
Alberto Cairon  
The Functional Art  
-kirjan huomioihin.

Datajournalismista on tullut osa 
yhä laajenevaa journalististen kei
nojen työkalupakkia. Datajournalis
min tekijät, tutkijat ja tilaajat puhu
vat jo sen toisesta aallosta. 

eri taitoja tarvitaan 
Samalla kun mediatalot panostavat 
yhä voimallisemmin verkkojulkai
semiseen, toimitustyössä tarvitaan 
entistä monipuolisempaa teknistä 
osaamista. Tämä tuo journalismin 
pariin ihmisiä uudenlaisista koulu
tustaustoista. 

Espanjalaisen El Mundo leh
den datajournalisti, nykyinen Kali
fornian yliopiston tutkija Alberto 
Cairo esittää kirjassaan The Func-
tional Art kuinka vahvasti erilaiset 
ammattitaustat vaikuttavat data
journalistiseen lähestymistapaan. 
Esimerkiksi insinöörit luovat data
visualisointeihin moniuloitteisuut
ta, kun taas graafiset suunnittelijat 
pelkistävät sitä. 

Monipuolisuus on valttia toimi
tuksissa, jotta datajournalismipro
jekteihin on mahdollista kasata mah
dollisimman monialaisia tiimejä. 

– Koodari, toimittaja ja graafikko 
on varmaan se klassinen kombo, Suo-
men Kuvalehden infografiikkatoimit
taja Hannu Kyyriäinen l uettelee.  

– Toimittajan työssä on hyötyä 

E xcelin käytön tai koodauksen eri
tyistaidoista, kertoo Tampereen 
Yliopiston tutkija Auli Harju. Esi
merkiksi journalistien uudelleen
työllistymiseen liittyvässä haastat
telututkimuksessa moni vastaaja 
kertoi saaneensa työnhaussa sel
keää hyötyä erityis taidoistaan, 
Harju kertoo.

klikki ei enää riitä
Kritiikki klikkiotsikoita kohtaan 
on viime aikoina voimistunut. Yhä 
useampi media pyrkii vastaamaan 
kritiikkiin syventämällä lukijasuh
detta. Esimerkiksi Yle on siirtynyt 
mittaamaan klikkauksien sijasta 
palvelussa vietettyä aikaa ja lukijan 
pysymistä palvelussa.

Helsingin Sanomat mainosti 

tunne tun datajournalistin, toimit
taja Esa Mäkisen suulla jo vuonna 
2014, että ”kun datajournalistiset 
kokeilut onnistuvat, ne todella ve
tävät lukijoita”. 

Datajournalismin keinoin 
l ukijat saadaan syventymään 
k äsiteltävään aiheeseen perin
teistä juttua intensiivisemmin.

Ylen Plus Deskissä työskentele
vä tuottajaesimies Juho S alminen 
kertoo hyvänä esimerkkinä Plus
Deskin toteuttamasta pelistä. Siinä 
lukija asetetaan samanlaisten va
lintojen eteen, joita turvapaikanha
kijalla todellisuudessa on. Salminen 
kertoo että yli 60 prosenttia pelin 
aloittaneista klikkailivat sen lop
puun asti. Salmisen mielestä tulos 
on hyvä ja tavoitteiden mukainen. ●
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Mikroilme ei paljasta 
valehtelijaa

Kaikkialla maailmassa ihmisen kasvot käyttävät 
samankaltaista kieltä tunteiden ilmaisemiseen. Se helpottaa 

elämäämme, muttei tee meistä valheenpaljastajia.

teksti lauri nummenmaa kuvitus outi kainiemi

L enkkipolulla meitä päin 
juokse va vihaisesti muriseva 
koira virittää kasvoillemme 

tahdostamme riippumatta pelok
kaan ilmeen. 

Ystävän tavatessamme loihdimme 
kasvoillemme hymyn, vaikka emme 
olisi lainkaan hyvällä tuulella. 

Ulkomaanmatkalla yritämm e 
kätkeä nenännyrpistyksemme 
isäntäväen tarjoamalle kummalli
selle ruoalle. 

Voimme siis kontrolloida tunne
tilojamme, mutta emme kaikkia. 

Nimittäin aivojen tunnejärjes
telmät säätelevät kasvojemme li
haksistoa myös tahtomattamme. 
Näitä mikroilmeiksi kutsuttuja 
pieniä lihasmuutoksia näkyy kas
voillamme jatkuvasti, ne viivähtä
vät vain hetken, mutta paljastavat 
todellisen tunnetilamme ainakin 
laboratoriotutkimuksissa. 

Luotettavan valheenpaljastus
keinon tai laitteiston kehittämi
nen on osoittautunut vaikeaksi, 
eräänlaiseksi psykologian viisas
ten kiveksi. Sadoist a tutkimuksist a 

Fakta:
• ihmisen kasvoissa on  
43 lihasta, joiden avulla 
viestimme tunteistamme  

• elämämme suurissa 
ryhmissä helpottuu, kun 
tunteet ihmisten kasvoilla 
kertovat heidän sisäisistä 
tiloistaan ja motiiveistaan 

• kasvojen lihakset ovat 
sekä automaattisen että 
tahdonalaisen säätelyn 
alaisia 

• mikroilme paljastaa  
todellisen tunnetilan  
silloin, kun ihmisen tie-
toinen mielen kontrolli 
pettää

• paljaalla silmällä mikro-
ilmeitä ei voida havaita

• kasvonilmeet voidaan 
tunnistaa vasta silloin, 
kun ne näkyvät kasvoilla 
selvästi ja viipyvät niissä 
jonkin aikaa

 ”Paljaalla 
silmällä 
mikro ilmeitä 
tai niiden 
alkuja on 
mahdotonta 
havaita.”

jälkikirjoitus
Mikroilme paljastaa valheen 
-jäsen tilaisuuden ilmoitus herätti 
elokuussa tiukkaa palautetta: ”Väi-
te ei perustu tutkittuun tietoon. 
Mentalisti ei pysty tunnistamaan 
mikroilmeitä. Tieteellinen pohja 
puuttuu. Tilaisuuden nimi on har-
haanjohtava. Koulutus on ’hevon 
humppaa’. Journalistien koulutuk-
sen tulee pitäytyä tosiasioissa.”

Koska journalismiin kuuluu kriit-
tisyys sekä faktan ja fiktion erotta-
minen toisistaan, jäsentilaisuus jär-
jestettiin. Perimmäisenä ajatuksena 

huolimatta ei ole löydetty yksit
täistä mitattavissa olevaa fysio
logista tai psykologista tekijää, 
joka erottaisi valehtelevan ihmisen 
totta puhuvasta. 

Mikroilmeitä on koetettu käyt
tää valheenpaljastukseen. Useim
mat tekniikat olettavat, että va
lehteleminen hermostuttaa ja 
kuormittaa ihmistä. Kuitenkin 
tarkoin kontrolloiduissa labora
torioolosuhteissa autonomisen 
hermoston tai aivojen toiminnan 
mittauksissa on ainoastaan voitu 
arvioida hermostuneisuuden ti
laa, joka voi ennustaa valehtele
misen todennäköisyyttä. Mene
telmät toimivat hieman sattumaa 
paremmin. Luotettavaksi val
heenpaljastuskeinoksi tai arki
päivän tunneelämää kuvaavaksi 
niistä ei valitettavasti ole. 

Kokeiden avulla on yritetty 
löytää myös lahjakkaita ihmis
valheenpaljastajia, jotka olisivat 
poikkeuksellisen taitavia valehte
lun havaitsemisessa mikroilmei
den, eleiden sekä äänenpainojen 
perusteella. 

Tulokset eivät kuitenkaan ole 
olleet rohkaisevia: poikkeukselli
sen lahjakkaita valheiden paljas
tamiseen kykeneviä yksilöitä ei 
ole kyetty löytämään.  

Valehtelu ei aina välttämättä ai
heuta minkäänlaista tunnetilaa, 
joka näkyisi ilmeissä tai vaikkapa 
autonomisen hermoston toimin
nassa. Tavanomaisten tunnevies
tien havaitsemista voi kuiten
kin opetella ja kehittää. Ihmiset 
viestivät koko ajan tunteitaan ja 
motiivejaan sekä kielellisesti että 
eikielellisesti. Näiden selvästi nä
kyvien tunneviestien tunnistami
nen ja opetteleminen voi parantaa 
merkittävästi lukuisia sosiaalisen 
kanssakäymisen taitoja. ●

Kirjoittaja on Turun pet-keskuksen ja 
Turun yliopiston Psykologian laitoksen 
professori. 

oli, että journalisteille on hyvä tar-
jota mahdollisuus tutustua muoti- 
ilmiöksikin nousseiden mentalistien 
maailmaan. Ja etsiä vastausta ky-
symykseen, voiko mentalistilla olla 
muuta annettavaa kuin viihde. 

Osallistuin itse tilaisuuteen ja 
yritin naama rypyssä tulkita näy-
tölle singahtaneita mikroilmeit ä. 
Mentalistiksi minusta ei ole: sekun-
nissa vilahtelevista naamoist a 
en erottanut edes perusilmeitä. 
V alehtelusta nyt puhumattakaan.
Kaija Plit
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helmijuttu

Tälä kertaa Helmi-jutun kirjoittaja on stt:n uutis päällikkö 
ja oikeustoimittaja, joka vietti vuoden toimituksen 
yövuoroja tekevänä uutiskenguruna Australiassa.

teksti janne huuskonen

Kun asia on tärkeä,  
soitan vaikka 
keskellä yötä

›

Oli heinäkuinen sydäntalven aamu 2014 
Sydneyssä. Herätyskello herätti minut 
koleassa makuuhuoneessa Rhodesin 

esikaupunkialueella kello viisi paikallista ai
kaa. Varhaisaamun rutiini oli tuttu. Paahtolei
pää naamariin, suihkuun ja töihin. Hipihiljaa, 
etteivät lapset ja vapaapäivää viettävä puoli
soni Laura herää.

uutinen
Huomasin herätystä sammuttaessa, että oli ta
pahtunut jotain suurta. Puhelimeen oli yön ai
kana saapunut kymmeniä uutistekstareita. Luin 
viestit aamiaispöydässä. Malesialainen matkus
tajakone oli pudonnut maahan Itä Ukrainassa. 

295:n pelättiin kuolleen. Alasampumisen mah
dollisuutta ei voitu sulkea pois.

Tapauksesta ei selvästikään tiedetty vielä 
kovin paljon. Päivästä tulisi kiireinen. Sellai
nen, jonka jälkeen kotimatkalla voisi eksyä. 
Ounastelin, että uutistoimittajavaimoni vapaa 
saattaisi peruuntua.

ihon alle
Uutinen tuntui vatsassa ja niskassa. Jano
sin lisää tietoa. Pelkäsin, että on tapahtunut 
jotain sovittamatonta ja jopa että voisi alkaa 
laajamittainen sota. Tuntui oudolta ja syylli
seltä olla Australiassa, kun Euroopassa ja sen 
lähialueilla tapahtui niin isoja asioita. Taju
sin, että olimme muutama kuukausi aiemmin 
saattaneet ylittää ItäUkrainan, kun lensimme 
Australiaan. Lapset olivat nukkuneet, minä ja 
Laura olleet alkavan seikkailun huumassa. 

viesti
Vartin työmatka kesti tuona aamuna 10 mi
nuuttia, koska hölkkäsin, höntysin ja harpoin 
sen minkä farkuissa ja pikkukengissä kehta
sin. Välillä kävelin tasaisemmin ja luin meile
jä, joista tuorein kilahti laatikkooni juuri en
nen kuin saavuin toimitukseen.

– Moi. MPKK:n strategian laitoksen Tommi 
Lappalainen on koulutettu Bukitsysteemei
hin, joista saattaa olla/lienee kyse koneen pu
dotuksessa. Olisi siis erityisen hyvä haastatel
tava aamuun, jos tavoitatte! (Tai vaikka saman 
tien, mutta kädet eivät ehkä riitä, tiedän sen!) 
Tsemppiä ja voimia, Minna.

Uutispäätoimittaja Minna Holopaisen mei
li kutkutti ja ahdisti. Minnan vinkit enna
koivat usein uutisvoittoja. Mutta miten me 
ehditään, ajattelin, kun päällä on edelleen 
uutistilanne, jossa uutta tietoa tulvisi uutis
toimistoilta koko vuoron ajan punaisena yk
kösprioriteetin uutisten virtana. Suomen aa
muun radiouutiset, urheilu, kotimaa ja muu 
media, nekin meidän piti hoitaa ja seurata.

kahvia
Tilanne vaati kahvia. Työpaikalla Australian 
Assosiated Pressin (AAP) toimistossa marssin 
suoraan automaatille ja valitsin largekokoi
sen espresson. Mitä väliä, jos maistuu pahalta 
ja tukasta lähtee väri. Makua saattoi sitä pait
si loiventaa keinotekoisella makeutusaineella, 
joita oli pienissä sinisissä pusseissa automaa
tin vieressä. 

Janne Huuskosen 
työpöytä ei paljasta, 
s ijaitseeko se Helsin-
gissä vai Sydneyssä. 
Australiassa kirjoitta-
minen on aavistuksen 
hitaampaa kuin Suo-
messa, koska jokainen 
näppäimen painallus 
kulkee näytölle Suo-
men kautta.
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aikana, koska Suomessa oli yö. En tiedä, mistä 
Antti löysi numeron. Pian hän kuitenkin soitti 
ja joku vastasi. Tajusin nopeasti, että toisessa 
päässä todella oli Bukasiantuntija. 

Olin haltioissani ja vaikuttunut mutten ko
vin yllättynyt. Toiminta oli tyypillistä Anttia. 
Hän ei ujostellut soittaa kenellekään ja kysyä 
kysymyksiään. Pikkutunneillakin saattoi soit
taa pystypäin, jos asia oli arvioitu painavaksi. 
Lappalainen oli kuitenkin vuoden aikana yksi 
harvoista, joille Australiasta soitimme keskel
le Suomen yötä ennalta sopimatta. Hän kertoi 
myöhemmin minulle, että osasi uutisen huo
mattuaan odottaa median yhteydenottoa mut
ta ehkä seuraavana päivänä. Yöllinen puhelu 
tuli yllätyksenä. 

Mitä pidemmälle puhelu eteni, sitä enem
män innostuin. Antin ky
symyksistä tajusi, että 
haastateltava puhuu mie
lenkiintoisia. Saisimme aa
muksi kovia uutisia.

jutut
Puhelun jälkeen Antti il
moitti lyhyesti keskitty
vänsä haastattelun pur
kuun ja kirjoittamiseen. 
STT:llä kirjoittaja ei saa 
julkaista itse juttuaan, 
vaan toisen toimittajan 

täytyy lukea, käsitellä ja julkaista se. Laura oli 
saapunut töihin, eikä Anttia tarvitsisi häiritä.

Julkaisimme ensimmäisen jutun haastatte
lun pohjalta kello 1.17 Suomen aikaa. Pikauuti
sen otsikko oli ”Aseasiantuntija: Ampuminen 
näyttää separatistien virhearviolta”. 

Noin puoli tuntia myöhemmin Antti oli 
muotoillut seuraavan uutiskärjen, jossa Lap
palainen arvioi, etteivät separatistit todennä
köisesti tunnistaneet ampumaansa konetta 
matkustajakoneeksi. Samassa tekstissä kerrot
tiin, ettei separatisteilla todennäköisesti ollut 
käytössään kokonaista Bukitjärjestelmää. 
Sen vuoksi tutka ei tunnistanut lentokorkeut
ta kyllin tarkasti, jotta separatistit olisivat voi
neet päätellä kohteensa matkustajakoneeksi.

Seuraava kärki julkaistiin kello 2.43. Sen mu
kaan separatistit ovat saattaneet varastaa ilma
torjuntajärjestelmän Ukrainan asevoimilta.

Lappalaisen yölliset johtopäätökset pitivät 
pitkälle kutinsa. Ainoa muutos, joka tietoihin 
on tähän päivään mennessä tullut on se, että 

Antin 
kysymyksistä 

tajusi, että 
haastateltava 

puhuu 
mielenkiintoisia. 

Kitkeränmakea muisto puistattaa yhä, mut
ta kahvi herätti, ja soitin niin sanotun kapu
lanvaihtopuhelun Helsinkiin. Puolen tunnin 
lukemisen, juttujen käsittelyn ja muun media n 
seuraamisen jälkeen koin olevani jokseenkin 
kartalla tilanteesta. Laura oli ilmoittanut tu
levansa töihin, kunhan lapsia hoitava Iiris, 
anoppini, heräisi. Tiesin, että työparini Antti 
Tiri saapuisi ovesta hetkenä minä hyvänsä. 

työnjako
Pian tuttu hahmo kävelikin sisään avokontto
riin. ”Janne tänään hyökätään” vitsaili Antti 
tuttuun tapaansa. Varhaisaamun peikot kato
sivat mielestäni koloihinsa.

Myös Antti haki kahvinsa ja käynnisti ko
neensa. Ryhdyimme neuvottelemaan työn
jaosta. Yksi kirjoittaisi 
nopeita uutisia ja toinen 
koettaisi hankkia omaa. 
Kolmas käsittelisi sekä ku
vittaisi jutut, seuraisi muu
ta maailmaa ja varmistai
si, että uutiset ovat nätisti 
netissä ja vuoromme päät
tyessä heräävälle Suomelle 
monikanavaisesti tarjoil
tuina. Lupasin hoitaa yön 
uutisten kirjoittamisen vi
ranomaistietojen, uutistoi
mistojen ja muun median 
pohjalta. Laura saisi toimitussihteerin työt ja 
Antti oman uutishankinnan.

Kello oli Suomessa noin varttia yli puoliyö, 
kun olimme saaneet tehtävät jaettua ja kotitoi
mituksessa Helsingin Malminkadulla viimei
setkin kollegat lähtivät nukkumaan. Seitse
män minuuttia yli puolenyön kirjoitin vuoroni 
ensimmäisen uutisen, jonka mukaan nimetön 
Yhdysvaltojen tiedustelulähde oli melko var
ma, että kone oli ammuttu alas ohjuksella.

puhelu
Antti tarttui uutispäätoimittajan vinkkiin. 
Tiesimme Antin kanssa Bukohjusjärjestel
mästä sen verran, että Venäjällä ja Ukrainalla 
sellaisia oli ja että Buk voisi pudottaa lento
koneen jopa 20 kilometrin korkeudesta.

Kuulin sivukorvalla, kun Antti alkoi ääneen 
ajatellen kaivaa viestissä mainitun Tommi 
Lappalaisen puhelinnumeroa.

En ollut kovin optimistinen sen suhteen, 
että saisimme Lappalaisen kiinni vuoromme 

myöhempien tutkimusten valossa Bukjärjes
telmä tuotiin ItäUkrainaan Venäjältä.

– Yritin pohdiskella, miltä tilanne on näyt
tänyt ohjusvaunun miehistön näkokulmasta, 
Lappalainen muisteli jälkeenpäin.

uutisvoitto
Muistan tuosta työvuorosta lähinnä Anti n 
skuupin. En esimerkiksi ole varma, mitä 
juttuja itse tein. Luultavasti uutisoin kan
sainvälisen yhteisön reaktioita ja uhrie n 
kansallisuuksia ja ehkä joitakin juttuja 
tiedustelu palveluiden sieppaamista separa
tistien puheluista.

Uutistaivaan ilmatila pysyy harvoin kovin 
pitkään skuuppaajan hallussa. Muut tarttuvat, 
keksivät uusia kulmia ja hankkivat uusia tietoja. 
Antin skuuppihaastattelu oli nyky maailmassa 
pitkäikäinen. STT julkaisi sen tietoja vielä 20 
tuntia myöhemmin jutuissa, jotka oli tarkoitet
tu seuraavan päivän lehdille. Kilpailijamme sai 
Lappalaisen haastattelun ja arviot linjoille va
jaa vuorokausi meitä myöhemmin.

tunteet
Tunteet menevät takaalalle nopeatempoisen 
uutistyön ajaksi, mutta ne eivät katoa. Tarve 
puhua tulee jossain vaiheessa. Silloin parhaat 
purkukumppanit ovat kokemukseni mukaan 
samassa uutistilanteessa olleet kollegat.

Muistaakseni tuon vuoron päätteeksi meil
lä ei ollut vielä sanoja. Antti taisi lähteä salille, 

Fakta:
• stt lähetti ensimmäiset yö-
toimittajansa Australiaan 
maalis– huhtikuussa 2014. Kaikki 
ensimmäisen polven ”uutis-
kengurut” ovat jo Suomessa.

• Yövuorot tehdään yhä Austra-
liassa. Toimittajien pestit kestävät 
lähtökohtaisesti pari vuotta.

minä ja Laura kotiin. Kun halasin lapsia, pääsi 
itku. En muista, olimmeko jo tuossa vaiheessa 
nähneet kuvan malesialaiskoneen putoamis
paikalta löytyneestä pehmonallesta.

Australialaiset ystävämme olivat MH17:n 
jälkeen entistä vakuuttuneempia siitä, ettei 
meidän pitäisi palata Eurooppaan, koska se ei 
olisi turvallista. ●

jälkikirjoitus 
Olisin halunnut kysyä Antilta tätä juttua varten 
tarkentavia kysymyksiä ja paljon muutakin mut-
ten voi, koska hänellä todettiin noin kahdeksan 
kuukautta näiden tapahtumien jälkeen aggres-
siivinen syöpä, johon hän kuoli sydneyläisessä 
sairaalassa pari päivää syövän toteamisesta.  

Kuvasin Anttia hel-
lepäivänä Sydneyn 
maamerkeillä Jour-
nalisti-lehteä varten.



›
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teksti eveliina kangasniemi kuvitus outi kainiemi

Metsästimme huonoja juttuja 
ja jututimme niiden tekijöitä.

Miksi rima laskee, 
journalisti?

Se on sellaista 
makkaran 
lappaamista 
suoleen.

 ”Yleisö kaipaa leipää ja sirkushuveja, ja 
minun vastuullani ovat lähinnä ne  
sirkushuvit.

Netti on muuttanut bisnestä nopeammaksi 
ja viihteellisemmäksi. Pian ei enää ole erillisiä 
asia ja viihdejulkaisuja, kun joka tuutista tuu
pataan vähän kaikkea. Esimerkiksi meillä net
tiin tehdään juttuja, joita ei koskaan painettai
si printtilehteemme.

Verkkoon haetaan sisältöä, joka kerää klik
kejä. Klikkejä tarvitaan, koska ne tuovat talol
le rahaa.

Työni on ikuista klikkisavottaa. Etsin kiin
nostavia aiheita, kirjoitan niistä ja jaan valmii
ta juttuja eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Se 
on sellaista vuolaassa virrassa kauhomista tai 
makkaran lappamista suoleen: tartutaan yh
teen aiheeseen, se menee toisesta korvasta si
sään ja toisesta ulos, ja sitten on seuraavan ai
heen ja jutun vuoro.

Valitettavasti mukaan tarttuu virheitä. Pa
himmillaan juttu ei pidä lainkaan paikkaansa. 

Tosin tietyllä tavalla tämä ei haittaa – kaikis
ta klikatuin juttumme voi hyvinkin olla uutis
ankka.

Pelkkä kiire ei selitä huonoja juttuja, myös 
haastavalla lähdekritiikillä on tekemistä  
asian kanssa. Faktantarkistus on vaikeaa, kun 
lähteenä on jokin ulkomaalainen sivusto tai 
media, vieraskielisestä tiedeartikkelista pu
humattakaan. Kun sivusto hämää uskottavuu
dellaan, mielipiteitäkin voi luulla faktoiksi.

Niinpä kirjoitan aika usein, että väittää tämä 
ja tämä, eikä että näin on. Sillä aina niin ei ole.

Toisaalta huonona journalismina voidaan 
pitää hämäävää otsikointia. Sitäkin teen.

Ai miksi? Siksi, että lukijamäärien seuraa
minen on niin koukuttavaa. Ei haittaa, vaikka 
töistä pitää lähteä kotiin vähän häpeillen, kun 
samalla tietää, että nimenomaan se nolo juttu 
vetää lukijoita kuin hunaja kärpäsiä.”

Matti, toimittaja,  
alan työkokemusta 30 vuotta

omistajana mainostaja
 ”Työskentelen perinteisessä printtimediassa 
ja uutena työmuotona teemme myös video
sisältöjä, joissa on kaupallinen kumppani. Se 
tarkoittaa, että yhdellä ilmoittajalla on yksin
oikeus ohjelman mainontaan.  

Mainitsemme ilmoittajan ohjelman alussa ja 
lopussa. Emme kehu tuotteita tai käske osta
maan niitä. 

Tämä voi rikkoa hyvää journalistista tapaa 
Julkisen sanan neuvoston mielestä, mutta itse 
tiedän, että ilmoittaja ei ole koskaan vaikutta
nut millään lailla journalistiseen sisältöömme. 
Siksi en pidä ohjelmaamme huonona journa
lismina. 

Päinvastoin, olen ylpeä työstäni. On helku
tin hienoa, että olemme onnistuneet luomaan 
ohjelmaformaatin, joka kiinnostaa niin paljon, 
että joku haluaa ostaa siihen yksinoikeudet.

On kuitenkin totta, että raja alkaa hämär
tyä. Perinteistä jyrkkää ajattelua – journalismi 
ja mainonta ei missään nimessä saa sekoittua – 
ei enää ole. Sen näkee jo siitä, että isoissa me
diataloissa päätoimittajan jälkeen toiseksi tär
kein henkilö on myyntijohtaja.

Väitän, että talousahdinko on niin paha, 
että moni kaupallinen mediatalo on nykyisin 
enemmän suurten mainostajiensa kuin osak
keenomistajiensa omistuksessa.

Omassa tapauksessani kaikki menee hyvin 
niin kauan kuin paikalle ei marssi ketään sa
nomaan, että tuossa teille miljoona ja teette 
justiinsa niin kuin haluan. 

Kaupallisen median pelastaisi se, että ku
luttajilta saataisiin taas enemmän rahaa. Jos 
tuloista vähintään 40 prosenttia tulisi muilta 
kuin mainostajilta, oltaisiin terveellä pohjalla.

Toistaiseksi mainosrahalle ei vain sanota ei.”

Jussi, toimittaja-tuottaja,  
alan työkokemusta 20 vuotta

pinnan kiillotusta
 ”Perinteistä, riippumatonta toimittajan työtä 
saa tehdä yhä vähemmän. Usein huomaan,  
etten ole journalisti, vaan lähinnä sisällön
tuottaja.

Vaikka kyseessä onkin järjestölehti, eikä si
ten alkujaankaan täysin puolueeton media, on 
huolestuttavaa, mihin suuntaan toimituskult
tuurimme on menossa.

Aiemmin järjestössämme oli vahvasti jour
nalistisiin periaatteisiin sitoutunut johto. Nyt 
tilalla on ihmisiä, jotka eivät tajua journalis
mista paljoakaan. Heidän myötään lehdestäm
me on tullut kritiikitön järjestömme julkisuus
kuvan kiillottaja.

Seurauksena on vähintäänkin näkökulmien 
kaventuminen, toisinaan myös lukijan huiput
taminen.”

Maija, toimitussihteeri,  
alan työkokemusta 9 vuotta
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ei laiteta nimeä, eihän?
 ”Asiakaslehtitalossa toimittajankin työn laatu 
vaihtelee asiakkaan mukaan. Jos asiakas on 
fiksu, hän luottaa toimittajaan ja antaa tehdä 
hyvää, uskottavaa journalismia.

Mutta sitten on asiakkaita, jotka pelkää
vät julkisuutta, ja haluavat pitää kaikki langat 
omissa käsissään.

Siksi olen käynyt esimerkiksi juttukeikoilla, 
joissa kaikki on junailtu valmiiksi etukäteen, 
haastattelukysymyksiä ja vastauksia myöten.

Kieltämättä tällainen työ on mukavan help
poa, mutta ei todellakaan journalismia. Näihin 
epäjuttuihin ei haluaisikaan laittaa omaa ni
meään alle. 

Toisaalta toimittajien nimien käyttöä edel
lytetään. Kierrämme joskus ongelmaa käyttä
mällä kokonaan keksittyjä peitenimiä.” 

Maria, toimittaja,  
alalla 5 vuotta

kirja-arvio

Toimittaja kaipaa 
ammattikunniaansa

Nelikymppinen toimittaja Oskari Silta 
hakee ylennystä, mutta avautuu psyko
login työhaastattelussa kertomaan, 

mitä ajattelee median murroksesta, journa
lismin muuttumisesta viihteeksi ja markki
noinniksi. Psykologi Emman vihreät silmät 
houkuttelevat hänet muistelemaan elämän
sä käännekohtia, extyttöystävää Tuulik
kia, entistä luokkatoveria Aapoa, joka haluaa 
olla rocktähti Roady Runner, sekä avioeroa 
Petravaimosta ja yhteyttä Saara 
tyttäreen. 

Romaani kuljettaa rinnakkain 
kolmea tarinaa: Oskarin turhautu
mista työn kaupallisuuteen ja yt
neuvotteluihin, Tuulikin jäsenyyt
tä Rovaniemen homoyhteisössä ja 
Roadyn katoa mista fantasioihin. 
Tarinoita sitoo löyhästi Oskarin 
ja Tuulikin nuoruuden romans
si. Samalla muodostuu ajankuvaa. 
Seksuaali vähemmistöjen asema kohenee hi
taasti mutta selkeäs ti: homot ja lesbot nouse
vat Setan kerhotilasta, kellarista. Oskaria ja 
Roadya yhdistää toimittajan työhön tunkeutu
va uusi julkisuus, verkot ja tubettaminen.

Mondon toimituspäällikkönä työskentelevä 
Pekka Hiltunen on kokenut ammattilainen. 
Se näkyy teoksen mediakritiikissä ja alan krii
sin kuvauksessa. Kirjan päähenkilö kohoaa 
uskottavaksi ja eläväksi hahmoksi, vaikka hä
nen monologinsa jatkuu sivukaupalla. Oskari 
vertaa alan tulevaisuutta pingviinien nyky
hetkeen: elintila kutistuu, ravinto niukkenee 
ja lentokyky puuttuu. 

”Tiedätkö, mitä me teemme lehdissä n y
kyään? Mainosympäristöjä! Alustoja! Pomot 
sanoo niin joskus ääneenkin: onko meidän 
mediat hyviä alustoja, joihin upottaa mainok
sia. Saako meidän jutuilla sitoutettua yritys
kumppaneita. Tiedän, että kaupallisuutt a 

t arvitaan, markkinaajattelua ja kohderyhmi ä 
tarvitaan, mutta perkelettäkö niiden pitää 
kaikki asiat valjastaa rahantekoon.”

Romaani irvailee työelämän konsulteille ja 
koulutustilaisuuksille. Vieraileva tähti kan
nustaa toimittajia uuteen ajatteluun ja kertoo 
netin mittareista. Konversioprosentti ilmai
see, kuinka moni lukijoista ostaa tuotteita blo
gin kautta. Oskarin työnantaja myydään kan
sainväliselle viestintäyritykselle; suurin osa 

sisällöstä tehdään massatuotanto
na kaukana. Vain harvat toimittajat 
pystyvät tekemään tutkivaa journa
lismia, ja nekin jutut katoavat vuo
sien mittaan nettiavaruuteen. Iro
nia ja komiikka keventävät osittain 
traagista tarinaa. 

Pohjoinen kieli sävyttää homo
yhteisön ja Tuulikin ronskia pu
hetta. Jää, lumi ja kylmyys toistu
vat elementteinä, mutta henkilöt 

liikku vat niissä tottuneesti.  
Synkältä vaikuttava teos näyttää kuitenkin 

valoa tien päässä. Keskeiset henkilöt romah
tavat, mutta päätyvät viimein elämäntilan
teessaan jonkinlaiseen ratkaisuun. Oskari löy
tää idean, miten voi käyttää ammattitaitoaan 
mielekkäällä tavalla. Ympäristön kaaoksess a 
toimittaja löytää itsestään keinon irtautua 
t urhautumisesta ja kriisistä. ● sinikka pihlamaa

Pekka Hiltunen: Onni. wsoy 2016

Onni on Pekka Hiltusen (s. 1966) viides romaani. 
Hänen esikoisteoksensa Vilpittömästi sinun sai 
Vuoden johtolanka -palkinnon 2012. Sen jälkeen 
ovat ilmestyneet trilleri Syyspimeä ja romaani ISO 
sekä trillerisarjan kolmas teos Varo minua. 
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vedä se päivässä
 ”Meillä iltapäivälehdessä joskus ongelmia ai
heuttaa työntekijöiden vähyys ja sitä seuraa
va kiire.

Soitin kerran yhden vähän vaikeamman ai
heen perään, josta Yle oli tehnyt aiemmin sa
man tyyppisen jutun. Haastattelun jälkeen 
haastateltava kysyi, oliko tämä tosiaan tässä. 
Ylen toimittajan kanssa asiaa oli kuulemma 
selvitelty parin viikon ajan, mutta itse vedin 
homman kasaan päivässä. 

Että niin, onhan se vähän erilainen työtahti.” ●

Helena, toimittaja,  
alalla 7 vuotta

Jutussa on haastateltavien nimet muutettu.

Haastateltava 
kysyi, oliko tämä 
tosiaan tässä.

Käytämme joskus 
kokonaan keksittyjä 
peitenimiä.

Iholle, mars!
Huonosta journalismista puhutaan 
nykyisin ehkä enemmän kuin kos-
kaan. Kierre on puuduttavan tuttu: 
median murros ja kaupallisen me-
dian rahoituskriisi. Laatu heikke-
nee, koska resurssit kutistuvat.

Samaan litaniaan kuuluu, että 
sosiaalinen media yrityksineen, 
kuten Facebook, Yahoo ja Twitter, 
voittavat. Somejätit kahmivat mai-
nosrahaa ja yleisöä.

Ja vaikka somen laatukin vaihte-
lee, käyttäjiä piisaa. Olisiko journa-
lismilla jotain opittavaa kilpailijal-
taan? Mitä some tekee paremmin?

– Ainakin se tulee iholle. Esimer-
kiksi vloggaajan seuraaminen You-
tubesta on elämyksellisempää kuin 
lehtien palstoilta, koska somessa 
ollaan läsnä, toteaa viestinnän tut-
kija Petro Poutanen Helsingin yli-
opistosta. ● 
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 suo men  

 aikakau slehden- 

  toimittaj ain liitto 

 sal ry

ssl:n (nyk. sjl)  
jäseneksi sal pää-
si vuonna 1971 parin-
kymmenen vuoden 
vääntämisen jälkeen.

 ”Uusia lehtiä ei ole. 
Lehtimiehet ovat  
lakossa.” Kerrottiin 
vuoden 1980  
lakkotiedotteessa.

 ”Onko siellä yhtään o ikeaa 
toimittajaa”, saatettiin 
k ysyä, kun toimituksess a 
naistoimittaja vastasi 
p uhelimeen 1920-luvulla.

Mallia sal:n  
säännöille otettii n 
Pystykorvan-
kasvattajain yhdis-
tyksen säännöistä.

 ”Ei toimittaja ole titteli, 
e nsimmäinen mies, jonka k adulta 
otan, pystyy samaan kuin te”, 
saattoi kustantaja tokaista 
a laisilleen vielä 1920-luvulla.

Aikakauslehtiväki aloitt i 
j ärjestötoimintansa Aikakaus-
lehtimiesten Kerhona vuonna 
1929. Kymmenen vuotta myöhem-
min mies muuttui toimittajaksi.

Lakkoon aika-
kauslehtiväki meni  
muun lehdistön 
mukana vuosina 
1972 ja 1980.

Helsingin Sanomalehti-
miesyhdistyksen jäseninä 
aikakauslehtiväki oli niin 
kauan, kun oma järjes-
täytyminen alkoi.

 ”Törkimykset tuomiolla”, 
otsikoi Lapin Kansa sal:n 
julkaiseman vappu lehti 
Veckosen jouduttua  
syytteeseen arvelutta-
vasta sisällöstään.

 ”Maaseudulla olevia aikakaus-
lehdentoimittajia ei ole syyt ä 
pyytää yhdistyksen jäseniks i, 
sillä useimmat heistä eivät ole 
oikeita lehti-ihmisiä.” sal:n 
h allituksen päästös vuonna 1945.

 ”Journalistien työkenttä on kokonai-
suudessaankin niin vähäinen, ettei luulisi 
olevan varaa lukuisiin organisaatioihin.” 
-Jyrki A. Juuri sal:n 30-vuotislehdessä. 
Pari vuotta myöhemmin sal hyväksyttiin 
ssl:n (nyk. sjl:n) jäseneksi.

 ”Johtokunnan jäsenill e  
ei makseta edelleenkään  
palkkiota. Tilin tarkastajille  
kustannetaan lounas  
ryyppyineen”.  
– sal:n hallitus 1947.
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Malja meille
sal:n lakkauttamiskokous ja sitä seuranneet bileet  

sujuivat iloisesti. Kokousväki tapasi tuttuja vuosien varrelta, 
muisteli menneitä ja uskoi vahvasti tulevaan. 

kuvat ella nooranen haastattelut kaija plit

 ”Kyllä” sal:n lakkautta-
misen puolesta kirjoitti 
Maija Töyry vailla vaali-
salaisuuden häivääkään.  

pekka vehviläinen

 ”sal ja hsy tekivät järkevän pää-
töksen. Kun ajat muuttuvat tar-
peeksi, perinteen on annettava 
t ilaa uusill e vaatimuksille. Entinen 
yhdistykseni Mikkelissä teki saman 
jo kymmenen vuotta sitten liitty-
mällä Itä-Suomen yhdistykseen. 
Muissakin Journalistiliiton jäsen-
yhdistyksissä pitäisi ennakko-
luulottomasti miettiä, vastaako 
niiden aluejako ja toiminnan laatu 
jäsenten tarpeita, nykyisiä vies-
tinnän omistusjärjestelyjä, jakelu-
teitä ja työnteon muotoja.

Osallistuin 1990-luvun alussa 

sal-aktiivina Lappeenrannan liitto-
kokoukseen, jossa käsiteltiin sal:n 
esitystä Suomen Sanomalehtimies-
ten Liiton nimen muuttamiseksi 
Suomen Journalistiliitoksi. 

Taisto perinteeseen vedonnei-
den kanssa oli tiukkaa. Minä ja 
M aija Siuko viihdyimme puhuja-
pöntössä posket hehkuen ja A leksis 
K iveenkin vedoten. Monien mie-
lestä esiintymisemme kokoukses-
sa ratkaisi a sian voitoksemme. 
Vieläkin tuntuu, että me sallilaiset 
t eimme yli 20 vuotta sitten pysy-
västi historiaa.”

ka
ij

a 
pl

it

Puheenjohtaja Jyrki 
Räikkä toivotti sal:n 
jäsenet tervetulleek-
si Helsingin Seudun 
Journalisteihin sal:n 
puheenjohtaja Kaisa 
Kauppilan kanssa. 
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veli-matti jusi

 ”Ilmapiirit vaihtelevat, 
mutta kirjoittaminen 
työnä ei. Se on aina sa-
maa tuskaista ähellystä.

Ensin lähti Salve, nyt 
yhdistyvät sal ja hsy. 
Haikeaa.”

harri auramo

 ”Iloitsen, kun fuusion myötä  
palaan taas ’sanomalehtimies-
yhdistykseen’, vaikkakin muis-
toni sal:sta ovat myönteiset. 
Kun soitin kerran sal:n toimis-
toon äkäisenä ja ahdistuneena, 
minua kehotettiin ensin hen-
gittämään syvään ja rauhoit-
tumaan. Näin tein ja ongelmani 
ratkesi hyvin: Journalistiliiton 
juristien ansiosta työnantajani 
joutui nöyrtymään ja sain  
hyvät korvaukset.”

tuula tammilehto

 ”sal-jäsenyyden alkutaival al-
koi kustannustoimittajien 
joukko eroamisena vanhast a 
l iitosta. Kannoin kassi kaupalla 
jäsen hakemuksia sal:n toimis-
toon. Tuntui juhlavalt a s itten 
jakaa lehdistökortit työ-
tovereille. sal otti meidät 
lämpimästi vastaan ja imais i 
mukaa n toimintaan, työ-
ryhmiin ja hallitukseen.” 

heikki piskonen

 ”Mielestäni hsy–sal-fuusiota 
helpotti se, että olemme kaikki 
Journalistiliiton jäseniä. Aika-
kaus- ja sanomalehtitoimittajilla 
on yhteinen on yhteinen lehdis-
tön tes ja edunvalvonta. Monis-
sa liittofuusioissa on suurimmat 
riidat käyty juuri noista asioista.

Uuden hessulaisen kulttuurin 
rakentaminen voi viedä vähän 
aikaa. Avoimin mielin ja turhaa 
historian painolastia kantamat-
ta se kyllä onnistuu.”

Helsingin Sanoma lehti mies-
yhdistyksen Eveliina Kangas-
niemi, varapuheenjohtaj a 
Marjaana Varmavuori ja 
puheen johtaja Jyrki Räikkä 
iloitsivat ja ihmettelivät, miten 
hilpeästi sal:n väki juhli oman 
y hdistyksensä lakkauttamista. 

marja palmunen

Marja olet ollut sal:n ja 
hsy:n fuusiohankkeen  
kätilö. Oliko tämä pihti-
synnytys? Tarvittiinko  
epiduraalia?

 ”Liiton näkökulmasta tätä 
fuusiota on ollut ilo seurata. 
Aloite lähti selvästi yhdis-
tyksistä itsestään, eikä pih-
deistä kannata puhuakaan. 
Kätilölle jäi ainoastaan teh-
täväksi välillä vähän ohjailla 
tai kehottaa jarruttamaan/
kiihdyttämään hyvin luon-
nollista prosessia. Olisipa 
organisaation uudistaminen 
aina yhtä helppoa! Nyt sit-
ten vain nokan suunta tiu-
kasti eteenpäin ja suunnitte-
lemaan Hessun toimintaa.” 
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sal:n lopettajaisten juhlapuhuja oli Kaarina Hazard. Hänen puheensa villitsi  
paikallaolijat raikuviin aplodeihin ja toiveisiin puheen julkaisemisesta.  

Lööppi-Skuuppi julkaisee sen nyt kokonaisuudessaan. Otsikointi on toimituksen.

Hyvät aikakauslehtitoimittajat, teitä ei 
enää ole, onneksi olkoon.

Järjestönne purkamisesta kerto
vassa tiedotteessa sanotaan, että fuusioidutte 
maailman muuttumisen tähden. Viestimet vä
hentävät ja tehostavat, toimittajan toimenku
va on sirpaloitunut ja monimuotoistunut, uusi 
tekniikka muuttaa kaiken. 

Aivan kuten professorit nykyään ovat it
sensä sihteerejä ja laskuttajia, te olette oman 
itsenne tsuppareita, koordinoijia ja tsemppa
reita. Ja näinhän on! Elämme suurenmoista 
aikaa. Ja tietenkin se on aina ahdistavaa.

Minä olen 50vuotias nainen ja sitä mieltä, 
että maailma saavutti täydellisyyten
sä suurin piirtein silloin, kun minä 
olin 35vuotias. Sen jälkeen kek
sityt keksinnöt ovat turhia. 

Parhaimmillaan – aidoim
millaan, todellisimmillaan, 
uskottavimmillaan – maailma 
oli silloin kun minä olin noin 
25vuotias. Ja miten onkin 
niin, että nämä ajat osuvat yk
siin juuri niiden ajankohtien kans
sa, jolloin itse tein suuret elämänrat
kaisuni ja saavutin kypsän, aikuisen iän. 

Kas kas. Juuri näin käy meille kaikille. Me 
kaikki koemme – vilpittömästi ja rehellisesti 
– että ennen oli paremmin, ja nyt on kaiken
laista turhaa, jota maailma – eli me – ei tarvit
se. Tämä on luonnollista vanhenemista. Tätä 
meissä itsessämme vallitsevaa tunnelmaa vas
taan on tietenkin kaikin voimin taisteltava, 
jokaisen tykönään ja kaikkien yhdessä. Siksi 
fuusioituminen, liittyminen toisiin, uusi jär
jestöasento on hyvä asia. Se on reagointia to
dellisen maailman tilanteisiin, ei omasta, ker
ran päätetystä asemasta kiinni pitämistä ja sen 
väittämistä totuudeksi. Maailma muuttuu, sen 
on muututtava, se muuttuu aina. Se on meidän 
yhteinen kohtalomme. Siitä, muuttuuko se hy
vään vai huonoon suuntaan on aina yhtä mon
ta mielipidettä kuin sanojaa, mutta tärkeintä 
on ymmärtää, että se totta vie muuttuu. 

taas yrittävät selvitä työelämän huonontumi
sen tuottamasta mielipahasta niskojaan nakel
len. Raskainta on varmasti kuunnella sitä bull
shitbingoa, jolla työnantaja aina uudelleen 
esittelee vähennykset, kiristykset ja tehostuk
set parannuksina, vaikka kaikki tietävät, ettei
vät ne sellaisia ole. Itse asiassa teidän työnn e 
kannalta rapauttavinta ei ole toimituksissa 
vallitseva kiire, vaan tuo bullshit, joka vie itse
tunnon ja kehottaa olemaan uskomatta omaa, 
arkista kokemusta. On selvää, että tällaisissa 
olosuhteissa ei kukaan viihdy.

Huonot työolosuhteet vanhassa systee
missä ovat kuitenkin eri asia kuin ahdistus 
muuttuvan journalistisen ympäristön äärellä. 
Somemerissä vanhat viestinnälliset sopimuk
set eivät enää päde – niiden varaan jos yrittää 
rakentaa, todellakin uupuu ja työ menettää 
merkityksensä. Joistakin voi tuntua siltä, että 
vanhoista rakenteista – kuten nyt tästä aika
kauslehtitoimittajien omasta järjestöstä – luo
puminen on pikkusormen antamista pirul
le. Tästä se lähtee, ja kohta meitä ei enää ole. 
Sekään dystooppinen tunnelma ei kuitenkaan 
ole totuus. 

Aikakauslehtitoimittajia tarvittiin silloin, 
kun aikamme oli jaoteltu työhön ja vapaaai
kaan, viikkoihin ja viikonloppuihin, sesonkei
hin ja lomaaikoihin. Enää niin ei ole – työ ja 
vapaaaika limittyvät ankarimminkin kello
korttiaan vartioivalla vanhan liiton tekijällä, 
ideointi ei koskaan ole päättynyt työajan päät
tyessä, ja asiat ovat ratkenneet myös ruokatun
tien aikana. Tämän te tiedätte. Toimittaminen 
on luovaa työtä. Eikä sen ydin muutu mihin
kään. Niin tarpeellisia kuin kaikki uusien vä
lineiden koulutukset ovatkin meille vanhoille, 
eivät ne koskaan ole työn ydin. Työn ydin on 
oma ajattelu.

Teidän työnne, kuten länsimaisten yhteis
kuntien työt ylipäänsä, on perustunut kahdel
le muodille. Toinen niistä on armeija ja toinen 
liukuhihna, jonka Henry Ford kehitti täydel
lisyyteensä. Me olemme militantteja fordi
laisuuden perillisiä. Meidän työpaikkamme 

Ja aivan yhtä selvää ja luonnollista on se, 
että muutos ahdistaa meitä kaikkia. Kerran 
meille opetettiin, miten maailma toimii ja mitä 
se on – miten niin se ei enää päde? Kerran 
opimme kaiken muun ohessa senkin, että on 
aikakauslehtiä ja sanomalehtiä ja sitten on vie
lä sähköisiä viestimiä – miten niin tämä kaikki 
on nyt pantu samaan kasaan kiehumaan? Mitä 
journalismi on, jos ei se esiinny tutuissa, jo en
nen meitä päätetyissä, selvärajaisissa lokerois
sa? Onko painamaton sana sanaa ollenkaan, 
jos se ei ole radiota tai televisiota? Me opimme 
rajat ja karsinat, ja me kiinnymme niihin, kos

ka ne helpottavat meitä navigoimaan. 

Rajan voi ylittää vain jos se on 
olemassa – siinä mielessä rajat 

myös antavat meidän uskal
luksellemme kehyksen. Täysin 
uusi, ennen kokematon, jota 
eivät vielä aika ja ihmiset ole 
punninneet, aiheuttaa meissä 

lamaannusta ja voimattomuut
ta – siksi meissä kaikissa sykkii 

muutosvastarinta. Se on luonnol
lista, tarpeellista ja inhimillistä, sy

vää kerrosta meissä. Ja meidän pitää suhtautua 
siihen ymmärtävästi ja lempeästi. Kyse ei ole 
maailman kaaoksesta, vaan kaaoksesta meis
sä. Kyse ei ole maailman tulemisesta hulluksi, 
vaan siitä, ettei maailma enää asetu niihin ka
tegorioihin, jotka meille maailmana opetettiin. 

Vaikka itse olenkin ollut käytännössä koko 
työelämäni freelancer, tiedän toki, että kuu
kausipalkkaiset, vakituisissa työsuhteissa 
työskentelevät journalistit tekevät hommiaan 
yhä ankarammissa olosuhteissa. Vanhat ehdot 
ja edut eivät enää päde, ja monen ruuvi on  
kiristetty jo jenkojen tuolle puolen. Kukaan  
ei enää oikein jaksa. Kukaan ei enää oikein  
tahdo jaksaa. 

Jotkut yrittävät selättää muutokset pakot
tautumalla innostumaan uudesta tekniikas
ta kuin se olisi uusi, tehokkaampi kone. Toiset 

ovat järjestyneet osastoihin, joilla on omat 
p omonsa, alapomonsa ja rivisotilaansa; mei
dän työmme on tehokkaimmillaan ymmärret
ty tehtaaksi, jossa jokainen hoitaa oman pie
nen osansa suuremmassa kokonaisuudessa. 

Tämä aika on päättynyt ja olemme siirty
neet uuteen käsityöläisyyden aikaan, joka kos
kee aivan kaikkia aloja. Robotit tulevat myös 
viestintodellisuuteen ja kun me saamme dele
goiduksi koneille kaiken sen sälän, joka vielä 
nykyisellään nakertaa motivaatiotamme, ai
noaksi ihmisen valuutaksi jää luovuus. Näin 
on myös viestimissä. Ja ihminen on luova ai
noastaan askarrellessaan sellaisen parissa, 
joka häntä kiinnostaa. Etsikää siis sitä. 

Olen ehkä väärä ihminen neuvomaan tei
tä, koska en ole ammatiltani toimittaja. Mut
ta olen 25vuotisen freeurani aikana tehnyt 
myös niitä hommia. Itse asiassa, olen tehnyt 
vaikka minkälaisia hommia. Olen toimittanut, 
editoinut, käsikirjoittanut, juontanut, opetta
nut, näytellyt, konsultoinut; kirjoittanut ko
lumneja, artikkeleita, televisiosarjoja, esiin
tynyt niin eri puolueiden kuin yhdistystenkin 
tilaisuuksissa. Kauniisti ajateltuna voisi sanoa, 
että olen monialaisesti lahjakas. Tosiasiassa 
kyse lie pikemminkin siitä, että olen ollut mo
nialaisesti rahan tarpeessa. Ja kiinnostunut 
elämästä ympärilläni. Siinä kaikki. 

Minua pyydettiin tässä puheenvuorossa ker
tomaan, ”miten monia taitoja journalistilla 
pitäisi pärjätäkseen olla, mihin taitoihin tai 
ammatteihin laajentua.” En minä tiedä. Minä 
osaan lopulta vain lukea ja kirjoittaa sekä aja
tella. Siinä kaikki. En ole vielä törmännyt työ
tehtävään, jonka ytimessä nämä, jo ennen kou
luikää hankitut taidot eivät olisi. 

Tarinoita ja tulkintoja siitä mitä tapahtuu 
kysytään yhä enemmän, eikä kyse ole vain pe
rinteisistä kanavista ja kaupallisesta markki
noinnista. Totta on, että markkinointi ja vies
tintä tarvitsevat yhä enemmän väkeä, jolla on 
toimituksellista osaamista, mutta myös tv ja 
elokuvajakelijat kuten Netflix tai Facebookin 

Olette oman itsenne 
tsuppareita
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hsj-news

Kunnolla kynnetty
 ”Kun syyskyntö tehdään  
kunnolla, ei keväällä tarvitse 
äestää niin monta kertaa.” 

Tämä vanha kansanviisau s 
tulee mieleen, kun katsoo 
H elsingin Seudun Journalistien 
alkutaivalta.

Marraskuun alussa sallilaiset 
fuusioituivat Helsingin Seudun 
Journalisteihin.

Vajaa viikko fuusion jälkeen 
Helsingin Seudun Journalistien 
hallitus kokoontui entisen sal:n 
hallituksen kanssa. Esityslista 
oli pitkä ja päätettäviä asioita 
paljon. Yksi tärkeimmistä pää-
töksistä oli yhdistää hsy:n ja 
sal:n toimikunnat, jotta toimin-
nan valmistelutyö pääsisi riva-
kasti alkuun. 

Pikaisesti koollekutsuttu työ- 
ja talousvaliokunta piti ensim-
mäisen kokouksensa kuun puoli-
välissä. Asialista oli lyhyt, mutta 
sitäkin painavampi: raha, toimin-
ta ja henkilöstön toimenkuvat. 

Marraskuun lopulla koulutus-
valiokunta kokoontui puheenjoh-
tajansa Katja Lammisen johdolla. 
Ideoitavana oli ammatillista kou-
lutusta, vierailuja ja muita jäse-
nistöä kiinnostavia tilaisuuksia. 

Tarpeettomia palveluja van-
hojen yhdistysten toiminnois-

ta ei suunnittelukokouk-
sissa ole löydetty. Uusia, 
kehittelemisen arvoisia 
ideoita on kummunnut si-
täkin enemmän. Niistä li-
sää hsj:n jäsentiedotteissa 
sitä mukaa, kun syyskylvöt 
oraalle ehtivät. ●

Skuuppi. Lööppi. Lööppi-Skuuppi. Näillä nimillä on pärjätt y 
monta vuotta. Mutta nyt hsy-sal-fuusion myötä myös 
Lööppi- Skuuppi -lehtemme kaipaa virkistävää nimipäivitystä.
Keksi lehdellemme nimi ja lähetä ehdotuksesi joulukuun lop-
puun mennessä sähköpostilla osoitteeseen kaijap@live.fi 
Kaikkien ehdotuksia lähettäneiden kesken arvotaan kymme-
nen kahden elokuvalipun pakettia Finnkinon teattereihin. ●

Mikä lehdelle 
nimeksi?

kaltaiset yhteisöpalvelut ovat alkaneet tuot
taa omaa sisältöään. Tarinoilla ja kertomisella, 
asioi den kuvaamisella ja tulkinnalla on enem
män markkinoita kuin koskaan aiemmin ihmi
sen historiassa. Ei teiltä työt lopu. 

Vaikka perinteiset mediatalot supistavat ja 
kiristävät, toimittajat, toimittajantaito on kuu
minta hottia. Nimenomaan ne vanhanaikaiset 
toimittajat, jotka ideoivat itse, lukevat itse, et
sivät tietoa itse ja kirjoittavat omannäköistään 
journalismia. Sanalla sanoen: Aikakauslehtitoi
mittajilla on kysyntää. Mitään muuta teidän ei 
tarvitse tehdä kuin huomata, ettei se kysyntä 
ole enää siellä missä se ennen tapasi olla, että 
maailma on hieman muuttunut. Mutta ei teidän 
kannaltanne huonompaan suuntaan ollenkaan.

Journalistisesta laadusta maksetaan – siitä 
kielivät kymmenet ja sadat viime vuosina vies
tintätoimistoihin tehdyt toimittajarekrytoinnit. 
Muistakaa tekin se. Tässä uudessa käsityöläis
yhteiskunnassa muistakaa, että käsityö maksaa. 
Te olette käsin hiottu tanskalainen kahvipöytä; 
puusepän valmistama vuode ja kokin omin kä
sin poimimat puolukat. Kun etsitte uusia työn
kuvia, uutta työn ja elämän yhteensovittamis
ta, uutta tapaa elää, muistakaa, etteivät pätkä, 
urakka ja kausityö ole mitään uutta muotia, 
vaan syvällä suomalaisessa elämäntavassa. 

Esiisämme olivat kesällä renkejä, talvella 
suutareita, hevosmiehiä aina, ja tarpeen vaa
tiessa tukinuitossa. Vilkkaimmat kulkumiehet 
harjoittivat firabelihomminaan pienimuotois
ta vienti ja tuontitoimintaa, Iittiin mennessä 
veivät voita ja Elimäelle palatessaan toivat tur
kiksia. Yhden ainoan asian tekeminen työk
seen on uusi ja halpa muoti, nyt menossa ohi. 
Tekniikka ei tee meitä tarpeettomiksi, vaan 
vapauttaa meidät.

Ihmiset tahtovat edelleen tietää mitä täällä 
tapahtuu ja mikä merkitys kaikella on. Siinä 
on teidän työnne myös tulevaisuudessa. Sanon 
uudelleen: Menkää sitä kohti, mikä teitä kiin
nostaa. Jos teitä ovat aina kiehtoneet bulgaria
laiset savimatkamuistot, menkää niitä kohti! 
Ottakaa niistä niin hyvä selko kuin mahdollis
ta: Miksi juuri savisia matkamuistoja? Miksi 
tuon muotoisia, miksi tuon värisiä? Mistä koko 
matkamuistobisnes on saanut alkunsa, mikä 
oli maailman ensimmäinen matkamuisto ja 
miksi? Kaikki tiet vievät kiinnostavan äärel
le. Menkää siis kiinnostavan perässä. Asioiden 
mieli, niissä piilevä totuus ja niistä kertovan 
oma ääni. Ne ovat muodissa aina. ●

Saanen vielä hetken viedä teiltä aikaa kallista
ja sanasen nyt sanoa, arvaattekin, Sallista

Yhdistyksemme tää mitä timmein
kokos’ toimittajat Seuran, Avun, Mimmein

Kun Liitto koitti etujamme vahtia
sal iski ay-toiminnassa tahtia

Niin pelastettiin moni etu tärkeä,
kun työnantajien kalloon lyötiin järkeä

Ja ketkä journalismia ei saaneet äidinmaidosta
sal piti huolta heidänkin ammattitaidosta

Tasa-arvossa jos oli jossain aukkoja,
ei sal armahtanut yhtiöitä raukkoja

Työsuojelulla helpotettiin stressiä,
kun paineet koettelivat pressiä

Vaan tehtiin päätös, syntyi liitos.
On aika sanoa, sal, sulle kiitos

Ja vielä antaisin mä yhden vinkin:
ehkä Sallille me nostamme nyt drinkin.

sal:n lopettamiskokouksen 
päätössanat runoili kokouksen 
puheenjohtajana toiminut 
Suomen Kuvalehden toimittaja 
Tuomo Lappalainen.

Lööppi-Fingerpori  
– skuuppeja ja hirviöitä
Fingerpori-minialbumi sisältää Lööppi-lehdestä tuttuja Il-
ta-Fingeri -sarjoja, sekä kokonaan uuden päätarinan ”Kau-
hu syvältä”, jossa jättihirviö suorittaa rakenneuudistusta 
Fingerporissa. Mukana on mediaa huolella harjaavia sarjoja 
pariltakymmeneltä Jarlan suosikkitekijältä, kuten Roope 
Lipastilta, Jarkko Vehniäiseltä ja Tea Tauriaiselta. Oman 
näkemyksensä Fingerporista esittävät Petri Hiltunen, Aapo 
Kukko ja Ilpo Koskela. Nelivärit. Yli 100 sivua! 
  
Lööppi-Fingerpori tarjoushintaan Helsingin Seudun  
Journalisteille  arktinenbanaani.fi-verkkokaupasta:
• Lööppi-Fingerpori – 1 kpl tarjoushintaan 6,90 €  
kampanjakoodilla SAL3
• Lööppi-Fingerpori – 5 kpl tarjoushintaan 5,00 €/kpl  
kampanjakoodilla SAL15

Toimituskulut sisältyvät hintoihin. Tarjous on voimassa 
31.12.2016 asti. Tuote on saatavilla nopeimmille myös  
Pertti Jarlan signeeraamana! ●te
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pertti jarla


