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Maailma on nykyään sallilais-hysyläinen
Hyvät kollegat, olen ollut pitkään SAL:n jäsen.
Ennen sitä kuuluin HSY:hyn. Ja sitä ennen
SAL:iin.
Olen siis aika tyypillinen toimittaja. Myös
moni teistä on kuulunut uransa aikana sekä
SAL:iin että HSY:hyn. Yhdistys on vaihtunut
samalla kuin työpaikka.
Tunnemme toisemme jo valmiiksi. Siksi meidän on helppo lisätä yhteistyötä - jopa keskustella
SAL:n ja HSY:n yhdistämisestä.
Nykyään me teemme myös yhdessä töitä samoilla työpaikoilla.
Marko Hamilo on kirjoittanut
tähän lehteen jutun siitä, miten
Tiede-lehden toimitus (SAL) muutti Sanomataloon osaksi Hesarin tiedetoimitusta (HSY).
Uskon, että suunta jatkuu. Rajat aikakauslehden ja sanomalehden välillä madaltuvat.
Me teemme jo kaikki tekstiä, kuvaa ja video
kuvaa nettiin. Aikaisemmin aikakauslehdet
ilmestyivät kerran viikossa tai harvemmin.
Nykyään ne ilmestyvät netissä päivittäin.
Sanomalehdet ilmestyvät edelleen päivittäin,
mutta niiden liitteet kerran viikossa
tai harvemmin.
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Vastaako nykyinen järjestörakenteemme enää
kovinkaan hyvin sitä todellisuutta, jossa me
työskentelemme? Palvelisimmeko paremmin
nykyisiä jäseniämme, jos SAL ja HSY olisivat
yhtä? Olisimmeko tulevaisuudessa nykyistä
houkuttelevampi järjestö, jos olisimme yksi
isompi organisaatio?

”Yhteis
työmme
syventäminen
jatkuu.”

pääkirjoitus
Valittujen Palojen faktat pitävät
Faktantarkistus valvoo median laatua
Kertova tietokirjallisuus ei mahdu lokeroon
helmijuttu Neljä vuotta Lipposen kanssa

Järjestin epävirallisen käsi
ylös -äänestyksen Talentumin
toimitusosaston iltatilaisuudessa.
Kukaan noin kolmestakymmenestä paikalla olleesta ei myöntänyt
– ainakaan julkisesti – kokevansa
suurena menetyksenä sitä, jos SAL
lakkaisi joku päivä olemasta oma yhdistyksensä.
Uskon, että meille kaikille on tärkeintä se,
miten yhdistys palvelee jäseniään. Vähemmän
tärkeää se, mistä kolmesta kirjaimesta yhdistyksen nimi koostuu.
Tämä lehti on jälleen Lööppi-Skuuppi. Syksyllä SAL ja HSY tarjoavat teille yhdessä koulutusta. Yhteistyömme syventäminen jatkuu.
Hyvää kesää kaikille! ●
Taru Taipale
taru.taipale@gmail.com

Yksi työpaikka, kaksi työnantajaa
Elävä artikkeli
Matkalehden monet mahdollisuudet
eivät toteutuneet
Elämäntapana hortoilu
hsy news
sal news
kirja-arvostelu Toisen naisen tarina
sarjakuva Ilta-Fingeri

kuva pekka holmström

suomen aikakauslehdentoimittajain liitto sal:n ja
helsingin sanomalehtimies
yhdistys hsy:n jäsenlehti

pääkirjoitus

Eduskuntavaalien jälkeen on puhuttu paljon erilaisista kuplista, joissa vain vakiintuneen lähipiirinsä ja -ympäristönsä näkevät ihmiset saattavat elää. Kannattaa katsoa kotipihaa kauemmas, myös ay-toiminnassa. Journalistiliiton alla
toimiva järjestörakenne ei ole pysynyt median murroksen kyydissä. Kun alan
työpaikat vähenevät, moniosaamista vaativat toimenkuvat alkavat jokaisessa
mediatalossa muistuttaa toisiaan ja eri formaattien toimituksia lyödään yhteen,
journalistien kannattaisi pyyhkiä joukoistaan aikansa eläneet jakolinjat.
hsy ja sal tekevät – jäsentensä lailla – jo nyt pitkälti samankaltaisia asioita. Yhdessä voidaan
tehdä enemmän ja paremmin, kummankin yhdistyksen jäsenille. Yhteistyön lisääminen on joka tapauksessa järkevää, ja pian selvitetään myös hsy:n ja sal:n mahdollisen yhdistymisen edellytykset ja vaikutukset. ● jyrki räikkä, puheenjohtaja, hsy
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Valittujen Palojen
faktat pitävät
Alma Jylhä tarkisti Paula Herrasen
jutusta jokaisen faktan.
teksti janne salomaa kuvitus outi kainiemi

F

aktantarkistaja Alma Jylhä
saa eteensä tekstin. Jutun
nimi on ”Katse kotimaahan,
vaatii nuoriso”, ja sen on
kirjoittanut vapaa toimittaja Paula
Herranen. Valittujen Palojen pääfaktantarkistaja Jylhän tehtävänä
on tarkistaa jutun jokainen fakta. ›
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saima mikkonen

Valittujen
Palojen
pääfaktan
tarkistaja Alma
Jylhä tekee
työtään vapaa
na toimittajana
Cambridgessä.

Teksti
Jylhän
edessä on
vaihtanut
väriä.
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Ovatko haastateltavien nimet
oikein? Kirjoitetaanko ”kultainen noutaja” yhteen vai erikseen?
Onko Pisa-tutkimus todella toteutettu OECD:n jäsenmaissa?
Valitut Palat oli teettänyt talvella kyselytutkimuksen, jolla
mitattiin suomalaisnuorten asenteita ja tulevaisuuden odotuksia.
Herranen kirjoitti maaliskuussa
tutkimuksen pohjalta jutun Valittujen Palojen kesäkuun numeroon.
Huhtikuun alussa toimittaja ja
faktantarkistaja Jylhä alkaa tarkistaa juttua.
Ensin Jylhä käy läpi artikkelin
lähdeluettelon. Valittujen Palojen
kirjoittajat laativat juttuja tehdessään luettelon käyttämistään
lähteistä. Luettelo sisältää myös
haastateltavien yhteystiedot. Jylhä arvioi Herrasen lähdeluettelon
kattavaksi ja luotettavaksi.
Sitten hän alkaa tarkistaa sitaatteja. Juttu pohjautuu Valittujen Palojen tutkimukseen, mutta
siihen on lisäksi haastateltu kahta
tutkijaa ja kolmea omalla nimellään esiintyvää nuorta. Aiemmin
sitaateissa esitetyt faktat piti tarkistaa myös jollakin muulla kuin

vastaajia jonkin verran vähemmän kuin edellisessä tutkimuksessa kymmenen vuotta sitten.
Tarkka vertailu kuitenkin pal
jastaa, että huoli on hieman
kasvanut.

haastatellulla. Nyt riittää, että sitaatit tarkistetaan haastateltavilla, jos sanottu vastaa yleistä tietämystä.
Teksti Jylhän edessä on vaihtanut väriä. Hän on aluksi muuttanut koko tekstin punaiseksi ja sitä
mukaa, kun hän ottaa yhteyttä
haastateltaviin, hän värjää tarkistusta odottavat kohdat siniseksi.
”Kun saan haastateltavien vahvistukset kysymyksiini, muutan
tekstin mustaksi ja kirjaan Wordtiedoston kommenttityökalulla
lähteen ja mahdolliset muutosehdotukset marginaaliin”, Jylhä
sanoo.
Tällä kertaa haastateltavilla ei
ole huomautettavaa sitaatteihin.
Sitten Jylhä käy jutun läpi vasten Valittujen Palojen tutkimusraporttia. Tarkistaja vahvistaa OKmerkinnällä, että jokainen jutussa
esitetty tieto tutkimuksesta löytyy sellaisenaan raportista, ja että
toimittajan tulkinnat vastaavat
tutkimustuloksia ja yleistietoa.
Parissa kohdassa Jylhä ehdottaa täsmällisempien lukujen käyttämistä. Hän myös huomaa, että
toimittaja on kirjoittanut luonnonkatastrofien huolestuttavan

Jylhä jatkaa tekstin tarkistamista. Nimet, tittelit, henkilötiedot
ja termit ovat oikein. Tosin yksi
23-vuotias haastateltava onkin
ehtinyt täyttää 24 vuotta.
Jylhä myös googlaa jutussa olevien eris- ja yleisnimien kirjoitusasut ja löytää yhden virheen:
”kultainen noutaja” kirjoitetaan
yhteen sekä Kennelliiton koira
roturekisterin että rotujärjestön
sivun mukaan.
Jylhä käy läpi viittaukset muihin tutkimuksiin sekä tietoihin,
jotka on lainattu muista mediois
ta. Toimittaja Herranen on siteeranut lähteitä pääosin oikein,
mutta pariin mainintaan Ylen ja
Evan tekemistä tutkimuksista
faktantarkistaja ehdottaa muutoksia.
Myös ilmaus ”OECD:n jäsenmaiden Pisa-tutkimus” joutuu
tarkistajan hampaisiin. Jylhä huomauttaa, että vaikka tutkimus on
OECD:n toteuttama, tutkittavana
on myös muita kuin OECD-maita.

Ei yhtään oikaisua
yli kymmeneen vuoteen
”Jokainen sana on totta”. Näin mainosti Valitut Palat pitkään itseään. Mainoslauseelle on
katetta, sillä erityinen faktantarkistaja syynää
lehden jokaisen jutun.
Valittujen Palojen Suomen version pääfaktantarkistaja on vapaa toimittaja Alma Jylhä. Jylhä aloitti tarkistajana eli researcherinä keväällä 2000. Vuosina 2001–2012 hän oli lehdessä
toimittajana ja toimitussihteerinä eikä tehnyt
research-työtä. Viime vuodet Jylhä on ollut jälleen freelancer ja tarkistanut juttuja.
Kun Jylhä aloitti researcherinä, jutut tarkistettiin todella pieteetillä. Jokainen tieto
pyrittiin tarkistamaan kahdesta lähteestä, ja
researcherit laativat pienten yliopistotutkielmien näköisiä nidottuja raportteja. Aikaa yhden jutun tarkistukseen saattoi mennä jopa 40
tuntia.
Nyt faktat tarkistetaan yleensä vain yhdestä
luotettavasta lähteestä, ja researcher lähettää toimitukseen paperinivaskan sijasta Wordtiedoston, jossa hän kommentoi marginaalissa
alkuperäistä juttua. Aikaa työhön menee nykyisin 10–15 tuntia per juttu.
Myös tarkistettavien juttujen määrä on vähentynyt selvästi, sillä Valitut Palat eli Reader’s ›

Aiemmin Valitut Palat tarkisti
kaikki jutuissa olleet faktat kahdesta lähteestä, jos mahdollista. Nykyisin tiedot vahvistetaan
yleensä vain jutussa kerrotusta
lähteestä.
Jylhä kuitenkin pohtii, voiko jutussa lainata kahta suojelupoliisin
edustajaa Ylen ja Helsingin Sanomien tekemistä uutisista vai pitäisikö Supoon olla itse yhteydessä.
Päätöksen tekemisen hän jättää
Valittujen Palojen toimitukselle.
Päätoimittaja Ilkka Virtanen
katsoo, että Ylen ja HS:n uutisia voi pitää asiassa riittävän
luotettavina. ●
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Valitut Palat oli Erkoille
sydämen asia

”Päätösvalta
muutoksista on aina
toimituksella.”
Digest on palannut alkuperäisen konseptinsa
mukaisesti julkaisemaan lähinnä käännösjuttuja. Nykyään Suomessa tuotetaan – ja tarkistetaan – enää 3–6 juttua vuodessa.
Valittujen Palojen järjestelmällinen faktantarkistuskäytäntö on Suomessa ainutlaatuinen.
Lehden emomaassa Yhdysvalloissa faktantarkistuksella on sen sijaan pitkät perinteet.
Käytäntö sai alkunsa 1920-luvulla kahdesta
aikakauslehdestä, Timesta ja New Yorkerista.
New Yorkerissa työtä tekee erillinen faktantarkistusosasto. Sen sijaan Time luopui säästöjen takia tarkistusosastosta vuonna 1996. Myös
Reader’s Digestilla oli oma tarkistusosasto,
mutta lehti on siirtynyt Yhdysvalloissakin käyttämään tarkistukseen freelancereita.
Vuodesta 2004 lehden Suomen päätoimittajana ollut Ilkka Virtanen ei ole joutunut julkaisemaan yhtään oikaisua lehdessään.
– Oikaisuvaatimuksetkin ovat erittäin harvinaisia, hän sanoo.
Pyrkimys virheettömyyteen vaikuttaa Valittujen Palojen juttujen tekoon alusta asti. Toimittajien pitää laatia lähdeluettelo, jossa on
osoitettu mahdollisimman tarkasti, mistä mikäkin tieto on peräisin.
Alma Jylhän mukaan tarkistajan työ on merkittävästi työläämpää, jos toimittaja on käyttänyt epäluotettavia lähteitä tai jos lähdeluettelo
on puutteellinen.
– Vuosia sitten sain tarkistettavakseni jutun,
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jossa toimittaja oli ilmeisesti vetänyt väitteitä hatustaan. Lähdeluettelossa oli kyllä liuta
teoksia, mutta luettelosta ei käynyt ilmi, olivatko jutun väitteet todella peräisin ’lähteistä’. Olin silloin juuri aloittanut researcherinä ja
stressasin työstä niin paljon, että laihduin parissa viikossa muutaman kilon.
Jos jutun tiedot osoittautuvat liian epäluotettaviksi, Valitut Palat jättää tekstin julkaisematta. Suomen toimitus on Ilkka Virtasen
päätoimittajakaudella hyllyttänyt kaksi juttua.
Yleensä faktat kuitenkin pääosin pitävät, ja
tarkistajan työksi jää lähinnä vahvistaa tiedot
ja esittää täsmennyksiä. Selkeitä virheitäkin on
kuitenkin jokaisessa jutussa.
Kun Jylhä aloitti researcherinä, työ vaati paljon kirjojen pläräämistä. Nyt lähes kaikki tiedot löytyvät netistä. Sen sijaan henkilöhaastattelujen tarkistamista tekninen kehitys ei ole
juuri muuttanut. Asiantuntijakommentit Jylhä
tarkistaa yleensä sähköpostilla, mutta henkilöjutuissa hän soittaa haastateltaville. Puhelut
saattavat kestää parikin tuntia.
– Yritän kysyä mahdollisimman avoimia kysymyksiä jutun tiedoista. Kysyn mieluummin, että
’kuka nosti herra x:n avannosta’ kuin ’nostiko
herra y herra x:n avannosta’.
Jylhä välittää kaikki haastateltavien muutostoiveet toimitukselle, mutta ei lupaa, että
muokkaukset päätyisivät sellaisenaan jutun.
– Päätösvalta muutoksista on aina toimituksella. Minä teen toimitukselle vain ehdotuksia. ●

Juttua varten on haastateltu myös
Johanna Vehkoota, joka on ollut
kevään ajan vierailevana tutkijana
Washington DC:n Woodrow Wilson
Centerissä. Vehkoo tekee tutkimusta
faktantarkistuksesta journalismissa.

Valitut Palat eli Reader’s Digest syntyi Yhdysvalloissa vuonna 1922, kun DeWitt Wallace
ja hänen vaimonsa Lila Bell Wallace alkoivat julkaista muista lehdistä koottuja juttuja
yksissä kansissa.
Suomessa Valittujen Palojen ensimmäinen
numero ilmestyi kesäkuussa 1945.
Ensimmäiset vuosikymmenet Suomen versiota julkaisi Sanoma Osakeyhtiö. Yhtiön omistaneelle länsimieliselle Erkkojen suvulle Valitut
Palat oli sydämen asia, sillä lehti ihannoi avoimesti amerikkalaisuutta ja vastusti kommunismia. Tosin vuonna 2005 Aatos Erkko kertoi
Valittujen Palojen haastattelussa, että lehti
joutui yya-Suomessa olemaan varovaisempi
kuin Yhdysvaltain emotoimituksessa toivottiin.
Vuonna 1969 Valitut Palat siirtyi Reader’s
Digestin suomalaisen tytäryhtiön julkaistavaksi. Aatos Erkko oli kuitenkin tytäryhtiön
vähemmistöosakas ja hallituksen puheen
johtaja 1980-luvulle asti.
2000-luvulla Reader’s Digest on kärsinyt
talousvaikeuksista. Yhtiö on jättänyt kahdesti
yrityssaneeraushakemuksen. Reader’s Digestin
suomalaisen tytäryhtiön omistaa nykyisin espanjalainen suoramarkkinointiyritys cil Group.
Vaikeuksistaan huolimatta Reader’s Digest ilmestyy yhä maailmalla 46 eri painoksena ja 18
eri kielellä, ja sen maailmanlaajuinen levikki
on yli 10 miljoonaa.
Lehden kansainvälisten painosten pää
toimittajana on vuodesta 2012 lähtien ollut
suomalainen Raimo Möysä. Möysä siirtyi Suomesta New Yorkiin 1990-luvulla. Sitä ennen hän
oli Suomen Valittujen Palojen päätoimittaja.
Suomessa Valitut Palat on ollut poikkeuksellisen menestynyt. Median murroksessa lehden
levikki on kuitenkin pienentynyt rajusti. Suurimmillaan levikki oli 1990-luvun lopulla noin
354 000. Viime vuonna levikki oli enää 122 605.
Taloustilanteen takia Valitut Palat on vähentänyt paikallisten juttujen osuutta. Myös lehden toimitus on pienentynyt, ja siihen kuuluu
päätoimittaja Ilkka Virtasen lisäksi vain toimituspäällikkö ja yksi toimittaja. ●
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Faktantarkistus
valvoo
median laatua
Jos faktat eivät pidä
paikkaansa, uutista ei ole.
teksti tuomas muraja

N

äyttää siltä, että virheiden määrä mediassa on lisääntynyt median murroksessa. Niin pahansuopa ei saisi olla,
että uskoisi tiedotusvälineiden tahallaan levittävän valheita ja vieläpä toistavan niitä yhä uudelleen. Koska
suomalaiset toimittajat ovat
pääsääntöisesti koulutettua
väkeä, on hämmentävää, mitä
kaikkea he ovat valmiita uskomaan, kun asia on vähänkin
vieras. Faktat olisivat kuitenkin helposti tarkistettavissa.
Ongelmallista on, että vanhat oikaisematta jääneet jutut
pysyvät ikuisesti internetissä
ja jatkavat kiertoaan sosiaalisessa mediassa. Myytit eivät
katoa, vaikka ne murrettaisiin
useita kertoja.
Faktantarkistus on ainoa keino puuttua
median välittämien tietojen paikkansapitävyyteen, katsoo tutkijatohtori Heikki Kuutti
Jyväsk ylän yliopistosta.

”Virheellinen kuva julkisuudessa käsiteltä
vistä asioista voi syntyä toimituksen puutteellisesta lähdevalinnasta sekä juttuun valittujen
tietojen tarkkuudesta, riittävyydestä, keskinäisistä painotuksista ja asiayhteyksistä. Sinällään paikkansapitäviä faktoja ja niiden
merkityksiä toimittajat voivat tulkita väärin ja synnyttää mediayleisölle tätä kautta
virheellisen käsityksen jutussa käsitellystä asiasta. Useinkaan tällaisissa tapauksissa
jutun synnyttämiin mielikuviin ei voida puuttua faktatarkistuksella”, Kuutti kirjoittaa
keskustelusivusto Debattibaari.
fi:ssä, jossa keskustellaan muun
muassa faktantarkistuksesta.

Suomessa
ajatellaan,
että
toimittajat
tarkistavat
itse omat
juttunsa.
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Erillistä faktantarkistusosastoa eivät suomalaiset mediatalot kuitenkaan toivo. Kyse on
paitsi resursseista, myös kulttuurieroista. Suomessa ajatellaan, että toimittajat tarkistavat

itse omat juttunsa. Mutta kun toimittajatkaan
eivät ole selvillä, mitkä lait, direktiivit, asetukset ja suositukset ovat totta ja mitkä eivät,
nousee faktantarkistuksen tarve toimituksissa
yhä keskeisempään asemaan.
Nyt journalismi vain välittää informaatiota
ja odottaa kansalaisten tekevän omat päätelmänsä.
Toinen ongelma on, että media haluaa usein
antaa kuvan kahdesta tasavahvasta mielipiteestä. Esimerkiksi
ilmastonmuutosta käsittelevään
juttuun on väkisin haettava
skeptikko, vaikka ilmastonmuutoskriitikot edustavat häviävän
pientä marginaalia aiheen asiantuntijoissa. Näin pidetään yllä
kuvaa siitä, että skeptikot olisivat jotenkin merkittävä ryhmä
tiedeyhteisön sisällä. Faktantarkistuksen tehtävä olisi juuri
tuoda tällaiset seikat esille.

Raine Tiessalo, Bloombergin toimittaja ja
yksi Debattibaarin perustajista kiteyttää asian
oivallisesti: ”Jos faktat eivät pidä paikkaansa,
uutista ei ole.”
”Jos journalismi ei nojaa faktoihin, se ei ole
journalismia. Harmittavan usein toimittajat
eivät malta tai osaa perustaa ajatteluaan ja kielenkäyttöään faktoille vaan omille arvioilleen.
Toimittajat myös käyttävät usein uutistekstissä adjektiiveja vaivihkaa ja
ohjaavasti – esim ’Suomen
velkaantuminen kasvanut
rajusti’ itse asiassa ohjailee lukijaa. ’Rajuus’ lienee
esitettävissä lukijalle myös
tilastoilla eli faktoilla, tai
vertaamalla esim. muiden
maiden vastaavaan vauhtiin tyyliin ’Suomen velkaantuminen euroalueen
nopeinta’ – tämä kertoo saman asian mutta perustuu
faktoihin – ohjailematta.”,
sanoo Tiessalo. ●

Ne jotka
vielä lukevat
lehtiä,
haluavat
entistä
viisaampia
juttuja.

Alati aleneva kiinnostus politiikkaa kohtaan on suurelta osin
median syytä: kyyninen toimittajajoukko on
vuosikausia pilkannut politiikkaa ja poliitikoita epäreilulla tavalla. Monet toimittajat näkevät politiikan pelkkänä viihteellisenä puoluepelinä – siis asiat, jotka ovat perin juurin
yhteiskunnallisia, historiallisia, inhimillisiä,
moraalisia ja taloudellisia.
Näin populismi on tunkeutunut politiikan
lisäksi myös journalismiin. Kun puhutaan sosiaalisen median merkityksen räjähdysmäisestä kasvusta, luullaan, että se tarkoittaa sitä,
että lukijat kaipaavat viihdepolitiikkaa.
Mutta eivät lukijat tarvitse lisää puskista
heitettyjä ja lasten kielellä kerrottuja puheenvuoroja, jotka uusintavat, toistavat ja pitävät
yllä myyttejä ja herravihaa.
Juttu on täysin päinvastoin: kaiken tämän
asiakas on oikeassa -jorinan sijasta journalismi kaipaa lisää välineitä jäsentämään ja selittämään alati kasvavaa juttutulvaa. Ne jotka
vielä lukevat lehtiä, haluavat entistä viisaampia ja haastavampia juttuja. Faktantarkistus
on tähän oiva instrumentti.

Kirjoittaja on toimittaja ja yksi faktan
tarkistuspalvelu Faktabaarin perustajista.
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Kertova tietokirjallisuus
ei mahdu lokeroon
Tositarina-kirjoituskilpailu etsii
vähemmän tunnetun genren osaajia.
teksti taru taipale

K

ustannustoimittaja Johanna Laitisen puhelin on soinut monta kertaa. Sähköpostikyselyitäkin on tullut sekä
ensimmäiset tekstinäytteet ja käsikirjoitukset.
Kustannusyhtiö
Schildts&Söderströms lanseerasi
keväällä kirjoituskilpailun, jossa
haetaan kertovan tietokirjallisuuden taitajia. Heinäkuun lopussa
päättyvä kilpailu on nimetty Tositarinaksi.
Tositarina on Suomessa ensimmäinen kilpailu, jossa etsitään
narratiivisen tietokirjallisuuden
tekstejä. Aiemmat kilpailut ovat
keskittyneet pääasiassa proosaan
ja lastenkirjallisuuteen.

Laitinen ei tiedä, tuleeko Tositarinaan lopulta kymmenen vai sata
tekstiä. Hän on hyvillään siitä, että
ainakin kyselyitä on tullut paljon.
Laitiselta on kysytty muun muassa, voiko oikeaa henkilöä suojella käyttämällä eri nimeä. (Voi.)
Entä pitääkö tekstissä olla tarkat
lähdeviitteet? (Ei.)
– Kirjassa pitää olla faktat oikein ja tarina, joka on tosi. Oleellista on, että kirjoittaja ei ole keksinyt mitään, Laitinen sanoo.
Amerikassa genre tunnetaan nimellä narrative nonfiction, literary nonfiction tai creative
nonfiction ja sitä on julkaistu
kymmeniä vuosia. Tyylilaji on

”Kirjassa pitää olla
faktat oikein ja tarina,
joka on tosi.
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saanut alkunsa uudesta journalismista ja feature-kirjoittamista.
Genrelle ei ole vakiintunutta määritelmää suomeksi, mutta
Schildts&Söderströmsin mukaan
tyylilaji tarkoittaa käytännössä
esimerkiksi journalistista reportaasia ajankohtaisesta aiheesta tai
koskettavaa elämäntarinaa, jolla
on myös yleistä merkitystä.
Narratiivinen tietokirjallisuus
voi olla myös vaikka matkakertomus, joka käyttää kaunokirjallisuuden keinoja.
Tai jotain ihan muuta. Laitisen mukaan aihe voi olla melkein
mikä vaan, kunhan siinä on hyvä
kulma. Hän toivoo, että kilpailun
myötä löytyy jotain yllättävää.
– Sodasta ja politiikastakin saa
tietenkin kirjoittaa, mutta niistä
kirjoitetaan tietokirjoja paljon jo
nyt, Laitinen sanoo.
Narratiivinen tietokirjallisuus ei
ole täysin uusi genre Suomessakaan, vaikkakin se on vähemmän
tunnettu. Sen alle sopivat esimerkiksi muistelmat, joita Suomessa

julkaistaan paljon sekä reportaasikirjat, joissa on vahva journalistinen ote.
Laitisen mielestä tyylilaji on kuitenkin aivan liian vähän käytetty.
Syytä on ainakin kustantajissa itsessään. Suomessa on selkeät lokerot kaunokirjallisuudelle ja tietokirjallisuudelle. Kustantajat varovat
julkaisemasta kirjoja, jotka eivät
mahdu olemassa oleviin lokeroihin.
Toisaalta kirjakaupat taas varovat ottamasta kertovaa tietokirjallisuutta myyntiin samasta syystä.
Ja on kirjoittajissa itsessäänkin
vikaa.
– Kustantajille ei ole kauheasti
tullut hyviä ehdotuksia, Laitinen
sanoo.
Laitinen miettii hetken ja mainitsee tänä vuonna ilmestyneen
Kimmo Oksasen kirjan Kasvonsa
menettänyt mies sekä Hanna
Jensenin vuonna 2013 ilmestyneen kirjan 940 päivää isäni
muistina. Molemmissa kirjoissa
toimittaja kertoo hyvin henkilökohtaisen tarinan.
– Hyvin myyneet kirjat rohkai-

”Hyvin myyneet kirjat
rohkaisevat kustantajia
ja kauppoja.
sevat kustantajia ja kauppoja, Laitinen uskoo.
Hänestä esimerkiksi Mia Kankimäen vuonna 2013 ilmestynyt
kirja Asioita, jotka saavat sydämen
lyömään nopeammin oli ”hurmaava lukukokemus”. Kirja sai Laitisen havahtumaan jälleen kerran
siihen, että tällaista tekstiä julkaistaan Suomessa niin vähän.
Ainakaan Kankimäen aihe ei
ole kovin ilmeinen.
Mia Kankimäki jätti 38-vuotiaana päivätyönsä kustantamossa
ja lähti jäljittämään tuhat vuotta
sitten elänyttä japanilaista hovinaista ja kirjailijaa Sei Shonagonia Kiotoon, jossa ei tuntenut
ketään eikä osannut kieltäkään.

Japanissa Kankimäki huumaantui temppeleistä ja teehuoneista.
Laitinen toteaa, että on vaikea kuvitella, miten kirjoittaja on
myynyt idean kustantajalle.
– Ja sitten minä lähtisin Japaniin, jossa en tunne ketään enkä
oikeastaan osaa edes kieltä, mutta
tästä kaikesta ajattelin kuitenkin
kirjoittaa kirjan!
Laitinen kannustaa toimittajia
heittäytymään ja osallistumaan
Tositarina-kilpailuun.
– Jos tuntee yhtään paloa kirjoittamiseen, tämä on todellista
kirjoittamista, Laitinen sanoo.
– Miksi et kirjoittaisi niin hyvin
kuin pystyt? ●
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helmijuttu

Neljä vuotta
Lipposen kanssa
Toimittaja Riitta Lehtimäki seurasi Anna-lehden
juttua varten perheensä taloutta peräti neljä vuotta,
koko Lipposen ensimmäisen hallituksen ajan.
teksti riitta lehtimäki kuvat pekka holmström

O

len työskennellyt 33
vuotta journalistina ja
tuona aikana on tullut
eräskin juttu väsättyä.
Silti on aivan kristallinkirkasta,
mikä on minun helmeni: se, kun
seurasin kaksilapsisen perheeni elämää Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen päätösten
valossa, vaaleista vaaleihin, vuodesta 1995 vuoteen 1999.
Esimiehet ehdottivat minulle poikkeuksellista kotitalouden
seurantajuttua, jonka avulla piti
saada esiin laman kourissa eläville lukijoille, miten hallituksen
päätökset tulisivat vaikuttamaan
tavallisen ihmisen elämään.
Tuohon aikaan naistenlehdissä – varsinkin Annassa – tehtiin
paljon yhteiskuntaa käsitteleviä juttuja ja vaaleihin valmistauduttiin huolellisesti. Kirjoitin muutenkin päivähoidosta,
asuntolainoista ja tulopoliittisten sopimusten
vaikutuksista naisten elämään, ajoin lähestymiskieltolakia ja kotityövähennystä, joten aihe
ja iso haaste kiinnostivat kovasti.

”Minulla olisi
todellakin
mistä
kirjoittaa.”

Aluksi ajatus neljän vuoden seurannasta
tuntui mahdottomalta: olisinko edes töissä
14 lööppi & skuuppi 2 / 2015

Annassa neljän vuoden päästä?
Vuoden 1995 vaaleissa hallituspuolueet Keskusta ja Kokoomus hävisivät, sosiaalidemokraatit ja Vasemmistoliitto
voittivat. Muodostettiin sateenkaarihallitus, jossa olivat mukana vaalivoittajien lisäksi Kokoomus, Vihreät ja ruotsinkieliset.
Pääministeri Paavo Lipposen
johdolla aloitettiin 20 miljardin
markan leikkaukset: ensimmäisenä pienennettiin lapsilisät.
Tajusin, että minulla olisi todellakin mistä kirjoittaa.
Hankin paksun mustan vahakantisen vihon ja aloin pitää
päiväkirjaa Suomen ja perheemme taloudesta ja kerätä lehtileikkeitä isoon pahvilaatikkoon.

Jutun tekoaikana monta asiaa meni alallamme
uusiksi: kun aloitin 1995 keväällä, ensimmäiset
kuvat otettiin mustavalkoisina, koska värikuvat olivat todella kalliita. Annassa oli vielä tuolloin iso mustavalkokuvin taitettu osuus, jopa
osa julkkispalstasta oli mustavalkoista.
Niinpä kuvituksen tekeminen juttua julkaistaessa oli vaikeaa, koska kokonaan värilliseksi
muuttuneeseen naistenlehteen ei voinut laittaa ›

Tällä kertaa Helmi-sarjassa Kotilieden toimittaja Riitta Lehtimäki kertoo peräti
neljä vuotta seurantaa vaatineesta vaalijutusta. Lehtimäki on työskennellyt
aiemmin päätoimittajana Viva-lehdessä ja toimituspäällikkönä Avussa. Hän on
perustanut Maalla-lehden ja Helmi-juttunsa hän teki ollessaan Annan toimittajana.
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Yksi työpaikka,
kaksi työnantajaa
Sanoma yhdisti Helsingin Sanomien
ja Tiede-lehden toimitukset
teksti marko hamilo

alun mustavalkeita kuvia. Lukijalle piti kuitenkin näyttää, miten ryömivästä vauvasta
kasvaa hallituskaudessa viisivuotias ja esikoululaisesta neljäsluokkalainen.
Onneksi löytyi yksi, sisällysluetteloa varten
otettu värikuvasarja, jossa vauvakin oli mukana.
Ostin ensimmäisen kännykkäni keskellä
seurantaa vuonna 1996, ja samoihin aikoihin
myös internet alkoi levitä toden teolla. Juttua
tehdessä kävin vielä maksamassa aina vain kasvavat laskupinot
pankin eteisessä laskuautomaatilla.
Verojen ja maksujen korotukset olivat jatkuvaa seurattavaa:
esimerkiksi uraputkeen päässeen
aviomiehen yli tuhannen markan
palkankorotuksesta saimme kiristyvän verotuksen vuoksi pitää itse
vain 190 markkaa.

kohonneet verot ja hoitomaksut veivät tilin
pakkaselle.
Seurantani osoitti, että rikkaat alkoivat rikastua ja köyhät köyhtyä: työttömyysturvaa
leikattiin ja leipäjonot syntyivät, mutta kaupat
alkoivat olla sunnuntaisin auki ja osakekurssit
nousivat jopa 45 prosentin vauhdilla vuodessa.
Jotkut asiat osoittautuivat muuttumattomiksi. Valtiosihteeri Raimo Sailas ei pitänyt
subjektiivisesta päivähoidosta 20 vuotta takaperinkään: ”Päivähoito-oikeus
kuulostaa hyvältä. Mutta seuraavaksi voidaan säätää laki, että
kaikki pääsevät taivaaseen – jos
ajatellaan, että lailla voidaan yhteiskunnalliset ongelmat ratkaista”, hän sanoi.
Lama alkoi neljän vuoden kuluttua seuraavien vaalien alla olla
suurimmalta osalta kansaa ohi,
mutta maassa oli yhä yli 200 000
työtöntä ja tuhannet yrittäjät
konkurssissa. Peräti yhdeksänsivuinen juttu
julkaistiin maaliskuun alussa 1999 ja se herätti
huomiota.
Toiset kehuivat vaalijuttua, toiset talousjuttua. Yhden lukijan mielestä perheemme remontista kertova tarina oli kiva.
Tuo palaute on kantanut tähän päivään asti:
lukijat lukevat oman tajuntansa kautta. Voit
kirjoittaa jotakin, mutta lukijaa lukee kuitenkin sen, minkä hyväksi näkee. ●

”Rikkaat
alkoivat
rikastua
ja köyhät
köyhtyä.”

Seurannasta oli valtavasti hyötyä: opin ymmärtämään politiikan toimintatapoja.
Opin, että myös kriisin keskellä jotkut menestyvät ja jotkin hyvät asiat saavat alkunsa.
Tällaisia hyviä ilmiöitä kannattaa siis seurata tänäkin päivänä – siellä on tulevaisuus.
Esimerkiksi Lipposen hallitus aloitti asuntolainojen valtiontakaukset ja tunnisti kannustinloukut, joita varsinkin päivähoitomaksut
aiheuttivat: jos sai työtä tai palkankorotuksen,
16 lööppi & skuuppi 2 / 2015

–T

ämä on järki- ja rakkausavioliitto, sanoo tiedetoimituksen esimies Jukka
Ruukki varmuuden vuoksi
useampaan kertaan.
– On järkevä miettiä, mitä tehdä
erikseen ja mitä yhdessä.
Tämän vuoden alusta Sanoma
Media pani yhteen Sanoma Life
stylen Tiede-lehden ja Helsingin

Sanomien tiederyhmän. Syntyi
iso Sanoman tiedetoimitus, jossa
Ruukki on sekä esimies että
Tiede-lehden päätoimittaja.
Tiede-lehden porukalle muutos oli
suurempi kuin hesarilaisille. Tiede
muutti vanhasta Pohjolan pääkonttorista Munkkivuoresta Sanomataloon Helsingin keskustaan. Muutto ›

Uudessa yhteis
toimituksessa
työskentelevät
muun muassa
Mikko Puttonen
(edessä) sekä
Jukka Ruukki
ja Annikka
Mutanen.
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käyttää kuulosuojaimia, että
pystyn työskentelemään.

”Luulen, että tämä on
esimerkkitapaus.”
Toimitussihteeri
Tuula Kinnarinen ja ad
Riku Koskelo
tekevät työtään
Tiede-lehdelle.
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olisi tosin muutenkin ollut edessä,
kun muut Sanoman aikakauslehdet
muuttivat Ruoholahteen.
Toimittaja Mikko Puttosen ensimmäinen kulttuurishokki oli se,
että Sanomatalossa työskennellään erittäin hälyisessä avokonttorissa. Edes sermeillä eristettyä
kuutiota ei ole, vaan vastapäätä
tietokoneen takana katsoo vanhempi hesarilaiskollega Timo
Paukku. Hesarista tiederyhmässä
työskentelevät myös Matti Mielonen ja Arja Kivipelto.
Munkkivuoressa vuonna 1969
valmistuneessa talossa joillakin
tiedetoimittajilla oli oma huone,
toiset jakoivat työhuoneen enimmillään yhden kollegan kanssa.
Mikko Puttosen mukaan avokonttoriympäristö on ihan hauska
läpänheittomielessä, ja se luo yhteisöllisyyden tunnetta kahdelle eri liiketoimintayksikölle työskentelevälle porukalle.
– Täällä on kiva meininki, Puttonen toteaa. – Mutta on tämä tosi
hälyisä paikka. Oikein havahduin
siihen, että minun pitää todellakin

Puttosen työsopimukseen ei merkitty mitään muutosta, kun hän
siirtyi Sanomataloon: Esimies pysyi samana. Palkka pysyi samana.
Työnantaja pysyi samana. Pääluottamusmieskin on sama vanha,
vaikka hän siirtyikin muiden aikakauslehtien mukana Ruoholahteen.
Mutta Tiede-lehdestä tulleiden
kollegoidensa Annikka Mutasen
ja Petri Riikosen kanssa Puttonen kirjoittaa nyt juttuja niin Hesariin kuin Tiede-lehteen. Hesarilaiset taas ovat tehneet juttuja
Tiede-lehteen. Vain toimitussihteeri Tuula Kinnarinen ja AD
Riku Koskelo työskentelevät yhä
vain Tiede-lehdelle.
– Olen tehnyt sekä Tieteeseen
että Hesariin erinäistä juttua,
Puttonen kertoo työviikostaan
huhtikuun puolivälissä.
– Pidempää on ollut tekeillä ja
sitten pienempää. Nyt tosin uutisissa pääsimme siihen, että Matti
(Mielonen) on ollut nyt deskivuorossa, että tavallaan meillä on
yksi keskittynyt enemmän uutis
virtaan.
Kaikissa fuusioissa pyritään saamaan säästöjä yhdistämällä päällekkäisiä toimintoja. Hesari ja
Tiede-lehti julkaisivat aiemmin
kumpikin erikseen lyhyitä sähkeuutisia tuoreista tutkimuksista. Tällaiset uutiset kirjoitetaan yleensä embargonalaisen
lehdistötiedotteen perusteella ja
julkaistaan sillä minuutilla, kun
tutkimus vapautuu embargosta.
Usein HS ja Tiede kirjoittivat uutiset samasta aiheesta.
Nyt uutinen tehdään vain kerran sekä Hesarin että Tieteen nettiin. Sitä on ehkä hieman muokattu, esimerkiksi otsikko saattaa olla
eri, mutta käytännössä uutinen on
molemmissa kanavissa sama.
Pidemmissä jutuissa saman

aineiston julkaisua eri lehdissä ei
ole vielä kokeiltu, mutta Puttosen
mukaan sitäkin voidaan kokeilla
eri versioilla.
Puttonen on juuri viimeistellyt
Tiede-lehteen kahdeksan aukea
man jutun, 25 000 merkkiä.
– Tein myös yhden Hesarin jutun
tällä viikolla loppuun, se oli 5 000
merkkiä. Se on Hesarin aukeama.
Tiedetoimittajien työsopimuksessa ei ole määritelty, kuinka
suuri osa työajasta Puttosen pitäisi käyttää Hesariin. Palkka tulee
kuitenkin kokonaan Tiede-lehden
puolelta. Puttosta se ei kuitenkaan ole häirinnyt. Ennemminkin
hänen haasteenaan on ollut löytää
oma tyyli eri medioihin.
– Aikakauslehden juttu rakentuu aika eri tavalla kuin sanomalehden.
Ensimmäiset kuukaudet kaksi porukkaa on työskennellyt hyvin
yhteen. Entäpä jos firmaan tulee
yt-neuvottelut?
– Käytännössä asioin varmaan
Sanoma Lifestylen pääluottamusmiehen kanssa, koska olen edelleen siellä töissä, Puttonen pohtii.
– Tässä ammatillinen ja hallinnollinen identiteetti tavallaan on
jakautunut.
Voisi ajatella, että kun toimenkuva monipuolistui ja piti opetella
uutta, sillä olisi voinut perustella palkankorotuksia. Kukaan ei
pyytänyt.
– Mentaliteetti on tällä hetkellä se, että syksyllä on ollut yyteet
eikä firmalla mene niin hyvin,
Puttonen perustelee.
Hän on kokenut muutoksen
joka tapauksessa myönteisenä.
– Minusta Hesari on luonteva
ympäristö Tieteen toimitukselle.
Jukka Ruukin mukaan aikakauslehtien, sanomalehtien ja jopa television välinen yhteistyö syvenee
mediakonsernien sisällä. Yhteinen tiedetoimitus on vasta alkua.

– Luulen, että tämä on esimerkkitapaus. Jos tämä toimii, tällaisia
tulee lisää, Ruukki sanoo.
Hän arvioi, että myös muita toimituksia voidaan joko yhdistää
tai muulla tavalla lisätä eri lehtien
välistä yhteistyötä. Jo nyt Sanoma
Lifestylen sisältöjä käytetään Hesarissa. Yhteinen toimitusjärjestelmäkin on tulossa.
Myös työsuhde-edut alkavat
Sanomissa integroitua.
– Sanomatalossa on punttisali,
joka on kaikkien käytössä ja harrastuskerhot ovat menneet yhteen
jo aikaisemmin. Kyllä tämä hitsautuu koko ajan yhteen, Ruukki
vakuuttaa.
Sanomilla sekä sanomalehtiettä aikakauslehtipuolella on
ollut henkilöstörahasto.
Molemmat toivat merkittävästi
lisätuloja työntekijöille. Myös
ne on pantu yhteen.

Ruukin mukaan yhteistyö tarjoaa toimittajille mahdollisuuksia
syvempään erikoistumiseen.
– Yhteistoimituksessa on erilaisia kokemuksia ja erilaista taustaa, joten me voidaan paremmin
erikoistua ja saadaan sparrausta
toisiltamme. Se on iso asia.
Hesarissa on esimerkiksi Nelo
sen uutisten jäänteenä paljon
videokuvaamisosaamista. Ruukki uskoo, että Lifestylen porukka
pääsee tähän oppiin mukaan.
Ruukki kertoo, miten Tiede-
lehdestä tullut Petri Riikonen
teki ta lon kuvaajien kanssa
Sanomatalon tupakkaparvek
keella kahdenk ymmenen sekunnin videon, joka kertoi kuinka
kahden pahvinpalan avulla voi
katsella turvallisesti auringonpimennystä.
– Se oli sen päivän ehdoton
videohitti Hesarissa. ●

Claude Monet, Heinäsuova ilta-auringossa, 1891, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö (osa teoksesta).
Osakuva valokuvateoksesta, Roger Ballen, Two faced

MONET JA UUDET TAIDENÄYTTELYMME
Toisten taidetta – 16.5.–13.9.
Korine ja Max E. Ammannin maailman huomattavimpiin kuuluvasta outsider-taiteen kokoelmasta
Kaukainen kosketus – 13.6.–13.9.
Roger Ballen, Elina Brotherus, Petros Efstathiadis,
Aino Kannisto, Trish Morrissey, Esko Männikkö,
Pekka Niittyvirta, Inta Ruka, Pekka Turunen
Visio 2015 - Antero Toikan veistoksia – 13.6.–13.9.

Gösta, Joenniementie 47 | Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2 | Mänttä
(03) 488 6800 | serlachius.fi |Ravintola Gösta p. 040 708 5572.
Avoinna: 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, 1.9.–31.5. ti–su 11–18
Muista myös Serlachius-bussi: ota Tampereelta taajamajuna Vilppulaan
esim. klo 10.05, josta Serlachius-bussilla (3 €) museoihin ja takaisin.
Kesällä joka päivä, talvella viikonloppuisin.
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Maria Lassila-Merisalo
● Filosofian tohtori
Tutkija, Jyväskylän
yliopisto

Elävä artikkeli

●

●

Kouluttaja ja kirjoittaja

Tutkimus Story First
(2014) nettijutuista

●

Digitalisaatio on muuttanut maailman
– myös lehdet. Mutta millainen on
verkkoartikkeli parhaimmillaan?

”Pelkistetty
karvalakki
artikkeli on
usein paras.”

teksti tommi tienhaara
kuva kati laukkanen

K

ouluttaja Maria LassilaMerisalo on törmännyt
työssään muutamiin vääriin
uskomuksiin verkkoartikkeleista.
– Yhä edelleen vallitsee käsitys,
että verkosta ei voi lukea pitkiä juttuja. Ja että juttuun pitää laittaa
kaikkia mahdollisia elementtejä:
toiminallisuutta, ääniä, animaatioita. Lisäksi usein rima asetetaan
liian korkealle ja ajatellaan, että
verkkojuttua ei kannata edes yrittää kirjoittaa.
The New York Timesin vuonna
2012 julkaistu The Snow Fall -artikkeli on malliesimerkki, joka nosti
kirjoittajien riman korkealle. Artikkeli on niin suuritöinen ja teknisesti
hieno, ettei monellakaan ole resursseja tehdä vastaavaa.
Lassila-Merisalo ei itse koe eroa siinä, lukeeko hän jutut paperilta vai
ruudulta. Tosin nettiartikkeliin liittyy aina odotus lisäarvosta – vaikka
vähemmän on enemmän ja yksinkertaisuus on hyve nettijutussakin.
Verkkoartikkelin ylivoimaisia
etuja ovat autenttisuus ja moni
ulotteisuus. Asioita voidaan
20 lööppi & skuuppi 2 / 2015

havainnollistaa ja kontrasteilla
luoda tehoa. Myös video ja ääni
tuovat esiin jotain erityistä: ihminen saadaan eloon, jos hänellä on
vaikkapa erottuva murre.
– Teksti on tärkein. Ja vasta sen
jälkeen tulevat älähdykset, ääniklipit, slideshowt ja muut tehokeinot.
Linkit jutun ulkopuolelle kannattaa
unohtaa, koska ne kuolevat helposti.
Monesti opetetaan laittamaan
tekstiin ja otsikoihin sanoja, joilla lukijat etsivät hakukoneilla aiheesta tietoa. Tämän voi unohtaa.
Myöskään välioitsikoita ei kannata tehdä, vaikka näin vielä jossain
opetetaankin. Tutkimusten mukaan väliotsikoita ei yllättäen edes
lueta. Tärkeämpää on saada juttu
viraaliksi, eli sellaiseksi, että sitä
jaetaan mahdollisimman paljon.
– Kommentointimahdollisuus
on parasta siirtää sosiaaliseen mediaan, jolloin moderointia ei tar
vita. Näin itse juttu pysyy ehjänä
kokonaisuutena.
Voiko verkkoartikkeli olla liian
hieno ja kallis?

HS Kuukausiliite
Syvällä

NYT
The Snow Fall

The Baltimore Sun
Breaking the silence

Die Zeit
A Nation Divided

– Voi, ehdottomasti. Verkkoartikkeleita luetaan usein kännyköiltä, joten ei ole järkeä, jos
juttu ei lataudu. Ja liian runsaat
ärsykkeet alkavat toimia lukijaa
vastaan. Keskittyminen herpaantuu. Pelkistetty karvalakkiartikkeli on usein paras. Varsinkin jos
olennainen tieto halutaan perille
mahdollisimman nopeasti, silloin
ei ole syytä kikkailuun. Yksinkertainen tyyli on koukku: se herättää lukijan kiinnostuksen, koska
usein netti on yhtä sillisalaattia.

Nettilehti on vielä suuri taloudellinen kysymysmerkki. Yksi juttu
kuussa ei ole tarpeeksi. Se ei riitä
elättämään kotimaista Long Playtä,
ja Atavistkin joutuu hankkimaan
lisätuloja sovellusmyynnistä. Isolle
mediatalolle verkkojulkaisu toimii
lähinnä käyntikorttina: se rakentaa
yrityksen mainetta ja brändiä.
Lukijoiden vapaa-ajasta käytävässä
kilpailussa nettilehti on jo kyennyt
haastamaan TV:n primetimen. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen

mukaan verkkoartikkeleita luetaan viikonloppuisin television
parhaaseen katseluaikaan – ja niihin myös keskitytään. Yleensä television katsomisen ohessa vain
surffaillaan netissä.
Yhdysvalloissa myös lasketaan,
kuinka kauan lukija viipyy kullakin sivulla. Klikkiotsikot miellyttävät lehtien esimiehiä, mutta
todellisuudessa sivulta voidaan
poistua jo kahden sekunnin kuluttua. Mainospaikkoja myytäessä
sivulla vietetty aika onkin noussut
klikkausten määrää tärkeämmäksi. Toisin sanoen klikkiajattelusta
luopuminen voi parantaa laatua ja
lisätä taloudellista tuottavuutta.
Lassila-Merisalon on vaikea nimetä yhtä yksittäistä verkkoartikkelisuosikkia, mutta hetken mietittyään hän nostaa pari esimerkkiä.
– Atavistin jutut ovat hienoja.
Lisäksi The Baltimore Sunissa julkaistu Matthew Hay Brownin
juttu Breaking the silence. Sen
muoto on monella tapaa onnistunut. Yksinkertainen, tyylikäs leiska. Vaikuttava alkukuva, ikään
kuin nouseva esirippu. Vasemmalla navigointimahdollisuus
korvaa tavallaan väliotsikot ja
auttaa pitkässä jutussa liikkumisessa. Lyhyet, hengittävät kappaleet. Yksi video. Yksi toiminnallinen faktalaatikko. Maltillinen,
tyylikäs kokonaisuus! ●
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Matkalehden
monet mahdollisuudet
eivät toteutuneet
Jorma Aulan perustama Matkailulehti vietti
hautajaisiaan reilun kahden vuoden kuluttua siitä,
kun se oli myyty Otavamedialle. Toukokuussa
edesmennyt lehti saa verkkoon seuraajansa.
teksti ja kuva elina järvi

”K

un olin 1980-luvulla Lapin Kansassa
uutispäällikkönä, esitin kustantajalle idean Lapin matkailua käsittelevästä
lehdestä. Koska asiasta ei innostuttu, jättäydyin kuukausipalkkaisesta työstäni ja perustin
oman perheyrityksen Polarlehdet Oy:n.
Freedays-lehti alkoi ilmestyä kesällä 1989. Sen
sisältö painottui vahvasti kotimaan matkailuun.
Haastattelin ensimmäiseen juttuuni silloista
kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suomista
Lapin lomakeskusten rakentamisesta.
Alkuvuosina teimme Freedaysia suomeksi,
englanniksi ja saksaksi. 1990-luvun puolivälissä sen rinnalle syntyi saksankielinen Freizeit.
Vuonna 1996 molemmat julkaisut nivoutuivat
kansainvälisiä kohteita käsitteleväksi Matkalehdeksi. Samalla kotimaan juttujen osuus putosi prosenttiin.
Vaikka Matkalehden levikki laskettiin joka
vuosi pienesti plussalle, levikin nostaminen
olisi tullut pienelle lehdellemme kalliiksi. Kun
Otavamedia vuonna 2012 halusi ostaa lehden,
totesimme, että suuruus voisi olla etu.
Lähdimme liikkeelle Matkalehden uutta nousua odottavin toivein. Teimme viiden
vuoden sopimuksen lehden toimituksellisesta
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tekemisestä avaimet käteen -periaatteella. Otavamedia vastasi markkinoinnista ja levikistä.
Kahden ja puolen vuoden jälkeen kustantaja
totesi, että Matkalehti ei ole hyvä bisnes. Viimeinen numero ilmestyi tammikuussa 2015.
Lehti teki tappiota, eikä tappiollista lehteä
ole järkevää julkaista vuodesta toiseen. Mutta harmittihan se: lehti oli minulle 26 vuotta
kuin oma lapsi. Monet hienot mahdollisuudet
eivät toteutuneet.
Nykyään lehdet ovat osa bisnesmaailmaa: jos
ne eivät tuo rahaa, ne lopetetaan. Aiemmin
printtilehti, Matkalehti mukaan lukien, oli pikemminkin instituutio.
Jo kaupantekovaiheessa ajattelin, että printtilehdillä on edessään kovat ajat. Reilu vuosi
sitten tajusin, että nyt eletään Matkalehden
kohtalon aikoja.
Huippuvuosina Matkalehden levikki oli noin
20 000 kappaletta. Vuonna 2014 se oli laskenut hieman alle puoleen. Yritimme kustantajan
kanssa yhdessä ehkäistä tappiota tehostamalla markkinointia sekä uudistamalla sisältöä ja
taittoa. Myös ilmestymiskertojen harventamista harkittiin, mutta se ei olisi tuonut riittävästi

Lentokenttä
tuntuu kotoisal
ta, sillä Jorma
Aulalle on ker
tynyt parhaim
millaan 160
työmatkapäi
vää vuodessa.

säästöjä. Mainosmyynti oli tippunut radikaalisti: se oli lehden huippuaikoina noin viisinkertainen viimeiseen vuoteen verrattuna.
Polarlehtien aikaan tuloksen tekemisessä oli
ratkaisevaa, että ilmoituksia myytiin lehden
painoon menoon asti. Puolet myynnistä tuli
painoa edeltäneen viikon aikana. Isoissa taloissa ja suurissa lehdissä mainossisältöjen deadlinet ovat jo kolme
viikkoa ennen ilmestymistä. Polarlehdillä tehokkuutta toi oma mediamyyjä. Kun myyjä voi tarjota
yhtä lehteä useamman sijaan, suhde
asiakkaaseen säilyy läheisempänä.

– suomalainen matkalehti alkaa ilmestyä netissä toukokuussa. Alkuperäisen nimen käyttöoikeus jäi kaupoissa Otavamedialle, mutta
Polarlehdet Oy omistaa edelleen oikeudet sisältöihin. Meillä on verkkolehden tuleviin numeroihin iso määrä Matkalehteen ostettuja juttuja jo varastossa, sillä Polarlehdet joko teki ne
yhteistyön aikana tai osti ne Matkalehteen. Näin ollen ennakkoon
hankitut jutut jäivät lehden lopettamisen jälkeen meille.
Matka24.com-nettilehteä tekee
pitkälti sama kaarti, joka teki Matkalehteä. Matkailu-uutiset ovat sivustolla kaikkien saatavilla, mutta
eri puolilta maailmaa tehtävät reportaasit löytyvät vain maksumuurin takaa. Koko alan pitäisikin järkeistyä siinä, ettei oikeiden toimittajien työtä
jaettaisi verkossa ilmaiseksi. Sillä tuhotaan pidemmällä tähtäimellä koko tiedotusväline.
Jos toimituksellisesta sisällöstä joutuisi verkossa maksamaan, myös tekijöille pystyttäisiin maksamaan nettiteksteistä kunnollista
palkkaa. Lukijoille ilmainen verkkosisältö syö
kaikkien uskottavuutta.” ●

”Lehti oli
minulle
26 vuotta
kuin oma
lapsi.”

Kun tieto Matkalehden lakkauttamisesta helmikuussa 2014 tuli, olin
huolestunut omista toimittajista,
kumppaneista ja freelancereista. Lehden lopettaminen vei työpaikan itseni lisäksi kahdelta muulta täysaikaiselta toimittajalta sekä
monilta avustajilta. Tunsin surua ja ahdistusta
kaikkien niiden puolesta, jotka ovat laittaneet
itsensä likoon.
Lehden lakkauttamisen jälkeen aloin työstää sille seuraajaa verkkoon. Matka24.com
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R

paula myöhänen

aija ja Jouko Kivi
metsä ovat harrastaneet luonnona ntimien
hyödyntämistä lähes
koko ikänsä. Heitä voi siis pitää
jo hortoilun asiantuntijoina. Suomalaisille sana merkitsee myös
päämäärätöntä käveleskelyä,
mutta kreikaksi horta tarkoittaa
villivihreää.
Jouko Kivimetsä aloitti kreeta
laisten tuotteiden tuonnin
Suomeen 1995. Kolme vuotta
myöhemmin hän perusti Knossos-ravintolat Tampereelle ja
Helsinkiin. Hortoilun tuominen
Suomeen on alkujaan kreetalaisen mummon esittämä idea.

Salaatti
ainekset saa
suoraan luonnosta, Raija
Kivimetsä
muistuttaa.

Elämäntapana
hortoilu
Hortoilu on paljon muutakin kuin
päätöntä vaeltelua luonnossa.
teksti mervi ala-prinkkilä
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opettele ensin
Vielä 1990-luvulla kasvien tunnistamiseen ei Suomessa ollut
sopivia oppaita. Kirjojen kuvat
esitettiin lähinnä kukkimisvaiheessa, jolloin ne villivihanneksina ovat usein jo syömäkelvottomia.
– Vuonna 2005 julkaistiin Villiinny villivihanneksiin -kirjani,
jossa toin villivihannesten reseptiikan 2000-luvulle. Lisäksi kirjan kuvat on otettu nuorista kasveista, Raija Kivimetsä kertoo.
Kivimetsät muistuttavat, että
hortoiluun pätee samat säännöt
kuin sienestykseen: älä syö mitään, mitä ei tunnista varmasti!
Me suomalaiset saatamme jo
tietää, että valkovuokko, kielo ja
niittyleinikki ovat myrkyllisiä.
Usein vaara piileekin myrkkykasvin ja syötävän kasvin erottamisessa. Esimerkiksi myrkkykatko ja koiranputki ovat hyvin
samannäköisiä nuorina.
– Aluksi kannattaa opetella
muutama kasvi ja mielellään kasveja tuntevan ihmisen opastuksella. Hortoilukursseillamme
opetamme kolme tunnistetta:
miltä kasvi näyttää, miltä tuoksuu ja miltä se tuntuu, Jouko
Kivimetsä luettelee.

rikkaruoho – rikkausruoho
Kivimetsien mielestä rikka
ruohoja pitäisi kutsua rikkaus
ruohoiksi. Niin paljon nuo puutarhan halveksitut kasvit voivat
rikastuttaa ruokaamme.
Raija Kivimetsä tietää, että
villiv ihanneksissa on jopa kymmenen kertaa enemmän vitamiineja, hivenaineita, antioksi
dantteja, kivennäisaineita ja
lehtivihreää kuin tavallisissa ja
luomukasviksissa.
›

”Älä syö
mitään, mitä
ei tunnista
varmasti!”

Miksi hortaa?
Villivihannekset eli horta
rikastaa ruuan.
●

● Horta on ilmaista, luonnos
taan luomua, maukasta ja
tarjoaa uusia makuelämyksiä, vahvaa tiivistettä:
pieni määrä riittää

Villeissä kasveissa on enemmän antioksidantteja, vitamiineja ja hivenaineita kuin
viljellyissä, kesyissä kasveissa.
●

Luonnossa liikkuminen
voimaannuttaa.
●

Hortaa voi käyttää eri
tavoin myös ulkoisesti
esimerkiksi ihonhoitoon.
●

● Säilömällä villivihanneksia
eri tavoin saat luonnon omaa
superruokaa koko vuodeksi.
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Suomessa saa kerätä
kasveja vapaasti metsistä
ja puistoista sekä niityiltä.
●

Toisten pihaan ei saa mennä
ja liian läheltä tiestöä ei
kannata hortoilla.
●

Puita ja varpuja joka
miehenoikeus ei koske,
puiden silmuja ei saa kerätä
ilman maanomistajan lupaa.
●

Viisi vinkkiä kesään:
1 Anna ruohonleikkurille
kesälomaa, saat pihalta
salaattitarpeet!
2 Opettele tunnistamaan
ainakin nokkonen ja
voikukka
3 Grillijuhlien turvotus
poistuu voikukalla
4 Ota lapset mukaan
hortoiluun, opetelkaa
uusi harrastus yhdessä
5 Muista luonnon hoitava vaikutus, rentoudu
luonnon helmassa

hoitavaa makua
Nokkonen ja voikukka ovat helppoja kasveja aloittelijan kerät
täviksi. Ne ovat kotimaista
superr uokaa, johon ulkomaiset
kannattaa ehdottomasti vaihtaa.
Kivimetsät kehottavat unohtamaan pinaatin ja korvaamaan sen
resepteissä nokkosella.
– Nokkonen vahvistaa immuniteettia, poistaa myrkkyjä kehosta
sekä kohottaa hemoglobiinia. Se
hoitaa myös ihon, kynnet, suoliston, nivelet, luuston – koko kehon.
Se myös energisoi, Raija muis
tuttaa.
Nokkosesta voisi tulla Suomelle
hyvä vientituote. Kaukoidässä siitä ollaan jo kiinnostuneita.
Voikukalla on Suomessa noin
500 alalajia. Kukan lehtiin kannattaa kiinnittää huomiota: parhaita ovat lehdiltään sileälaitaiset
voikukat.
– Sahalaitainen on kitkerämpi,
mutta toisaalta siinä on enemmän
ravintoaineita. Koska ruuan pitää
maistua hyvältä, keräämme itse
sileälaitaisia, Raija paljastaa.
Voikukkaa Raija Kivimetsä pitää jokanaisen must-kasvina.
– Se poistaa nestettä kehosta,
puhdistaa maksaa ja verta sekä pitää ruuansulatuselimistön kunnossa. Myös silmäpussit se piilottaa.
Voikukkakasvin voi hyödyntää lähes kokonaan kukkavartta
lukuun ottamatta. Talven varalle
sitä voi säilöä etikkaliemeen, pakastaa ja kuivata.
aivoille aktiviteettia
Hortoilu edistää ihmisen hyvinvointia. On tutkittu, että seitsemän minuutin maiseman katselu
rentouttaa ihmistä. Se on myös
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hyvää aivoliikuntaa, kun kasvien
tunnistus laittaa aivot ja aistit
töihin. Epätasainen maasto taas
aktivoi motoriikkaa – se on siis
hyötyliikuntaa parhaimmillaan!
– Mikä parasta: saaliin syönti lisää myös kehon hyvinvointia,
terveystoimittaja Raija Kivimetsä
luettelee. Hän kehottaa ottamaan
myös lapset mukaan:
– Känkkäränkkyys jää ulos, hän
nauraa.
Lontoossa hortoillaan hautausmailla ja New Yorkissa keskuspuistossa. Miksi Suomessa ei hyödynnetä luontoa enempää?
– Luonto on meille itsestään selvyys ja emme ymmärrä sen arvoa.
Meillä on myös ennakkoluuloja
rikkaruohoja kohtaan, Raija pohtii.
Miksi siis kantaa kaupasta
rucolaa kotiin, kun sitä saa luonnosta ravintorikkaampana versiona ilmaiseksi?
– Kun jätämme kaupan nuupahtaneet salaatit hyllyyn ja otamme
luonnonantimet käyttöön, säästämme pitkän pennin. Myös kansanterveys hyötyisi, kun lääkkeitä
kuluisi vähemmän.

puskaan vaan!
Kivimetsän pariskunnalle hortoilu on elämäntapa, mutta pienilläkin teoilla voi tulla hortoilijaksi.
– Vaihtamalla rucolan voikukkaan ja pinaatin nokkoseen voi
jo sanoa olevansa hortoilija, he
muistuttavat.
Ruoka-annosten ei tarvitse olla
hienostelua. Horta tuo ruokaan
makua ja terveyttä eikä kaikkien
ruuan ainesosasten tarvitse olla
luonnosta. Ravintoköyhän lehtisalaatin joukkoon voi lisätä vesiheinää, voikukkaa ja nokkosta.
Kuivattua hortaa taas voi laittaa
vaikkapa lihapullataikinaan.
Edessä on pitkä hortoilukesä.
– Kokeile itse, tämä koukuttaa!,
Raija kehottaa. ●

Puolukka-kuusenkerkkä-survos
4 osaa puolukkaa
3 osaa kuusenkerkkää
(molemmat pilkkomatta tai survomatta)
1 osaa sokeria (luomuraakaruokosokeria)
Survo puolukat haarukalla ja silvo kerkät
parin millin hakkelukseksi.
Sekoita sokerin kanssa. Valmista on.
Kokeile vaikka maustamattoman
kreikkalaisen jugurtin kanssa!

jouko kivimetsä

Jokamiehenoikeus

– Tutkimuksen mukaan pohjoisen valo tuottaa Pohjois-Suomen kasveihin runsaasti ravintoaineita: Lapin luonnon outo taika
siirtyy siis myös kasveihin, Raija
kertoo.

Hortoilla
voi vauvasta
vaariin.

Lisätietoa: www.hortoilu.fi
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hsy-news

hsy

sal

sal-news

Aikakauslehti
tutkimuksen ryhmä

hsy:n jäsenmatka vie
Georgian Tbilisiiin
Helsingin Sanomalehtimies
yhdistys tekee syksyllä opintomatkan Tbilisiin.
Matkalla tavataan georgialaisia journalisteja ja politiikan tutkija sekä perehdytään Georgian
värikkääseen lähihistoriaan ja
nykyiseen Venäjä-suhteeseen.
Vierailemme myös TV-asemalla
ja kuulemme Etelä-Ossetian ja
Abhasian tilanteista. Vähäisimmäksi anniksi ei jääne myöskään
tutustuminen georgialaiseen
keittiöön ja viinikulttuuriin.
Matkanjohtajana toimii Tbilisissä 2007-2008 asunut Geor
gian ja Venäjän tuntija Salla
Nazarenko. Suomalaisille matkustusasiakirjaksi riittää passi,
sillä EU-maiden kansalaiset eivät tarvitse Georgiaan viisumia.

Matkalle voivat osallistua
Helsingin Sanomalehti
miesyhdistyksen jäsenet.

Rapistumista ja charmia
Tbilisissä 1800-luvun rakennukset kertovat kaupungin
loiston ajoista kauppapaikkana ja aateliston sekä tsaarin
Venäjän upseerien suosimana
ajanviettopaikkana.
Vanha Tbilisi on melko
ränsist ynyt, mutta charmikas.
Sen ryysyiseen kauneuteen
yhdistyvät neuvostotyyliset
kerrostalolähiöt sekä absurdin
futuristiset modernin georgialaisjohdon rakennusprojektit.
Tbilisin kymmenet kirkot,
ikivanhat turkkilaiset kylpylät, kaunis moskeija ja synagoga muistuttavat kaupungista, joka on aina elänyt kielten,
kulttuurien ja uskontojen risteyksessä.

Matkapäivät ja aikatulut
Menomatka
keskiviikkona 7.10.
tk1426 Helsinki–Istanbul
06.30–09.55
tk382 Istanbul–Tbilisi
13.10–16.25
Paluu sunnuntaina 11.10.
tk385 Tbilisi–Istanbul
11.20–12.50
tk1763 Istanbul–Helsinki
14.00–17.25
Hinnat ja tarkemmat
tiedot ja matkalle haku
ks. www.hsy.info

hsy:n apurahat jaetaan syksyllä
jokesin Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen rahaston apurahat jaetaan jälleen syksyllä. Stipendejä myönnetään omaa ammattialaa sivuaviin opintoihin ja kirjahankintoihin sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Hakemusten on oltava perillä hsy:n toimistolla 14.9.2015 kello 16 mennessä, joko sähköpostilla hsy.stipendit@outlook.com
tai kirjeitse Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys, PL 252, 00531 Helsinki. Katso lisätiedot
apurahoista ja niiden hakemisesta www.hsy.info. ●
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Aikakauslehtitutkimuksen ryhmä on Media- ja viestintätieteellisen seuran (Mevi ry) alaisuudessa toimiva verkosto,
joka kokoaa yhteen aikakauslehtien tutkimuksesta ja opetuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Ryhmän toimintaa koordinoivat Maija Töyry, Lauri Haapanen ja Nanna Särkkä.
Ryhmä ylläpitää aikakauslehtitutkimuksen tietokantaa
www.aikakauslehtitutkimus.fi ja vuosittaista Magazine
Symposiumia. Tulevaisuudessa ryhmän toimintaa kehitetään tutkimusalan tarpeiden ja verkoston jäsenten ideoiden mukaisesti.
Aikakauslehtitutkimuksen ryhmään eli käytännössä
sen sähköpostilistalle ovat tervetulleita kaikki, joita aika
kauslehtien tutkimus tai opetus eri tieteenaloilla kiinnostaa.
Liittyä voi lähettämällä yhteystietonsa joko osoitteeseen
lauri.haapanen@helsinki.fi tai nanna.sarkka@aalto.fi.
Suosittelemme mutta emme edellytä jäsenyyttä Media- ja
viestintätieteellisessä seurassa (www15.uta.fi/toy/). ●

Symposiumiin syksyllä
Tänäkin vuonna sal on mukana suunnittelemassa Magazine
Symposiumia. Se järjestetään
28. lokakuuta klo 10–17 Aaltoyliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Lume-keskuksessa, Sampo-salissa.
Aiempien teemoja ovat olleet
tabletit (2010), lukijat (2011),
visuaalisuus (2012), kehittäminen ja innovaatiot (2013). Viime
vuoden teema oli Enemmän,
nopeammin, paremmin. Joka

vuosi tilaisuudessa on esitelty
tuoreita aikakauslehtiaiheisia
väitöstutkimuksia, graduja ja
muuta tutkimusta.
Tilaisuus on osanottajille maksuton, joten kannattaa jo nyt laittaa päivämäärä
muistiin.
sal:n lisäksi järjestäjinä
ovat Aikakausmedia, Aikakauslehtien päätoimittajat
apy sekä Aikakauslehtitutkimuksen ryhmä. ●

Tienhaara jatkaa sal:n
koulutuspuikoissa
Opintosihteeri Tommi Tienhaara siirtyy sal:n vakituiseksi opintosihteeriksi, kun
tehtävästä perhevapaalle
jäänyt Miina Poikolainen
keskittyy opintoihinsa.
Kesän jälkeen sallilaisille
on tiedossa paljon kiinnostavia tapahtumia. Myös yhteistyötä hsy:n kanssa jatketaan. Tavoitteena on kahden
yhteisen koulutustilaisuuden
järjestäminen. ●

Säätiö tukee apu
rahoin ja koulutuksin
SAL:n jäsenten apurahat
jakaa Aikakauslehdentoimittajain säätiö. Ne tulevat
hakuun Lööpissä 3/2015,
joka ilmestyy syyskuun lopulla. Stipendien hakuaika
päättyy 30.11.2015.
Aikakauslehdentoimittajain säätiö tukee myös sal:n
järjestämää koulutusta.
Tänä vuonna tuen suuruus
on 4 000 euroa. Alkuvuodesta rahaa on käytetty muun
muassa Voimaa ja motivaatiota sekä Hyvä verkkolehden artikkeli -kursseihin. ●

lööppi & skuuppi 2 / 2015 29

kirja-arvio

T

Todellisuus katoaa ruudulta

kansi päivi puustinen

ulevaisuuden Helsingissä eletään ilmastonmuutoksen jälkeistä aikaa: ostokset
ja palvelut maksetaan euroina ja poistoina kunkin henkilön hiilijalanjälkien tililtä.
Luokkaerot ovat jakaneet ihmiset eri kaupunginosiin, muurien suojaan. Köyhät ja valtaa
vastustavat aktivistit asuvat slummialueilla.
Valvontakamerat ja internetohjelmat tietävät
jokaisesta yksilöstä kaiken: päivittäisen työtehokkuuden, kulkureitit, ystävät, tavat, sairaudet, valokuvat ja jääkaapin sisällön.
Mainonta kohdistetaan kullekin yksilöllisesti. Tieto, raha ja valta ovat
keskittyneet ylikansallisille yhtiöille.
Esa Mäkisen Totuuskuutio on
dystopia ja trilleri. Romaanin ensimmäisellä sivulla tekijä osoittaa liittyvänsä lajityypin traditioon: lainaukset ovat George Orwellin Vuonna
1984 -dystopiasta ja Ray Bradburyn
Fahrenheit 451 -romaanista.
Päähenkilö Tero Lilja toimii täsmäyttäjänä Celsius-yhtiössä. Esimies tähdentää, että
jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi. Niinpä Celsius poistaa ja muokkaa asiakkailleen
haitallisia verkkosisältöjä, tietenkin korkeaan
hintaan. Myös valokuvat otetaan käyttöön eri
yhteyksissä. Yhtiö kontrolloi, mitä ruudulla
näkyy. Esimiehen sanoin:
”Me olemme viides valtiomahti, mutta ohitamme neljä aikaisempaa. Me korvaamme kirjat ihmisten yhteisenä muistina. Me päätämme, mikä tulee unohdetuksi.”
Tero ei pohdi konsernin eikä oman ammattinsa oikeutusta. Viestinnän ammattilaisena
hän pyrkii näkemään tehtävänsä positiivisessa valossa.
”Mä osaan vain keksiä tarinoita ja muunnella totuutta. Niillä taidoilla on tästä maailmasta
selvittävä.”

Tero herää todellisuuteen vasta sitten, kun
hänen omaa perhettään kohdannut tragedia
mitätöidään. Hän pyrkii julkistamaan totuuden. Rahan valtaa vastustavat aktivistit jakavat paperille painettuja lehtisiä, sillä niitä
ei kukaan pysty muokkaamaan. Romaanissa
vilahtaa viittaus Fahrenheit 451 -romaaniin:
Tero näkee unta, että hän tapaa metsässä nuotion äärellä professoreita ja kirjailijoita. He
pyrkivät säilyttämään vanhoja kirjoja: jokainen heistä osaa ulkoa yhden kirjan,
rivi riviltä. Totuuskuution maailmassa kirjoja ei ole tuhottu väkisin,
vaan ihmiset ovat itse heittäneet ne
roskiin. Celsiuksen vastustaminen
osoittautuu kuitenkin vaaralliseksi.
Romaanin sata ensimmäistä sivua luo tarkkaa kuvaa tulevaisuuden maailmasta. Trilleri alkaa, kun
Tero nousee konsernia vastaan.
Lajityypin mukaisesti dystopia painottuu enemmän juoneen ja maailmankuvaan
kuin henkilöhahmoihin.
Kuten tulevaisuusskenaariot yleensä, Totuuskuutio perustuu nykyhetkeen: verkkovakoiluun, sosiaalisen median kykyyn kerätä
tietoja käyttäjistä ja turruttavaan viihteeseen.
Romaani näyttää, mihin tämä kehitys voi johtaa. Ensimmäiselle sivulle painettu motto toteaa, ettei välinpitämättömiä tarvitse hallita
pakolla. ● sinikka pihlamaa

Esa Mäkinen: Totuuskuutio. Otava 2015

Esa Mäkinen (s. 1980) on Helsingin Sanomien
datajournalismista vastaava uutispäällikkö.
Hän käsittelee tietoyhteiskunnan ilmiöitä myös
Totuuskuutio-blogissaan.
pertti jarla
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