Elina Yrjölä
sanoo ääneen
sen, mitä muut
mediapomot
eivät voi sanoa.
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Journalistiliiton pitäisi olla nykyaikainen, hel
posti lähestyttävä ja jäsentensä etuja valvova
ammattiliitto. Tätä mieltä olivat SAL:n ja HSY:n
yhteiseen syysseminaariin syyskuussa kokoon
tuneet aktiivit. Seminaarissa keskusteltiin
Journalistiliiton ja yhdistysten tulevaisuudesta.
Seminaarilaisten mielestä Journalistiliiton
pitäisi olla sellainen, että jäsenille tulisi tunne,
etteivät he pärjää ilman sitä.
He toivoivat, että liiton palve
luihin olisi helppo turvautua ja
että palvelut toisivat konkreettis
ta apua toimittajan arkeen. Että
liitto ylipäänsä kertoisi riittävästi
ja muistuttaisi säännöllisesti sii
tä, mitä palveluita se jäsenilleen
tarjoaa.
Ja koulutusta, koulutusta, koulutusta. Sitä
liiton pitäisi jäsenilleen tarjota. Uraneuvontaa,
yhteisöllisyyttä, rautalankamallia työehto
sopimuksesta ja niin edelleen.
Toivomukset eivät ole kohtuuttomia. Mutta
kertovatko ne siitä, että nykyinen liittomme ei
vastaa jäsentensä toiveisiin?

Seminaarissa epäiltiin, ettei liitto esimer
kiksi pidä kovin hyvää huolta uusista jäsenis
tään. Toimittaja liittyy liittoon ja sen jälkeen
hän jää omilleen. Kukaan ei perehdytä jäsentä
liiton toimintaan.
Heikosta profiilistakin nykyistä liittoa moi
tittiin. Kun jotain tärkeää alalla tapahtuu, sii
tä pitäisi viestiä suoraan jäsenille. Harva edes
on kuullut, että Journalistiliitol
la on uutiskirje, jota voi tilata. (En
minäkään.)

”Minkälaisen
liiton sinä
haluaisit?”

Seminaariin osallistuneet olivat sitä mieltä,
että Journalistiliiton toimintaa ei tunneta
kovin hyvin eikä se oikeastaan näy missään.
Tämä taas saa ihmiset kysymään, miksi he
maksavat jäsenmaksuja? Mitä vastinetta he
saavat rahoilleen?

Hyvä sallilainen – minkälaisen
liiton sinä haluaisit? Nyt on hyvä
aika kertoa toiveista ja antaa pa
lautetta liiton nykyisestä toimin
nasta. Mikä on huonosti ja mikä
on hyvin? Mitä haluat enemmän ja mitä voisi
olla vähemmän? Mitä vastinetta sinä haluat
jäsenmaksuillesi?
Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho
on käynnistänyt liiton uudistustyön. Samaan
aikaan me SAL:ssa mietimme oman toimin
tamme kehittämistä. Mielipiteesi ovat arvok
kaita. Lähetä niitä minulle osoitteeseen
taru.taipale@gmail.com tai YRA-valiokuntaa
vetävälle Jussi Ahlrothille osoitteeseen
jussi.ahlroth@hs.fi
Hyvää syksyä! ●
Taru Taipale
taru.taipale@gmail.com
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Elina Yrjölä:

”Toimittajilla on
liian hyvä palkat”
Entisen mediapomon mielestä
toimittajien on pakko muuttua tai töitä on
tulevaisuudessa paljon vähemmän kuin nyt.
teksti taru taipale kuvat markus pentikäinen

E

lina Yrjölä ei halua kuu
lostaa ilkeältä. Hän vain on
suora ja hänellä on paljon
sanottavaa.
Yrjölä on entinen Talentumin
lehtiliiketoiminnan johtaja, jon
ka aikana Talentum muun muassa
ulkoisti lehtiensä taiton. Nykyään
hän pyörittää perustamaansa Jour
nalistikonetta, joka tarjoaa ulkois
tuspalveluita ja henkilöstövuokra
usta mediayhtiöille.
Ja nyt hän voi sanoa asioita, joita
ei voinut sanoa ollessaan media
yhtiön palveluksessa.
– En voinut sanoa esimerkiksi sitä,
että toimittajien palkoissa on paikka
paikoin kuplimista. Silloin piti olla
hienotunteisempi, Yrjölä sanoo.
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– Sille tosin ei voi mitään, että
pomo on joskus paska ja tuottaa pet
tymyksiä. Se kuuluu johtamiseen.
Yrjölän mielestä monilla toimit
tajilla on liian hyvät palkat siihen
nähden, mitä heidän työnsä tuottaa
ja minkälainen kyky heillä on toimia
uusissa tilanteissa. Hän tietää, että
viesti ei ole toimittajille mieluisa.
– Sanon sen silti. Kukaan ison
työnantajan edustajista ei voi sanoa
tätä ääneen, koska siitä nousisi liian
kova myrsky. Silti tämä on asia, josta
kuulen usein päällikkötoimittajilta.
Median käyttö ja ansaintamallit
muuttuvat. Yrjölän mukaan toimit
tajan työ ei nykyisessä maailmassa
tuota enää yhtä suurta taloudellista
lisäarvoa kuin silloin, kun media
›

Elina Yrjölä
ymmärtää
toimittajien
tuskaa.
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Töissä ei ole pakko olla

”Mediatalojen
kannattaisi
ulkoistaa
myös sisältö
jään”, Elina
Yrjölä sanoo.

Höyrylaivojen kapteeneja ei ole tässä yhteiskunnassa en ää monta.
yhtiöillä oli yksinoikeus tiedon
välitykseen. Nykyään yleisö voi
valita, mistä sisältönsä lukee – ja
mainostajat voivat tavoittaa ylei
sön muutenkin kuin perinteisen
median kautta.
Tämä pakottaa mediayhtiöt
miettimään, miten journalistis
ten sisältöjen tuotannon pitäisi
muuttua.

muutokseen sopeutuminen
on vaikeaa
Yrjölä on entinen toimittaja. Hän
toistaa haastattelun aikana monta
kertaa ymmärtävänsä toimittajia
6 lööppi 3 / 2015

ja sitä epävarmuutta, jota toimit
tajat kokevat. Hän ymmärtää, että
muutokseen sopeutuminen on
vaikeaa. Hän ymmärtää jopa nii
tä, jotka ovat katkeria.
– Useimmat toimittajat Talen
tumissa ymmärsivät, että meidän
pitää muuttua. Monet toimitta
jat tiedostavat, että kannattaa olla
joustava, Yrjölä sanoo ja katsoo
tiukasti silmiin: – Jos haluaa säi
lyttää työpaikkansa.
Yrjölän mielestä ongelmallis
ta on, jos toimittajan asenne on
sellainen, että hän ei suostu teke
mään asioita uudella tavalla. Yr

jölä vakuuttaa, etteivät kustan
tajat tee vaikeita päätöksiä siksi,
että he haluavat kyykyttää ihmi
siä vaan siksi, että he saisivat edes
osan liiketoiminnasta säilymään.
Entinen mediapomo sanoo ym
märtävänsä, että välttämättömät
muutokset voivat tuntua toimitta
jista pahalta.
– Toimittajuus on useimmille
osa identiteettiä. Minullekin oli ai
koinaan. Siitä voi sitten syntyä kat
keruuden kokemus, kun vaaditaan
tekemään toisin. Toimittajat koke
vat, että identiteetti on uhattuna.
Yrjölä muistuttaa, että muil

lakin aloilla ihmisiä vaaditaan
muuttumaan.
– Ei toimittajakaan voi ikui
sesti ajatella, että tämä on minun
ammatti-identiteettini eikä se voi
muuttua. Höyrylaivojen kaptee
neja ei ole tässä yhteiskunnassa
enää monta.

bisneksen ydin
on asiakas
Yrjölästä tuli toimittaja vähän va
hingossa. Hän ei tuntenut palavaa
intohimoa erityisesti journalis
miin mutta löysi siitä huolimatta
vahvan ammatillisen identiteetin. ›

Journalistikoneen perustanut entinen mediapomo Elina Yrjölä kannustaa toimittajia
laajentamaan ammattiaan ennakkoluulottomasti. Yrjölä ihmettelee, miksi mediatalot antavat sisältömarkkinoinnin liukua
erityisille sisältömarkkinointitoimistoille,
vaikka niillä itsellään on aivan ylivoimaista
sisältöosaamista.
‒ Kustantajien kannattaisi napata sisältömarkkinointiasiakkaita ‒ tyyliin Aller ja
Kesko, hän sanoo.
Tosin Yrjölä arvelee, että tämä saattaa
olla ongelma niille toimittajille, jotka haluavat tehdä vain puhdasta journalismia.
‒ Toimittajien kannattaisi neuvotella itsensä kanssa siitä, mitä minä olisin valmis
tekemään. Jos toimittajasta tuntuu siltä,
että en voi kerta kaikkiaan tehdä muuta,
niin sitten pitää miettiä, olenko niitä harvoja, jotka voivat elättää itsensä pelkällä
vapaalla journalismilla, Yrjölä sanoo.
‒ Tässä suhteessa ihmisillä on valinnanvapaus. Ei ole pakko tehdä työtä, joka ei
sovi omiin arvoihin.
Yrjölä ymmärtää, että toimituksista irtisanotut pitkän linjan toimittajat ovat katkeria. Hän muistuttaa, että irtisanominen
voi tulla kenen tahansa kohdalle siitä huolimatta, että on tehnyt työnsä hyvin.
Hänen neuvonsa on, että kannattaa opetella uusia taitoja ‒ tai jopa miettiä alan
vaihtoa.
‒ Sitäkin miettisin, että pystynkö järjestämään elämäni taloudellisesti niin, että
tulisin toimeen mahdollisimman vähällä rahalla ja hankkisin elämään sisältöä muulla
tavoin.
Nuoria toimittajia Yrjölä kehottaa miettimään erikoistumisalaa. Hän sanoo kannustaneensa monia erikoistumaan talouteen ja
politiikkaan.
‒ En osaa sanoa, minkälaisiin työsuhteisiin uudet toimittajat aikanaan päätyvät,
mutta heidän kannattaa säilyttää sellainen
asenne, että he haluavat oppia ja kehittyä,
Yrjölä sanoo. ●
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Mediatalojen pitäisi miettiä, mikä on niiden liiketoiminnan ydin tä ja keskittyä siihen.

Elina Yrjölä, 45
Yhteiskunta
tieteiden maisteri

●

Journalistikoneen
perustaja

●

Ura: Talentumin
liiketoimintajohtaja,
Mediuutisten
toimitusjohtaja,
Talouselämän
toimittaja.

●

Jopa siinä määrin, että kun hän
työskenteli pari vuotta tiedottaja
na, hän kertoi ihmisille olevansa
”oikeasti toimittaja”.
– Koin, että toimittajan työ oli
tärkeää ja että sillä oli korkeampia
päämääriä. Kun minusta sitten
tuli Mediuutisten toimitusjohta
ja, huomasin, että voin pikkuhil
jaa luopua siitä identiteetistä, hän
sanoo.
Nyt hän haluaa muuttaa jour
nalististen sisältöjen tuotantoa.
Yrjölän mielestä toimituksia
johdetaan liian tuotantokeskei
sesti. Mediatalojen pitäisi miettiä,

mikä on niiden liiketoiminnan to
dellista ydintä ja keskittyä siihen.
– Useimmilla muilla toimialoil
la ajatellaan jo näin. Bisneksen
ydintä saattaa olla vaikka brändi,
jakeluverkosto tai tuotekehitys.
Tuotteen pitää olla hyvä ja se pi
tää tehdä tehokkaasti, mutta var
sinainen ydinosaaminen liittyy
vaikkapa asiakassuhteeseen.
Nämäkin ovat asioita, joista leh
titaloissa puhutaan hyvin vähän
ääneen.
– Monen toimittajan mielestä
tuntuu pyhäinhäväistykseltä sa
noa, että mediatalon kannattaisi
oikeastaan keskittyä lukijasuh
teen laajempaan kapitalisointiin
sekä tuotannon ydinosiin ja hank
kia merkittävä osa sisällöistään
joustavasti ja tehokkaasti vaik
kapa ulkoistuskumppaneilta. Se
saattaa silti olla totta.
Siihen tarpeeseen Yrjölä perus
ti Journalistikoneen. Yrjölän mie
lestä mediatalojen ydinbisnes on
asiakassuhde eivätkä sisällöt.
– Sisällöillä on toki merkittä
vä rooli asiakassuhteen hoidossa,
mutta on eri asia, miten ne toteu
tetaan. Ne voidaan toteuttaa esi
merkiksi alihankintaketjuilla.
Yrjölän mielestä alihankinnal
la toimitus saisi juuri sitä, mitä
haluaa. Hän muistuttaa, että mo
nilla muillakin aloilla yhtiöt ovat
ulkoistaneet isojakin kokonai
suuksia, jotka ovat tuntuneet yh
tiön ydintoiminnalta. Esimerkiksi
Nokia Siemens Networks ulkoisti
merkittävän osan verkkojen tuo
tekehityksestä Tiedolle.

toimittajan taidoille
on kysyntää
Minkälaisissa työsuhteissa toimit
tajat sitten ovat tulevaisuudessa?
8 lööppi 3 / 2015

– Arvelen, että tulevaisuudes
sakin media-alalla on perintei
siä vakituisia työpaikkoja. Mutta
nykyisen kaltaisia toimittajien
työpaikkoja on Suomessa viiden
vuoden kuluttua paljon vähem
män kuin nyt, Yrjölä vastaa.
– Arvelen myös, että toimitta
jan taidoille on kysyntää: maail
man ymmärtäminen, tärkeiden
ja kiinnostavien asioiden löytä
minen sekä kyky hankkia ja esit
tää tietoa ovat nykymaailmassa
aivan keskeisiä taitoja.
Yrjölä uskoo, että toimittajan
työllä ansaitaan tulevaisuudessa
toisin kuin nyt ja että osa toimit
tajista siirtyy pois perinteisistä
mediayhtiöistä. Hän toivoo, että
alalle syntyisi uudenlaisia julkai
sukanavia, jotka elättäisivät ai
nakin pientä joukkoa toimittajia.
– Tyyliin Long Play mutta
kannattavammin.
Yrjölän oma tavoite on saada
Journalistikoneesta aikaan pie
ni mediatalo, joka tekee sisältöjä
eri kustantajille. Journalistiko
ne työllistää tällä hetkellä kolme
toimittajaa.
Yrjölän yrityksen arvot ovat
reiluus, suoraviivaisuus ja kas
vu. Yrjölä toivoo, että hän pystyy
rakentamaan sellaisen työnteon
kulttuurin, jossa pystytään pu
humaan avoimesti kaikesta.
– Olen hyvin tietoinen siitä,
että esimerkiksi Journalisti
liitossa tällaiset uudet työsuh
demallit nähdään lähes yksin
omaan arveluttavina. Se on
mielestäni vähän yksisilmäistä,
Yrjölä sanoo.
– Oma ajatukseni on, että tuo
tantotapaa joustavoittamalla on
mahdollista säilyttää edes vähän
enemmän työpaikkoja. ●

Toimittajien työsuhteet muuttuvat
hitaasti
Aikakauslehtien toimituksissa työskennellään
edelleen pääsääntöisesti niin sanotuissa perinteisissä työsuhteissa. Lähes kaikissa mediataloissa on kuitenkin kokemusta myös ulkoistuksista tai
vuokratyövoiman käytöstä.
Elina Yrjölän Journalistikoneen kautta on ollut kaksi toimittajaa vuokratyösuhteessa Talentumissa Talouselämän toimituksessa. Yksi toimittaja
työskenteli viime keväänä lyhyen aikaa Sanomilla
Me Naiset -lehden toimituksessa. Muutama toimittaja on paraikaa Alma 360:ssa.
Tyypillisesti aikakauslehdet hoitavat vaihtelevaa
työvoiman tarvettaan käyttämällä tarvittaessa töihin tulevia, ttt-läisiä.
Esimerkiksi Talentumilla ttt-läisiä on toimituksissa ja kirjankustannuspuolella yhteensä noin 25.
Sopimukset ovat pääsääntöisesti nollasopimuksia.
Pääluottamusmies Marko Laitalan mukaan 14 tunnin alarajasta on työnantajan kanssa keskusteltu.
Laitalan mukaan käytännössä koko talon verkkotoimitusorganisaatiota pyöritetään tuntityöläisillä.
‒ Vaihtuvuus on suurehkoa. Koko ajan tulee ja
menee työntekijöitä, joista monet ovat aika pihalla muun muassa oikeuksistaan ja työehdoistaan ja
siitä, mikä on työaikalain mukaista työntekoa, Laitala sanoo.
Ongelmia on syntynyt, kun töitä olisi enemmän
kuin tekijöillä on työehtosopimuksen mukaisia päiviä tehdä töitä.
”minimimiehityksellä mennään”
Otavamediassa ja Sanoma Lifestylessä ei ole nollasopimuksella työskenteleviä. Otavamediassa
vuokratyövoimaa on käytetty jonkin verran lehtien
taitossa, mutta pääluottamusmies Tuomo Lappalaisen mukaan trendi on ollut laskeva. Lappalaisen
mukaan talo käyttää paljon harjoittelijoita, joiden
pätkät kestävät muutaman kuukauden kerrallaan.
A-lehtien pääluottamusmies Paavo Martikaisen
mukaan toimituksissa on ollut muutama vuokratyöntekijä, ja valittaa, että työsuhteista on vaikea
saada tietoa. Nollasopimuksia ei hänenkään tiedossa ole.
‒ Pääsääntö töiden järjestelyssä on, että ne tehdään minimimiehityksellä ja ostetaan palvelut ulkoa. Talo työllistää paljon freelancereita, Martikainen kertoo. ●
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1577*

amk:t

Kaikki hakijat
Ensisij. hakijat

1170

Hakijamäärät
toimittajaopintoihin
romahtivat

892

827
636

676

522

2013

2014

355

322

2015

2013

haaga-helia
Muutos 2013 ja 2014 hakijamäärissä -22,8% / -23,8%
Muutos 2014 ja 2015 hakijamäärissä -28,7% / -32%

Toimittajaopiskelijat haaveilevat vakityöstä,
mutta ovat valmiit muuhunkin.

721

T

oimittajaksi ei ole enää
tunkua niin kuin ennen.
Ruotsinkielisen Svenska
Social- och kommunalhögskola
nin hakijamäärät romahtivat tänä
keväänä peräti 45 prosenttia edel
lisvuodesta.
Hakijamäärien lasku on jatku
nut useita vuosia. Vielä vuonna
2013 Sos&komin journalistiikan
ohjelmaan haki 173 opiskelijaa –
tänä vuonna enää 77.
Sama trendi näkyy muualla
kin. Helsingin yliopiston valtiotie
teellisen tiedekunnan viestintään
haki tänä vuonna 657 opiskelijaa,
kun vuonna 2013 hakijoita oli 792.
Myös Tampereella ja Jyväskyläs
sä hakijamäärät ovat pienentyneet.
(Katso lisää viereisestä taulukosta.)
Syksyllä 2014 Suomessa siir
ryttiin valtakunnalliseen kor
keakoulujen yhteishakuun, mikä
vähensi tänä keväänä monien kor
keakoulujen hakijamääriä. Se ei
kuitenkaan selitä toimittajakoulu
tuksen suosion laskua, joka alkoi
jo ennen uudistusta.
10 lööppi 3 / 2015

Esimerkiksi ammattikorkea
koulu Haaga-Helian medianomi
koulutuksen päätoimiseen päivä
opiskeluun hakevien määrät ovat
laskeneet vuodesta 2011 jopa 58
prosenttia.
Huippuvuonna 2011 hakijoi
ta oli 1504, joista 890 oli valin
nut linjan ensisijaiseksi ha
kukohteekseen. Vuonna 2013
koulutusohjelmaan pyrki 1170
opiskelijaa, joista ensisijaisia ha
kijoita oli 676.
Viime keväänä tarjolla olleita
40 opiskelijan paikkaa tavoitte
li enää 636 hakijaa, joista 355 oli
merkinnyt Haaga-Helian journa
lismilinjan ykköshakukohteek
seen.
Kertovatko luvut siitä, että toi
mittajan ammattiin ei enää usko
ta? Ovatko tiedot alan huonoista
työllisyysnäkymistä saavutta
neet myös opiskelijat?
Journalismin opintonsa tänä
syksynä aloittaneet Oona Kujala
ja Noora Karppinen ovat tietoi
sia synkistä työllisyysnäkymistä.

Ne eivät kuitenkaan olleet riittävä
syy jättää hakematta alalle.

tulevaisuus mietityttää
Kirkkonummelainen Oona Ku
jala, 19, on innoissaan. Hän pääsi
ensimmäisellä yrittämällä Tam
pereen yliopistoon opiskelemaan
journalismia.
Toimittajien työllisyystilan
ne vetää Kallion lukiosta ylioppi
laaksi kirjoittaneen Kujalan va
kavaksi.
– Luulen, että uran alussa pää
dyn tekemään pienempiä pätkiä
sinne tänne, ja sen jälkeen vasta
ehkä vakituisemmaksi. Toki oli
si hienoa päästä suoraan vakitui
seen työsuhteeseen, Kujala sanoo.
Haaga-Heliassa opintonsa elo
kuussa aloittanut Noora Karp
pinen, 20, on samoilla linjoilla.
Hänkin unelmoi vakityöstä, mut
ta ei pidä realistisena sellaisen
saamista uran alkuvaiheessa.
Molemmat ovat kuitenkin sitä
mieltä, että toimittajaksi kannat
taa kouluttautua.
›

329

334

2013

2014

2015

yliopistot

turku
*Turussa vertailtu vuoden 2013 ja 2015 lukuja, sillä vuoden
2014 luku ei vertailukelpoinen: Vuonna 2014 hakukohteena oli
koko media-ala, kun vuosina 2013 ja 2015 hakukohde oli journalismi.
1042

601

556

2013

2014

297
2015

metropolia, tv ja radio
Muutos 2013 ja 2014 hakijamäärissä -7,5% / -3%
Muutos 2014 ja 2015 hakijamäärissä -29,3% / -46,6%

1184

1059
829

695

657

2014

2015

2013

helsinki

2014

2015

tampere

Muutos 2013 ja 2014 hakijamäärissä -12,3%
Muutos 2014 ja 2015 hakijamäärissä -5,5%
599

76

224

Muutos 2013 ja 2014 hakijamäärissä 4,6% / 10,9%
Muutos 2014 ja 2015 hakijamäärissä -16,6% / -33%

2013

2015

737

oulu / koko media-ala

792

2014

602

teksti ja kuvat kati oksman
grafiikka outi kainiemi

293

Muutos 2013 ja 2015 hakijamäärissä -64,6% / -76,4%

1074
650

726*

Muutos 2013 ja 2014 hakijamäärissä -14,4%
Muutos 2014 ja 2015 hakijamäärissä -21,8%

512
372

2013

2014

2015

jyväskylä
Muutos 2013 ja 2014 hakijamäärissä -14,6%
Muutos 2014 ja 2015 hakijamäärissä -27,4%

173

139

2013

2014

77
2015

svenska social- och
kommunal högskolan
Muutos 2013 ja 2014 hakijamäärissä -19,7%
Muutos 2014 ja 2015 hakijamäärissä -45%

Graafissa on mukana vain ns. nuorille suunnatut päivälinjat. (Iltalinjoja tai monimuotototeutuksia ei ole tässä huomioitu.)

Luvuissa on huomioitu keväiden 2013–2015 yhteishaussa hakeneet. Ns. iltalinjoja tai monimuotototeutuksia ei ole huomioitu.

Oona Kujala
(vas.) ja
Noora
Karppinen
(alla).

– Isääni siteeraten: eivät ker
rottavat asiat lopu maailmasta.
Niin kauan kuin ihmiset halua
vat tietää, mitä ympärillä ta
pahtuu, on toimittajille tarvet
ta, vaikka välineet ja kerronnan
tavat muuttuvat. Jos en seurai
si unelmaani ja kokeilisi alaa, se
voisi jäädä harmittamaan, Kuja
la sanoo.
Karppinen opiskeli viime vuo
den HEO Kansanopistossa ur
heilujournalismia ja vakuuttui
lukuvuoden aikana alan mielui
suudesta. Harjoittelun hän pääsi
tekemään toukokuussa Helsingin Sanomien urheiluosastolla.
Helsingin Sanomien ilmapiiri
teki Karppiseen vaikutuksen, ja
lehti on hänen unelmiensa työ
paikka harjoittelun jälkeenkin.
Karppinen myöntää rehellises
ti, että tulevaisuus mietityttää,
jopa pelottaa.

Liitto vaatii lisää täydennyskoulutusta
Journalistiliitto on vaatinut
vuosia, että valtio puuttuisi toimittajien liikakoulutukseen.
Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho muistuttaa, että
koulutusmäärien tulisi vastata
työtilaisuuksia.
– Ei ole viisasta kouluttaa
nuoria työttömäksi ja samalla
vaikeuttaa alalla olevien työnsaantia entisestään.
Ahon mielestä ideaalitilanne olisi kouluttaa nuoria osaajia
alalle sekä uudelleen- ja lisäkouluttaa kokeneita journalisteja
alan muuttuvia tarpeita varten.
– Tällaista lisäkoulutusta
on toistaiseksi ollut hyvin vähän. Valtio sekä oppilaitokset ovat nyt paremmin hereillä tilanteesta. Toivomme
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sen supistavan alalle johtavien koulutuspaikkojen määrää,
ja parantavan alalla jo olevien
koulutusta.
Nuorten työllistymismahdollisuuksista Aho toteaa, että on
jotakin näyttöä siitä, että alalle tulevat nuoret työllistyvät
helpommin kuin alalla pitkään
olleet.
Hän arvelee tämän johtuvan
nuorten moniosaamisesta sekä
pienemmistä palkoista.
– Työnantajan näkökulmasta he ovat myös sopeutuvaisia
hankaliin työaikoihin ja muihin
vaatimuksiin.
Muuttuva media-ala voi tarjota yhä enemmän työmahdollisuuksia yritysviestinnässä.
– Uudet viestinnän muodot

voivat tarjota hyviä, kiinnostavia työpaikkoja alalla oleville ja
uusille tulokkaille, Aho sanoo.
Hän uskoo, että ammattilaisen tekemälle viestinnälle on
tarvetta, oli kyseessä sitten Helsingin Sanomat tai yrityslehti.
On kuitenkin tärkeää ymmärtää,
että kyseessä on kaksi eri asiaa.
– Tärkeintä on, että me arvostamme hyvää viestintää ympäristöön katsomatta ja että
medialukutaitomme on niin
hyvä, että erotamme journalismin ja muun viestinnän toisistaan. Tästä meidän kaikkien
kannatta pitää huolta sekä journalisteina, viestijöinä että medialukutaitoa opettavina äiteinä
tai naapureina, liiton puheenjohtaja summaa. ●

– Ymmärrän, mistä jatkuvat
työpaikkavähennykset johtuvat
ja sen, että niitä pitää tehdä, hän
sanoo.
Opiskelijat aikovat valmistau
tua haastavaan työmarkkinatilan
teeseen opiskelemalla mahdol
lisimman monipuolisia taitoja ja
uusia tekemisen tapoja. Tarvit
taessa he ovat valmiita tinkimään
journalismista ja tekemään muita
viestintäalan töitä.

freelancerius ei ole unelma
Noora Karppinen uskoo, että töitä
tehdään jatkossa yhä useammin
freelancerina ja työ siirtyy enem
män kirjoittamisesta muihin teh
täviin, kuten videotyöhön.
Hän on valmis freelanceriksi,
jos muuta ei ole tarjolla, ja uskoo,
että freelancerina voi pärjätä, jos
on siihen hyvin valmistautunut.
Oona Kujala suhtautuu free

lanceriuteen Karppista varau
tuneemmin.
– En haluaisi aloittaa uraani
freelancerina, mutta jos muuta
ei ole tarjolla, olen valmis siihen
kin. Luultavasti stressaisin itseni
kuoliaaksi, että riittääkö töitä, hän
sanoo.
Karppinen ja Kujala uskovat,
että internetin osuus kasvaa edel
leen ja printtimedian vähenee.
– Siksi erityisesti some ja verk
kopuoli pitää olla hallinnassa.
Hyvä kirjoitustaito on kuitenkin
kaiken a ja o, Karppinen sanoo.
Molemmat naiset haaveilevat
työpaikasta Helsingin Sanomissa.
– Myös radiojuontajan tehtävä
voisi olla kiinnostava, Kujala sanoo.
Haaga-Heliassa opiskeleva
Karppinen on kiinnostunut myös
esimiehen tehtävistä.
– Olisi mukava vastata niin sano
tusta isosta kuvasta, hän sanoo. ●

”Jos en seuraisi
unelmaani ja
kokeilisi alaa,
se voisi jäädä
harmittamaan.”

Toimittajista on jo
ylitarjontaa
Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa julkaiseman ammattibarometrin mukaan toimittajista on
Suomessa ylitarjontaa. Toimittajat
olivat nousseet ensimmäistä kertaa niiden 15 ammatin joukkoon,
josta on eniten ylitarjontaa. Myös
muun muassa yleissihteereitä,
tuote- ja vaatesuunnittelijoita sekä
mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoita on työn kysyntään nähden liikaa.
Barometrin mukaan toimittajien ylitarjonta on suurinta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.
Toimittajien työmarkkinatilanteen
katsotaan olevan tasapainossa
Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja
Pohjois-Savossa. ●
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karoliina paavilainen

Ekspressiivinen
peruspessimisti
Esko Rantanen jaksoi taloustoimittajana 40 vuotta
yhden työnantajan palveluksessa. Pitkän uran
motivoijia ovat olleet protestanttinen etiikka ja
päsmäröinnin halu.
teksti heidi hammarsten

T

ässäpä oiva esimerkki työ
urien pidentäjille: Esko
Rantanen ei malttanut jää
dä eläkkeelle Talouselämä-lehdes
tä edes 68-vuotiaana, vaan jatkoi
vielä melkein vuoden määräaikai
silla sopimuksilla. Tarkemmin ot
taen asia meni niin, ettei työnan
taja halunnut luopua Rantasesta
vaan toivoi kolumnistin jatkavan
vielä eduskuntavaalien yli.
Olisi helppo kerätä Rantasen le
gendaarisuutta vakuuttavia aika
laistodistuksia ja tarinoita. Mutta
kuten mies itse sanoo, hänellä on
”ekspressiivinen ulottuvuus”, siis
pä annetaan hänen puhua.

urasta
Esko Rantanen ehti työskennel
lä viestintätehtävissä Eläketurva
keskuksessa ja Suomen Pankki
yhdistyksessä ennen kuin tuli
14 lööppi 3 / 2015

Talouselämään. Ura eteni uutispääl
liköksi ja toimituspäälliköksi, kun
nes vuonna 1990 Rantanen omasta
halustaan palasi toimittajaksi.
”Viihdyin näissä hommissa: sel
visin muutamista yt-neuvotteluista,
en kohdannut ikärasismia, terve
ys kesti noin suurin piirtein. Kyllä
työpaikassa viihtyy, jos pomot eivät
rekrytoi k-päisiä työkavereita.
Taisin minä joskus saada jonkun
työtarjouksen jostakin, Hesarista
ja Kauppalehdestä, mutta en saa
nut lähdettyä. Enkä minä mikään
skuuppitoimittaja ole, en koskaan
oppinut siihen Talouselämän alku
aikojen hitaan aikataulun takia.
Ja kaikki ymmärsivät, ettei
tuommoista miestä kannata palkata
minkään firman pr-mieheksi. Sii
hen olen liian yrmeä ja v-mäinen.
Oli jotenkin onnellista, että Reijo Ruokanen, neljäs päätoimit

taja urallani älysi pyytää minua
kolumnistiksi viimeisten työvuo
sieni ajaksi. Sen koin palkitsevak
si muun muassa myönteisen lu
kijapalautteen vuoksi. Palautetta
tuli yhden käden sormilla lasket
tava määrä, mutta onhan sen lä
hettäminen hirveä vaiva lukijalle.
Ehkä olen vähän hyväuskoinen,
mutta olen tyytyväinen siihen
loppulörähdykseen.
Ikä antaa varmuutta työnte
koon. Olin niin vanha, että töis
sä loppuvaiheessa kaikki, joiden
kanssa työskentelin, olivat minua
nuorempia. Talentumin toimi
tusjohtaja on saman ikäinen kuin
vanhin poikani.”

motivaatiosta
Rantanen on syntynyt ja käynyt
koulunsa Jämsässä, samalla luo
kalla kuin aiemmin eläköitynyt
Talouselämän toimituspäällik
kö Jouni Luotonen. Molemmat
päätyivät Tampereelle toimit
tajaopintoihin ja asuivat huone
tovereina.
Rantanen on ollut kolmesti nai
misissa, ja puolisoista kaksi on
löytynyt työpaikalta. Viisi lasta
ovat iältään 11–43-vuotiaita.
”Kun olin Pääesikunnassa ke
sällä 1969, everstiluutnantti Risto
Setälä kertoi menneensä Kadetti
kouluun saadakseen tietää, mihin
meitä viedään jatkosodan aikana.
Jotakin samansuuntaista omas
sa uravalinnassani on. Ihmette
len edelleen esimerkiksi, mihin
Suomen herrat meitä rahaliitos
sa vievät.
Varmaan minulla on ollut myös
vaikuttamisen tarve: kaikki me
haluamme vähän päsmäröidä.
En ole maailmanparantaja, olen
konservatiivinen ja varovainen ›
”Kyllä työpaikassa viihtyy,
jos pomot eivät rekrytoi
k-päisiä työkavereita”,
Esko Rantanen sanoo.
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”Nolla-alvi ei auta kun
ei ole mitään sanottavaa.”
peruspessimisti. Tehtäväni on ol
lut estää itseäni ja muita tekemäs
tä suuria tyhmyyksiä. Ei onnistu
nut, se on elämän laki.
Myös protestanttinen etiikka
on puskenut minua elämän läpi.
Se tuli agraarimaailmasta ja sulje
tusta taloudesta. Nykymaailmas
sa kun ainoa ajuri on pääoman
tuotto, työstä puuttuu moraalinen
aspekti, ponnistelu kohti jota
kin parempaa. Nuorison ihanteita
ovat videobloggarit, joille ’riittää,
että on vaan oma itsensä’.”

median murroksesta
Kun Rantanen aloitti Talouselämässä, lehteä julkaisi saman nimi
nen osakeyhtiö ja hän oli toimi
tuksen kahdeksas työntekijä. Nyt
16 lööppi 3 / 2015

Talouselämä on osa pörssiyhtiö Ta
lentumia, joka on nähnyt sekä hui
maa kasvua että ankeita kituvuosia.
”Mediahan syntyi alun perin
jonkun aatteen ajamiseen, mutta
suurin osa niistä alkuperäisistä ta
voitteista on nyt saavutettu. Kun
tulin Talouselämään, lehden agen
da, joka henkilöityi päätoimittaja
Pertti Montoon, oli, että yritysten
tehtävä on tuottaa voittoa. 1970-lu
vulla se oli radikaali ajatus ja siitä
sai riistäjäkapitalistin leiman.
Vähitellen sitten pääoma ja si
joittajien intressi rupesi ohjaamaan
kaikkea talouskehitystä. Sen jäl
keen kun pääoman liikkeet vapau
tuivat 1980-luvun lopulla, median
kin ainoaksi agendaksi on jäänyt
rahan tekeminen. Lehtitalot ajatte

levat, että pitää tarjota asiakkail
le sitä, mitä ne haluavat. Se johtaa
helppoihin sisältöihin, lukija ei saa
ylösrakennusta itselleen tai tukea
maailmankatsomukselleen.
Ja kun verkko valtasi alaa, me
nivät höhlät laittamaan kaiken
ilmaiseksi sinne. Google ja Apple
ovat syöneet kustannusyhtiöiden
leivän. Kaikenlainen verotuki on
kuitenkin väärin, ja alv-ruikutus
on säälittävää. Nolla-alvi ei auta
kun ei ole mitään sanottavaa.”

toimittajien
ammattikunnasta
Monista Rantasen heitoista on
tullut lentäviä lauseita työtoverei
den keskuudessa. ”Ei pidä antaa
tosiasioiden pilata hyvää näke

mystä”, on eräs klassikko, samoin
”määrä muuttuu laaduksi”.
”Maailmanparantajatoimittajia
on ollut aina, taistolaisista ilmas
tofundamentalisteihin. Toimit
tajilla voi olla näitä omia agen
dojaan ja ne saattavat heijastua
mediassa. Mutta se on vähän kuin
kauneus, katsojan silmässä.
En minä ainakaan tarkoituk
sellista valehtelua kannata, mutta
tosiasioita on hirveän monenlai
sia. Kun minulla on ennakkoluu
lo, kuvittelen että olen perustanut
sen tosiasioihin. Jollakin muulla
on toisenlaiset faktat, tämmöistä
hän se on. Yhteen ainoaan totuu
teen en usko. Kvanttifysiikkakin
pohtii, onko aine hiukkasia vai
aaltoliikettä.
En tiedä, onko suhtautuminen
tähän ammattiin sukupolvi- vai
luonnekysymys. Toimittajissa on
edelleen sellaisia, jotka ovat toi
mittajia 24/7 ja aina ennenkin on
ollut myös sellaisia, jotka ajatte
levat, että teen vain työni, älkää
häiritkö vapaa-aikaani.
Toivon, että aina myös olisi täm
möisiä intohimotoimittajia, jotka
painavat hommaansa hullunkiilto
silmissä. Olisi suotavaa, että ne oli
sivat fiksuja ihmisiä eivätkä juok
sisi väärän asian perässä.”

eu:sta ja kansakunnan
tilasta
Rantanen toimi Talouselämän
Brysselin-kirjeenvaihtajana 1995–
1998. Hän seurasi sinne sillois
ta puolisoaan ja kantoi vastuuta
myös kotiasioista.
”En muista, olenko sanonut hy
vissä ajoin jotakin viisasta EU:sta,
johon voisin nyt vedota. Varmaan
siinä vaiheessa kun menin Brys
seliin ja rupesin seuraamaan ra
haliiton rakentelua, tajusin että

rahaliiton kriteerit ovat pelleilyä,
ei niitä ole tarkoituskaan noudat
taa. Vähän harmittaa suomalainen
sinisilmäisyys.
EU:n jäsenyys on sinänsä hyvä
asia, mutta olen alusta asti ajatellut
että Suomen kansantalous ei kestä
D-markan tasoista valuuttakurs
sia. Valuutta ei voi olla arvokkaam
pi kuin talouden kantokyky antaa
myöten.
Suomi on taas vähän puolikehi
tysmaavaiheessa Nokian ja paperi
teollisuuden romahduksen jälkeen.
Tämä ei ole lama vaan rakennekriisi
eikä tällä tuotantorakenteella pää
se tästä ulos ikinä. Ei tämä minusta
mitenkään mukava tilanne ole vaan
tosi huolestuttava. En ole ikinä ollut
niin huolissani Suomesta kuin nyt.”

eläkesuunnitelmista
Rantanen on tullut haastatteluun
lapsuudenkodistaan, maatilalta

Jämsästä ja sinne hän on taas läh
dössä. Kaupunkiin hänet toivat
töölöläisen taloyhtiön hallintovel
voitteet. Samalla tuli tavattua en
tisiä kollegoita viinilasin ääressä.
”Voi olla, että minä siellä Jäm
sässä vähän enemmän oleskelen.
Nyt menen poimimaan mustavii
nimarjoja ja tekemään hellapuita.
Saunan lattian sain jo maalattua
ja tehtyä uuden seinän liiteriin.
Mitään konkreettista työhön
liittyvää projektia minulla ei ole
mielessä. Annan itselleni aikaa
tasoittua ja miettiä. Talouselä
män kanssa olen sopinut vain
yhden kirja-arvion tekemisestä,
niitä olen tykännyt tehdä aiem
minkin.
Monet ryhtyvät eläkkeellä su
kututkijoiksi. Minä en ajatellut
ryhtyä, mutta ehkä teen jonkun
suppean selvityksen suvusta
lapsia varten.” ●

ANSELM

KIEFER

TEOKSIA GROTHE-KOKOELMASTA
3.10.2015–24.4.2016
Anselm Kiefer, Der fruchtbare Halbmond, Hedelmällinen
puolikuu (osa teoksesta), 2010, Grothe kokoelma

timo pylvänäinen

Vaikuttamisen tarve
on motivoinut Esko
Rantasta työssään.

“Yksi aikamme johtavia taiteilijoita,
ohittamaton ja jäljittelemätön.”
– TIMO VALJAKKA

KÄYKÄÄ ROHKEASTI PIDEMMÄLLE | MÄNTTÄ | VIIKONLOPPUISIN BUSSILLA PERILLE VILPPULAN
RAUTATIEASEMALTA | PUHTAITA MAKUJA RAVINTOLA GÖSTASSA | (03) 488 6800 | SERLACHIUS.FI
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markkinointijohtaja Saara Itävuon mukaan tutkimuksen ta
voitteena on auttaa mainostajia
luomaan erottuvaa mainontaa.
Tutkimusten mukaan eri tuot
teilla on omat lainalaisuutensa.
Se, mikä toimii esimerkiksi ruo
kamainoksessa, ei välttämättä toi
mi matkailumai
noksessa.
Vaula Norre
nan mukaan suu
ria eroja on muun
muassa siinä, saa
ko mainoksessa
näkyä ihmisiä.
Ruokamainok
sissa mielellään ei.
– Eikä sisustus
mainoksissa. Lu
kijoiden mieles
tä ihminen pilaa
sisustuskuvan.
Lukija ei halua
nähdä ketään ”hänen sohvallaan”
istumassa, Norrena sanoo.
Matkailumainoksen upean
hiekkarannan pitää olla mielel
lään lähes autio. Lisäksi eksoot
tisissa matkakohteissa pitää olla
eksoottisia mummoja ja vaareja
istumassa kuppilassa.
Todellisuudessa kuvan hiek
karanta tuskin on kovin autio.
Me kaikki olemme olleet aurin
kokohteissa, joten tiedämme ko
kemuksesta, että upealla rannal
la on muitakin lomailijoita arkea
paossa.
Tutkijan mukaan se ei hait
taa. Ihmiset hyväksyvät sen, että
mainoksen kuva on ristiriidassa
todellisuuden kanssa. Mainoksen
tärkein tehtävä on synnyttää luki
jassa halu matkustaa.
– Kun on riittävästi toistet
tu vaikka jotain uutuuskohdetta,
lukijalle tulee sellainen olo, että
nyt minunkin pitää päästä sinne
Vietnamiin tai Kroatiaan, minne
kaikki muutkin menevät, Norre
na sanoo.
Siksi hän kehottaa mainostajia

kiinnittämään enemmän huomi
ota kuviin. Varsinkin nuorilla on
korkeat visuaaliset vaatimukset
mainoskuvien suhteen.
Norrenan mielestä matkailu
mainosten kuvat eivät ole tar
peeksi hyviä. Hänestä lehtikuvat
ovat kirkkaasti parempia.
Tutkimuk
sessa nousi esiin
myös se, että alle
35-vuotiaille on
tärkeää, että mai
noksen kuva on
joko selkeästi aito
tai sitten koko
naan fantasiaa.
Norrenan mu
kaan nuoret eivät
innostu sellaisis
ta mainoksista,
joissa on muovin
tuntua.

Lukijoiden
mielestä
ihminen pilaa
sisustus
kuvan.

Matka alkaa mainoksesta
Onnistunut matkailumainos antaa lupauksen toisenlaisesta
todellisuudesta, joka on mahdollisimman kaukana arjesta.
teksti taru taipale

P

ilvetön taivas on kirkkaan
sininen, ja meri kimmeltelee
turkoosina. Palmut huojuvat
tuulessa, ja valkoinen hiekka on
kuumaa.
Tai ainakin meistä tuntuu siltä.
Hyvässä matkailumainoksessa on
niin kaunis ja vetoava kuva, että
lukija voi helposti kuvitella itsen
sä eksoottiselle hiekkarannalle
makaamaan. Voi melkein tuntea
varpaat hiekassa.
Ei ole ollenkaan sattumaa, että
matkailumainoksissa käytetään
18 lööppi 3 / 2015

paljon sinistä, turkoosia, vihreää
ja valkoista. Ne ovat tutkimuksen
mukaan loman ja levon värit.
Onnistunut matkailumainos
antaa lupauksen siitä, että mat
kalla on aivan toisenlaista kuin
arjessa.
– Siksi emme koskaan näe mat
kailumainoksessa arkea, sanoo
mainoksia tutkinut semiootikko
Vaula Norrena.
– Matka on irti arjesta tai jopa
toinen todellisuus, ja matkailu
mainoksen kuva kertoo tarinaa

tästä. Hyvässä matkailumainok
sessa tarina on suorastaan unen
omainen.

autio ranta myy hyvin
Vaula Norrena on tutkinut aika
kauslehtien matkailumainoksia
Aikakausmedialle. Trip! Hyvä
matkailumainos aikakauslehdessä
-tutkimus tehtiin viime keväänä
ja se on osa sarjaa, jossa on aiem
min tutkittu muun muassa kos
metiikka- ja ruokamainoksia.
Aikakausmedian tutkimus- ja

mainokset ovat liian
samanlaisia
Aikakausmedian tutkimuksessa
ei varsinaisesti tutkittu sitä, mitä
ihmiset lomaltaan odottavat mut
ta Norrenan mukaan rivien välis
tä voi lukea, että odotukset ovat
nousseet. Suomalaiset ovat mat
kustaneet paljon ja haluavat yhä
hienompaa ja jännempää.
– Median kautta ihmiset tietä
vät paljon myös paikoista, joissa
eivät ole itse käyneet. Netissä ih
miset näkevät, mitä kaikkea maa
ilmalla voikaan tehdä ja miten
mielettömiä paikkoja sitä onkaan
olemassa, Norrena sanoo.
Tutkijan mielestä mainosta
jat eivät hyödynnä tutkimustietoa
riittävästi. Norrena toteaa, että
mainostajat usein tyytyvät siihen,
mikä on ennenkin toiminut. Ja
siksi monet matkailumainokset
ovat niin samanlaisia.
– Sama vaivaa tosin muitakin
kuin matkailumainoksia. Mainos
tajat eivät haasta itseään riittä
västi, jotta mainokset erottuisivat
kilpailijoista, hän sanoo. ●

Hyvä kuva pelastaa
huonon jutun
Semiootikko Vaula
Norrena on tutkinut
paljon myös aikakauslehtien journalistista sisältöä. Hänen mukaansa
lehden visuaalinen ulkoasu määrittää paljon
enemmän lehden laatua
kuin sisältö eli jutut. Lukija arvioi laatua ennen
kaikkea näkemänsä perusteella.
Pelastaako hyvä kuva
siis huonon jutun?
‒ Tutkimusteni perusteella kyllä. Hyvä kuva
kompensoi tekstin puutteita, Norrena sanoo.
Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä,
että usein kun tehdään
lehtiuudistus, lukija kokee myös juttujen parantuneen ‒ vaikkei niille olisi tehty mitään.
Norrenan mielestä
suomalaiset aikakauslehdet tietävät, mikä
arvo visuaalisuudella on.
‒ Ja siksi ne ovatkin
pärjänneet hyvin. Aikakauslehdet täyttävät tehtävänsä hyvin,
Norrena sanoo ja kertoo itse lukevansa muun
muassa Mondoa, Imagea, Kodin Kuvalehteä,
Oliviaa sekä Meidän taloa, koska suunnittelee
talon rakentamista.
‒ Työn puolesta tulee aika paljonkin lehtiä. Muuten olen sellainen täsmälukija, joka
tilaa pätkän jotain lehteä ja sitten taas jotain
muuta. ●
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helmijuttu

K

Suomalaista
jäljittämässä
Suomalaisuus alkoi kiinnostaa asuessani ulkomailla. Aihe
askarrutti Suomeen palattuanikin, kun perusuomalaiset
alkoivat uhota puolustavansa suomalaista kulttuuria.
teksti vellamo vehkakoski kuva holger weppler

Tällä kertaa Helmi-sarjassa vapaa toimittaja Vellamo Vehkakoski kertoo siitä,
mikä on tosi suomalaista. Helmi-juttunsa hän kirjoitti ollessaan toimittajana Kodin
Kuvalehdessä. Hän on toiminut myös Viva- ja GEO-lehtien toimitussihteerinä sekä
toimittajana Helsingin Sanomissa. Tutkivan journalismin yhdistyksen Lumilapiopalkinto 2002 ja Sanoma Magazines Finlandin journalistipalkinto 2006.
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un Kodin Kuvalehdessä kerran mietittiin
sisältöä itsenäisyyspäivän lehteen, eh
dotin juttua suomalaisuudesta. Olin tar
jonnut aihetta aiemminkin, mutta vasta vuon
na 2009 aika oli otollinen.
Perussuomalaiset oli tuolloin alkuvuonna
nostanut kannatustaan mittaus mittaukselta
lopulta kymmeneen prosenttiin. Puolue vas
tusti maahanmuuttoa ja korosti suomalaisuut
ta. Kun rääväsuiset poliitikot saivat sanoa mitä
tahansa, kansakin alkoi huutaa samaa. Tu
los näkyi alkukesän euro
vaaleissa: perussuomalais
ten puheenjohtajasta Timo
Soinista tuli äänikuningas.
Ilmapiiri ja argumentit
kuulostivat inhottavan tu
tuilta Saksasta, jossa asuin
lähes koko 1980-luvun. Olin
sen vuosikymmenen lopulla
kurkkuani myöten täynnä
äärioikeistolaisten ”Turk
kilaiset ulos, ulkomaalai
set ulos, Saksa saksalaisille”
-uhoa.
Vuonna 2009 oli Suomen
väestöstä vain 2,9 prosent
tia ulkomaan kansalaisia, vähemmän kuin
pienemmässä Islannissa. Turvapaikanhaki
joista oleskelulupa myönnettiin eri perusteil
la 1 373:lle.
Pakolaisneuvonta ry muistutti tuolloin, että
Suomen maahanmuuttajista vain pieni osa on
turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Mutta juu
ri he tuntuivat ärsyttävän eniten niitä, jotka
vaativat Suomea suomalaisille.
Mikä täällä sitten on oikeasti suomalaista?
Juttuni työnimi oli tarkentava vastakysymys
kaikille, jotka ratsastivat suomalaisuudella jul
kisessa uhossaan.
Alkajaisiksi kaivoin esille listan, jota olin
huvikseni kartuttanut Suomeen paluustani
lähtien. Alkuaikoina nimittäin törmäsin sii
hen, että toimin toisin kuin muut. Esimerkiksi
tervehdin ihmisiä, jotka tapasin bussipysäkillä
töihin mennessä. Sain kummastuneita katsei
ta. Kolme viikon kuluttua vaikenin itsekin.

Lista piteni, kun kyselin supisuomalaisuu
desta muiltakin. Hernekeitto torstaisin, kou
luateria, kuivauskaappi, kuseskelu kadulla,
sauna ja äitiyspakkaus, äärimmilleen viety
käytännöllisyys, vastattiin usein.
Kaikkialla soi Kari Tapion menestyshit
ti Olen suomalainen. On ironista, että siitä oli
tullut baarien ja karaokepaikkojen kansanlau
lu, vaikka se on alun perin italialainen. Kuten
pitsakin, monen suomalaisen perusruoka.
Laulun suomalaissanat nojaavat vahvas
ti kliseisiin. Ne pönkittävät
mielikuvaa työteliäästä, itse
päisestä kansasta, joka nou
see vastamäkeen hammasta
purren. Ja jossa ystävyk
set erottaa vain kuolema tai
virkavalta.
Olin hurmoksessa tarkistaes
sani jokaisen suomalaiseksi
sanotun tai luulemani asian,
tuotteen ja ilmiön. Tein verk
kohakuja sanoilla: valmistet
tu Suomessa, tehty Suomes
sa, suomalainen keksintö,
suomalainen innovaatio, suo
malainen tuote, alun perin suomalainen, alku
perä suomalainen…
Kahlasin kirjoja ja tutkimuksia. Niistä rie
mastuttavin on Ilkka Taipaleen toimittama
100 suomalaista innovaatiota. Se alkaa yksika
marisesta eduskunnasta – Taipaleen mukaan
kaikkien innovaatioiden äidistä - ja päättyy
Arjen iloa -otsikon alla Viron viinaralliin, sal
miakkikossuun ja lakritsíin.
Lakritsi on mukana, koska se on Taipaleen
mukaan ottanut paikkansa suomalaisten sydä
missä ja koska tiettävästi maailman ensimmäi
nen kirja makeislakritsista on tehty Suomessa.
Soitin myös Suomalaisen työn liittoon, Kek
sintösäätiöön, lukuisten firmojen viestintä
vastaaville, eri alojen tutkijoille ja Saunaseu
raankin.
Tutkivaan journalismiin meni toista viik
koa. Yllätyin, kuinka moni suomalaisena pi
detty ei olekaan vain suomalaista.
Esimerkiksi villi virtsaaminen on yleistä ›
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kaikkialla, ellei se ole sakotettavaa. Sauna tai
sitä vastaava kylpymuoto on ollut useissa kult
tuureissa kautta aikojen. Suomalaista on vain
sen nimi eri kielillä – paitsi ruotsiksi ja venä
jäksi.
Hernekeitonkin hylkäsin, koska tuota alun
perin pohjoissaksalaista ruokaa syödään tors
taisin myös Ruotsissa. Tosin ei ehkä enää yhtä
säännöllisesti kuin Suomessa. Eri lähteistä
kävi ilmi, että tapa liittyy kristinuskon tuloon:
tuhti ruoka torstaisin auttoi katolisia selviä
mään perjantaisen paastopäivän yli.
Suomessa on ollut monta kulttuuria jo pit
kään. Saamelaiset ovat alkuperäiskansaa,
ruotsinkielisiä siirtyi nykyisen Suomen alu
eelle noin tuhat vuotta sitten.
Romaneja on ollut Suomessa jo
viitisensataa vuotta, juutalaisia ja
venäläisiä parisataa vuotta sekä
tataareja yli sata vuotta.
Hykertelin, kun huomasin, että
maahanmuuttajien ansiota on
moni nykyinen kansallisylpeys:
Arabia, Fazer, Fiskars, Finlay
son, Halva, Paulig, Sinebrychoff,
Stockmann...
Repikää siitä, kaikki nykyistä maahanmuut
toa arvostelevat, ajattelin tuolloin – ja vieläkin.
Maamme-laulunkin sävelsi saksalainen
Pacius, joka asui valtaosan elämästään tääl
lä. Kansallislaulu Maamme-laulusta tosin tuli
vasta, kun Runebergin ruotsiksi kirjoittamat
sanat saatiin käännettyä suomeksi. Nyt laulu

liikuttaa – ainakin kansainvälisten urheilu
kisojen voitonmerkkinä – niitäkin, jotka vas
tustavat nykyistä maahanmuuttoa ja haluavat
ruotsista vapaaehtoisen oppiaineen. Kaiken
kukkuraksi Maamme-laulun melodia soi Vi
ronkin kansallislaulussa Isänmaani, onneni ja
riemuni.
Lopulta juttuun oli valtavasti aineistoa: kek
sintöjä, megabrändejä, mielikuvia, myyttejä,
suomalaisia erikoisuuksia ja tavaramerkkejä,
suomalaisuuden symboleja…
Keskustelu lehden graafikon kanssa ja ju
tun taittoluonnos toivat rakennetta kaaok
seen. Selvisi myös, että juttupalojen paketti
tarvitsee kokoavan lähtöjutun. Riemastuin,
kun muistin, että historian professori Laura
Kolbe on tutkinut eurooppa
laista ja suomalaista identi
teettiä ja istui tuolloin maa
brändityöryhmässä.
Silloinen ulkoministeri Alexander Stubb asetti ryhmän
vuonna 2008 vahvistamaan
Suomi-kuvaa. Nyt tiedetään,
että kahden vuoden työhön
meni 300 000 euroa. Käteen
jäi Tehtävä Suomelle -raport
ti siitä, miten Suomi voi profiloitua: puhdasta
vettä, puhdasta ruokaa, maailman paras pe
rusopetus ja kyky ratkaista arkijärjellä isoja
haasteita.

”Suomessa on
ollut monta
kulttuuria jo
pitkään.”
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Toiseksi haastateltavaksi valitsin Alexis Kouroksen, joka oli muuttanut Suomeen vuonna

1990 ja on Suomen kansalainen. Iranilaissyn
tyinen lääkäri, dokumentaristi, päätoimittaja
ja palkittu kirjailija oli tuolloin julkisuudessa
milloin missäkin yhteydessä, usein maahan
muuttajien äänitorvena.
Keskustelu Kolben työhuoneessa
käynnistyi heti ydinkysymyksestä
ni: Mikä on tosi suomalaista.
Isänmaanystäväksi tunnustautu
nut Kolbe otti luulot heti pois ja tä
räytti, että Suomessa ei ole mitään
kovin omaperäistä. Kouros näytti
yllättyneeltä, ja varmaan minäkin,
koska Kolbe alkoi kerrata Suomen
historiaa ja sitä, miten suomalai
suuden kehitti yliopisto- ja kulttuu
rieliitti Venäjän vallan aikana.
Haastattelusta tuli aito kohtaaminen, jos
sa yksi jatkoi siitä, mihin toinen jäi. Lopuksi
päästiin mämmiin, joka Kouroksen mukaan
löytyy Iranistakin, tosin vehnäpohjaisena.
Julkaisun jälkeen artikkeli sai yllättävän vä
hän palautetta siihen nähden, millainen vuo
den 2009 ilmapiiri oli Suomessa ja, miten pal
jon artikkelikokonaisuudessa oli uutta asiaa.
Tiesitkö sinä esimerkiksi, että Elovena oli alun
perin brunetti ja kahdeksan suomalaissanaa
kymmenestä on lainaa muista kielistä? Tai
mitä tuotteita ulkosuomalaiset tilaavat eniten
Suomesta?
Artikkeli oli kuitenkin merkittävä itselle
ni, pitkän seurannan tihentymä. Tunsin on
nistuneeni. Juttuni on sitä paitsi nykyään
ajankohtaisempi kuin koskaan. Ilmoittihan

perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen Facebookissa taistelevansa monikult
tuurisuutta vastaan ”yhtenäisen aidon suoma
laisen kansakunnan” puolesta. Hän ei tunne
Suomen historiaa.
Rakkaudesta aiheeseen selvitin
nyt, mikä artikkelin julkaisemisen
jälkeen on muuttunut. Esimerkik
si Sisu-pastilleja valmistetaan ny
kyään Italiassa. Sen sijaan Turun
Sinappi ja Fazerin Salmiakki pala
sivat Suomeen.
Pitkästä aikaa näyttää myös sil
tä, että tänä vuonna ruisjauho on
lähes kokonaan kotimaista. MTK:n
vilja-asiamies Max Schulman kertoo, että asi
akkaat haluavat kotimaista ruista, ja siihen teol
lisuuskin on nyt havahtunut. Oikeasti Suomi on
hänestä kuitenkin kauramaa, Euroopan suurin
kauran tuottaja ja viejä.
Konkurssiin hakeutuminen taas vei Alexis
Kouroksen lehdistä Helsinki Timesin, englan
ninkielisen uutisviikkolehden printtiversion
alkuvuonna 2015.
Sen sijaan netissä kiertää musiikkivideo
Kansalaiset feat. Medborgare: Olen suomalainen. Hitti-iskelmän laulaa kaksitoista maa
hanmuuttajaa, joilla on Suomen kansalaisuus,
mutta joiden juuret ovat muualta. Heidän esit
tämänään vanhat sanat saavat uuden ulottu
vuuden: On täällä kansa, jonka kyyneleistä ai
kaan saisi aika monta valtamerta.
Se tuo suomalaisuuden tähän päivään. ●

”Elovena
oli alun
perin
brunetti.”
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??!

outi kainiemi

organisaatio ja sivut pidetään ajan
tasalla. Sivuilta löytyvät myös uu
simmat suositukset ja kannanotot.

Netistä ensiapua
kielipulmiin
Kirjoittaa vai kirjottaa? Tämän näköinen vai tämännäköinen?
Tuleeko että-sanan eteen pilkku vai ei? Kukapa ei olisi
joskus naputellut oikeinkirjoitusongelmiaan Googleen.
Netti on tulvillaan ihan pätevääkin kielitietoa, mutta
ensimmäiseen löytöön ei kannata luottaa.
teksti miina poikolainen

K

otimaisten kielten keskuk
sen (Kotus) kielitoimiston
sanakirja on hyvä lähde sil
loin, kun tarvitaan apua yksittäi
sen sanan kanssa. Sanakirjasta voi
tarkistaa sanan merkityksen, tai
vutuksen ja oikean kirjoitusasun.
Kielenhuollon ohjepankista
puolestaan löytyvät esimerkiksi
pilkkusäännöt sekä perusteet yh
dyssanojen muodostamiseen.
– Jos kyseessä on niin ainut
kertainen kielipulma, ettet löydä
itse siihen vastausta, kannattaa
soittaa Kotuksen neuvonta
puhelimeen, sanoo kielitoimiston
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kouluttaja Riitta Hyvärinen.
Kouluttaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuo opastaa käyttä
mään myös Jukka Korpelan Ny
kyajan kielenopasta.
– Tärkeintä on hakeutua laa
dukkaan tiedon lähteille. Ongel
ma on siinä, että tietoa tarvitseva
ei välttämättä osaa arvioida läh
teiden luotettavuutta. Siksi kan
nattaa kysyä suosituksia vaikka
pa kollegalta, joka on vahva kielen
kanssa, Kortesuo sanoo.
Kotuksen sivuja pidetään luo
tettavana kielenhuollon lähteenä,
sillä niiden takana on asiantuntija

tyyli on vaikeaa
Netistä ei löydy apua tyyliseikkoi
hin, tekstin rakenteisiin tai eri toi
mitusten käytäntöihin.
Kortesuon mielestä varsinkin
tyylikysymykset ovat hankalia.
– Tyylin taju on hyvin hienova
raista. Tärkeää on ymmärtää, mikä
sana sopii asiatekstiin. Kirjoitetaan
ko esimerkiksi naama vai kasvot.
Hyvärinen on puolestaan huo
mannut, että harva osaa käyttää
sanakirjaa. Hän on usein joutunut
aloittamaan koulutuksensa opetta
malla sanakirjan käyttöä.
– Suomi–suomi-sanakirja on
myös äidinkielenään suomea pu
huvan sanakirja. Monille tulee uu
tena asiana, että lahjakaskin kie
lenkäyttäjä tarvitsee aina silloin
tällöin sanakirjaa.
somessa viilataan pilkkua
Sosiaalisesta mediasta löytyy eri
laisia kielenhuoltoon keskittyviä
ryhmiä, joista saa Hyvärisen mu
kaan parhaimmillaan hyviä vink
kejä, mutta pahimmillaan niissä
pilkataan esimerkiksi oikeinkir
joitusvirheistä. Kun keskustelua
käydään enemmän tunteen kuin
tiedon varassa, ajaudutaan helpos
ti harhapoluille ja ripustaudutaan
vanhentuneisiin oppeihin.
Kortesuo tulee usein vedetyksi
Twitterissä mukaan kieliaiheisiin
keskusteluihin. Some onkin hyvä
paikka vaihtaa kieleen liittyviä aja
tuksia tai keskustella tyyliseikois
ta, mutta faktatietoa kannattaa et
siä muualta.
Kortesuon mukaan kaikkein tär
keintä on oppia erottamaan, mitkä
kielioppiasiat ovat kokonaisuuden
kannalta oleellisia. Siihen auttaa
kokemus ja pätevän henkilön avul
la kouluttautuminen.
– Esimerkiksi puolipisteen käyt
tö on aika epäolennaista, kun taas
kontekstisidonnaisuus ei. ●

Miten se nyt menikään:
yhteen vai erikseen?
Tunnollista pilkunviilaajaa voi hämätä, että tietyntyyppiset sanat voidaan kirjoittaa sekä yhteen että erilleen riippuen asiayhteydestä. Kirjoitusasun valinnassa
tärkeintä on ottaa huomioon yhteen ja erilleen kirjoittamisesta syntyvät merkityserot, asiayhteys sekä yhdyssanan vakiintuneisuus. Harkintaa vaativat etenkin
sellaiset sanojen yhtymät, joiden ensimmäinen osa on
n-loppuisessa genetiivimuodossa kuten koiranomistaja
(vrt. koiran omistaja) ja lastenkirja (vrt. lasten kirja).
Ohjenuorana voi pitää sitä, että yhteen kirjoitettuna sanat viittaavat ilmiöön tai johonkin vakiintuneeseen
termiin, mutta erikseen kirjoitettuna konkreettisesti
johonkin tiettyyn yksilöön tai asiaan. Siis: koiranomistaja yhteen kirjoitettuna viittaa yleisesti ihmiseen, joka
omistaa koiran (esim. Monella koiranomistajalla on huono omatunto, kun koira joutuu olemaan työpäivän ajan
yksin) ja erikseen taas jonkin tietyn koiran omistajaan
(Onko kukaan nähnyt tuon vapaana juoksevan koiran
omistajaa?).

Lue lisää yhdyssanojen ja sanaparien
oikeinkirjoituksesta:

kielitoimiston
ohjepankki
Sanaliitto

kielitoimiston
ohjepankki
Yhdyssana vai ei?

scripta.kotus.fi
Yhteen ja
erikseen

Kielenhuoltoa netissä
tarkista pilkun paikka
ja oikeinkirjoitus
Kotimaisten kielten keskus
kotus.fi
Kielitoimiston sanakirja
verkossa
kielitoimistonsanakirja.fi
Nykyajan kielenopas
cs.tut.fi/~jKorpela/
kielenopas/index.html

osallistu keskusteluun
Lari Kotilaisen blogi
suomensuojelija.fi
Katleena Kortelaisen
blogi eioototta.fi
Kotus-blogi
kotus.fi/nyt/kotus-blogi
Twitter: Vesa Heikkinen
@tosentti

Suomen murteiden sanakirja
kaino.kotus.fi/sms/

FB ja Twitter: Kielipoliisi
Riitta Suominen

Kielenhuollon tiedotuslehti
Kielikello kielikello.fi

FB ja Twitter: Kielipoliisilaitos
Twitter: @Kotus_tiedotus
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Ykköskentän
katsomossa
tennistä pää
si seuraamaan
aitiopaikoilta.
Vihdoin
täällä!
Wimbledonin
turnauksen
istutuksiin
ja asetelmiin
käytetään
vuosittain
peräti
50 000
kukkaa.

Vieraana Wimbledonin
ruohokentillä
Arja Salakka on telonut nilkkansa ja raahannut tennismailoja
ympäri Italiaa – ihan vain intohimosta tennikseen.
teksti ja kuvat arja salakka

K

esän lämpöennätys valuu
hikenä pitkin pintaa. On
heinäkuu 2015, ja Wimble
donissa on 36,7 astetta. Hetken
kuluttua Suomen tenniksen maail
mankartalle pelannut Jarkko Nieminen ottelee serbialaista Novak
Djokovicia vastaan Wimbledonin
keskuskentällä. Djokovic on maail
man ykkönen, ja minulla on monen
havittelema lippu peliin.
Tämä hetki on syytä tallentaa
syvälle mieleen ja sydämeen. Voi
kulua vuosia, ennen kuin suoma
lainen pelaa seuraavan kerran
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keskuskentällä maailman parasta
vastaan. Nieminen murtaa Djoko
vicin syötön ensimmäisessä eräs
sä kaksi kertaa ja johtaa erää 3–1.
Olen Wimbledonissa ja olen
iloinen siitä, että olen löytänyt
tenniksen uudestaan.
Aloin pelata tennistä teininä.
Olin lapsesta asti seurannut lajia
televisiosta. Mutta sitten se jäi pa
riksikymmeneksi vuodeksi. Ke
sällä 2009 pari kaveriani houkut
teli minut tenniskurssille.
Heti toisena kurssipäivänä as
tuin vahingossa pallon päälle ja

rikoin nivelsiteeni. Mutta laji vei
muutakin kuin nilkan. Se vei koko
naisen, ja päätin opetella pelaa
maan ihan oikeasti.
Sain tenniksestä liikuntahar
rastuksen. Sain myös monta ten
nistä harrastavaa ystävää sekä ko
konaan uuden elämänfilosofian.
Ennen kaikkea löysin tenniksestä
penkkiurheilulajin, jota seurata
intohimoisesti.

wimbledonissa palvelu pelaa
”Hello! How has your day been
so far?” kysyvät Wimbledonin

asiakaspalvelijat siivoojasta kas
satyöntekijään. Tennisturnauk
sessa on rento tunnelma. Palvelu
pelaa, ja kaikki ovat kohteliaita.
Jos on ongelmia, niistä ei tehdä
numeroa, vaan ne hoidetaan siten,
että kukaan ei menetä kasvojaan.
Pimm’s ja mansikat maistuvat au
ringossa.
Tennisfanina halusin aina mat
kustaa tänne katsomaan pelejä,
mutta kuvittelin sen olevan liian
kallista ja siksi mahdotonta.
Totuus Wimbledonista on, että
liput eivät ole liian kalliita – mut
ta niitä on hyvin vaikea saada. Ih
miset jonottavat päivälippuja tel
toissa yökausia.
Ehkä hieman yllättäen tämä
kaikki vain parantaa tapahtuman
ilmapiiriä. Se nimittäin takaa sen,
että tapahtumaan osallistuu pää
asiassa sellaisia ihmisiä, jotka to
della pitävät tenniksestä. Täällä
voi kenen tahansa kanssa keskus
tella tenniksestä asiantuntevasti.
Tennisihmiset ovat yleensä kiin

nostuneita myös muista elämän
alueista kuten kirjoista ja kulttuu
rista. Puheenaiheet eivät lopu.
Olen tosin lehdistä lukenut, että
paikalla on myös yritysten spon
soroimia katsojia, jotka saapuvat
vain tarjoilujen vuoksi. Heidän ai
tiopaikkansa katsomossa ammot
tavat tyhjinä, mikä risoo tennik
sestä kiinnostuneita.
Olen matkustanut Wimbledo
niin Risto Luukkasen matkaseu
rueessa. Luukkanen voitti liput
Wimbledoniin vuonna 1976 eikä
ole sen jälkeen jättänyt yhtään
turnausta väliin. Suomalaisille
hän on järjestänyt Wimbledonmatkoja vuodesta 1977.

tennis opetti uusia sanoja
Se ilta Firenzessä oli hiostavan
kuuma. Olimme tennisystävä
ni kanssa käyneet ensin taide
museossa ja sen jälkeen etsineet
tuntikausia sporttibaaria. Oli
heinäkuu 2012 ja ympärillämme
maailman kaunein Firenze. Mutta

me vain etsimme sporttibaaria
kaupungin pikkukujilta. Taisim
me olla vähän hulluja!
Mutta minkäs teet, sveitsiläi
nen Roger Federer oli pelaamas
sa Wimbledonin semifinaalissa ja
se ottelu oli pakko nähdä. Olim
me kiertäneet kujia jo tunnin tai
kaksi. Lopulta meitä onnisti; Sky
Channel kuului baarista kadulle
asti. Pääsimme seuraamaan, mi
ten Federer selvitti tiensä kaksin
pelin finaaliin.
Olimme varustautuneet Italian
lomaviikolle tennismailoin ja -va
rustein. Edes yli 36 asteen helle
ei meitä estänyt. Yritimme viikon
aikana seurata Wimbledonin tur
nausta ja kahtena päivänä kävim
me jopa Bolognassa yksityisellä
tennisklubilla nauttimassa tunnin
tennisvuorosta.
Wimbledonin miesten finaa
lia varten löysimme sporttibaa
rin Bolognastakin – vaikka se oli
vielä vaikeampi löytää kuin Fi
renzessä. Kannatti etsiä: Federer ›
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Wimbledon-trivia

Jarkko Nieminen: Federer
on täydellinen tennispelaaja

Wimbledonin järjestää
aeltc eli The All England
Lawn Tennis & Croquet
Club Limited, joka on
perustettu vuonna 1868.
Turnauksen suojelija on
Kuningatar Elisabet II.
●

● Tapahtuma on yksi
neljästä niin sanotusta
Grand Slamista.
● Wimbledonin pelaajien
peliasun päävärin on
oltava valkoinen.
● Ensimmäinen
Wimbledonin turnaus
pelattiin vuonna 1877.
Naiset pääsivät mukaan
vuonna 1884.

Tenniskentän ruoho on
8 millimetriä. Keskus- ja
ykköskenttää käytetään
vain turnauksen aikana.
●

Vuonna 2015 palkinto
rahat olivat yhteensä
26,75 miljoonaa puntaa
(noin 38 miljoonaa euroa),
josta miesten ja naisten
kaksinpelin voittajat saivat
kumpikin 1,88 miljoonaa
puntaa (noin 2,6 miljoonaa
euroa).

●

● Suurimmat kentät ovat
keskuskenttä (Centre
Court) ja ykköskenttä
(Court Nr. 1).
● Vuonna 2015 mansikat
ja kerma maksoivat
Wimbledonissa 2,50
puntaa, ja niitä myytiin
yhteensä 142 000 annos
ta. Pimm’s-cocktailit
maksoivat 8 puntaa, ja
niitä myytiin 235 000
kappaletta 13 päivän
aikana.
● Turnauksen aikana
käytetään 54 250
tennispalloa.
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Poistuessaan
kentältä he
kumarsivat
kuninkaalliseen
aitioon.
voitti toistaiseksi viimeisimmän
eli 17:nnen Grand Slam -mesta
ruutensa Wimbledonissa. Itkin
avoimesti ilosta.
Tennishulluuteni oli alkanut
Imatralla joskus 1980-luvulla.
Muistan hyvin, miten olin valmii
na television edessä viisi minuut
tia ennen kuin lähetys alkoi, jotta
en menettäisi sekuntiakaan. Vat
sanpohjasta nipisti. Onneksi isäl
lä oli iltavuoro, ja äitikin oli vie
lä töissä. Olin jo tehnyt kotityöt,
joten sain katsoa pelin rauhassa.
Juha Jokisen hiljainen ääni kut
sui minutkin Wimbledonin tur
naukseen.

Selostaja esitteli ottelun pelaa
jat. Pelaajilla oli valkoiset puvut
ja he kumarsivat kuninkaalli
seen aitioon, jossa Kentin herttua
ja herttuatar istuivat, ja menivät
omille paikoilleen kentän viereen.
Peli alkoi. Television ääressä
kuuntelin tuomarin pistelaskua ja
opin uusia sanoja: Love – fifteen.
Let. Deuce. Pelaajat taistelivat
vihreällä nurmella ja lopulta toi
nen voitti. He kättelivät toisiaan ja
tuomaria ja keräsivät varusteensa.
Poistuessaan kentältä he kumar
sivat kuninkaalliseen aitioon.

nieminen on rento mies
Wimbledonissa aurinko porottaa
edelleen. Jarkko Niemisen ottelu
keskuskentällä on ohi. Ottelun vei
lopulta maailman ykkönen. Nie
minen lähettää lentosuukon vih
reälle nurmelle, kiittää yleisöään
ja poistuu keskuskentältä.
Nieminen on pelannut uran
sa viimeisen Wimbledon-ottelun,
ja meillä suomalaisfaneilla on nyt
mahdollisuus tavata hänet.
Haastattelu jännittää, sillä

paikalla on Niemisen perhettä ja
ystäviä. Jännitän kuvaamista
kin. Lehtikuvissa Nieminen lyö
aina palloa hampaat irvessä, mut
ta luonnossa pitkä ja hoikka mies
on rento ja hymyilevä. Pikainen
haastattelu menee hyvin, ja Nie
minen suostuu kuvattavaksi kaik
kien halukkaiden kanssa.
Olen tyytyväinen matkaani,
vaikka toinen päätavoitteeni ei
toteutunutkaan. En nähnyt Fede
rerin pelaavan. Suhtaudun petty
mykseen tyyneydellä.
Pelaajien keskuskentän sisään
käynnin yläpuolella on sitaatti
Rudyard Kiplingin runosta. Va
paasti suomennettuna siinä sano
taan, että ”jos voit suhtautua voit
toon ja tappioon, [noihin kahteen
huijariin] samanlaisella tyyney
dellä [ ja jatkaa eteenpäin, olet jo
voittaja]”.
Jään odottamaan Federerin tu
loa Suomeen marraskuussa, jol
loin hän on luvannut pelata Jark
ko Niemisen jäähyväisottelussa
Hartwall Areenassa ja pidän it
seäni voittajana. ●

Wimbledonin
perinteen mukaan
puolustava miesten
mestari saa pelata
keskuskentän en
simmäisen ottelun.
Jarkko NIemisellä
oli hymy herkäs
sä viimeisen
keskuskenttä
ottelunsa jälkeen.

Wimbledon on Jarkko Niemiselle tenniksen mekka. Koska ruoholla pelataan vain
muutama turnaus vuodessa, se on Jarkko
Niemisen mielestä alustana aika haastava.
– Toisaalta on hienoa huomata, miten
ruoholla pelaamiseen tottuu ja miten siinä
kehittyy vuosien aikana. Ruoho on täysin
erilainen alusta kuin massa, joten se vaatii
erilaisen valmistautumisen.
Jarkko Nieminen pelasi Wimbledonissa
vuosina 1999–2015 monta hienoa ottelua,
joista mieleenpainuvimmiksi voitoikseen
hän mainitsee viisieräisen ottelun Dmitri
Tursunovia vastaan vuonna 2006 ja tämän
vuoden ensimmäisen kierroksen ottelun
Lleyton Hewittiä vastaan.
Uransa kovimpana vastustajana Nieminen pitää Roger Federeriä.
– Federer on vahva kaikilla osa-alueilla.
Kun hän pelaa hyvin, häntä voi hyvällä
syyllä kutsua täydelliseksi tennispelaajaksi. Menestyminen on monen osatekijän
tulos, ja Federerillä on kaikki kohdallaan:
tekniikka, fysiikka ja henkinen puoli. Hän
on myös ihmisenä mukava, fiksu ja hauska.
Tennis on opettanut Niemiselle paineensietokykyä, sitoutumista tavoitteisiin, riskien ottamista, omien rajojen löytämistä,
menestyksen ja pettymysten sietämistä,
kovaa työtä ja kiitollisuutta. Matkustelu eri
maissa ja tutustuminen moniin ihmisiin on
antanut myös paljon.
Nieminen kertoo lukevansa säännölli
sesti Suomen Kuvalehteä ja seuraavansa
monia englanninkielisiä musiikkilehtiä.
Uudet Nesbøt ja Remekset hän lukee aina.
Kirjahyllyssä on aina myös lukemattomia
kirjoja. Lehtensä ja kirjansa Nieminen lukee
mieluiten painettuina, koska hän pitää kirjoista ja äänilevyistä myös esineinä.
Nieminen lopettaa kilpailu-uransa myöhemmin syksyllä Helsingissä pelattavaan
näytösotteluun. Niemisen persoonan ja suhteiden ansiosta Helsinkiin saadaan 9.11. ensimmäistä kertaa vierailulle lajin suurin nimi
Roger Federer. Niemiselle itselleen ottelu
on hienoin mahdollinen tapa lopettaa ura.
– Se merkitsee paljon koko suomalaiselle
tennikselle ja urheilulle. Myös Teemu Selänne on lupautunut mukaan, ja ottelun tuotto
menee suomalaiselle junioritennikselle. ●
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Irtiotto arjesta!
Perhe hajoaa maailmaan

kansi ville tietäväinen

oulusurmat ja joukkomurha Utöyan
saarella ovat järkyttäneet yleisöä, ja uh
rien omaisille on osoitettu myötätun
toa. Elina Hirvonen asettaa romaanissaan
Kun aika loppuu kysymyksen, miten surmaa
jien vanhemmat ja muut läheiset selviytyvät.
Miten he kohtaavat perheensä tragedian ja
syyllisyyden?
Romaanissa koko perhe on huolestunut il
mastonmuutoksesta ja liikakansoituksesta.
Äiti Laura luennoi yliopistolla ym
päristötieteen opiskelijoille, isä Erik
arkkitehtina suunnittelee muun
muassa kaivosalueen muokkaamista
kansallispuistoksi Sambiassa. Tytär
Aava toimii lääkärinä Somaliassa.
Poika Aslak eristäytyy perhees
tään ja ikätovereistaan. Lähitulevai
suuden Helsingissä, parinkymmenen
vuoden kuluttua, nuori mies ampuu
ihmisiä summittaisesti Lasipalatsin
katolta. Kun Aava saa uutisista tie
don Helsingin tapahtumasta, hän osaa epäillä
veljensä kytkeytyvän siihen.
Tragedia on shokki kaikille perheenjäsenil
le. Olisi helpompaa ajatella, että ekoterroris
miin, ihmiskunnan harventamiseen, päätyi
si kulutuskeskeisen perheen vesa. On vaikea
ymmärtää, että epätoivoiseen tekoon ryh
tyy vastuullisuuteen pyrkivän perheen jäsen.
Syyllisyys nousee esiin Lauran ja Aavan vuo
rottelevissa tarinoissa. Paljastavaa on, että ta
pahtuma ei ole heille yllätys.
Miten hymyilevästä pikkupojasta kehit
tyy ekoterroristi siitä huolimatta, että muut
perheenjäsenet tarkoittavat hyvää ja yrittävät
parhaansa?
”Kun hän oli lapsi, hän vastasi hymyyn hy
myllä. Hänellä oli alaleuassa kaksi etuham
masta ja vasemmassa poskessa hymykuoppa.
Kun joku hymyili hänelle, hänen kasvonsa su
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livat auringoksi ja hymykuoppa piirtyi esiin
pehmeänä ja herkullisena - -”
Romaanissa pojan kehitystä pohjustetaan
uskottavasti. Ongelmat kasautuvat: Aslak syr
jäytyy koulussa; ainoa, lyhytaikainen kaveri
muuttaa ulkomaille; lapsuusvuosina tukea an
tanut isosisko lähtee töihin Afrikkaan. Aslak
kuuntelee jo varhain äitinsä luentoja yliopis
tolla ja suodattaa niistä sen mitä pystyy, lähin
nä epätoivon. Verkosta hän löytää samanhen
kisiä kavereita. Ampumakohtaus
toteutetaan yhtä aikaa useiden mai
den kaupungeissa.
Aslakin kehitykselle kohtalokasta
on perheyhteyden puute. Vanhem
mat ja Aava ovat itsenäisiä, keskit
tyvät toimintaan ja purkavat omaa
ahdistustaan työhön. Väistämättö
mään turhautumiseenkin he rea
goivat omistautumalla työlleen en
tistä enemmän. Aavan suurin haave
on päästä pois ja pysyä poissa.
”Haluan kauaksi kotoa. Haluan elää ikui
sesti paikkaa vaihtavan nomadin lailla, lähteä
heti, kun jokin paikka alkaa muuttua liian tu
tuksi, ihmiset liian rakkaiksi.”
Perheenjäsenet näkevät paikallisesti ja ajal
lisesti kauas, mutta eivät lähelle. Sitoutuminen
ja läheisyys ahdistavat heitä.
Romaanissa syyllisyyttä ei karisteta van
hempien harteilta. Lukija jää miettimään, mi
ten kasvattaja voi välittää nuorelle sekä vas
tuullisuuden että toivon. ● sinikka pihlamaa

Elina Hirvonen: Kun aika loppuu. wsoy 2015

Elina Hirvonen (s. 1975) on kirjailija, toimittaja
ja elokuvantekijä. Tämä on hänen kolmas
romaaninsa.

Pienikin saattaa piristää! Hae siis nyt
rahoitus ja toteuta unelmasi!
Aikakauslehdentoimittajain säätiön apurahat ovat parhaillaan
haettavina. Hakuaika päättyy 30.11.2015. Stipendien saajat ja suuruudet päättää stipendityöryhmä. Viimeksi jaettiin kolme 500
euron stipendiä. Jaossa pyritään säätiön hallituksen linjauksen
mukaan painottamaan perusteita, joilla hakijan asema ja kilpailukyky työmarkkinoilla – jos mahdollista – entisestään paranevat.
Apurahoja voi saada moniin mielekkäisiin tarkoituksiin: kirjantekoon, näyttelyn pystyttämiseen, perusteltuun matkaan. Apu
rahoja ei sen sijaan myönnetä työnantajan maksettavaksi kuuluviin tarkoituksiin ja työvälineisiin. Ideoiden omaperäisyys on
mannaa. Kehittele siis idea, rohkaistu rustaamaan hakemus ja
järjestä itsesi stipendin rahoittamana irti arjen oravanpyörästä!
Virallista apurahan hakemislomaketta ei tarvita, mutta suosittelemme sal:n kotisivuilta www.sal-info.org löytyvää lomakkeen
käyttöä. Sieltä löydät myös lisätietoa apurahan myöntämisestä ja
käytöstä.
Hakemuksia otetaan vastaan vain sähköpostitse osoitteessa
saation.apurahat@sal-info.org ●
Lisätietoja: Säätiön stipendiasiamies Virve Mertanen,
virve.mertanen@ttl.fi, puh: 046 850 5117.

Ajatus uudesta toimittajayhdistyksestä
puhutti syysseminaarissa
sal:n ja hsy:n yhdistyminen uudeksi toimittajaliitoksi – uhka vai
mahdollisuus? Tätä kysymystä pohdittiin syysseminaarissa syyskuussa. Historian ensimmäisessä sal:n ja hsy:n yhteisessä syys
seminaarissa olivat paikalla molempien yhdistysten työntekijät
sekä hallitusten jäseniä ja muita kutsuttuja aktiiveja.
Seminaarilaiset pitivät mahdollisuutena sitä, että uusi yhdistys
olisi varsin iso, mikä toisi myös taloudellista turvaa. Luultavasti
yhdistyminen tarjoaisi synergiaetuja.
Jakoa aikakauslehti- ja sanomalehtitoimittajiin pidettiin vanhentuneena. Uudessa yhdistyksessä keinotekoiseksi koettua jakoa
ei olisi, joten se ehkä voisi ottaa jäsenet nykyistä paremmin huo
mioon. Uusi yhdistys pystyisi ehkä myös perustelemaan jäsenyyden tarpeen alalle tuleville toimittajille. Uuden yhdistyksen toiminta saisi uuden alun, kun yhdistyksellä olisi uusi nimi ja uusi brändi.
Iso koko voisi tietenkin kääntyä myös uutta yhdistystä vastaan.
Seminaarilaiset spekuloivat ajatuksella, että sal:n ja hsy:n yhdistyminen muuttaisi Journalistiliiton sisäistä dynamiikkaa. Sitä
kin mietittiin, käykö lopulta niin, että yhdistyminen jää vain rakenteelliseksi ja sen kuvitellaan muuttavan kaiken paremmaksi.
Syntyisikö aidosti uutta? ●

Ehdota Salli-palkintoa!
sal jakaa 2016 vuosikokouksessaan
11. Salli-journalistipalkinnon, jonka
tarkoitus on nostaa
alan arvostusta ja
jäsenten ammatillista identiteettiä.
Palkinnon suuruus on 1500 euroa.
● Palkinnon tarkoituksena on kasvattaa yhdistyksen jäsenten ammatillista identiteettiä ja nostaa alan
arvostusta.
Palkinto voidaan myöntää merkittävästä, mieleenpainuneesta
tai keskustelua herättäneestä alan
teosta, kuten jutusta tai juttusarjasta, kuvasta, kuvituksesta tai
kuvasarjasta tai kirjasta tai kirjasarjasta. Teko voi olla myös esimerkiksi lehti- tai konseptiuudistus tai
innovatiivisen nettisovelluksen toteutus. Palkinto voidaan myöntää
myös elämäntyöstä.
●

● Palkinto voidaan myöntää vain
SAL:oon kuuluvalle jäsenelle tai
työryhmälle, josta enemmistö on
SAL:n jäseniä.

Palkintoehdotuksen voit tehdä yksin, työporukalla tai toimitusosastossa. Tämä on loistava mahdollisuus antaa kollegoille tunnustusta
hyvin tehdystä työstä!
●

toimi näin: Lähetä ehdotuksesi
perusteluineen 31.10.2015 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen:
kaija.plit@sal-info.org tai maapostitse: Kaija Plit, SAL/Suomen Journalistiliitto, PL 252, 00531 Helsinki.
huom! Salli-palkinto jaetaan nyt
uudistetuin säännöin. Niinpä tässä esitysvaiheessa riittää perusteltu ehdotus ilman liitteitä! Jatkoon
päässeistä palkintotyöryhmä pyytää työnäytteet marraskuussa.
Lisää tietoa palkinnosta ja aiemmin
palkituista löydät kotisivuiltamme:
www.sal-info.org

pertti jarla

