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Myötätunto vastatuulessa

12

näin joulun alla sallittaneen muuta
ma sana myötätunnosta. Muulloin käsite
kuulostaakin auttamattoman vanhan
aikaiselta.
Koko ajan kiireisemmäksi, kärsimät
tömämmäksi ja ärtyisämmäksi muut
tuvassa yhteiskunnassa myötätunnon
osoittaminen käy yhä harvinaisemmak
si. Myötätunnolle otollista kasvualus
taa ei ole myöskään joka
paikkaan leviävä indi
vidualismi: jokainen ko
rostaa juuri omaa näkökul
maansa, omia arvojaan ja
omia tarpeitaan.
Erityisen vaikeaa mei
dän on osoittaa myötätun
toa niille, jotka ajattelevat,
uskovat tai toimivat toisin
kuin me itse – vaikka juuri
näissä tapauksissa myötätuntoa tarvit
taisiin eniten, kaventamaan erilaisissa
samanmielisten kuplissa elävien välistä
kuilua ja luomaan edes yritystä ajatella
asioita jonkun toisen näkökulmasta.

”Puhtaaseen havainnointiin ei kyllästy
koskaan. Se on jonkinlaista ylivirittynyttä
olemista, josta mindfulness-kursseilla
maksettaisiin kalliisti.”
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kauhistella, vaikeampaa on tunnistaa sa
manlaisia piirteitä omasta viestinnästä.
Perinteisessä mediassa olemme journa
listeina sisäistäneet ammattietiikkamme.
Juttuja tehdessämme emme anna itse tun
temamme myötätunnon – tai antipatian
– vääristää faktoja tai vinouttaa uutisker
rontaa. Käytännössä paljon vaikeampaa
on myötätunnon osoittaminen työtove
reille toimitusten arjessa,
kiireen, kilpailun ja epä
varmuuden keskellä. Am
matillisista rooleista tulee
helposti kovamuovitettuja
naamioita, ja kohtaamme
toisemme yhä harvemmin
ihan vain ihmisinä. Se ei
ole hyväksi myöskään töi
den sujumisen kannalta.

”Kohtaamme
toisemme
yhä harvemmin
ihan vain
ihmisinä.”

kuva pekka holmström

Muu julkaisuryhmä
Eveliina Kangasniemi,
Joel Kontro,
Riitta Lehtimäki,
Salla Nazarenko,
Riitta Ryynänen,
Ari Simberg

käyttäytymismalleja muokkaava
sosiaalinen media nojaa enemmän vastak
kainasetteluun ja eri leirien väliseen nokit
teluun kuin empatian levittämiseen, vaik
ka jälkimmäistäkin toki samanmielisten
kesken esiintyy. Jonkun Donald Trumpin
harjoittamaa myrkynkylvöä on helppo

muutamat tutkijat ovatkin viime vuo
sina kiinnostuneet myötätunnon tarpees
ta ja hyödyistä työelämässä, ja tällainen
CoPassion-tutkimushanke on saanut jopa
miljoonaluokan Tekes-rahoitusta. Mutta
menettääkö myötätunto olemuksestaan jo
tain olennaista, kun siitä ryhdytään puhu
maan bisneskielellä cutting edge -teemana,
liiketalousvoimana ja aineettomana arvon
luontina? ●
Jyrki Räikkä
puheenjohtaja, hsj
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Enempi
parempi
Moniosaaminen on yhä enemmän media-alan
arkea. Kysymys kuuluukin, millaista arkea?
Kuusi multitalenttia vastaa.
teksti eveliina kangasniemi
kuvitus outi kainiemi

omat nettijutut
alusta loppuun itse
Antti Hentinen,
matkailu- ja nettituottaja,
valokuvaaja ja toimittaja, Moottori

”

Aluksi olin kuvaava toimittaja.
Kun filmistä luovuttiin, vaihdoin
tyystin kirjoittamiseen. Pian huo
masin, etteivät digistä suuttuneet
kuin minä ja muutama muu änky
rä, ja päätin taas kuvata.
Tuolloin, 2000-luvun alkuvuosi
na, puhuttiin paljon moniosaami
sesta ja siitä, että toimittajat voisi
vat ryhtyä kuvaamaan ja kuvaajat
kirjoittamaan. Ryhdyin tekemään
enemmänkin juttuja itsekseni –
sekä kuvasin että kirjoitin ne.
Sittemmin multitaskauksen
määrä on vain kasvanut. Olen netin
vetovuoroissa, teen keikkoja
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valokuvaajana ja kirjoitan omia jut
tuja. Omat nettijutut teen alusta
loppuun kokonaan itse: ideoin, kir
joitan, kuvaan, taitan ja julkaisen.
Tehtävien laaja skaala tekee työs
tä vaihtelevaa ja pidän siitä. Mutta
tiedän, että kaikki eivät pidä. Mo
niosaaminen onkin mielestäni etu,
muttei ole tarkoituksenmukaista,
että kaikki tekisivät kaikkea.
Aina multitaskaaminen ei edes
ole kulusäästö: kun esimerkiksi itse
teen samalta keikalta jutun, kuvat
ja videon, siihen kuluu kolme tun
tia. Pelkän jutun tekisin tunnissa.
Kaikki eri tehtävät vaativat oman
›
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aikansa, vaikka ne tekisikin sama
henkilö.
Eikä siinä ole mitään järkeä, et
tä huippukirjoittajalle lyödään ka
mera käteen ja sanotaan, että alapa
kuvata. Jos uusia taitoja vaaditaan,
niihin täytyy oppia ja opettaa.
Eikä ketään pitäisi pakottaa moni
osaajaksi.”

onko toi nyt ope,
toimittaja vai mikä?

videotuottajaksi ja tuottajasta
graafikoksi.
Itse ihmettelin, että hetkinen,
nuohan ovat ihan eri aloja.
Väkisinkin tulee mieleen, että
hitsi, saankohan minä enää töitä,
kun olen vaikka 45. Mutta saan
tietenkin. Pitää vain osata olla
avoin kaikelle uudelle.
Ja niin olen ollutkin.
Olin vuosia freelancejourna
listi ja tein mitä erilaisimpia me
dia-alan töitä. Silloin tuntui, että
ikään kuin eteisessä olisi ollut läjä
hattuja, ja aina töihin lähtiessä piti
miettiä, minkäs niistä laitankaan.
Muutkin hämmästelivät, kun
näkivät minua eri paikoissa ja aina
vähän eri rooleissa: tyyliin ”hetki
nen – onko toi nyt ope, toimittaja,
tuottaja vai mikä?”
Toimittajan identiteetti kulkee
jollain lailla aina mukana, tein mitä
hyvänsä. Teen kaikki työni samal
la perusperiaatteella: kaivan olen
naisen tiedon esiin ja paketoin sen
muille ymmärrettävään muotoon.
Näin käy, oli työn alla mitä vain
– tiedote, lehtijuttu, tapahtuma,
televisio-ohjelman käsikirjoitus
tai vaikka rekryprosessi.”

Ida Kukkapuro,
sisältöpäällikkö, Vapa Media
freelancetoimittaja–tuottaja–
opettaja

kun homma oli
hanurista, sanoin ei

”Sain töitä, vaikken
osannutkaan kaikkea.”

saman tien spesialistiksi
Viivi Aaltovesi,
verkkotoimittaja, Me Naiset

”

Minua varmaan pidetään
diginatiivina, joka osaa kaiken
vain siksi, että on diginatiivi. Itse
en tätä allekirjoita, vaikka olenkin
nuori – synnyin vuonna 1992.
Minulla ei esimerkiksi ole vah
vaa henkilökohtaista somebrändiä,
enkä tiedä, haluaisinko edes sel
laista. Enkä varmaan lukisi edel
leenkään muuta kuin printti-He
saria, jos se riittäisi työni puolesta.
Vaikka saattaahan uusien verk
kotyökalujen omaksuminen olla
helpompaa minulle kuin vanhem
malle toimittajalle, joka on tehnyt
vuosikymmeniä pelkkää henkka
ria ja reportaasia.
Mutta senpä takia henkkaritoi
mittajan pitäisikin antaa pysyä
henkkareissaan. Niillä meidän
printtilehdet kuitenkin myydään.
Muutama vuosi sitten, kun vasta
opiskelin Tampereen yliopistossa,
tuntui tosiaan siltä, että tällä alalla
pitäisi osata kaikki.
Mutta ei se mennyt niin. Sain töi
tä, vaikken osannutkaan kaikkea.
Olen yllättynyt myös siitä, kuin
ka helposti voi saada erikoisosaa
jan leiman. Riittää, että heittäytyy.
Itselleni kävi niin videojuttujen
kanssa.
Me Naisissa videota tehdään,
kun on aikaa ja halua tai tulee aihe,
joka vaatii videota. Uudet tekijät
ohjataan mobiilijournalismikoulu
tukseen, mutta aina kurssille ei
6 lööppi 4 / 2017

ehdi, ennenkuin ensimmäiset vi
deot on jo tehty. Silloin jo kurssin
käynyt neuvoo alkuun.
Kun tein ensimmäisen videojut
tuni, minulla oli aiheesta kokemusta
opiskeluvuosilta yhden tv-työkurs
sin verran. Esimerkiksi valaisemi
seen liittyvien lisälaitteiden käyttöä
ei silläkään kurssilla käsitelty.
Silti olen tällä hetkellä toimituk
sessamme se, joka tekee video
ta eniten. Ne eivät ole Ylen tasoa,
mutta ajavat asiansa.”

”

Naureskelin muutama vuosi
sitten mediatalojen työpaikkailmoi
tusten osaamisvaatimuksille. Vaik
ka kyseessä oli kesätoimittajahaku,
vaatimuslista oli loputon. Ajattelin,
ettei tuollaisia ihmisiä ole.
Mutta taitaa niitä olla.
Esimerkiksi meille Vapa Medialle
on hakenut harjoitteluun nuo
ria tyyppejä asenteella ”anything
goes”. Siis sama ihminen hakee
vaikka tuottajan ja sisällönsuun
nittelijan tehtäviin, ja on täysin va
kuuttunut, että handlaa molemmat.
Myös 25-vuotiaita tehtävästä toi
seen vaihtajia löytyy: kuvaajasta

Miikka Pirinen,
valokuvaaja, freelancer
(mm. The New York Times,
The Time, HS), Suomen kuva
journalistit ry:n puheenjohtaja

Tätä en (vielä)
osaa…
Viivi Aaltovesi: ”Työssäni
tarvitaan kielitaitoa, koska
haemme juttuvinkkejä ja tietoa muidenkin maiden naisten
lehdistä. Englantia osaan
hyvin, ja vähän ruotsia ja
ranskaa, mutta saksaa en.
Sillekin voisi olla käyttöä.”
Ida Kukkapuro: ”En oikeastaan kuvaa. Toistaiseksi on
kuitenkin ollut onnea – ympärilläni on ollut mielettömiä ammattilaisia, eikä ole tullut tarvetta sohlata itse.”
Miikka Pirinen: ”Kirjoittaa. Se
ei ole ollut koskaan mun juttu.
Pitäisi ehkä palkata toimittaja
auttamaan apurahahakemusten kanssa. Samalla voisin
oppia itsekin.”
Riitta Lehtimäki: ”Haluaisin
oppia perusasiat videosta. Miten liikutan kameraa, selostanko ja mitä muuta tehdä äänellä? Myös editoinnin perusteet
olisivat tarpeen.”
Antti Hentinen: ”Taittaa
printtilehteä. Teen kyllä pienet
korjaukset ja kirjoitan kuvatekstit, mutta siihen se jää.”
Ika Österblad: ”Hitsata
ominpäin (hitsipillillä).”

”

Enää ei ole selvää jakoa leh
ti- ja mainoskuvaajiin, ja varmasti
useimmat ovat molempia. Niin mi
näkin. Mainoskuvasta maksetaan
enemmän, mutta keikkoja on vä
hemmän.
Lehtipuolella on yleistynyt, että
samalta keikalta pyydetään sekä
still-kuvaa että videota. Se on mel
ko hanurista. Muidenkin kuin vain
minun mielestäni.
›
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Se on vähän kuin yrittäisi lau
laa ja yskiä samaan aikaan. Kun
otat stilliä, menee hyvä videohet
ki ohi, ja kun otat videota, menee
still-hetki ohi.
Eikä ”joku kiva video” synny it
sestään vaan vaatii työtä. Freelan
cerina joutuu useimmiten teke
mään tuplatyön samaan vanhaan
hintaan.
Siksi en teekään enää noita keik
koja. En, vaikka se päättikin yh
teistyön joidenkin lehtien kanssa.
Kuvajournalismissa on koettu
viime vuosikymmeninä hienou
den ja huonouden kiertokulku. En
sin kilpailtiin omaperäisyydellä,
laadulla ja kalleudella. Sitten joku
hoksasi, että huonommallakin pär
jää. Pian kaikki halusivat halvem
paa ja huonompaa. Lopulta kaikki
oli enemmän tai vähemmän kuraa.
Luulen, että nyt kuvajournalis
missa olemme menossa taas laadun
suuntaan. Eli ihan hyvä vaihe jo.”

kauanko saunot?
puolisen tuntia
Riitta Lehtimäki,
toimittaja, Kotiliesi, Maalla ja Deko

”

Olin vuonna -83 ensimmäi
sessä alan työpaikassani, Kuhmoisten Sanomien päätoimittajana. Olin
lehden ainoa journalisti ja tein kai
ken yksin. Ideoin, kirjoitin, otin
valokuvat ja kävin kerran viikossa
kirjapainossa taittamassa lehden.

”Toimittajan identiteetti
kulkee jollain lailla
aina mukana,
tein mitä hyvänsä.”
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”Ketään ei
pitäisi pakottaa
moniosaajaksi.”
Kun paikkakuntalaiset oppivat
tuntemaan minut lehtensä toimit
tajana, en päässyt tästä yleismies
Jantusen roolista eroon vapaal
lakaan. Eräänäkin lauantai-ilta
na olin kotona saunomassa, kun
ovikello soi. Ovella oli mies, joka
halusi jättää lehteen ilmoituksen
kadonneesta ajokoirastaan.
Tulin ovelle kylpytakki päällä
kesken saunomisen ja ihmettelin,
eikö asia voisi odottaa. No, kauan
ko saunot, kuului vastaus. Puo
lisen tuntia, totesin. Koirailmoi
tus laadittiin tasan puolen tunnin
päästä, vaikka olisi ehtinyt vielä
maanantainakin – lehti ilmestyi
keskiviikkona.
Nyt, kun olen työskennellyt
isoissa aikakauslehdissä jo yli
parikymmentä vuotta, työni on
alkanut muistuttaa tätä samaa
paikallislehtimaailmaa. Monitai
toisuutta tarvitaan taas: kirjoitta
misen lisäksi nykytyöhöni kuuluu
lehden somekanaviin postaamista
ja sen myötä paljon valokuvaamis
ta, joskus myös videotyötä.
Uusiin tehtäviin ei ole juuri
koulutettu, ja välillä pukkaa hiki
pintaan. Kirjoittamiseen keskitty
minen kärsii. Sometyössä on kui
tenkin innostavaa se, että yleisöön
saa samaan tapaan välittömän
kontaktin kuin paikallislehdessä.
Pidän silti tärkeänä sitä, että
nopean nettityön ja hitaamman
laajojen juttujen kirjoitustyön ryt
mittämiseen kiinnitettäisiin huo
miota. Journalistisesta työstä ei
saisi tulla liian kuormittavaa, jot
ta työstä ei katoaisi oivaltavuus ja
huumori – molemmat asioita, joita
juuri nettisisällöissä kaivataan.”

ahmaspistiäiset
olivat tietoinen riski
Ika Österblad,
graafikko–kuvittaja–toimittaja
ja evoluutiobiologi,
freelancer (mm. Vasabladet,
Ny tid ja Schildts & Söderströms)

”

Kirjoitin ja piirsin jo lapse
na paljon. Ja se, miksi olen nyt
sekä toimittaja että graafikko,
johtuu varmaan siitä, etten kos
kaan lopettanut – en kirjoitta
mista enkä piirtämistä.
Myös tieteestä olen pitänyt
aina. Siksi opiskelin biologiksi,
pääaineenani ekologia ja evoluu
tiobiologia.
Tittelikavalkadini vaihtuu
kulloinkin teossa olevan työ
tehtävän mukaan. Esimerkiksi
juuri nyt koostan biologina noin
sadan ahmaspistiäislajin esiin
tymistietoja. Tiedot kerätään
parin vuoden päästä julkaista
vaan, Suomen lajien uhanalais
tilannetta kartoittavaan Punai
seen kirjaan.
Kuulun myös kansantajui
sen kirjan ”Suomen pistiäiset
– sahiaisista muurahaisiin ja
ahmasista kiilukaisiin” toimit
tajaryhmään. Ensi keväänä, in
shallah, teen samaan kirjaan
kuvituksia. Eli tässä projektissa
olen tuottaja-kuvittaja-biologi.
Minusta tuli moniosaaja
omasta halustani. Mutta onhan
se myös riski: kun tekee montaa
eri asiaa, voi olla, ettei koskaan
opi mitään kunnolla.
Esimerkiksi omassa tapauk
sessani kestäisi kuulemma
ihmisikä oppia hyväksi typo
grafiksi, samoin kunnollisek
si hyönteistutkijaksi. Toisaalta
myös piirtäjän pitäisi harjoittaa
silmänsä ja kätensä koordinaa
tiota jatkuvasti.
Eli jos haluaisin olla tätä kaik
kea, tarvitsisin kolme elämää. Va
litettavasti niitä on vain yksi.” ●

Tuskin kaikkea
on edes nähty
– juuri nyt on yleistä, että lehdistön
perustehtäviin sisällytetään koko ajan
uutta. Enkä usko, että tämä oli tässä,
tuskin kaikkea on vielä edes nähty.
Näin toteaa Journalistiliiton edun
valvontajohtaja Petri Savolainen.
Savolaisen mukaan esimerkiksi toimittajien työ on teknistynyt. He tuottavat yhä
enemmän kuvaa ja videota sekä työskentelevät sosiaalisen median parissa.
Sinällään siinä ei ole mitään väärää.
Mutta jos uudet työtehtävät mietityttävät,
muutamaan asiaan kannattaa kiinnittää
huomiota. Savolainen vinkkaa, mihin.

1. Tarkista työsopimus
Työsopimuksesta selviää, mistä työtehtävistä on sovittu. Jos sopimus on suppea
ja siinä mainitaan vain tietyt työtehtävät,
muusta pitää sopia erikseen.
2. Tee työt työajalla
Vaikka työsopimus sallisi uusien tehtävien
antamisen, työt pitää tehdä työajalla.
Jos työaika ei riitä kaikkeen, jotain täytyy
jättää pois.
3. Kouluttaudu
Huolehdi, että saat riittävän perehdytyksen. Ei voida esimerkiksi olettaa, että
kaikkihan osaavat kännykällä ottaa videokuvaa ja editoidakin videon.
4. Neuvottele
Periaate on tämä: kaikki lisätyö ei nosta
palkkaa, mutta merkittävän muutoksen
pitäisi näkyä palkassa. Savolaisen mukaan
hankaluus piilee siinä, ettei nykyisessä lehdistön työehtosopimuksessa ole huomioitu
uudenlaisia multitehtäviä ja siksi valmis
malli palkankorotukselle usein puuttuu.
Aina kannattaa kuitenkin neuvotella.
Paikallinen sopiminen on aina mahdollista. Siinä voi auttaa vaikkapa oman työpaikan luottamusmies. Rohkeasti vain juttelemaan! ●
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Reppu täynnä
tekniikkaa
Täytyykö jokaisen toimittajan osata kaikkea?
Helsingin Sanomien päätoimittajan
Antero Mukan mielestä pitää.
teksti eveliina kangasniemi
kuvitus outi kainiemi

A

merikkalaislehti The
New York Times vitsai
li kymmenisen vuot
ta sitten tulevaisuu
den toimittajuudella. Lehdessä oli
piirroskuva journalistista, jolla oli
reppu selässään.
Repusta törrötti vimpainta ja
vempainta jos jonkinlaista. Oli
nauhuri, mikrofoni, tietokone, ka
mera ja satelliittiantenni. Niitä
kaikkia tulevaisuuden toimittaja
tarvitsisi, kun raportoisi jokaiseen
eetteriin ihan itse.
Kun kuva julkaistiin, moniosaa
minen, multitasking, oli kuuma
puheenaihe. Nykyisin asiasta pu
hutaan vähemmän.
Mutta tarkoittaako se sitä, että
ilman satelliittiantennia pärjää?

Lööppi tiedusteli asiaa muutamien
sanoma- ja aikakauslehtien päätoi
mittajilta. Perusteellisimmin asiaan
vastasi Helsingin Sanomien päätoi
mittaja Antero Mukka.
– Moniosaajia tarvitaan, kun
journalismi muuttuu ja kehittyy.
Meillä kyse ei ole lähtökohtaises
ti siitä, että esimerkiksi kuvaajien
tehtävät siirrettäisiin toimittajille,
vaan pikemminkin vanhojen tehtä
vänkuvien ja raja-aitojen madalta
misesta, Mukka toteaa.
Mukan mukaan esimerkiksi toi
mittaja tarvitsee nykyään uusia am
matillisia perustaitoja, kuten val
miutta käyttää sosiaalista mediaa
lukijavuorovaikutuksellisesti ja jut
tumarkkinoinnillisesti. Samoin pitää
ymmärtää digitaalista kerrontaa.

– Digitaalinen kerronta vaatii
osaamista, joka käyttää sujuvasti
hyväkseen niin liikkuvan kuvan,
valokuvan, grafiikan, datajour
nalismin kuin tekstinkin keinoja,
Mukka sanoo.
Silti omaa ydinosaamistaan ei
saa unohtaa. Myös sen täytyy olla
priimaa.
– Journalismin kehitys allevii
vaa entistä parempaa substanssi
osaamista, syvää oman alan ydin
osaamista. Toimittajan ammatissa
ei enää riitä kirjurin tai mikrofoni
telineen rooli, Mukka toteaa.
Hänen mukaansa Helsingin
Sanomissa on tietoisesti murret
tu perinteistä jakoa printin ja di
gin tekijöiden välillä. Sitä kautta
toimenkuvat ovat muuttuneet ja
osaaminen laventunut.
– Toisaalta esimerkiksi deski
työtä on matkan varrella eriytet
ty omaksi osaamisalueekseen, ja
kirjoittavia toimittajia vapautettu
uutishankintaan ja omaehtoisen
sisällön tekemiseen.

myös iltalehdessä kannus
tetaan ja koulutetaan moni
osaamiseen. Päätoimittaja Petri
Hakalan mukaan perussääntö on,
että kaikki tekevät kaikkea.
– Vaikka ihan kaikessa tämä ei
toteudu. Esimerkiksi vaativ impia
videototeutuksia tekevät vain sen
puolen ammattilaiset, Hakala sa
noo.
Hänen mielestään moniosaa

minen on jo elinehto media-alalla.
– Vanhat konstit ja mallit eivät
yksinkertaisesti enää riitä nopeas
sa digitaalisessa maailmassa.
Tekniikan Maailma noudattaa as
tetta perinteisempää linjaa, kertoo
vastaava päätoimittaja Reijo Ruokanen.
– Kaikki ammattitaito on olen
naista. Laaja osaaminen on tervetul
lutta, mutta toimittajan ei tarvitse
osata kuvata eikä kuvaajan ole pak
ko kirjoittaa juttuja. Oman päätyön
hyvä osaaminen on välttämätöntä.
Ruokasen mukaan moniosaami
nen näkyy Tekniikan Maailmassa
esimerkiksi siten, että editoija kir
joittaa itsekin. Kuvat ottaa yleensä
ammattikuvaaja.
– Mutta myös muutamat toimit
tajamme ovat harjaantuneita ku
vaajia. Meillä ollaan niin paljon
reissun päällä, että joka keikalle ei
ole laittaa kuvaajaa mukaan.

sitä, että valmistuttuaan olisi osat
tava kaikki.
– Puhutaan hajaantuneesta jour
nalismista. Siitä, että journalismia
kulutetaan yhä enemmän erilaisil
la laitteilla, ja tämä vaikuttaa myös
journalistiseen työhön. Kaikkea ei
kuitenkaan tarvitse osata heti val
mistuttuaan, mutta tärkeää olisi oi
valtaa erilaisten julkaisualustojen
vaatimukset ja ennen kaikkea se,
että journalismin sisältö on edel
leen se tärkein asia.
Haaga-Helia ammattikorkea
koulun journalismin koulutusoh
jelmajohtaja Anne Leppäjärvi on
täsmälleen samaa mieltä.
– Tavoitteena on kouluttaa mo
nimediaista tarinankerrontaa
hallitseva toimittaja, joka toimii
yhteistyössä erilaisten muiden
osaajien – kuten kuvaajien, taitta
jien, datavisualistien, graafikoi
den ja koodarien – kanssa. Kaiken
opettaminen ei ole tavoitteemme,
pilapiirros satelliittiantennia
eikä se olisi ajallisesti mahdollista
kaan, Leppäjärvi sanoo.
kantavasta toimittajasta on tuttu
Toisin sanoen toimittajaopiske
Tampereen yliopiston journalistii
kan professori Ari Heinoselle. Ku lija ei kuulemma tarvitse juuri nyt
va riippuu hänen seinällään.
omaa satelliittiantennia. Kuitenkin
– Kymmenen tai viisitoista vuot esimerkiksi Haaga-Heliassa mie
ta sitten todella puhuttiin, että yksi titään jo sitä, miten robotiikka ja
monimediatoimittaja hoitaa tule
automatiikka vaikuttavat uutistyön
vaisuudessa kaiken itse. Tästä on
oppimistavoitteisiin. Automatii
onneksi jo vähän järkiinnytty, Hei kan hyödyntäminen toimitustyös
nonen toteaa.
sä kun on tulevaa journalistista pe
rusosaamista.
Tampereella journalistiikan
Multitalentti toimittaja pakat
opetuksen keskiössä on monime
diaisuus. Se ei kuitenkaan tarkoita koon reppuunsa siis myös robotin. ●

Multitalentti toimittaja pakatkoon
reppuunsa siis myös robotin.
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Ikävä juttu
Syyskesällä 2014 ympäristöministeri Sanni
Grahn-Laasonen päätti pyyhkiä soiden
suojelulla pöytää. Suomen Luonto -lehden
piti kertoa siitä lukijoilleen, jotenkin.
teksti jouni tikkanen

S

yksyllä 2014 Suomen Luonnon toimi
tuspäälliköllä Antti Halkalla oli mi
nulle juttuaihe.
”Sinähän voisit tehdä tästä.”
Hän sanoi sen sillä tavalla, että tiesin asian
olevan tympeä, niin kuin olikin. Juttu oli pyöri
nyt toimituksessa hetken, eikä kukaan ollut ha
lunnut siihen tarttua.
Ympäristöministeriö oli kutsunut vuonna
2012 luontojärjestöt suunnittelemaan laajaa
soidensuojelun täydennysohjelmaa, ja parin
vuoden punnerruksen jälkeen se oli enää mi
nisterin kumileimasinta vailla.
Juuri silloin vihreät lähtivät hallituksesta Fen
novoiman ydinvoimaluvan takia, ja uusi ympä
ristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) ve
ti maton käytännössä koko hankkeen alta.
Se oli iso luonnonsuojelun tappio. Suomen
Luonnon olisi tietenkin pitänyt käsitellä asiaa, ja
lehden kustantaja Suomen luonnonsuojeluliitto
oli varmasti samaa mieltä. Sillä oli ollut soiden
suojelun ympärillä kokonainen SuoMaa-hanke.
En pitänyt aiheesta. Se oli lähtökohtaisesti
epähygieeninen, ja siinä oli luontolehden toimit
tajan kannalta kaikki huonon jutun ainekset.
Siihen liittyi poliittista vääntöä.
Se koski maantieteellisesti hahmotonta
aluetta.
Se oli ajankohtainen aihe, joiden kanssa
kymmenen kertaa vuodessa julkaistava aika
kauslehti on aina myöhässä.
12 lööppi 4 / 2017

Se oli myös Suomen Luonnon lukijoiden nä
kökulmasta negatiivinen aihe. Luontoihmi
set eivät muuta koekaan kuin tappioita – niistä
kertomisesta on hirveästi ylitarjontaa.

jutunteko alkoi arvattavan tahmeasti. Aloin
roikkua Antin ovensuussa ja heittää hänen sel
känsä takaa hajanaisia ajatuksia. Antti istui ta
pansa mukaan nenä kiinni ruudussa ja vastaili
harvakseltaan. Hänellä oli muitakin töitä.
Koska aihe oli tärkeä, jutusta oli tarkoitus
tulla iso. Pelkästä poliittisesta väännöstä ei oli
si kuitenkaan voinut rakentaa pääjuttua luon
toharrastajien lehteen, joten keksimme, että
jutussa voisi kertoa enemmänkin siitä suoluon
nosta, jota soidensuojelun täydennysohjelmas
sa olisi suojeltu.
Tämä on jälkikäteen ajatellen tavallinen va
linta luontojournalismissa; luontokuvissakin
kaunista korostetaan ja ruma rajataan pois.
Myös maantieteellisesti aihetta oli pakko
rajata.
Kaikkein kipeimmin suojelua oli tarvittu
Etelä-Suomessa, mutta kohteet olivat hajallaan,
eikä niistä saanut oikein mitään otetta. Suo
menselän vedenjakajaseutu oli sentään jonkin
lainen maantieteellinen kokonaisuus, ja omalla
tavallaan mielekäs alue sekin. Se on soinen vi
herkäytävä, jota pitkin eliöt levittäytyvät idästä
länteen ja takaisin. Suomenselän suojelualuei
den välillä oli myös pari pahaa katkosta, joiden ›
lööppi 4 / 2017 13

virve pohjanpalo

Tällä kertaa Helmi-jutun kirjoittaja on Suomen Luonto -lehden toimittaja Jouni
Tikkanen. Hän on työskennellyt myös kustannustoimittajana Otavassa ja
freelancerina eri lehdille, muun muassa Yliopistolehdelle ja Helsingin Sanomille.
Parhaillaan hän kirjoittaa narratiivista tietokirjaa Suomen susivihan historiasta.

helmijuttu
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lappajärvi jää vedenjakajan
luoteispuolelle ja laskee
ähtävänjokea pitkin
merenkurkkuun.
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suomen luonnon juttujen pitää olla näyttä
viä. Lehteen kerätään parhaat, ennen julkai
semattomat luontokuvat, ja ne myös hallitse
vat yleisilmettä. Poliitikkojen puisevat naamat
saisivat lukijan nukahtamaan.
Keksimme, että jutun voisi tehdä niin kuin
Ilkka Malmberg teki vuonna 2008 Helsingin
Sanomien Kuukausiliitteen juttunsa Viikko lintuna. Tässä vaiheessa aloin päästä vauhtiin, ja
Anttikin innostui: kun lentäisin pienkoneen
kyydissä Suomenselän yli Porista Kuhmoon,
osuisin suoraan Talvivaaran kaivokselle ja leh
ti saisi uutta ilmakuvaa ympäristökatast rofin
etenemisestä, ehkä jopa skuupin tehtaan kan
nattavuudesta.
Antti oli sotkeutunut edeltäjäni Juha Kauppisen kanssa niin syvälle Talvivaaran tekni
seen jargoniin, että hän puhui eri liuotuska
soista kuin kavereistaan: ykkönen, kakkonen,
kolmonen...
Parilla sähköpostilla kävi kuitenkin selväk
si, ettei lentämiseen ollut varaa. Olisi tarvittu
kolme kolmen tunnin lentoa, kukin 3500
euroa kuvineen. Järkyttäviä summia pienelle
aikakauslehdelle.
Hetken mietinnän jälkeen pudottauduin
14 lööppi 4 / 2017

”Luontokuvissakin
kaunista korostetaan ja
ruma rajataan pois.”

maan pinnalle: ajaisin vuokra-autolla Suomen
selän päästä päähän, yksin, kumpparit takakon
tissa. Kuvat keräisin matkan varrelta viideltä
luontokuvaajalta, Suomihan on täynnä vähin
tään kovatasoisia luontokuvauksen harrastajia.
Tälläkin tavalla tiesin homman tulevan kal
liiksi, mutta lehden pääjuttuun pitää panostaa.
Varasin junalippuja, majapaikkoja ja auton. Et
sin puhtaan lehtiön.

itse repparityö on aina nautinnollista.
Kaikkiin muihin asioihin aikakauslehtijour
nalismissa voi leipääntyä: taustojen tankkaa
miseen, haastattelemiseen, totuuden tinkaa
miseen, jopa kirjoittamiseen. Puhtaaseen
havainnointiin ei sen sijaan kyllästy koskaan.
Se on jonkinlaista ylivirittynyttä olemista, josta
mindfulness-kursseilla maksettaisiin kalliisti.
Lopullisessa Suomenselkä-jutussakin on
pätkiä, jotka tuntuvat siltä kuin kirjoittaja olisi
ollut läsnä hetkessä.
Tapasin luontokuvaaja Seppo Keräsen
Porissa ja lähdin ajamaan Noormarkun kautta
koilliseen.
Vedenjakajaa myötäilevä tie kulkee vuoroin
tuoreella, vuoroin kuivalla kankaalla, jolla

Talaskankaan jykevien männiköiden väliin jää kosteita painanteita.

katja moisio voi katsella linnunrataa kotipihaltaan.

ri vedenjakajan pohjoispuolelle jäävät pienet Kaitajärvi ja
Hoikkajärvi. Ne juoksevat lopulta Perhonjokena Perämerelle.
Seutu on kuivaa kangasta ja tiheää rämettä. Taloja näkee
harvassa, mutta puhelinpylvääseen liimattu juliste kysyy:
Jeesus tulee, oletko valmis? Perhon Möttösen kylällä suuri
Jetta-omakotitaloja valmistava tehdas pihisee höyryjään. Kun
kirjailija Samuli Paulaharju kävi täällä 1920-luvulla, hän
valokuvasi ukkojen harrastuksia: niskanuoran vetoa, tukkanuottasilla oloa ja kärryn heittoa.
Lopulta Suomenselkä yltää Salamajärven kansallispuistoon,
joka on retkitoimittaja Markus Sirkan kotikulmilla. Hän ei
ole tänään kotona mutta vastaa puhelimeen. Mikä mahtaa olla seudun merkittävin eläin?
SuomenSelkä oHiTTaa Hankajärven, Vahangan ja
”Niitä on montakin, mutta tietysti ensimmäisenä tulee metKyyjärven, kaikki Karstulan Pääjärveen yhdistyviä vesiä, jot- säpeura. Kun tämä on se eteläisen Suomen erämaa, täällä on
ka laskevat Kymijoen kautta etelään Suomenlahteen. Juu- ahma ja maakotka ja karhu ja susikin, mitä niitä nyt mahtaa
jäljellä olla.”
Sirkka viittaa oikeudenkäyntiin, jossa luetaan juuri lakia Perhon salakaatajille.
Metsäpeurojen istutuspaikan Salamajärven kansallispuistossa Sirkka tietää tarkkaan:
Kuhmossa säästyneitä metsäpeuroja siirrettiin vuonna 1979 Koirasalmen luontotuvan
viereen, ja uusimman arvion mukaan niitä
on nyt yli tuhat, pari sataa enemmän kuin
lähtöalueella.
Miksei peuroja sitten näkynyt matkalla
markus Sirkka
katja moisio
kuukkeli on havumetsän lintu.
Pyydyskoskelle? Polku kulki tuoreiden kanjouni tikkanen

gasmaiden, karujen louhikoiden ja tiheäpuisen rämeen kautta.
”Ne talvilaitumet ovat puiston ulkopuolella, mutta on minulla syysaikaankin siinä muutama kotipeura ollut”, Sirkka
sanoo. Kesällä kohtaamisen mahdollisuudet ovat kuulemma
50–50.

lajien liikkumista metsätalous voi hankaloittaa tekemällä isoja aukkoja. Suomenselän itälaidalla on myös kaivoshankkeita”, Sulkava luettelee.
Turpeenkaivuuta hallitus alkoi edistää heti vihreiden lähdettyä oppositioon.

TäSSä Suunnilleen Suomen keskivaiheilla Suomenselän viherkäytävässä on Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan
Risto Sulkavan mukaan katkos.
”Salamajärvestä pohjoiseen on vielä suojelualueita aika hyvä
ketju, mutta se katkeaa, niin että Pyhännän kunnan eteläosista Vieremän Talaskankaalle on suojeltu liian vähän.”
Toinen katkos on Sulkavan mukaan ollut jo aiemmin, Kauhanevan ja Ähtärinjärven välillä. Näihin aukkoihin Luonnonsuojeluliitto ja muut suojelujärjestöt haalivat täytettä soidensuojelun täydennysohjelmassa, joka oli kuuden vuoden valmistelun jälkeen enää vailla hallituksen siunausta. Sitten ympäristöministeri vaihtui ja kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen pani homman jäihin.
Luonnonsuojeluliitolle se oli tyrmäys. Liitto on ajanut Suomenselän suojelua kokonaisessa SuoMaa-hankkeessa.
Vedenjakaja toimii Sulkavan mukaan nytkin kohtuullisen
hyvin viherkäytävänä ahman ja metsäpeuran kaltaisille jalkaville maaeläimille, mutta pienille suoperhosille tai vaikka kääville huonosti. Myös suurten maaeläinten takia pitäisi saada
uusia suojelualueita pariin strategiseen kohtaan.
Mikä Suomenselän käytävää sitten katkoo?
”Uusia turvesoita syntyy, ja ne katkaisevat yhteyksiä. Metsä-

Suuri Vedenjakaja kääntyy Pyhäsalmen Pyhäjärven takaa pohjoiseen. Se ohittaa läheltä Iso-Lamujärven, johon kirjailija Pentti Haanpää hukkui 1955, joko humalaan tai veneen pohjatapin irtoamiseen tai kumpaankin. Iso-Lamussa on
matalat hiekkarannat, joilta nuotataan kesäiltoina muikkua.
Suuri vesi, Oulujärvi, jää Suomenselän pohjoispuolelle, ja samalla vedenjakaja osuu melkein suoraan Talaskankaalle.
Tässä nimessä on iso klangi. Talaskangas on se paikka Vieremän pohjoislaidalla, jossa metsätyökoneisiin kahliutuneet
luontoaktivistit pysäyttivät hakkuut talvella 1988–1989.
Luontokuvausta harrastava Katja Moisio asuu linnuntietä kymmenen kilometrin päässä Talaskankaasta ja on kuvannut sen jykeviä männiköitä ja korpilaiteisia soita. Metsähanhikin pesii suojelualueen sisällä.
”Tämä on erämainen alue, jossa kaikki Suomen suurpedot
saavat olla rauhassa. Täällä elävät ilves, karhu, ahma ja susi.”
Moision koti on susireviirillä. Ei siis ole sattumaa, että hänen miehensä Seppo Ronkainen, joka on näiltä nurkilta
kotoisin, on päätynyt Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle suurpetotöihin.
Ronkainen on sopiva ihminen sanomaan, ovatko sudet levittäytyneet nimenomaan Suomenselkää pitkin Pohjanmaalle.
19/2014 Suomen luonto
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Perhon kohdalla
Suomen-selkää asuttavat jo
kaikki Suomen suurpedot.
19/2014 Suomen
luonto

lisäsuojelusta olisi saatu iso ekologinen hyöty.
Valitsimme tuon näkökulman.
Ensimmäisen ovensuumutinan jälkeen ju
tusta alkoi siis hahmottua jonkinlainen Suo
menselkää koskeva luontopläjäys.
Kasasin pari päivää lehden ajankohtaissivu
ja ja hankin taustatietoja. Sitten palasin Antin
ovensuuhun notkumaan. Jutun idea ei ollut
vielä ollenkaan selvä.

katja moisio

markus sirkka

Benjam Pöntinen

Benjam Pöntinen

Suolla on ikää 8000 vuotta, mutta
Lauhavuoreen verrattuna se on nuori.
”Lauhavuorihan on ensimmäinen
saari, joka näillä main nousi merestä. Siitä on, mitä... 10 000
vuotta”, Pöntinen muistelee.
SuomenSelkä koukkaa
Karvianjärven itäpuolelle:
Tyhjenneitä taloja, rämeitä, nevoja
ja mustanpuhuvia turvesoita, joilta loistavat muutolle kerääntyvät
joutsenet.
Sadan kilometrin päässä Kauhanevalta
vedenjakaja kääntyy Ähtärinjärven pohjoispuolelta
koilliseen.
Täältä löytyy luonnonhistorialline
n nähtävyys.
Samalla kun tien numero 7069 pikipinnoite
loppuu, sen ali

metsäpeura on kotiutunut Salamajärvelle.

Laura tiiro

Benjam Pöntinen

sePPo keränen

Talassuo
Talaskankaan
suojelualueella osuu
Suomenselälle.
19/2014 Suomen luonto
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Suomenselkä on
lopulta hyvin matala
ja tasainen seutu.

värit.

lipuu mitätön puro, jonka vesi virtaa
hyvin laiskasti etelään,
Ähtärinjärveä kohti.
Professorit Heikki Seppä ja Matti
Tikkanen Helsingin
yliopistosta ovat selvittäneet, että
puro virtaa laidoiltaan soistuneessa jokilaaksossa, ja kun kävelee
hetken puron vartta
ylöspäin ja katsoo maisemaa, on
valmis myöntämään, että
näin taitaa olla.
Vielä 1500 vuotta sitten Ähtärinjärven
vedet kuohuivat tämän laskujoen kautta päinvastaiseen
suuntaan, Perämerelle.
Veden virtaussuunta on vaihtunut,
kun vedenjakaja on ryöminyt pohjoista kohti; maankuori kohoaa
jääkauden jäljiltä eri
paikoissa eri vauhtia.
Samasta syystä myös Saimaa, Puula,
Päijänne ja Näsijärvi
ovat lakanneet laskemasta luoteeseen.
Salamajärven Heikinjärvenneva on jäätynyt.
Uudet laskujoet
ovat
murtuneet Kokemäenjoelle 7500
vuotta, Kymijoelle 6800 vuotta ja Vuokselle 5900 vuotta sitten.
Jääkausi on jättänyt Suomenselälle
entisiä Itämeren rantoja, jotka näkyvät nyt hietikoina
”Vanhoissa kartoissa sitä kuvattiin vuoren harjanteeksi,
alavien kangasmaiden pohjalla. Vedenjakajalle osuu myös harjuja,
mutta sellaista ei tosiasiassa ole”, Tikkanen kertoo. ”Suomenmutta ne eivät kulje
Suomenselän linjaa pitkin vaan tulevat
selällä vesi joutuu vähän empimään, että lähdenkö tuohon
sen reitille poikittain.
Suomenselkäkin on ympäristön vesiä
suuntaan järviseudulle vai tuonne Pohjanlahden suuntaan.
korkeammalla, mutta se
on lopulta hyvin matala ja tasainen
Sen takia se on altis soistumaan.”
seutu, jolla vedenjakajan
tarkkaa kohtaa on joskus vaikea
Tämä selittää, että Suomenselällä harrastetaan niin palsanoa.
jon turpeenkaivuuta. Tämä selittää myös, miksi sen kohdalla on monta tunnettua soidensuojelualuetta. Sitä pitkin kulkee avointen aapasoiden ketju, mikä tarkoittaa pesäpaikkoja
sellaisille pohjoisen lajeille kuin kapustarinta ja riekko. Maakotkakin kaipaa isojen siipiensä takia avointa pyyntimaastoa
ja tekee paluuta etelään Suomenselän kautta.
markus sirkka

Mereltä
rajalle

nevan pinta on saanut syksyn

katja moisio

Suomenselän
alku näkyy Porin
Teemuluodon
lintutornilta.

vanha.

markus sirkka

Kauhajoki

kauhaneva on 8000 vuotta

markus sirkka

Vieremä

Pori

Soinen ja metsäinen Suomenselän vedenjakajaseutu
kulkee vihreänä vyönä Porista Kuhmoon. Se on vetänyt
puoleensa luontokuvaajia.

kuovi, soiden ja peltojen lintu.

tä. Pellot eivät enää pelkää metsiä
aivan yhtä paljon kuin äs- Suomenselkä
on elämänlanka, jota pitkin kuljetaan
ken, mutta oikein aakeeta Pohjanmaata
idän ja
tämä ei ole, eikä ole lännen välillä.
koskaan ollutkaan.
Jo sata vuotta sitten Suomenselkä
oli poikkeuksellisen met- luonTokuVaaj
a Benjam Pöntinen on sanonut,
säistä ja harvaan asuttua seutua:
Suomen Kartaston 1910 met- jos
että
yhdessä paikassa ehtii pistäytyä
sävarakartasta näkee, miten valtion
matkalla hänen luoksenja yksityisten säästyneet sa, se
olkoon Kauhanevan kansallispuisto
metsät kulkivat sitä pitkin rannikolta
Kauhajoella. Sielitärajalle.
lä
saa tuntuman Suomenselälle tyypilliseen
Näin siksi, että vedenjakajalla ei
suo- ja kangasvirtaa suuria jokia, joita maisemaan.
pitkin kaskeajat, tervakauppiaat
ja tukinuittajat olisivat pääs”Ja siellä on lintutorni, kiipeä sinne.”
seet liikkumaan. Virrat alkavat
vedenjakajalta, ja aluksi ne
Aivan Kauhanevan vieressä olisi myös
ovat aivan pieniä liruja.
Lauhavuoren kansallispuisto ja Häädetkeitaan luonnonpuisto,
Nettiotannan perusteella Suomenselän
mutta Häädetkeidas
kunnat ovat yhä on pois laskuista,
koska sinne tarvitsee kulkuluvan.
harvaan asuttuja.
Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot
Lavia 5,89 asukasta neliökilometrillä
jäävät etelään, mutta nekin kuuluvat Suomenselän
Karvia 5,01
vedenjakajaseutuun. Viherkäytävän kohdalla on paljon suojeltua
Perho 3,92
luontoa.
Pöntinen on vinkannut hyvin: Kauhanevalla
Pyhäntä 1,97
kiireinenkin näkee karut kankaat, jotka ovat vielä
Vieremä 4,16
hetki sitten puskeneet valtavasti männynherkkutattia. Jäkälä
Kuhmo 1,89
on koskematonta, mistä
tietää, että näin kauas länteen metsäpeurat
Koko Suomen väestöntiheys on
eivät ole levinneet.
18 asukasta neliökilometKauhalampi kimaltaa syksyn matalassa
rillä, joten kovin moni meistä ei
valossa. Nevan puoasu Suomenselällä. Tällä on lella
välkkyvät turvejänteiden erottamat
varmasti yhteys siihen, että se
rimmet niin, että voi
on suo- ja metsäeliöille tär- kuvitella,
miten suo raikaa keväällä elämää.
keä suojavyöhyke, tai kuten hienosti
Liro, mustaviklo
sanotaan, viherkäy tävä. ja sinisuohaukka
pesivät täällä.

Kuhmo
Salamajärvi

Haavat helottavat.

Benjam Pöntinen

Benjam
Pöntinen

jouni tikkanen

Viiksitimali asuu
ruovikossa.

Suomenselkä
erottaa
järvi-Suomen
kainuusta ja
Pohjanmaasta.

Benjam Pöntinen

Pohjakartta © karttakeskus, LuPa L8530

Harmaalokki taiteilee
myrskyssä.

Porin jälkeen Suomenselkä tekee pienen mutkan ja
kääntyy Noormarkun Inhottujärven eteläpuolelta itään.
Vedenjakajaa myötäilevä tie kulkee vuoroin tuoreella,
vuoroin kuivalla kankaalla, jolla muutamat haavat helottavat parhaassa ruskassa. Ennen Lavian Karhijärveä ehtii tulla vastaan ainakin kolme lakkautettua kyläkoulua.
Vedenjakaja kiertää Karhijärven eteläpuolelta ja kääntyy Lavian keskustan takaa pohjoiseen kohti Kankaanpää-

sePPo keränen

Seppo
keränen

sePPo keränen

pisteessä, muistikortille ovat tallentuneet syysmyrskyt,
ruovikoiden viiksitimalit ja lunta vasten hohtavat tyrnimarjapensaat.
Saukko on vastikään tullut takaisin Keräsen kuviin, ja
merikotkan paluussa hänellä on itselläänkin ollut näppinsä pelissä vuodesta 1972 lähtien. Merikotkia on nyt paljon,
ja talviruokinta on kauan sitten voitu lopettaa.
Piisamit, joita 1970-luvulla oli runsaasti, ovat sen sijaan hävinneet, mikä on vähän mystistä. Tutkijoilla ei ole
tähän kunnon selitystä.
Keränen viittoo sinne päin, missä Suomenselkä kastaa
varpaansa veteen.
”Nuo tuulivoimalat tuolla on rakennettu viime vuoden
aikana.”
Metsän keskellä pyörii 12 valkolapaista myllyä.

jouni tikkanen

uontokuvaaja Seppo Keränen on loukannut jalkansa veneremontissa. Se on jotenkin sopivaa: Keränen on
koko ikänsä kulkenut vesillä, varsinkin kotikaupunkinsa Porin edustalla Kokemäenjoen suistossa.
Suiston näkee hyvin Teemuluodon lintutornista, jonne
joudutaan nyt köpöttelemään lyhyin askelin. Ylös päästään kuitenkin.
Onko Keränen ajatellut, että tuolta suiston pohjoisrannalta alkaa Suomenselän vedenjakaja?
”Ei sillä lailla ole tullut mieleen”, Keränen sanoo. Sen
hän kuitenkin tietää, että Tampereen seudun Näsijärvi
laskee Kokemäenjokeen, mikä johtuu Suomenselän vedenjakajasta.
Keränen on katsonut aina merelle. Kun hän on asiaa
ajattelematta seisonut kameran kanssa Suomenselän alku
-
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muutamat haavat helottavat parhaassa ruskassa. Ennen Lavian Karhijärveä ehtii tulla vastaan ainakin kolme lakkautettua kyläkoulua.
Kauhajoella piipahdin Benjam Pöntisen
vinkistä Kauhanevan kansallispuistossa:
Kauhalampi kimaltaa syksyn matalassa valossa. Nevan puolella välkkyvät turvejänteiden
erottamat rimmet niin, että voi kuvitella, miten
suo raikaa keväällä elämää. Liro, mustaviklo ja
sinisuohaukka pesivät täällä.
Havaintoa, melkein pelkkää havaintoa. Jos
kus vielä keksin jutun, jossa ei muuta olekaan.
Ei niin, että teksti olisi aina tärkeintä: Jos
kus jutun arvo ei ole siinä, mitä lukee riveillä,
vaan niissä kontakteissa, joita sitä tehdessä saa.
Vain Kannonkoskella asunut luontokuvaaja
Markus Sirkka ei ollut repparia tehdessä ta
vattavissa. Seppo Keräsen, Benjam Pöntisen,
Katja Moision ja Antti Leinosen kotona eh
din istua rauhassa kahvipöytään. Pääsin myös
kantamaan Leinosen uutta jääkaappipakastin
ta ja näkemään Pöntisen telkkarin ääressä jää
kiekkoa katsomassa.
Jostain syystä mieleeni ei ollut juolahtanut,
että nämä sukupolvensa parhaisiin kuuluvat
luontokuvaajat elävät samassa yhteiskunnassa
kuin mekin. Olin ajatellut heidät jonkinlaisina
henkiolentoina, jotka asuvat suolla risumajas
sa ja elävät yhteyttämällä.
Jutun ilmestymisen jälkeen aloimme soitella.

ei juttua tietenkään kokonaan vaille taus
toja voinut jättää.
Soidensuojelun täydennysohjelmaan viita
taan tekstin keskivaiheilla, ja Keuruulta
kotoisin oleva Suomen luonnonsuojeluliiton

silloinen puheenjohtaja Risto Sulkava saa sii
nä kohtaa kertoa alueen suojelutarpeista.
Sitten juttu rullaa eteenpäin, kohti Viere
män Talaskangasta, Talvivaaraa, Kuhmoa ja
Suomen itärajaa.
Suomenselän loppupisteestä on erilaisia
määritelmiä, mutta minä ajoin Kuhmon Jonke
rinjärven taakse asti. Rajavartiolaitoksen ka
kisteleva majuri joutui sitä varten myöntämään
rajavyöhykeluvan ”maiseman havainnointiin
Suomenselän vedenjakajan päätepisteessä”.
Siellä ei ollut mitään erityistä.
Koivuissa sähisevät tiaiset. Nuori sekametsä
pakenee kaikkia määritelmiä hyvällä menestyksellä, ja tien saveen ovat painuneet idän suunnasta tulleen hirven jäljet.

juttu julkaistiin Suomen Luonnon nume
rossa 9/2014.
Ei se mitään suurta journalismia ollut.
Se ei pakottanut yhtään ministeriä eroa
maan, eikä sen takia tehty välikysymyksiä.
Toimittajakollegat eivät tulleet baarissa sano
maan, että sinäkö se olit, joka teki sen jutun
Suomenselän vedenjakajasta.
Juttu oli kuitenkin Suomen Luonnon näköi
nen. Yksikään lukija ei ilmeisesti huomannut
päivänpolitiikan löyhkää, ja ne harvat palaut
teet, joita lehteen tuli, olivat hyvin suopeita.
Pieni fiba juttuun tosin jäi, ja siitä moni lu
kija tietenkin valitti. Vain yksi valitus jäi silti
mieleen:
Kuka on kirjoittanut viime numeron parhaan
jutun ”Mereltä rajalle”? Ei löydy mainintaa.
Tyyli on Jouni Tikkasta.
Minä se olin. Olisi sen kehdannut sanoa. ●
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Pyssymiehen
matkassa

tä, jotka ovat muita kuin Helsingin
Seudun Journalistien kaltaisia Jour
nalistiliiton omia jäsenyhdistyksiä.
Journalistiliiton ulkopuolella
toimivien journalististen yhdistys
ten tarkoituksena on toimia am
matillisina yhdyssiteinä ja kehittää
Onni on oma toimittajayhdistys.
jäsentensä ammattitaitoa. Yhdis
Tai vaikka viisi.
tysten toimialat vaihtelevat laidas
teksti helena raunio
ta laitaan – aivan niin kuin journa
listien työnkuvatkin.
ancúnin ilmastokokous
Näitä yhdistyksiä hoidetaan huo
& Taloudessa, löysin myös Ympäris
lella, vapaaehtoisvoimin. Ne eivät
Meksikossa olisi jäänyt koke tötoimittajat ry:n, Tekniikan jour
matta ilman toimittajayhdis nalistit ry:n, Terveystoimittajat ry:n ole kahvikerhoja, vaan niissä teh
tysten jäsenyyttä. Samoin palkattu
dään totista työtä.
ja Suomen tiedetoimittajain liiton.
Nykyisin olen freelancer ja toi
pyssymies bussin takapenkillä.
Yhdistyksillä on kullakin omat
Silti matkat eivät ole päällimmäi min yhdistyksissä entistäkin tii
jäsenkriteerinsä. Jäsenyyttä var
nen syy siihen, miksi olen liittynyt
viimmin: ne tarjoavat minulle
ten pitää tehdä yhdistyksen halli
tukselle hakemus perusteluineen.
viiteen eri toimittajayhdistykseen.
eräänlaisen työyhteisön. Lisäksi
Mitä enemmän oma työ liittyy yh
Ammatillinen kehittyminen ja
yhdistysten tarjoama ohjelma on
distyksen toiminta-ajatukseen, sitä
verkostojen luominen kiinnostivat
keino pysyä ajan tasalla ja päästä
minua jo 1980-luvulla, jolloin liityin paikkoihin, jotka eivät yksittäiselle todennäköisempää on, että hakija
pääsee jäseneksi. Pelkkä kiinnos
silloiseen Taloustoimittajien yhdis toimittajalle muuten avautuisi.
tykseen. Toimin tuolloin taloustoi
tus alaan ei riitä. Jäsenmaksut ovat
mittajana Uudessa Suomessa.
ei pelkkiä kahvikerhoja
muutamia kymmeniä euroja vuo
Suomessa on parisenkymmentä
dessa. Niillä tuetaan muun muassa
Vuosien mittaan, työskennelles
säni Insinööriuutisissa ja Tekniikka
aktiivista journalistista yhdistys
toimintaan liittyviä retkiä.

työtä muidenkin puolesta
Parhaimmillaan journalistien
omissa yhdistyksissä tehdään työ
tä koko alan eteen. Tästä hyvä esi
merkki on Oikeustoimittajat ry:n
työ sananvapauden ja julkisuuden
edistämisen puolesta. Yhdistys
toimittaa vuosittain lausuntoja
ministeriöille lainsäädännön val
mistelussa havaitsemistaan epä
kohdista.
Viimeksi kuluvan vuoden ke
väällä Oikeustoimittajat antoi
oikeusministeriölle julkilausuman,
jossa yhdistys teki oman ehdotuk
sensa julkisuuslain muuttamises
ta: julkisuuslain tulisi koskea myös
julkisen vallan määräysvallassa
olevia yrityksiä. Tämä siksi, että
asioiden siirtyessä julkisuuslaista
osakeyhtiölain piiriin, ne muuttu
vat huomattavasti salaisemmiksi.
Mukaan lausumaan pyydettiin
myös Kaupunkitoimittajat, Poli
tiikan toimittajat, Taloustoimitta
jat, Terveystoimittajat ja Tutki
van journalismin yhdistys.

Nyt yhdistykset vahtivat, että
asia etenee.
– Tapasimme tänä syksynä oi
keusministeri Antti Häkkäsen,
joka lupasi, että asia selvitetään,
toteaa Oikeustoimittajat ry:n pu
heenjohtaja Rami Mäkinen. Mä
kinen toimii rikostoimituksen
tuottajana Ilta-Sanomissa.

mies maksoi satasen päivältä
Itse olen käyttänyt vuosien var
rella paljon aikaa yhdistystoimin
taan. Se ei kuitenkaan kaduta.
Vastineeksi olen saanut hengen
heimolaisuutta, kollegiaalisuutta
ja uusia ystäviä, sekä huikeita het
kiä maailmalta.
Noissa hetkissä on tiivistynyt
toimittajan ammatin hienous – ol
la juuri siellä, missä tapahtuu ja
mistä maailmalla puhutaan.
Näin kävi esimerkiksi seitse
män vuotta sitten, kun matkasim
me ympäristötoimittajien kans
sa Cancúnin ilmastokokoukseen
Meksikoon sekä Guatemalaan tu
tustumaan uusiutuvan energian
projekteihin ja maan syrjäseutujen
jatropaviljelmiin.
Minua säväyttää vieläkin paikal
lisen ministerin lausuma vertaus:

ilmaston lämmetessä kuusi astetta
siperialaiset saattaisivat taputtaa,
Guatemalassa kuoltaisiin.
Guatemalassa voi kuolla muu
tenkin. Aina edes hotellia ei voi
kiertää joutumatta ryöstetyksi.
Toisena matkanjohtajana kannoin
huolta ryhmän turvallisuudesta,
joten palkkasin turvamiehen pys
syineen bussiin. Mies löytyi sikä
läisten kontaktien avulla, ja hinta
oli 200 dollaria kahdelta päivältä.
Viime aikoina mikään ei ole ol
lut näin eksoottista, mutta teke
mistä on riittänyt silti. Olen ollut
yhdistysteni kanssa esimerkik
si keväällä Puolassa ja syksyllä
Liettuassa sekä Suomessa useam
massakin eri kohteessa: eduskun
nassa, Uudenkaupungin auto
tehtaalla ja pankkivierailulla
Handelsbankenissa.
Nyt joulukuussa yhdistysvuo
teni huipentuu perinteisiin jou
luglögeihin, seuranani ainakin
Tekniikan toimittajat ja Terveys
toimittajat. ●
Kiinnostuitko? Tutustu Lööpin listaan Suomen erikoistuneista journalistisista yhdistyksistä, klikkaa
www.hsj.fi.

pasi liesimaa / il

helena raunio

Journalistit työssään Meksikon ilmastokokouksessa.
Paula Lehtomäki poseeraa.

C
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Rikos- ja oikeustoimittaja Risto
Kunnas ensi
tiedon lähteellä.
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Ikuisesti
sinun
Kuka laihduttaa tammikuussa, syö pashaa
pääsiäisenä ja leipoo jouluna pipareita?
Ikuisuushaastateltava.
teksti salla nazarenko

M

iksi Riitta Väisänen on
aina lehdessä? Miksi joi
denkin ihmisten kasvot
eivät ikinä kulu ja toiset katoavat
kalankääreiksi vähin äänin?
Siksi, että toiset ovat ikuisuus
haastateltavia ja toiset eivät.
Ikuisuushaastateltaville on yh
teistä tietynlainen helppous. Heil
tä voi kysyä melkein mitä vain, he
ovat luontevia jututettavia ja sa
novat usein jotakin, mitä toimit
taja ja lukija ehkä toivovatkin hei
dän sanovan.
Kysyimme ilmiöstä konkaritoi
mittajilta Annasta, Eevasta, Kuukausiliitteestä ja Seurasta.
– Siteeraan Mauno Koivistoa:
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toimittajat ottavat haastatelta
via, jotka vahvistavat heidän omat
mielipiteensä, Annan toimittaja
Sanna Wirtavuori sanoo.
Wirtavuoren mukaan on ole
massa kahdenlaisia ikuisuus
haastateltavia, kansihenkilöitä ja
asiantuntijahaastateltavia. Tois
tuvasti kanteen pääsee, kun on
kiinnostavaa uutta sanottavaa.
– Ne, jotka ovat olleet kauan
esillä, eivät ole tyrkkyjä. Heissä
on jotakin, mikä kiinnostaa ih
misiä vuodesta toiseen. Lopulta
heistä tulee lukijoille eräänlaisia
tuttavia, Wirtavuori toteaa.
Eeva-lehden konkaritoimittajan Pirjo Hounin mukaan

hyvässä ikuisuushaastateltavassa
substanssiosaaminen ja yleinen
kiinnostavuus yhdistyvät tämän
omaan elämäntarinaan.
– Ikuisuushaastateltava loh
kaisee aina myös jotakin omasta
persoonastaan, Houni sanoo.

aina kiinnostava,
aina käytettävissä
Ikuisuushaastateltavan asema ja
olemassaolo riippuu luonnollises
ti myös mediasta. Viikkolehdissä
tarvitaan melkein viisikymmen
tä kansihenkilöä vuodessa: samat
henkilöt kiertävät väistämättä.
Sen sijaan esimerkiksi Hel
singin Sanomien Kuukausiliite
välttelee samoja naamoja.
– Välillä se menee jopa koomi
seksi. Ei oteta haastateltavaksi
– saati kanteen – ihmistä, josta
on ollut juttua 3–5 vuotta sitten,
Kuukausiliitteen toimittaja Jouni
K. Kemppainen pohtii.
Kemppainen onkin naisten
lehtikollegojaan skeptisempi sen
suhteen, onko ikuisuushaastatel
tavia olemassakaan. Hän muis
telee, että vain näytelmäkirjai
lija–ohjaaja Jussi Parviaisesta

olisi ollut Kuukausiliitteessä juttu
useamman kerran – kahdesti.
Pitkän linjan aikakauslehtitoi
mittaja Hannu Teider Seurasta
sen sijaan uskoo ikuisuushaasta
teltaviin.
– Hyvät ikuisuushaastateltavat
ovat käytettävissä lehden vuoden
kierron mukaan. Yhteen aikaan
Anita Hirvonen laihdutti aina
tammikuussa, ja hänestä tehtiin
joka kerta juttu. Joku laski, että
jos hän on todella laihtunut kaikki
väittämänsä kilot, hän on jossain
välissä myös lihonut yli 200 kiloa!
Teiderin mukaan suomalaiset ei
vät yleensä kerro mielellään itses
tään. Tämä ei päde ikuisuushaas
tateltaviin.
– Ikuisuushaastateltava laihdut
taa joulun jälkeen, tekee pashaa
pääsiäisenä, leipoo jouluna pipa
reita ja sytyttää itsenäisyyspäivä
nä kynttilän. Näistä kaikista saa
jutun tai kaksi.

samaistuttava ihminen,
lukijoiden toive
Ikuisuushaastateltavien kasvot
eivät kulu. Lukijat toivovat heitä
lehteen.

Sanna Wirtavuori kertoo Annan toimittajien saavan kiitos
ta, kun vanhan tutun julkkiksen
kuulumiset kerrotaan.
Pirjo Hounin mukaan julkkik
sen seuraaminen voi olla jopa
sukupolvikokemus.
– Moni vaikkapa luki aikanaan
Anja Kaurasen kirjan Sonja O.
kävi täällä ja samastui. Sittemmin
kirjailijan elämässä on tapahtunut
paljon asioita, joihin lukijat ovat
voineet peilata omaa elämäänsä.
Houni muistuttaa, että liialli
nen täydellisyys ei ole hyvä omi
naisuus ikuisuushaastateltavalle.
– Tietty särö on hyväksi. Julk
kis, joka puhuu lapsettomuudes
taan, erostaan tai masennukses
taan, herättää myötätuntoa.
Ikuisuushaastateltavaksi pääs
tyään ihminen myös yleensä pysyy
jakkarallaan. Vain erakoitumi
nen, sairastuminen tai totaalinen
työelämästä poisjääminen voivat
työntää hänet asemastaan.
Wirtavuori myöntää, että on
myös niitä, joita ei mielellään
haastattele.
– Erityisesti joitakin asiantun
tijoita ei kerta kaikkiaan halua
›

”Hyvät ikuisuushaastateltavat ovat
käytettävissä lehden vuodenkierron mukaan.”
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haastatella. Ihmisiä, jotka puhu
vat epäselvästi, hankalasti ja ym
päripyöreästi.
Voiko joku tärkeä asia esimer
kiksi tieteen maailmassa jäädä pi
mentoon vain siksi, ettei sopivaa
ikuisuushaastateltavaa ole?
– Ainakin on mieletön valt
tikortti, jos osaa selittää asiat
kansanomaisesti. Tietääkseni
nyky-yliopistoissa pyritäänkin sii
hen, että tieteentekijät oppisivat
ilmaisemaan asiansa paremmin,
Houni sanoo.

riitta väisänen
ja kanelivaje
Yksi kaikkien tuntemista ikui
suushaastateltavista on tieten
kin Riitta Väisänen. Hän tuli
julkisuuteen Miss Suomi -kilpai
lun perintöprinsessana ja Miss
Eurooppana jo vuonna 1976.
Myöhemmin Väisänen opittiin
tuntemaan esimerkiksi Kymppi
tonni-ohjelman juontajana ja
Speden naisystävänä.
Toimittaja Wirtavuori muistaa
Väisäsen 80-luvulta.
– Olen tavannut hänet mon
ta kertaa. Ensimmäisen kerran jo
1980-luvulla, jolloin Väisänen oli
vielä nuori tyttö, varautunut ja
vaivautunut, eikä niin sinut leh
distön kanssa. Nykyisin Väisänen
on kuin tv-sarjan hahmo: ihmi
set haluavat tietää, mitä hänelle
kuuluu.
Wirtavuori kuvailee Väisästä
hyvällä tavalla möläyttelijäksi.
– Hänestä saa hyvin otsikoi
ta ja kansitekstejä. Viimeksi tein
hänestä jutun sarjaan, jossa kysy
tään julkkisten aamiaisista. Hän
kertoi kärsivänsä aamuisin ”ka
nelivajeesta”. Se oli hauskasti sa
nottu.
Riitta Väisänen on tuttu myös
Kemppaiselle. Väisänen on ol
lut Perhesiteitä-sarjassa siskonsa
kanssa.
– Jännittävää on se, että hän on
ollut isossa julkisuudessa kauan,
20 lööppi 4 / 2017

kotiinsa vaan pitäneet sen suhteen
hyvinkin tiukan linjan, Wirtavuo
ri sanoo.
Hounin mukaan tärkeää Jaak
ko Hämeen-Anttilassa on hänen
kykynsä ilmaista itseään kansan
omaisesti.
– Hän osaa selittää lukijalle
maailmaa.
Jaakko Hämeen-Anttilan ja hä
nen Maria-tyttärensä esiintymi
nen Kuukausiliitteen Perhesiteitäsarjassa oli toimittaja Kemppaisen
mielestä rimanylitys.
– He pitävät yleensä yksityisyy
destään kiinni. Mutta kaikkiaan
se, että suomalaiset tietävät is
lamilaisesta kulttuurista niinkin
paljon, on paljolti Hämeen-Antti
lan hyvän ulosannin ja julkisuus
myönteisyyden ansiota, Kemppai
nen sanoo.

vaikkei ole enää tehnyt esimer
kiksi tv-töitä aikoihin. Mutta hän
onnistuu olemaan todella aidon
tuntuinen ihminen. Hienoa, että
tällaisia ihmisiä on olemassa!

hämeen-anttilat
jaakko ja virpi
Myös Jaakko ja Virpi Hämeen-
Anttilat ansaitsevat paikkansa
ikuisuushaastateltavien katego
riassa.
Jaakko Hämeen-Anttila tunne
taan arabian kielen ja islamilai
sen kulttuurin professsorina sekä
monipuolisena yhteiskunnallise
na keskustelijana ja kirjoittajana.
Virpi Hämeen-Anttila on kirjailija
ja miehensä tavoin yhteiskunnal
lisesti aktiivinen.
– Hämeen-Anttilat ovat olleet
pitkään julkisuudessa ja kertoneet
hyvinkin henkilökohtaisia asioita.
Heissä on merkillepantavaa, että
he eivät ole päästäneet toimittajia

Millainen on
hyvä kestojulkkis?
Myönteinen
julkisuudelle

● 

Keksii uutta sanottavaa
tekemisistään

● 

Inhimillinen ja
samaistuttava

● 

●

Säröjä persoonassa

●

Ei tyrkky

kaksi ahdetta:
matti ja hilkka
Kansanedustaja, entinen sisä- ja
ympäristöministeri Matti Ahde
ja hänen puolisonsa, viimeksi
AKT:n viestintäpäällikkönä työs
kennellyt Hilkka Ahde ovat ol
leet kauan ja monipuolisesti esillä.
Heistä kirjoitettiin paljon esi
merkiksi silloin, kun Matti joutui
eroamaan Veikkauksen toimitus
johtajan paikalta ahdistelusyyt
teiden vuoksi vuonna 2001.
Wirtavuoren mukaan molem
mat ovat suoria ja hyviä haasta
teltavia.
– He ovat olleet koko pitkän
avioliittonsa ajan julkisuudessa.
Matin uran nousut ja laskut on
seurattu läheltä. He ovat myös an
taneet lämpimiä parisuhdehaas
tatteluja ja vastaavia, hallinneet

Kuka kanteen
vuonna 2037?

aika hienostikin julkisuuden.
Kemppainen ihmettelee aluksi,
mikä Ahteissa vielä kiinnostaa.
– Tai no, ymmärrän kyllä: he
ovat kauniita ihmisiä, molemmat
menestyjiä, valmiita puhumaan
elämästään piinallisenkin avoi
mesti, Kemppainen toteaa.

äreä ja vanha
jörn donner
Poliitikko, kirjailija ja elokuvan
tekijä Jörn Donner on ollut esil
lä yli kuusikymmentä vuot
ta julkaistuaan esikoiskirjansa
1950-luvun alussa. Hän on vaih
tanut puoluetta, vaimoa ja asuin
maata useita kertoja ja voitta
nut esimerkiksi kirjallisuuden
Finlandia-palkinnon, Venet
sian elokuvajuhlien parhaan esi
koisohjauksen palkinnon sekä
Oscar-patsaan Fanny ja Alexander
-elokuvasta.
Toisin sanoen oiva ikuisuus
haastateltava, arvioi Eevan Pirjo
Houni.
– Elämässä tapahtuu, hänel
lä on räväkät mielipiteet, hän on
vaihtanut puoluettakin. Lisäk
si Donner on valtavan tuottelias,
Houni analysoi.
Kuukausiliitteen Kemppai
nen on yhtä mieltä siitä, että Jörn
Donnerissa on jotain erityistä.
– Ehkä erityistä on se, että hän
puhuu niin hassusti ja häntä on
helppo imitoida? Tietysti hän oli
aikanaan myös poikkeuksellisen
räväkkä ja rohkea hahmo. Ehkä
kaipaamme aina yhtä äreää van
haa miestä. Joskus se oli Paavo
Haavikko, nyt se on Donner. Kun
hän ärisee, tulee olo, että maailma
on paikallaan. ●

Tosi-tv on muuttanut julkkiskenttää. Erityisesti iltapäivälehdissä kasvot kiertävät
nopeasti. Joitakin tulevaisuuden nimiä kuitenkin joukosta
erottuu.
Jaajo Linnonmaa
”Muuntautumiskykyinen ja monipuolinen ihminen, tulee
varmasti olemaan mukana
kauan.”
sanna wirtavuori,
toimittaja, anna
Piritta Hagman
”Tuli julkisuuteen jääkiek
koilijan vaimona, on kertonut
kiinnostavasti elämästään.
Nyt lapset jo teinejä. Hänen
kuulumisensa kiinnostavat
edelleen, osaa tuoda elämänsä käänteitä hyvin esille.”
sanna wirtavuori,
toimittaja, anna
Kiira Korpi
”Analysoi hirveän hyvin ja
kypsästi elämäänsä. Myös
sitä, ettei se voi olla liian täydellistä. Toki se, että asuu nyt
New Yorkissa, voi vähentää
hänen näkyvyyttään täällä.”
pirjo houni,
toimittaja, eeva
Antti Tuisku
”Tällä hetkellä ainakin Hesarissa mykistävän kiinnostava
hahmo. Ehtinyt kokea jo unohduksen ja uuden tulemisen.”
jouni k. kemppainen,
toimittaja, kuukausiliite

”Liiallinen täydellisyys ei ole hyvä
ominaisuus ikuisuushaastateltavalle.”
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Näkymä etelään päin
Penguin Random
Housen kymmenennestä kerroksesta

Wimpole Street.
Bonnier Zaffren talo,

Kokenutkin oppii
uutta ulkomaan
työkierrossa
Vietin kuukauden Bonnier Zaffre
-kustantamossa Lontoon sydämessä.
Kotiin tuomisiksi sain roppakaupalla
yhteistyöideoita.
teksti ja kuvat ulla huopaniemi-sirén
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Aamuruuhkametro.

L

astenkirjojen parissa työs
kentelevät kustannustoimit
tajat ovat luovia ja hauskoja
ihmisiä. Tämä havaintoni on sy
ventynyt niiden kuuden vuoden
aikana, joina olen Bonnierin kus
tannustoimittajana osallistunut
muun muassa Bolognan ja Frank
furtin kirjamessuille.
Kohtaamiset innoittivat minua
haaveilemaan työkierrosta ulko
mailla. Halusin kokea satunnai
sia tapaamisia tiiviimmän, maa- ja
kielirajat ylittävän työkokemuksen.
Kansainvälisenä konsernina
Bonnierilla on tarjota erilaisia
mahdollisuuksia ympäri maail
maa sijoittuneille työntekijöilleen.
Minulle Britannia oli ykkösvaih
toehto kielen takia. Nykytekniik
ka taas mahdollistaa työnteon
missä vain.

Keväällä otin asian puheeksi
esimieheni kanssa. Hän suhtautui
työnkiertohaaveeseeni suopeasti,
ja tiedusteli Britannian Bonnier
Publishing UK:sta, olisiko heil
lä tahtoa ottaa vierailija vastaan.
Vastaus oli myönteinen. Niinpä
sovimme vartin pituisen tapaa
misen Bolognan lastenkirjames
suille huhtikuussa, ja muista yk
sityiskohdista sovimme meilitse
kevään ja kesän aikana. Vaihdon
ajankohdaksi sovittiin syyskuu.
Kun takanani oli perheen, esi
miesten sekä työkavereiden tuki,
loppu oli minusta kiinni.
Poissaoloni ajaksi minulle ei
palkattu sijaista. Mutta onneksi
pystyin suunnittelemaan työtäni
etukäteen: tuo käsis menee takai
sin tekijälle matkan ajaksi, tämän
käännöksen deadline asetetaan

paluun jälkeiseen aikaan. Käy
tännössä työ kuitenkin elää koko
ajan sen verran, että työkierron
aikana toimitin kotimarkkinoil
le kaksi kirjaa Lontoosta käsin. Se
oli hiukan työlästä mutta mahdol
lista, koska pystyin kierron aika
na hyödyntämään etäyhteyksien
kautta kaikkia työpaikan järjes
telmiä.

kahden kerroksen toimittajia
Bonnier Zaffren tiloissa Wimpo
le Streetillä istuin ensimmäisen
kerran elämässäni avokonttorissa
noin 50 henkilön kanssa. Sähkö
postiviestissäni luki allekirjoituk
seni alla intern. Olin siis 17 vuotta
ammatissa toiminut harjoittelija.
Kustannustoimittajan perus
työssä ei ole suuria maakohtaisia
eroja. Kuten monessa muussa
›
lööppi 4 / 2017 23

”Olin siis 17 vuotta ammatissa toiminut harjoittelija.”
Euroopan maassa, myös Britan
niassa työskentelee rinnakkain
kahdenlaisia kustannustoimitta
jia. Comissioning editor etsii kus
tannuspäällikön ja kustantajan
rinnalla uusia käsikirjoituksia ja
on mukana tekemässä kustannus
päätöksiä. Hän tapaa agentteja,
käy kirjamessuilla, toimittaa tari
nan laajat kaaret ja toimii kirjaili
jan ensisijaisena yhteistyökump
panina. Työparina on desk editor,
joka tekee käsikirjoituksille hie
nosäädön, oikolukee ja tarttuu ta
rinaan jääneisiin virheisiin.
Bonnier Zaffrella tätä rajaa on
tittelien olemassaolosta huolimat
ta hälvennetty niin, että kaikki
toimittajat ovat mukana käsikir
joitusten ruodinnassa ja kustan
nuspäätöksen teossa. Eräs desk
editor kertoi, että Zaffre oli hänen
parinkymmentä vuotta kestäneel
lä urallaan ensimmäinen talo, jos
sa hän sai osallistua keskusteluun
kustannuspäätöksistä.
Britanniassa kustannustoi
mittaja tekee yleensä yhteistyötä
agenttien kanssa siinä vaiheessa,
kun kustantamo vielä arvioi käsi
24 lööppi 4 / 2017

kirjoitusta. Yleensä agentti myös
hieman muokkaa kirjailijan raa
katekstiä. Varsinainen toimitustyö
jää kuitenkin aina kustantamolle.
Agentti voi myös arvioida, minkä
laiseen toimitukselliseen yhteistyö
hön kirjailijalla on valmiutta. Meil
lä Suomessa asia selviää usein vasta
käsikirjoituksen toimitusvaiheessa.
Kokoukset pidetään tiistaista
perjantaihin. Maanantait ja per
jantait ovat suosittuja etäpäiviä,
jolloin myös lyhyempää viikkoa te
kevät ovat poissa työpaikalta.

nuorekas ja ketterä
Lyhyen vierailuni aikana koin, että
englantilainen sisarkustantamo on
todella yhtiön arvojen mukaisesti
ketterä (agile), taipuvainen myön
teiseen ajatteluun (positive) ja eri
lainen (different). Samalla kuitenkin
mietin, että nopeaan reaktiokykyyn
ja innostukseen nojaava työtapa on
myös vaativa, kuluttavakin.
Kustannustoimittajat ovat työ
myyriä kaikkialla, koska heillä ei
juuri ole mahdollisuuksia delegoida
töitä, ja kirjan valmistuminen on
heidän vastuullaan. Mutta britti

Perjantaina lounastunnilla nautitaan
intiaanikesän auringosta ja oluesta.
Kirjailija Dave
Lowe esiintyy
3.–4.-luokkalaisille
stand-up-koomikon
tyylillä.

Bonnier
Bonnier on kansain
välinen media
konserni, joka toimii
monikanavaisena kahdeksassa eri maassa:
Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa, Saksassa,
Ranskassa, Britan
niassa, Yhdysvalloissa
ja Australiassa.

kollegoilla tuntuu olevan työ
tä enemmän kuin mihin vuoro
kauden tunnit riittävät.
Ehkä ketteryys ja nuorekkuus
on seurausta myös siitä, että Bri
tanniassa irtisanominen on help
poa. Erään toisen brittikustanta
mon työntekijä kertoi, että hänen
yrityksessään kaksi vuotta on jo
pitkä työrupeama.
Koska en voinut tehdä varsinais
ta toimitustyötä englanniksi, päi
väni täyttyivät pääosin lukemisesta
ja sekä kirjallisten että suullisten
lausuntojen tekemisestä. Osallis
tuin kaikkiin kokouksiin muun
toimitusväen kanssa. Esittelin suo
malaisia työtapoja, kerroin kirjois
tamme. Tein kouluvierailun etelä
lontoolaiselle alakoululle ja toimin
siellä toisen kustannustoimittajan
kanssa kirjailijan isäntänä. Osal
listuin useisiin kirjojen julkistus
tilaisuuksiin, joissa välillä juhlin,
välillä toimin viininkaatajana. Toi
mituksessa vieraili joka viikko kir
jailijoita ympäri maailmaa, mikä
tarkoitti aina prosecco-tarjoilua.
Tämä perinne olisi oikein mukava
siirtää myös Suomeen!
Käsikirjoituksia lukiessani py
rin häivyttämään suomalaisen
näkökulmani, eli sen, miten kirja
sopisi kotimarkkinoille. Sen sijaan
keskityin tekstin kirjalliseen laa
tuun ja tarvittavan toimitustyön
arviointiin. Merkittävimmiksi ar
vioidut käsikirjoitukset pyrki lu
kemaan mahdollisimman moni,
joten myös kustannus- tai tarjous
päätökseen osallistui useita ihmi
siä. Joskus tekstiä perattiin jopa
seitsemän hengen voimin, ja teks
tiin saatiin monta näkökulmaa.
Kakkoskielellä raportoimi
nen alkoi sujua, kun kiire vaiensi
turhan itsekritiikin. Tähtihetke
ni oli, kun palautteeni lähetet
tiin suoraan kirjailijalle – kyse oli
käsikirjoituksesta, joka oli jo toi
mitusprosessissa. Kun sain sähkö
postitse kiitosviestin kirjailijalta,
lähes typerryin onnesta.

Ulla Huopaniemi-Sirén
on työskennellyt
seitsemäntoista vuotta kustannustoimittajana
WSOY:ssä, joka kuusi
vuotta sitten siirtyi
Bonnierin omistukseen.

Yksi työvaihdon tavoitteeni oli
tuoda Suomen tuliaisina valtava
määrä kaupallista digiosaamista.
Yllättäen kuitenkin olemme brit
tien kanssa digitaalisessa kustan
tamisessa melko samalla viivalla,
ainakin lasten- ja nuortenkirjalli
suuden alalla. Molemmissa mais
sa on samat haasteet saada nuoret
käyttämään laitteitaan lukemi
seen, varsinkin jos sisältö maksaa.
Kuukauden mittainen työkier
to antoi vastauksia ja ahaa-elä
myksiä, mutta herätti myös uusia
kysymyksiä. Jos nyt tiedänkin,
miten sisäinen yhteistyö sisar
yhtiössä sujuu, olisi ollut hienoa
päästä näkemään, miten kirjoja
myydään talosta ulos ja miten kir
jakauppayhteistyö sujuu. Mutta
siihen oppiin lähtee varmasti joku
työkavereistani, toivottavasti ku
kin vuorollaan. ●

VAPAUS
RAKKAUS
TASA-ARVO
Salonkielämää Helsingissä ja Kuopiossa
NÄYTTELY 8.11.2017–7.1.2018

Ludviginkatu 2– 4, 00130 Helsinki
Avoinna ma–su klo 11–17.
VAPAA PÄÄSY!
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Turha hoppu
voi tappaa
Varo liikakiirettä. Se vie muistin,
unet ja jopa hengen.
teksti eveliina kangasniemi
kuvitus outi kainiemi

K

amala hoppu! Hirveä hätä!
Huh huh, haipakkaa!
Nykytyötä vaivaa kiire.
Loputon tulipalohoppu ei kuiten
kaan ole hyvä juttu. Päinvastoin –
se romuttaa terveyttä, eikä se ta
kaa ennätyksellistä työtehoa.
Missä siis menee hyvän ja pa
han kiireen raja? Entä kuinka pa
ha kiire saadaan aisoihin? Lööppi
otti selvää.

kiire herättää stressin
Kiire sairastuttaa, jopa tappaa.
Miten?
Työterveyslaitoksen tutkija
Mikael Sallinen vastaa.
– Kiire ei ole aina vaarallista.
Mutta kun se aiheuttaa stressiä,
se todennäköisesti rasittaa aina
kin jollain lailla terveyttä.
Peruskuvio on tämä: kiire lau
kaisee stressin, joka voi olla pit
kittyessään haitallista.
Stressi ilmenee usein hermos
tuneisuutena, kiihtymyksenä, ah
distuksena ja riittämättömyyden
tunteina. Yleisiä oireita ovat kes
kittymiskyvyttömyys, jännitty
neisyys ja muistihäiriöt.
Monesti kuvioon liittyvät myös
uniongelmat.
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– Ihminen voi jäädä kierroksille,
eikä saa nukutuksi kunnolla. Joko
uni ei tule, tai se on pinnallista ja
katkeilevaa, Sallinen toteaa.
Terveys kärsii jossain määrin jo
kuukausien liikakiireestä, kun sii
hen liittyy stressiä tai unettomuut
ta. Jos tilanne jatkuu vuosia, seu
rauksena voi olla vakava sairaus.
– Riski saada jokin sydänsairaus,
esimerkiksi sydäninfarkti, nousee.
Myös vakavammat muistihäiriöt
ovat mahdollisia, Sallinen sanoo.

aika toimia. Sallisen mukaan tuo
hetki on osapuilleen nyt.
– Jos stressaa työkiireiden
vuoksi, kannattaa asiaan puuttua
heti. Jos jää odottamaan, kumi
nauha voi katketa ja edessä olla
ikävä äkkipysäys.
No kuinka tilanteeseen puutu
taan? Sallinen kertoo ensin, miten
ei kannata puuttua.
– Ei kannata vähätellä tai lyödä
lekkeriksi. Eikä myöskään ryhtyä
märehtimään ongelmissa. Nämä
ovat huonoja keinoja, koska ne
tiukka tahti ei takaa tehoa
eivät auta.
Usein ajatellaan, että kiire on vain
Sen sijaan Sallinen kannustaa
hyväksi, nostaa työn tuottavuut
käytännön tekoihin.
ta ja sitä rataa. Sallinen on asiasta
– Parasta on puuttua itse asiaan
eri mieltä.
ja ottaa kiire puheeksi työyhtei
– Kiireessä työmuistin toiminta
sössä. Vaikka ongelmaa ei pystyi
häiriintyy, eikä kaikki pysy mielessä sikään kokonaan poistamaan, jo
se helpottaa psykologisesti, että
niin kuin normaalisti. Eli ihmisen
sille tekee sen, minkä voi.
aivot eivät toimi niin kuin pitäisi.
Lisäksi tutkija suosittelee huo
Työn tuottavuus ei varmasti nouse.
Aikapaine voi lietsoa ongelmia
lehtimaan omasta hyvinvoinnis
myös työyhteisössä ja heikentää si taan muilla elämänalueilla.
ten työn tuloksellisuutta.
– Usein ihminen heikentää ter
veyskäyttäytymistään stressiti
– On tutkittu juttu, että kun on
lanteessa, vaikka nimenomaan se
kiire, ihmiset tukevat toisiaan vä
hemmän ja syntyy helpommin
torjuisi stressiä, kun hän söisi ter
veellisesti, liikkuisi riittävästi ja
konflikteja, Sallinen toteaa.
niin edelleen.
Hänen mukaansa on myös tyy
pillistä, että kiireessä tehdään vain
Ja lopuksi: mitä turha kiire vie,
pakollisin.
jos muistia, unta ja sydänterveyt
tä ei lasketa? Työn ilon. Sallisen
– Osaamista kehittävät ja tu
kevat asiat alkavat vähentyä. Tä
sanoin:
mäkään ei ole kenenkään etu – ei
– Työn ei tarvitse olla kuormit
tavaa, parhaimmillaan se on voi
yksittäisen työntekijän, ei työyh
teisön, eikä koko organisaation.
mavaroja lisäävää. Se kannattaa
Kuormittava liikakiire voi olla
aina muistaa. ●
haitta koko organisaatiolle myös
ylimääräisten sairauspoissaolojen
myötä.
– Ja myös presenteeismi, vajaa
kuntoisena töissä oleminen, voi
tulla työnantajalle kalliiksi. Eten
kin jos oma työ sattuu vaikutta
maan monien muidenkin työhön,
Sallinen muistuttaa.

härkää sarvista
Laitetaanpa siis kiire aisoihin.
Ensiksi täytyy päättää, milloin on

Uutta luovalla on
syytä laiskotella
kaiken kiireen keskellä
voi unohtua, että luovaa
laiskottelua tarvitaan sekä
töistä palautumiseen että
töiden tekemiseen.
Ilmiö on aito, vaikka luovan laiskottelun käsite johtaa hivenen harhaan.
– Kyseessä ei ole laiskottelu, vaan ajattelutyö. Hetki, jolloin mielellä
on aikaa mennä ja nostaa
esiin uutta. Silloin vaikkapa jokin ongelma voi ratke
ta vähän kuin itsestään,
toteaa Työterveyslaitoksen
aika-asiantuntija Minna
Toivanen.
Esimerkiksi lenkkeily on
hyvä esimerkki luovasta
laiskottelusta. Lenkkipolulla mieli rentoutuu ja päähän
voi pälkähtää jotain sellaista, mitä ei ole saanut aiemmin keksittyä.
Samaa on mahdollista
houkutella esiin myös työpäivän aikana.
– Työssä voisi olla erilaisille tekemisille omia aikaspotteja. Viikossa voisi olla
vaikkapa yksi päivä, jolloin
työntekijä ei lukisi yhtäkään
sähköpostia tai tekisi muuta silpputyötä, vaan antaisi
ajatusten harhailla vapaammin, Toivanen pohtii. ●

”Luovaa laiskottelua tarvitaan
sekä töistä palautumiseen
että töiden tekemiseen.”
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johanna luoma-tuominen

mistä kirjasi kertoo?
Tarnala on kaupunki, joka on jossain mutta ei missään.
Siellä asuu kaikenlaista väkeä. Yksi hahmoista on Sa
ku-koira, jonka tehtävä on lähinnä ihmetellä maailman
menoa. Kirja koostuu pöhköistä irrallisista loruista. Tär
keää tarinoissa ja paikassa on eräänlainen ajattomuus.
mikä on suhteesi aihepiiriin?
Minua kiinnostaa fantasia. On kiva tehdä kirjaa, jossa on
monta tyyppiä suoraviivaisten henkilögallerioiden sijaan.
Olen aina piirtänyt paljon, enimmäkseen pöytälaatikkoon,
ja kuvittanut muun muassa oppikirjoja. Tapahtuipa Tarnalassa on kirja, jollaisen olen aina halunnut kuvittaa.
miten kirja syntyi?
Olemme Kirsi Poutasen kanssa vanhoja ystäviä. Pari
vuotta sitten meille tuli puheeksi, että pitäisi tehdä kirja.
Aloimme tehdä luonnoksia tahoillamme: minä lyijyky
nällä ja vesiväreillä, hän runoillen.
Mietimme yhdessä aihepiiriä ja pallottelimme materiaa
lia välillämme. Välilä Kirsi luki innoissaan loruja puheli
messa ja minä piirsin kuulemani pohjalta kuvia. Lopulta
Cozy Publishing kiinnostui kirjan kustantamisesta.
mitä kirja antaa maailmalle?
Se on hauska ja rohkea kirja, jossa on käytetty sanoja uska
liaasti, ei lainkaan laskelmoiden. Siinä tarkastellaan myös
tämän ajan ilmiöitä, kuten kukkahattutätejä. Myös luonto
ja luonnonsuojelu ovat tärkeässä osassa. Kuvailisin kirjaa il
mavan anarkistiseksi, siinä pilkataan ennen muuta turhan
tärkeilyä. Genre on enimmäkseen nonsense. Kirjan henki on
myös salliva, kaikenlaisia ihmisiä ja olentoja mahtuu tähän
maailmaan – ja se on ihan okei! ● salla nazarenko

Ilmavaa anarkismia
Graafikko Johanna Luoma-Tuominen kuvitti ensi kertaa
lastenkirjan verran fiktiota. Lopputulos oli hassunpöhkö
lorukirja, jonka pääosassa on koira. Tapahtuipa
Tarnalassa -kirjan runot teki laulaja-lauluntekijärunoilija Kirsi Poutanen.
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Johanna LuomaTuominen, 56
Otavamedialla graa
fikkona ja ad:nä vuodesta 1989
●

Opiskellut Oriveden
opistossa kuvataide
linjalla ja Taideteolli
sessa korkeakoulussa
graafista suunnittelua

●

Asuu Vantaalla vanhassa omakotitalossa
aviopuolisonsa ja kissansa kanssa. Kaksi aikuista
lasta.
●

Tehnyt aiemmin seuraavat oppikirjakuvitukset:
Hiukset (parturi-kampaajien oppikirja), Muoti-
ilmiöitä antiikista nyky
aikaan.
●

Tapahtuipa Tarnalassa
Kirjailija: Kirsi Poutanen,
Kuvittaja: Johanna Luoma-Tuominen, 63 s. Cozy
Publishing, 2017

Lue myös muita
HSJ:n jäsenten
kirjoittamia
kirjoja!

Tapani Suominen:
Virastomestarin talvi.
Romaani. 327 s. Litorale,
2017. Ilmestynyt myös
ruotsiksi nimellä Sista
vintern på ambassaden,
kääntäjä Tuva Korsström.

Pekka
Matilainen:
Miniatyyrimaalari.
Historiallisessa
romaanissa paetaan inkvisitiota.
426 s. Atena, 2017.
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hsj-news

Suunnittele
Helsingin Seudun
Journalisteille
logo!

logokilpailu
Suunnittele yhdistyksellemme logo! Se voi olla kirjain
yhdistelmä, piirros, graafinen pläjäys tai jonkinlainen
yhdistelmä näistä!

lähetä ehdotuksesi
31.1.2018 mennessä hsj:n
toimistoon mieluiten sähköpostitse kaija.plit@hsj.fi tai
postitse osoitteella
Helsingin Seudun Journalistit,
Lönnrotinkatu 25/5. krs,
00180 Helsinki.
Kerro samalla, kiinnostaako sinua myöhemmin jatkaa
graafisen ulkoasumme luomista ja suunnitella yhdistyksellemme myös värit, fontit
sekä muut graafiset elementit. hsj maksaa työstä erikseen sovittavan korvauksen. ●

Lisätietoja: asiamies
Kaija Plit, kaija.plit@hsj.fi,
puh. 050 4394538.
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Helsingin Seudun Journalistit jakaa tulevassa
vuosikokouksessaan Salli-journalisti
palkinnon. Se on jatkoa aikaisemmin sal:n
jakamalle Salli-palkinnolle.
palkinnon tarkoituksena on kasvattaa jäsentemme
ammatillista identiteettiä ja nostaa alan arvostusta.
Palkinto voidaan myöntää merkittävästä, mieleen pai
nuneesta tai keskustelua herättäneestä alan teosta, kuten
jutusta tai juttusarjasta, kuvasta, kuvituksesta tai kuva
sarjasta tai kirjasta tai kirjasarjasta. Teko voi olla myös
esimerkiksi lehti- tai konseptiuudistus tai innovatiivisen
nettisovelluksen toteutus.
Palkinto voidaan myöntää myös elämäntyöstä tai työ
yhteisön hyvästä hengenluonnista.
Palkinto voidaan myöntää vain HSJ:n jäsenelle tai työ
ryhmälle, jossa enemmistö on HSJ:n jäseniä.
Palkintosumma on 3000 euroa, ja se voidaan jakaa myös
useammalle ehdokkaalle.
Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat tehdä kaikki HSJ:n
jäsenet, yhdistykseen kuuluvat toimitusosastot ja niiden
hallitukset. HSJ:n hallitus tai sen nimeämä palkintoraati
päättää jatkoon pääsijät ja voi pyytää ehdottajilta tarkenta
via perusteluja.

tee esitys 20.1.2018 mennessä joko sähköpostitse
osoitteeseen: kaija.plit@hsj.fi tai postitse: Helsingin
Seudun Journalistit, Lönnrotinkatu 25/5. kerros,
00180 Helsinki. ●

Pane hyvä
jakoon: ilmianna
itsesi, kollegasi
tai kokonainen
työryhmä!

Tämän oivalsin! -sarjassa jäsenemme kertovat, mitä hsj:n
järjestämästä tapahtumasta jäi päällimmäisenä mieleen.

Äkeä Ville naisten
huoneessa
alun perin Eduskuntatalossa oli kolme yksinomaan
naisille tarkoitettua huonetta. Yksi niistä on vielä alkuperäisessä käytössään naiskansanedustajien
lepo- ja seurustelutilana. Alun perin tämän naisten
huoneen mukavuuksiin kuuluivat muun muassa lämmitetty laatikosto, johon naisedustajat jättivät villahousunsa. Eduskuntatalosta lähtiessään he saattoivat siis pukea lämmintä alle.
Nykyään naisten huoneen ikkunalaudalla selkä
Kansalaistorille päin napottaa Aimo Tukiaisen Ville
pahalla päällä -veistos (1983). Siinä parivuotias poika kannattelee – ehkä märkiä – kalsareitaan selvästi
kiukkuisena.
Aloin miettiä, ovatko viime aikojen kansanedustaja-
Villet edes päässeet näkemään tätä pronssista kaimaansa: tuoreimpina heistä Niinistö, Skinnari, Tavio
ja Vähämäki. Ja olisiko joku heistä ollut poikasena
erityisen äkeä?
J. S. Sirénin suunnittelemassa rakennuksessa ehtivät ennen Tukiaisen patsaan hankkimista vaikuttaa
muun muassa Nikkasen (1919–1933), Komsin
(1983–1987), Pessin (1945–1966) ja Puumalaisen
(1945–1954) Villet. Aika ärhäköitä jotkut heistä...
Vuoteen 2015 mennessä Ville-nimen oli saanut
36 875 miestä ja alle viisi naista. Almanakasta Villen
nimipäivän (6.4.) on löytänyt vasta vuodesta 1950.

p.s. Tarina kertoo, että eräällä kansanedustajalla oli
tapana silittää pronssipatsaan päätä helpottaakseen
koti-ikäväänsä, sillä häntä odotti kotona Ville-niminen poika. Kuka hän mahtoi tai mahtaa olla? Osaisiko
joku kollega auttaa? ● anu jämsén

kaija plit

palkinnot: ensimmäinen
palkinto 500 euroa, toinen
palkinto 300 euroa.

Kenelle hsj:n
ensimmäinen Sallijournalistipalkinto?

anu jämsén

helsingin seudun Journa
listit aloitti toimintansa
1.11.2016, kun sanoma- ja
aikakauslehtijournalistit sekä
kustannustoimittajat fuusioituivat samaan järjestöön.
Nyt meitä on noin 4500.
Mutta miltä hsj:n visuaa
linen ilme näyttää? Tai
pikemminkin, miltä sen
pitäisi näyttää?

tämän oivalsin!

Tällä kertaa toimittaja Anu
Jämsén muistelee vierailua
Eduskuntaan.

hsj järjesti syksyllä kaksi vierailua eduskuntaan. Koska
remontoidusta Eduskuntatalosta kiinnostuneita kertyi
jonoksi asti, vierailuja uusitaan alkuvuodesta 2018.

lööppi 4 / 2017 31

pertti jarla

