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eskitetyn työmark-
kinaratkaisun eli tupon 
vaikea synnytys oli lo-
kakuun loppupuolella 
tärkeimpiä uutisaihei-

ta. Kun uutisointi keskittyi suurten 
liittojen ja vientialojen neuvotteluihin, 
monelta toimittajaltakin saattoi jäädä 
huomaamatta, että samassa yhteydessä 
neuvoteltiin myös oman alan palkka-
ratkaisusta. Vasta viime keväänähän 
työehdoista neuvoteltiin tiukasti, ja 
valtakunnansovittelijan sovintoesitys 
hyväksyttiin vasta pari tuntia ennen 
kuin lakko olisi alkanut.

Myös tupo tuli lopulta, muttei leh-
distölle. Sanomalehti- ja aikakaus-
lehtitoimittajat jäivät keskitetyn työ-
markkinaratkaisun ulkopuolelle, koska 
Viestinnän keskusliiton ja Journalisti-
liiton välillä ei päästy yhteisymmärryk-
seen siitä, missä vaiheessa ja millaisin 
palkankorotusjärjestelyin lehdistö olisi 
tupoon liittynyt.

Voimaan jäi toukokuussa solmittu 
lehdistön työehtosopimus, joka umpeu-
tuu vajaan vuoden kuluttua, syyskuun 
2014 lopussa. Uudet vaikeat tes-neu-
vottelut ovat siis jo nurkan takana, ja 
mutta sitä ennen monissa median mur-
roksen runtelemissa ja ylimitoitettujen 
tuotto-odotusten piinaamissa lehti-
taloissa käydään jälleen kerran raskaita 
yt-neuvotteluita.

leikkaukset ja irtisanomiset johta-
vat helposti eripuraan ja vastakkain-
asetteluun myös työntekijöiden välillä. 
Siksi olisi tärkeää vahvistaa journalis-
tien yhteenkuuluvuutta ja pitää huolta 
myös työttömiksi joutuneista.

Yhteisöllisyys on jo puhki kulunut 
mantra, mutta sitä toimittajat kilpailun 
kiristyessä todella tarvitsisivat. Journa-
listien yhteisöllisyyden ongelma on, että 
usein se toteutuu vain työpaikoilla työ-
tehtävien lomassa, ”talon oman väen” 
kesken. Yhteydet oman toimituksen  
ulkopuolelle jäävät usein vähäisiksi.  
Yhdistysten, kuten pääkaupunkiseu-

dulla HSY:n, toiminta tutustuttaa ja 
lähentää aktiivisimpia jäseniä toisiinsa, 
mutta tavoittaa käytännössä vain osan 
jäsenistöstä. Selvästi sattumanvarai-
sempaa on yhteydenpito muissa yhdis-
tyksissä toimiviin journalisteihin.

yhteistyön ja yhteydenpidon lisää-
minen on tärkeää myös edunvalvonnan 
kannalta. Työnantajat yhdistävät jour-
nalismin eri alojen ja välineiden toimin-
toja sekä edellyttävät työntekijöiltä yhä 
monipuolisempaa osaamista ja entistä 
kovempaa työtahtia. Työntekijöiden-
kin pitäisi ymmärtää muissa toimituk-
sissa – myös eri alueilla – työskentele-
viä kollegoita ja heidän työtään entistä 
paremmin.

HSY on tänä vuonna pyrkinyt madal-
tamaan yhteistyön kynnystä ja hakenut 
tiiviimpiä yhteyksiä muihin yhdistyk-
siin muun muassa järjestämällä yhtei-
siä tilaisuuksia, retkiä ja koulutuksia. 
Eniten yhteistyötä on ollut Suomen  
A ikakauslehdentoimittajain Liiton 
SAL:n kanssa, mutta olemme ojentaneet 
kättä myös lähinaapureille, eteläisessä 
Suomessa toimiville sanomalehtimies-
ten yhdistyksille.

eri suunnilla yhteistyö hakee vielä 
muotoaan. On väläytelty myös HSY:n ja 
SAL:n yhdistymistä. Tätä mahdollisuut-
ta pohti SAL:n puheenjohtaja Hanne 
Aho yhdistyksensä jäsenlehden Lööpin 
(3/2013) pääkirjoituksessa.

HSY on valmis selvittämään pitkäl-
lekin menevää yhteistyötä – jopa yh-
distymistä – kaikkien kiinnostuneiden 
yhdistysten kanssa, mutta yhteyksiä 
voidaan lisätä ja parantaa myös nykyi-
sen järjestörakenteen pohjalta. Tärkein-
tä on, että yhteistyö hyödyttää kaikkia 
osapuolia, ennen kaikkea tavallisia 
jäseniä.

pääkirjoitus

Rakennetaan siltoja, 
madalletaan aitoja
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sisältö

edian sähköinen 
murros ja jour-
na lismin siir t y-
minen verk koon 

on muuttanut viime vuosina 
rajusti toimittajan työtä ja 
ammatti-identiteettiä. Sinän-
sä journalismi ei ole erikoisem-
min muuttunut. 

Sen sijaan yleisön media-
käyttäytymisen muutos ja kau-
pallisen median ansaintalogii-
kan etsiminen on vaikuttanut 
radikaalisti toimittajien ja mui-
den mediatyöläisten asemaan.

Journalismin tulevaisuus on 
verkossa. Tämä on ollut selvää 
jo kauan. Jatkossa journalis-
mia seurataan yhä enemmän 
mobiililaitteista. Printtikin 
pärjää siinä mukana. Miten 
kauan, se riippuu kustantajista. 
Kuinka fiksusti he osaavat leh-
tiä tehdä. Mediayhtiöt eivät ole 
löytäneet keinoja, joilla printin 
alenevat tuotot korvattaisiin.

Tämä heijastuu toimituk-
sellisen väen työhön. Tulosta 
puristetaan nyt jatkuvilla sääs-
töillä. Yhä pienemmällä väellä 

luottaMuksellista
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jouRnalismi 
voi hyvin 
veRkossa
TARINANkeRTOJIA JA uuTISTeN kAIVAJIA 
TARVITAAN YHä, VAIkkA MedIApOMOT OVAT 
TeHNeeT RääTäleISTä VAIHeOMpelIJOITA.

tehdään yhä enemmän töitä. 
Ja aina välillä organisaatiota 
ohennetaan yt-neuvotteluilla.

Kiire vaikuttaa toimituksis-
sa itse kunkin työpäivään. Ih-
meen pitkälle ihmiset pystyvät 
venymään. Jaksamisesta tulee 
kantaa huolta, sillä rajat tulevat 
aina jossain vaiheessa vastaan.

Uusien ansainta keinojen  
etsinnässä törmätään seu-
raavaksi – tai on jo törmätty 
– paineisiin tuoda mainontaa 
eri tavoin journalismin sisälle. 
Rajanvedot voivat tulevaisuu-
dessa olla hankalia.

 
KäsiTyöläinEn  
jouTui liuKuhihnallE

 
Viimeksi kuluneet vuodet ovat 
olleet melkoista alamäkeä toi-
mittajan ammatin arvostuk-

sen, tai sanoisiko hienommin 
statuksen, suhteen. Toimitta-
jan ammatti on kuitenkin edel-
leen haluttu nuorison parissa, 
ja suuret joukot pyrkivät yhä 
alan koulutukseen. Tämä on 
hienoa, vaikkakin vähän risti-
riitaista toimittajien työelä-
mässä tapahtuneiden muutos-
ten valossa.

Jos aiemmin toimittaja oli 
taitava käsityöläinen, vaik-
kapa räätäliin verrattavissa, 
niin äkisti työnantajat alkoi-
vat tehdä toimittajasta väkisin 
vaiheompelijaa. Itsenäiseen ja 
luovaan työhön tottunut toi-
mittaja huomasi olevansa käs-
kytettävänä liukuhihnalla.

Mitä järkeä tässä koko alan 
läpi käyneessä kehityksessä sit-
ten on ollut? Ei mitään. Työn-
antajat huomaavat pikkuhiljaa 

ampuneensa itseään jalkaan, 
eräät työnantajat jopa molem-
piin jalkoihinsa.

Toi m it t aji en  s t at u k s en 
alentamisella työnantajat ku-
vittelivat ehkäpä alentavan-
sa palkkakulujaan. Samaan 
tähtäsi alan ylikoulutus, josta 
työnantajat eivät olleet huolis-
saan. Todellisuudessa toimit-
tajan aseman alentaminen on 
heikentänyt median asemaa 
kokonaisuudessaan. Se näkyy 
esimerkiksi kaupallisissa lehti-
taloissa jo tuloksessakin, vaik-
ka jääkin ”mediamyllerryk-
sen” ja ”suhdanneongelmien” 
varjoon.

 
ylös Pajan  
laTTialTa

 
Merkittävä sy y toimittajien 
aseman alentamisen oli työn-
antajien epävarmuus verkon 
tuoman haasteen edessä. Näh-
tiin, että epävarma tulevaisuus 
verkossa vaatii monenlaista te-
kemistä, josta ei ollut aikaisem-
min sovittu mitään. Mediapo-

mot, joilla on huono itsetunto,  
katsoivat, että helpoimmin tu-
levaisuudessa pärjätään, kun 
toimittajat pudotetaan pajan 
lattialle käskytettäviksi. Että 
tekevät sitten mitä käsketään.

No, tämähän oli hirveä vir-
he. Sen myöntävät jo vähän hi-
taammatkin mediapomot. 

Nyt verkko on tapissa ja mo-
biili kasvaa. Mediayhtiöiden 
sisällöt tarvitsevat taitavia ja 
persoonallisia tarinankertojia 
ja uutisten kaivajia.

Suomen joukkotiedotuksen 
perilliseksi syntyvään laajasti 
seurattuun mediaan mahtuu 
jatkossa vain muutama suuri 
suomalainen brändi. Niitä te-
kevät vakituiset ammattilai-
set. Näiden ohella on viidakko 
erilaista muuta journalismia 
ja julkistamista. Näin uskoisin 
tässä käyvän.

peKKa tiinanen
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ToimiTTajuus,
sukuvika?

TOIMITTAJAN AMMATTI OlI 
MIRA HONkAVAARAlle 
ITSeSTääN SelVä VAlINTA, 
kuN VANHeMMATkIN 
OlIVAT AlAllA.

PREssiKlubilla  
jo puolivuotiaana

”Me käymme edelleen 
päivittäisiä, eri medioihin 
liittyviä keskusteluja.  
Ja voisimme myös antaa 
kaikenlaisia neuvoja”, 
eläkkeellä olevat Raila 
Honkavaara ja Christian  
Sjöstedt nauravat. Mira 
Honkavaara arvostaa 
vanhempiensa kokemusta.

Mira Honkavaaran vanhemmat ovat ammatillisesti hänen parhaita kriitikoitaan.

JOuRNAlISMI kulkee uSeIN VeReNpeRINTöNä. MIRA HONkAVAARA  
Tulee TOIMITTAJApeRHeeSTä. pääTOIMITTAJA MeRJA Ylä-ANTTIlA  
JA TOIMITTAJA AlekSI Ylä-ANTTIlA OVAT äITI JA pOIkA.   
Tekstit: leila Itkonen  kuvat: Tanja Mikkola

n p a  ä l y k k ä ä n 
n ä köi nen lapsi , 
toimittajakollega 
tuumi Raila Hon-

kavaaran ja Christian Sjö-
stedtin tyttärestä.

Elettiin vuotta 1983, ja puo-
livuotias Mira Honkavaara 
oli elä mä nsä ensimmä istä 
kertaa Pressiklubilla. Kotinsa 
aamiaispöydässä tyttö näki 

o päivittäin niin Hesarin, Uuden 
Suomen kuin Hufvudstadsbla-
detinkin, joten Mira osasi kir-
jaimet – ja suuryritysten logot 
– jo kaksivuotiaana.

– Minua roudattiin myös 
niihin toimituksiin, joissa van-
hempani olivat töissä. Äidin ja 
isän kaverit eivät koskaan kat-
soneet minua alaspäin, vaan 
lapsenkin näkemyksiä ja mieli-

piteitä kuunneltiin, Mira Hon-
kavaara kertoo.

mainoKsia jaKamalla 
uRan alKuun

Toimittajavanhempien tytär 
tiesi jo varhain mitä ammatil-
lisesti tahtoi. 15-vuotiaana hän 
käväisi harjoittelijana Mix-
lehdessä – ja jatkoi sen jälkeen 

lehden avustajana.
Mira on valtiotieteiden kan-

didaatti Helsingin yliopistos-
ta. Pääaineena  oli journalis-
tiikka. Hän on ny t toisessa 
vakituisessa työpaikassaan,  
STT:n ruotsinkielisessä toi-
mituksessa. Pesti tarkoittaa 
pääasiassa urheilutoimittajan 
töitä, mutta myös toimitus-
sihteerin hommia. Freelance-
rina hän on kirjoittanut  sekä 
suomen- että ruotsinkielisiin 
lehtiin.

VanhEmmaT näyTTiVäT 
EsimERKKiä

Miran Raila-äidille, 68,  toi-
mittajuus ei ollut yhtä selvä 
valinta. Hän tuli alalle ensin 
arkistonhoitajaksi mutta vas-
ta 28-vuotiaana. Sitä ennen 
Honkavaara oli hakenut ker-
taalleen lääketieteelliseen tie-
dekuntaan ja päättänyt, että 
kerta riitti.

Perheenjäsenistä vain Rai-
lan avopuolisolle ja Miran isäl-
le Christian Sjöstedtille,69, 
toimittajuutta tarjottiin kuin 
manulle illallista.

– Suostuin lähtemään en-
simmäiseen Hufvudstadsbla-
detin ulkomaantoimituksen 
iltavuorooni, kun isäni sanoi, 

että sinun on mentävä. Olin 
21-vuotias, enkä ollut tehnyt 
päivääkään lehtityötä, Chris-
tian kertoo.

Christian Sjöstedtin isä tie-
si, että toimituksessa oli hen-
kilökuntavaje, olihan hän itse 
siirtynyt HBL:n arkistopäälli-
köksi Ilmavoimista eläkkeelle 
jäätyään.

– Minä sain lunastaa heti 
seuraavana päivänä palkka-
ni, 40 markkaa, ja innostuin, 
Christian kertoo oman toi-
mittajan uransa alusta. Huf-
vudstadsbladetin jälkeen hän 
oli muun muassa Uudessa Suo-
messa sekä Iltalehden ensim-
mäisenä uutispäällikkönä.

isä TylyTTi  
TyTäRTään

Mira Honkavaara pääsi 15-vuo-
tiaana koululaisena harjoitte-
lemaan Hufvudstadsbladetin  
toimitukseen, jossa hänen 
isänsä työskenteli.

– Muu toimitus hiljeni, kun 
vetovuorossa ollessani sanoin 
juttuaan esittelemään tulleelle 
tytölle, että pistäs vähän ruu-
tia, ei tuollaista aloitusta ku-
kaan viitsi lukea. Mira ei ollut 
moksiskaan vaan lähti paran-
telemaan tekstiään, ja muut-

kin saivat pian selville, että 
omaa tytärtäni olin tylyttänyt, 
Christian Sjöstedt kertoo.

Miran mielestä omat van-
hemmat ovat olleet aina am-
matillisesti hänen parhaita 
kriitikoitaan.   

C h r i s t i a n i n  a i em m a s t a 
avioliitosta oleva Susanna-
tytär ei sen sijaan hiiskunut-
kaa n isä lleen siir t y mises-
tään toimittajan työhön. Kun 
Christian näki Susannan Ylen 
ruotsinkielisen tv-toimituk-
sen uutisjuontajana, yllätys oli 
melkoinen.

Raila ja Christian myöntävät 
olevansa niin sanottuja vanhan 
liiton toimittajia. Heitä oudok-
suttaa esimerkiksi vaatimus 
lähes kaikkeen ulottuvasta 
moniosaajuudesta.

Miralle ja hänen sukupol-
vensa journalisteille oman alan 
töiden saaminen ja toimittajan 
uralla eteneminen on vaikeaa. 
Edellisten sukupolvien lähtö-
kohdat olivat paremmat.

– En sanoisi, että ikäisteni 
toimittajien keskuudessa on 
paniikkia, mutta kyllä me kes-
kustelemme alan tilanteesta 
paljon. Itse uskon, että eri-
koistuminen kannattaa, mutta 
moniosaajiakin on oltava, Mira 
Honkavaara sanoo. n

”En sanoisi,  
että ikäisteni  
toimittajien  
keskuudessa  
on paniikkia, 
mutta kyllä me 
keskustelemme 
alan tilanteesta  
paljon.”
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Aleksi Ylä-Anttila näki toimittajan työtä läheltä jo pikkulapsena.  
Merja Ylä-Anttilasta olisi voinut tulla myös opettaja, mutta 
toimittajan työ veti vaihtoehdoista pidemmän korren.

Antti Honkamaa, Ilta-Sanomien toi-
mittaja, Tapio Honkamaa, Länsi-Savon 
päätoimittaja

Ville Blåfield, Helsingin Sanomien ke-
hityspäällikön paikalta irtisanoutunut 
toimittaja, Antti Blåfield, Helsingin Sa-
nomien pääkirjoitustoimituksen eläk-
keellä oleva esimies

Tuuve Piispa , Ylen tuottaja, Arja 
Piispa, Suomen Kuvalehden toimittaja, 
eläkkeellä

Petteri Ala-Kivimäki, Helsingin Sa-
nomien toimittaja, Ilkka Ala-Kivimäki, 
Ilta-Sanomien toimittaja, eläkkeellä

Panu Pokkinen, Yle Urheilun pääl-
likkö, Jorma Pokkinen, Aamulehden 
päätoimittaja

Heta Hyttinen, Rytmi-lehden päätoi-
mittaja, Hannu Hyttinen, Aamulehden 
toimittaja

Sanna Ukkola, Ylen politiikan toimit-
taja, Tuulikki Ukkola, toiminut muun 
muassa Kalevan pääkirjoitustoimittaja-
na, Jukka Ukkola, Suomen Kuvalehden 
kolumnisti

Pihla Hakala, Iltalehden kesätoimittaja 
2013, Petri Hakala, Iltalehden päätoimit-

tajaksi Satakunnan Kansan päätoimittajan  
paikalta palaava mediapomo

Sami Lukkari, Eeva-lehden AD, Anna 
Lukkari, Iltalehden taittaja, Matti Luk-
kari, Iltalehden AD, eläkkeellä

Pasi Liesimaa, Iltalehden valokuvaaja, 
Eero Liesimaa, Iltalehden valokuvaaja,  
Ensio Liesimaa, freelancetoimittaja

Tuomas Nyholm, Ilta-Sanomien toi-
mittaja, Timo Nyholm, Ilta-Sanomien 
toimittaja, eläkkeellä

Laura Oja, freelancevalokuvaaja, Vesa 
Oja, Helsingin Sanomien valokuvaaja, 
eläkkeellä

Jarkko Vesikansa , kustannuspääl-
likkö, Jyrki Vesikansa Iltalehden ja 
Kauppalehti Option artikkelitoimittaja, 
eläkkeellä

Kaisa Hakala, Iltalehden taittaja, Riit-
ta Hakala, Iltalehden AD, eläkkeellä

Vappu Korppi, Iltalehden taittaja, Hely 
Korppi, Iltalehden toimittaja, eläkkeellä

Laura Räihä, freelancetoimittaja/sisus-
tusarkkitehti, Tuomas Näveri, toimittaja/ 
tohtoriopiskelija, Vesa Näveri , Ori- 
m at t i la n Sa nom ien pä ätoi m it t aja , 
eläkkeellä

toimittajia monessa polvessa

ledare

land de viktigaste 
nyheterna mot slu-
tet av oktober fanns 
nyheten om att den 

centrala arbetsmarknadsupp-
görelsen, det vill säga syssel-
sättnings- och tillväxtavtalet 
(fi. tupo), blir av. Medan nyhets-
förmedlingen fokuserade på för-
handlingarna mellan de stora 
förbunden och exportbranscher-
na glömde många journalister 
kanske bort att man i samband 
med detta också förhandlade om 
den egna branschens löneuppgö-
relse. Så sent som i våras fördes 
de svåra förhandlingarna om de 
egna arbetsvillkoren och riksför-
likningsmannens medlingsbud 
godkändes ju bara ett par timmar 
innan strejken skulle inledas.

Avtalet blev slutligen av, men 
det gäller inte pressen. Tidnings- 
och tidsk rif tsjourna listerna 
stannade utanför den centrala 
löneuppgörelsen eftersom Medi-
ernas centralförbund och Jour-
nalisförbundet inte lyckades nå 
enighet om i vilket skede och med 
hurdana löneförförhöjnings-
modeller pressen skulle ha gått 
med. Det avtal för pressen som 
godkändes i maj löper ut om ett 
knappt år, i slutet av september 
2014. De nya, svåra avtalsför-
handlingarna lurar alltså redan 
bakom hörnet men innan det 
hinner man säkert genomföra 
nya tunga samarbetsförhand-
lingar i många av de tidningshus 
som redan är tärda av alla för-
ändringar och överdimensione-
rade inkomstförväntningar.

 
nedskärningar och uppsäg-
ningar leder också lätt till oenig-
het och motsättningar mellan 
arbetstagarna. Därför skulle det 
vara viktigt att stärka journalis-
ternas kollegiala samhörighet 
och att också ta hand om dem 
som blir arbetslösa. Samhörig-
het är ett urvattnat mantra men 
det är just det journalisterna be-
höver i en tid där konkurrensen 
blir allt hårdare. Problemet är att 
samhörigheten vanligtvis endast 
förverkligas på arbetsplatserna i 
samband med att folk utför sina 
arbetsuppgifter, dvs mellan ”det 
egna husets folk”. Kontakterna 

till världen utanför den egna 
redaktionen blir vanligtvis få.  
Föreningarna, så som HJF som 
verkar i huvudstadsregionen, 
hjälper de aktivaste medlem-
marna att bli bekanta med var-
andra men i praktiken når verk-
samheten endast en del av alla 
medlemmar. Kontakterna till 
journalister som är verksamma i 
andra föreningar är också betyd-
ligt mer slumpmässiga.

 
att öka samarbetet och kontak-
terna är viktigt också med tanke 
på intressebevakningen. Arbets-
givarna slår ihop olika journalis-
tiska områden och verktyg och 
förutsätter att arbetstagarna har 
ett allt bredare kunnande med en 
allt hårdare arbetstakt. Arbets-
tagarna borde förstå kollegerna 
och deras arbete på andra redak-
tioner betydligt bättre, också då 
det handlar om kolleger som ar-
betar inom andra branscher. HJF 
har i år försökt sänka tröskeln för 
samarbete och har därför sökt 
tätare kontakter med andra för-
eningar, bland annat genom att 
ordna gemensamma evenemang, 
utflykter och utbildningar. Mest 
samarbete har vi haft med Tid-
skriftsjournalisternas förbund i 
Finland (SAL) men vi har också 
räckt ut handen till de närmaste 
grannarna, dvs journalistför-
eningarna som är verksamma i 
Södra Finland.

 
på olika håll söker samarbetet 
fortfarande sina former. Det har 
också förekommit förslag om 
att HJF och SAL går samman. 
Den möjligheten ventilerade 
SAL:s ordförande Hanne Aho 
i sin ledare i föreningens med-
lemstidning Lööppi (3/2013). 
HJF är redo att utreda ett djupt 
samarbete – rentav en samman-
slagning – med alla intresserade 
föreningar men kontakterna kan 
ökas och förbättras också med 
de föreningsstrukturer som re-
dan existerar. Det viktigaste är 
att samarbetet gagnar alla par-
ter, och allra främst de vanliga 
medlemmarna.

B

jyrki Räikkä
HJF:s ordförande

Ei oiKoTiETä
päätoimittajan pojalle

un MTV3:n vas-
taava päätoimitta-
ja Merja Ylä-Ant-
tila aloitti uransa, 

lahjakkuudet revittiin töihin 
kesken opintojen. Keväällä 
valmistunut Aleksi Ylä-Ant-
tila on tulossa alalle vaikeaan 
aikaan.

Vuonna 1982 Y leisradion 
kanavilla ohjelmiaan esittävä 
Mainos-T V muutti nimen-
sä MTV:ksi. Suomella meni 
lujaa, MTV oli nousussa, ja 
kesätoi m it t ajia pa l k at t i i n 
huolettomasti. 

Muun muassa 22-v uotias 
Merja Kivinen pääsi näy t-
tämään k y ntensä MT V:llä. 
H ä me en l i n n a s t a kot oi si n 
oleva valtiotieteen ylioppilas 
on hankkinut tuntumaa toi-
mittajan työhön jo Hämeen 
Sanomissa.

Vuonna 2013 A leksi Y lä-
Anttila on valmistunut toi-
m it t aja k si ja t yösken nel-
l y t  k e s ä n  I lt a - S a n om i en 
urheilutoimituksessa. 

Syksyn tullen hän on siir-
ty ny t tekemään freelance-
vuoroja IS-Urheilun verkko-
toimituksessa sekä pelivihjeitä 
Urheilusanomiin.

VaKiTuisET TyöPaiKaT 
oVaT haRVassa

 
Merja Ylä-Anttila ja Aleksi Ylä-
Anttila ovat äiti ja poika. Pää-
toimittaja ja toimittaja.

He edustavat myös ääripäi-
tä alalle tulon ajoituksessa: 
Merja Kivinen jäi Maikkarille 
pysyvästi vuonna 1982 kesä-
työnsä jälkeen. Vuonna 1984 
Merja vakinaistettiin, ja kuten 
tapana oli, hän jätti yliopisto-
opintonsa kesken.

Aleksi Ylä-Anttilalla ei ole 
takeita säännöllisistä työvuo-
roista, mutta freelancerin kan-
nattaa olla aina tavoitettavissa.

Aleksi valmistui Turun am-
mattikorkeakoulun viestinnän 
linjalta tämän vuoden kevääl-
lä. Tiettävästi vain yksi hänen 
kurssikavereistaan on saanut 
vakituisen työpaikan.

– Kurssikaverini työskenteli 
turkulaisella radiokanavalla jo 
opiskeluajan. Itse en todella-

k kaan odota heti vakituista työ-
paikkaa vaan olen tyytyväinen 
keikkoihin, Aleksi Ylä-Anttila 
sanoo.

yT-nEuVoTTEluissa 
Pomon PaiKalla

Haastattelun jälkeen MT V 
Media irtisanoi 20 työnteki-
jää ja lisäksi 10 lähtee muilla 
järjestelyillä.  

Päätoimittajana Merja Ylä-
Anttila joutui yt-neuvottelui-
hin työnantajan roolissa.

– Tilanne ei ole minullekaan 
helppo. MTV:lle tullessani olin 
nuori likka ja olen kasvanut toi-
mituksen mukana. Tunnemme 
toisemme hyvin ja olemme kol-
legojen kanssa perheenomai-
nen yhteisö, Merja Ylä-Anttila 
kertoo.

Viime aikoina monet me-
d i ap omot ov at si i r t y ne et 
pienyrittäjiksi ja konsulteiksi. 
Tämä tie ei Merja Ylä-Anttilaa 
houkuttele.

– En ole leipiintynyt. Meil-
lä on ohut hallinto, ja vaikka 
rankkojakin asioita tapahtuu, 
on mieletöntä olla mukana 
tuotekehittelyssä tämän ison 
muutoksen aikana, kun sisäl-
löntuotantoon on tullut ties 
mitä härpäkkeitä.

maTKalla KohTi  
unElmia

Äitinä Merja Ylä-Anttila ei jar-
rutellut Aleksin ammatinvalin-
taa – vaikka onkin seurannut 
median murrosta eturivissä.

– Totta kai tiedostan itsessä-
ni myös huolta ja ajattelen, että 
Aleksin tilanne olisi vakaampi, 
jos olisi leipäpuu sovittuna. Ih-
misen pitää kuitenkin kulkea 
omia unelmiaan kohti ja uskoa, 
että elämä kantaa.

Merja Ylä-Anttilan lähipii-
rissä ei ollut toimittajia hänen 
lapsuudessaan eikä nuoruudes-
saan. Ammatinvalintansa Mer-
ja teki äidinkielenopettajansa 
kannustamana.

– Minua äidin ja isän ammat-
ti on kiehtonut aina. 

Aleksia on inspiroinut toi-
mittajan uralle sekä äidin 
että isän – Yleisradiolla työs-

kentelevän Ari Ylä-Anttilan 
– esimerkki.

– Osasin luetella ministe-
reiden nimiä heti puhumaan 
opittuani, työskentelihän äiti 
politiikan toimittajana, Aleksi 
Ylä-Anttila virnistää.

– Vanhempani olisivat var-
maan voineet kitkeäkin in-
nostukseni ammattialaansa 
kohtaan, mutta sitä he eivät ole 
tehneet.

moniosaamisEsTa  
on hyöTyä

A leksi Y lä-A nttilan v uosi-
kurssilaisia koulittiin opin-
tojen aikana ennen kaikkea 
moniosaajiksi.

– Meitä kannustettiin pois 
konservatiivisesta ajattelusta 
ja etsimään uudenlaisia ker-
ronnan tapoja. Samoin tv-puo-
lella opetettiin tekemään eri 

työväiheet itse.
– Mielestäni kaikkien kan-

nattaisi osata kaikkea sen ver-
ran, että pystyy tarvittaessa 
loikkaamaan eri tehtäviin.

Merja Ylä-Anttila huomaut-
taa, että nykymediassakin tar-
vitaan myös erikoistumista ja 
syvää asiantuntemusta. Aleksi 
Ylä-Anttila nyökyttelee.

– Ylellä isäni Ari on pystynyt 
tekemään enemmän Long Play 

-tyyppistä journalismia.
Aleksia kiinnostaa toimitta-

jan työssä sekä hidas että hek-
tinen tekeminen.

– Viime kesänä koin eniten 
riemua, kun olin nettivuorossa 
ja Ilta-Sanomat uutisoi ensim-
mäisenä Suomessa tunnetun 
pikajuoksijan dopingkäryn.

inTohimona  
KäsiKiRjoiTTaminEn

Aleksi Ylä-Anttilan sukupol-
ven toimittajat ovat valmis-
tautuneet siihen, että he voivat 
tehdä  muitakin töitä.

Yksi Ylä-Anttilan kurssi-
kavereista jatkoi saman tien 
opi ntoja teolog isessa t ie -
dek unnassa. Toinen py rk i 
kauppakorkeakouluun.

– Myöskään minun koulu-
tukseni ja tähänastisen työ-
kokemukseni ei tarvitse tar-
koittaa, että olisin välttämättä 

eläkeikään asti toimittaja. Suh-
taudun intohimoisesti myös 
käsikirjoittamiseen. Kirjalli-
suus ja historiakin kiinnosta-
vat, Aleksi Ylä-Anttila sanoo.

Äitiään hän muistuttaa sii-
tä, että välillä täytyy muistaa 
myös levätä.

– Itsekään en välttämättä le-
pää aina tarpeeksi, mutta sinun 
pitäisi muistaa, että et ole enää 
kolmikymppinen, Aleksi Ylä-
Anttila sanoo.

– Miten niin! Me viisikymp-
piset ollaan kokeneita ja har-
jaantuneita! Merja Ylä-Anttila 
puolustautuu. n

”vanhempani olisivat  
varmaan voineet kitkeäkin 
innostukseni ammattialaansa 
kohtaan, mutta sitä he eivät 
ole tehneet.”

Merja ja Aleksi Ylä-Anttila ovat äiti ja poika,  
päätoimittaja ja toimittaja.

vi byggeR bRoaR  
och sänkeR  
tRösklaR
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onen  toimitta-
ja n t yökoneel la 
Facebook ja Twit-
ter ovat auki läpi 

työpäivän. Toisessa ääripäässä 
ovat toimittajat, jotka suhtau-
tuvat sosiaaliseen mediaan 
erittäin nuivasti ja luottavat 
mieluummin perinteisiin työ-
välineisiin: puhelimeen, ky-
nään, lehtiöön ja uutisnenään.

Ensim mä iseen r yh mä ä n 
kuuluvat usein nuoren polven 

ToimiTTajan Työn
somE sähköisTää

SOSIAAlISeN MedIAN elI SOMeN käYTTö ON JO JONkIN AIkAA 
OlluT kIINTeä OSA JOuRNAlISTIeN JA TIedOTuSVälINeIdeN 

TOIMINTAA. TOIMITTAJIeN SuHTAuTuMINeN SOSIAAlISeeN  
MedIAAN VAIHTelee INNOSTukSeSTA VäHäTTelYYN.

Teksti: Juhavaltteri Salminen

M

Tom laine vetää
marraskuussa sosiaalisen 
median illan Tekniska 
Salenissa Helsingissä. 
Tilaisuuden järjestää HSY.

journalistit, jälkimmäiseen 
vanhan koulukunnan ”jalka-
työläiset” – ja monen toimit-
tajan näkemykset sosiaalisesta 
mediasta ovat jossain näiden 
ääripäiden välillä.

– Vanhan ja uuden polven 
toimittajat omaksuvat sosiaali-
sen median välineet käyttöön-
sä hyvinkin eri tavoilla,  sanoo 
sosiaalisen median strategisti 
Tom Laine. Hän on sosiaali-
seen mediaan erikoistuneen 

HC Services Oy:n pääkoulut-
taja sekä crowdsourcing-yritys 
Innopinionin toimitusjohtaja.

Laineen mukaan kumpi-
kin koulukunta tekee työtä 
pohjimmiltaan aivan samalla 
tavalla.

– Kokeneille vanhan polven 
journalistille verkostot ovat 
vain reaalimaailman sosiaali-
sia kontakteja. Nuoren polven 
toimittajilla käytänteet ovat 
aivan samat, mutta he verkos-
toituvat sosiaalisen median ja 
erilaisten verkostointityöka-
lujen avulla. Side jää löyhem-
mäksi eikä henkilökohtaista 
luottamussuhdetta ehkä ole, 
Laine vertaa.

sosiaalinEn mEdia 
ERiKoisTuu

Laineen näkemys toimittajan 
ja sosiaalisen median suhteesta 
on kuitenkin selvä: toimittajan 
on syytä olla läsnä sosiaalisessa 
mediassa.

– Sosiaalisesta mediasta on 
tullut varsin varteenotettava 
uutislähde. Tarjolla on uutis-
vinkkejä ja erittäin reaali- 
aikaista tapahtumaseurantaa.

Toimittaja n t yövä lineik-
si Laine nostaa ensisijaisesti 
Facebookin, Twitterin ja Lin-
kedIn-verkkoyhteisöpalvelun.

– Facebook ei ole ammatil-
lisessa mielessä niin tärkeä, 
mutta Facebookissa massat 
ovat niin suuria, että siellä 
kannattaa olla. Twitterin vah-
vuuksia ovat reaaliaikaisuus 
ja uutisvinkkien löytäminen. 
LinkedIn on verkostoitumi-
seen erittäin hyödyllinen, Lai-
ne avaa.

Toimittaja voi kuitenkin  
nykyään sotkeutua herkästi  

sosiaalisen median lonkeroi-
hin. Palveluiden määrä on kas-
vanut rajusti.

– Alun perin palveluja syntyi, 
jotta pystyttiin tekemään yhtä 
tai kahta täsmäjuttua. Pikku-
hiljaa esimerkiksi Facebook al-
koi lisätä ominaisuuksia, jotta 
se vastaisi paremmin kasvavan 
käyttäjäkunnan tarpeisiin. Nyt 
on alkanut näkyä, että toimin-
toja on liian paljon.

uusiin PalVEluihin  
Ei KannaTa RynnisTää

Nyt pinnalle onkin noussut 
Instagramin ja Pinterestin kal-
taisia yksinkertaisia palveluja, 
Laine kertoo.

– Ne ovat selkeitä ja yhteen 
tietty yn asiaan tarkoitettu-
ja. Ihmiset tietävät, että juuri 
tämä on paras tapa tehdä tämä 
yksi asia, Laine kuvailee.

Laine myöntää suoraan, että 
tilanne on toimittajalle vaikea.  
Monia palveluita on vaikea 
hallita.

– Älä lähde testaamaan kaik-
kea kerralla, vaan valitse yksi 
tai kaksi sinulle sopivaa palve-
lua, Laine neuvoo.

– Ei myöskään kannata läh-
teä uusiin juttuihin kovin hel-
posti mukaan. Palvelun pitää 
saavuttaa tietty käyttäjämää-
rä, jotta siitä saa hyötyä.  

silminnäKijöisTä  
Tuli KilPailijoiTa

Käytännön työssä sosiaalinen 
media tuo mukanaan mahdol-
lisuuksien lisäksi pulmallisia 
tilanteita. Reaaliaikaisuus ei 
ole internetin aikakaudella 
vain hyvä asia.

– Etulyöntiasemaa ei mitata 

”Etulyöntiasemaa ei mitata 
päivissä, vaan minuuteissa  
ja jopa sekunneissa.”

”Somen eri kanaviin ei kannata lähteä suin päin mukaan.  
On tärkeää tiedostaa, mitä siellä haluaa saavuttaa”, 
varoittaa Tom laine.

FaceBook: Maailman suurin sosiaalisen median palvelu. 
jopa yli miljardi käyttäjää.

+ Massat valtavat, Facebookista löytää 
usein etsimänsä
+ Viraali-ilmiöt: ihmiset jakavat asioita 
ja ”tykkäävät”, jos ne miellyttävät
+ Journalistit voivat luoda seuraaja-
kuntaa saamalla jakoja ja tykkäyksiä

– Hakufunktiot ovat huonot
– Viestien ja yksityisten keskustelui-
den tietoturvaongelmat. Esimerkiksi 
bugin tai päivityksen kautta yksityinen 
viesti voi päätyä vahingossa julkiseksi. 

twitter: Mikroblogipalvelu, jossa lähetetään korkeintaan 140 merkin  
pituisia viestejä eli twiittejä. satoja miljoonia käyttäjiä ja päivittäisiä twiittejä.

+ Useimmissa twiiteissä linkki ulkoi-
seen materiaaliin (esim. uutisjuttuun)
+ Hashtagit eli asiasanatunnisteet 
auttavat ymmärtämään, miksi jotain 
linkkiä kannattaa seurata
+ Uutisseuranta on reaaliaikaista 

– Viestin lyhyys on haasteellista 
– Asiantuntijuuden korostamiseen on 
tarjolla äärimmäisen niukat profiilit

linkedin: ammatillinen verkostoitumisväline. yli 200 miljoonaa käyttäjää.

+ Maailman paras väline ammatti-
maiseen kanssakäymiseen
+ Asiantuntijuuden korostaminen  
ja löytäminen on helppoa 

– Ei käydä syvällisiä keskusteluja.  
Herätetään alustava kiinnostus, 
keskustelu siirretään usein muuhun 
kanavaan.

pinterest: kuvapalvelu, jossa luodaan ja kootaan johonkin  
teemaan perustuvia kokoelmia. noin 70 miljoonaa käyttäjää.

+ Maailman nopeimmin kasvava  
sosiaalisen median kanava 
+ Kuvallisessa kerronnassa erittäin 
helppokäyttöinen ja tehokas
+ Näyttävien, visuaalisten kokonai-
suuksien rakentaminen (kuva- ja 
videokollaasit, sähköinen portfolio)

– Hakufunktiot todella minimaaliset
– Haastavaa verkostoitua

google+: Maailman toiseksi suurin sosiaalisen median palvelu.  
”googlen haastaja Facebookille”. noin 400–500 miljoonaa käyttäjää.

+ Massat ovat suuret
+ Tuotettu sisältö (statuspäivitykset, 
yritys- tai henkilöprofiilit) nousee 
oletettavasti hyvin korkealle myös 
Googlen hakutuloksissa

– Esimerkiksi Suomessa edelleen  
passiivinen, vaikka palvelulla on  
yli 100 000 suomalaista käyttäjää
– Varsinaista kohdeyleisöä ja omaa 
käyttötapaa ei ole vielä löytynyt 

irc-galleria ja suoMi24: suomalaisia yhteisöpalveluita

+ Kummallakin on edelleen satoja-
tuhansia aktiivisia käyttäjiä, minkä 
takia ne ovat merkittäviä

– Keskustelun taso usein alhainen, 
eivät kovin vakavasti otettavia

päivissä, vaan minuuteissa ja 
jopa sekunneissa. Sosiaalises-
sa mediassa ei ole kyse siitä, 
kuka saa skuupin huomiseen 
lehteen, vaan siitä, kuka löy-
tää ensimmä isenä lä hteen 
keskeltä tapahtumaa, Laine 
havainnollistaa.

Toimittajan pitää pystyä 
arvioimaan lähteitä nopeasti. 
Laine muistuttaa.

– Jos Twitteriin tulee viesti 
jostakin isosta tapahtumasta, 
onko se totta? Kuka lähetti al-
kuperäisen viestin?

Lisäksi sosiaalinen media 
pakottaa toimittajan usein 
kilpailemaan muidenkin kuin 
kollegoiden kanssa. ”Uutisoi-
maan” pääsee kuka tahansa, 
joka sattuu olemaan ensimmäi-
senä tapahtumapaikalla. Viesti 
voi lähteä leviämään hurjal-
la vauhdilla, kun sitä jaetaan  
sosiaalisessa mediassa. 

Laineen mukaan moni toi-
mittaja pohtii, mitä lisäarvoa 
toimittaja voi enää sadan luke-
mansa twiitin jälkeen omalla 
työllään muodostaa.

– Journalisti tekee tässä 
kohtaa sitä työtä, jota hän te-
kee muutenkin. On kyettävä 
olemaan objektiivinen ja neut-
raali ja tunnistamaan tulvasta 
olennainen. Mitä oikeasti on 
tapahtunut ja miksi?

Keskeinen toimittajakunnan 
pelko on myös se, että sosiaa-
linen media  kietoo käyttäjät 
verkkoonsa pitkiksi ajoiksi.

– Siitä ei kannata ahdistua. 
Some ei ole 24/7-työkalu. n
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crowdsourcing on Suomessa 
vahva tapa tuottaa sisältöä. Suo-
meksi puhutaan esimerkiksi jouk-
koistamisesta tai yleisön osallis-
tamisesta. Käytännössä yleisö siis 
tuottaa yhdessä sisältöä.

Yksinkertaisimmillaan esimer-
kiksi yritys voi järjestää avoimen 
kilpailun, jossa tehtävänä on vaik-
kapa suunnitella yritykselle uusi 
logo. Kilpailuun voi osallistua kuka 
tahansa, ja voittajalle voidaan lu-
vata rahallinen tai muu palkkio. 
Käytännössä kyse on normaalista 
tarjouskilpailusta, mutta julki-
suus voi tuoda satoja, jopa tuhansia 
osallistujia.

Käytännössä muukin yhteinen, 
julkinen sisällöntuotanto on jouk-
koistamista. Tunnetuin esimerk-
ki crowdsourcingista hy vine ja  
huonoine puolineen lienee toimit-
tajienkin käyttämä Wikipedia.

Mitä on crowd- 
sourcing?
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ToimiTTajan
maahanmuuTTajillE
ura urkEnEE

WAlI HASHI, lARISA pelle JA pOlINA kOpYlOVA VAlAVAT uSkOA  
SIIHeN, eTTä VAlTAVäeSTöä puHuTTeleVAA JOuRNAlISMIA  
VOIVAT TeHdä MuuTkIN kuIN SYNTYpeRäISeT SuOMAlAISeT.   

Tekstit: leila Itkonen  kuvat: Tanja Mikkola

un Wali Hashin 
kirjoitus “Voim-
meko me mamut-
kin nostaa kissan 

pöydälle” julkaistiin viime ke-
sänä  Yleisradion verkkosivuil-
la, suomalaisella valtamedialla 
meni sormi suuhun.

Y htä k k iä ka ik k ien va lp-
paiden tiedotusvälineiden oli 
reagoitava somalitaustaisen 
toimittajan valtaväestöä kos-
kevaan väitteeseen, jonka mu-
kaan alkoholi on nykyisin suo-
malaisten pahin vihollinen.  
Yli 100 000 lukijaa hetkessä 
kerännyt kirjoitus oli otettava 
huomioon.

– Olin tarjonnut juttua mo-
nelle eri toimeksiantajille, mut-
ta koska kukaan ei tilannut sitä, 
kirjoitin lopulta tekstin puoles-
sa tunnissa, Hashi kertoo.

somaliTausTainEn 
ToimiTTaja on  
haRVinaisuus

Juttua ta rjotessaa n Hashi 
tunnettiin jo  vuoden 2008 tv-
dokumentista, joka käsitteli 
somalialaisia merirosvoja.

Verkkokolumnissa näkökul-
ma oli kuitenkin poikkeuksel-
linen: maahanmuuttaja pohti 
valtaväestön ongelmaa.

Wa li Hashista on t u llut 
n ä k y v ä m a a h a n muut t aja-
journalisti. Lokakuussa hän 
pohti Journalismin päivän oh-
jelmaan kuuluneessa esityk-
sessä, onko maahanmuuttajis-
ta suomalaismedialle hyötyä 
vai haittaa.

– Olen todella tietoinen siitä, 

k kuinka naurettavan vähän me-
dia hyödyntää maahanmuutta-
jien osaamista journalisteina, 
Hashi sanoo.

Hän kokee olevansa edelleen 
Suomessa outo lintu.

– Pohjoismaissa ei ole tie-
tääkseni ketään muuta soma-
litaustaista toimittajaa, joka 
työskentelisi myös uuden koti-
maansa kielellä.

 
alKuun PääsEminEn 
on VaiKEinTa

Pieta rista Suomeen muut-
taneen inkerinsuomalaisen 
toimittajan Larisa Pellen oli 
aluksi vaikeaa saada alansa töi-
tä. Venäjällä hän oli ollut brän-
di ja kirjoittanut muun muassa 
Venäjän Elleen. Sitä ennen hän 
oli työskennellyt muun muassa 
vuoden verran päätoimittajana 
Aktivist -lehdessä.

Suomi veti kuitenkin puo-
leensa, asuihan Pellen lähisuku 
Suomessa. Hän ei kuitenkaan 
mainostanut itseään työmark-
kinoilla inkerinsuomalaisena.

– Ensimmäisen Suomen-
vuoden ajan tunsin oloni tosi 
epämääräiseksi. Tuloni pu-
tosivat lähes nollaan. Aloin 
löytää paikkaani vasta, kun 
suomalainen kuvaaja py ysi 
minua työparikseen, Larisa 
Pelle kertoo.

ylläTTäVä yhdisTElmä 
KiinnosTaa

Polina Kopylova muutti Pie-
tarista Suomeen miehensä luo. 
Hän uskoi aluksi joutuvansa  

luopumaan ammatistaan koko-
naan. Muuttaessaan Kopylova 
osasi suomea vain muutaman 
sanan. Kieli vaihtui suomeen 
ensin aviomiehen kanssa kes-
kustellessa. Kolmisen vuotta 
sitten Kopylova uskaltautui 
myös kirjoittamaan lehtijuttu-
ja uudella kielellä.

Sitä ennen hän oli tehnyt jo 
muun muassa Voima-lehden 
äänikolumneja suomeksi.

Nyt töitä on riittänyt.
– Minua pidetään sopivan 

ristiriitaisena hahmona. Olen 
toisaalta osa sitä epämääräistä 

riskiä, joka liittyy ulkomaa-
laisuuteen ja esimerkiksi ve-
näläiseen politiikkaan, mut-
ta toisaalta puhun suomea ja 
edustan mallikasta kotoutu-
mista suomalaisen miehenikin 
takia, Kopylova hymähtää.

EnEmmän EdiToiTaVaa, 
oiValTaVamPia  
näKöKulmia

Kopylova, Hashi ja Pelle myön-
tävät, että heidän kirjoitta-
massaan kielessä on enemmän 
editoitavaa kuin syntyperäis-

• Freelancetoimittaja, 
opiskelija.
• Inkerinsuomalainen. 
Muutti Pietarista Suomeen 
vuonna 2006.
• Valmistunut Pietarin 
yliopistosta vuonna 2002, 
pääaineenaan journalismi.
• Opiskelee parhaillaan  
Taideteollisen korkeakoulun 

dokumentaarisen elokuvan 
linjalla.
• Erikoistunut kehitys-
maihin. Kirjoittaa suomeksi 
muun muassa Kehitys-
lehteen ja Maailman
Kuvalehteen.
• Toimeksiantajia myös  
Venäjällä ja muissa maissa.
• Valokuvaa osin itse. 

lARISA pelle, 36

• Freelancetoimittaja.
• Muutti Somaliasta Suomeen  
pakolaisena 21 vuotta sitten.
• Suorittanut Paasikivi-
Opiston viestinnän linjan 
vuonna 2000. Aiemmalta 
ammatiltaan puuseppä.

• Työllistyy pääasiassa Yleis-
radion kautta. Pääsi kiinni  
kirjoittavan toimittajan  
ammattiin, kun asui 
2004–2005 Lontoossa ja sai 
kirjoittaa BBC:lle omalla 
äidinkielellään.

• Tuli Suomessa tunnetuksi  
seitsemän vuotta jatkuneen 
Turku-TV:n makasiiniohjelma 
Jambon myötä.
• On kirjoittanut ja kirjoittaa  
edelleen useisiin suomalais- 
lehtiin.

WAlI HASHI, 42

• Freelancetoimittaja.
• Kotoisin Venäjältä.
• Muutti Suomeen vuonna 
2002 suomalaisen avio-
puolisonsa takia.
• Valmistunut Pietarin 
yliopistosta tv-toimittajaksi 
vuonna 1997.
• Kirjoittanut suomeksi 
muun muassa Voima-

lehteen. Kolumnistina 
Pam-lehdessä.
• Suomessa toimi ensin  
venäjäkielisen Spektr-lehden 
harjoittelijana ja myöhem-
min lehden vapaaehtoisena 
avustajana. Työskennellyt 
myös media-assistenttina  
ja kääntäjänä.

pOlINA kOpYlOVA, 37

ten suoma la istoi m it t ajien 
teksteissä.

– Jonkinlainen työparijär-
jestelmä olisi mainio. Vaikka 
ulkomaalaistaustainen toi-
mittaja ei ehkä osaa kirjoittaa 
täydellistä suomea, hänellä voi 
olla kapasiteettia luoda oival-
tavia näkökulmia, Kopylova 
muistuttaa.

Larisa Pelle on erikoistunut 
kehitysmaakysymyksiin. Hän 
kirjoittaa muun muassa Geoon 
ja National Geographiciin.

– Minulla olisi töitä enem-
män kuin ehdin ottaa vastaan. 

polina kopylova on siirtynyt vihdoin täysipäiväiseksi freelance-toimittajaksi.

”Jatkan opintojani siksikin, että ala muuttuu niin 
hurjaa vauhtia, että on pakko kehittää uusia taitoja”, 
dokumentaarista elokuvaa opiskeleva larisa pelle sanoo.

Wali Hashi uskoo ammatilliseen tulevaisuuteensa. ”Media tarvitsee  
kulttuurintuntemustani, kieltäni – ja jopa ulkonäköäni”, Hashi sanoo.

Suomeksi kirjoitan edelleen 
satunnaisesti, mutta Sanoma 
Magazinesin naistenlehtien 
avustamisen lopetin sen jäl-
keen, kun sopimusehdot muut-
tuivat, Pelle kertoo.

Yleisesti Pelle on harmissaan 
siitä, että ulkomaalaistaustai-
set toimittajat eivät työllisty 
Suomessa.

– Ajatella a n ko, et t ä me 
emme osaa tai pysty puhutte-
lemaan suomalaisia? Katuku-
vassa näkyy paljon ulkomaa-
la istausta isia suoma la isia, 
mutta mediassa työskentelee 

vain kantasuomalaisia kirjoit-
tajia, juontajia ja valokuvaajia, 
Pelle sanoo.

Wa l i  Ha sh i kehuu Y le ä  
siitä, kuinka hienosti yhteis-
työ sujuu. Hashi muistuttaa, 
että toki ulkomaalaistaustai-
sen toimittajan rekrytoimi-
nen vaatii työnantajiltakin 
rohkeutta.

– Uskon kuitenkin, että riski 
kannattaa. Tiedän paljon maa-
hanmuuttajia, joita toimittajan 
työ kiinnostaa, ja moni heistä 
puhuu paljon parempaa kieltä-
kin kuin minä. n

”vaikka ulkomaa-
laistaustainen  
toimittaja ei ehkä 
osaa kirjoittaa  
täydellistä suomea, 
hänellä voi olla 
kapasiteettia luoda 
oivaltavia näkö-
kulmia.”
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ehkäisee kyynistymistä
Työnohjaus
TYöNOHJAuS pARANTAA TYöN lAATuA JA TYöSSä JAkSAMISTA. 
IHMeISIIN SekääN eI pYSTY, eSIMeRkIkSI pAIkkAAMAAN HuONOA 
JOHTAMISTA.  Teksti: Seppo Metso  kuva: krista partti

STReSSIN HOITO ON delegOITu lääkäReIlle JA  
MuIlle ASIANTuNTIJOIlle. SAMAllA ON SIVuuTeTTu  
IHMISeN OMA ASIANTuNTeMuS, TYöNOHJAAJA  
lAuRI HeIkkIlä SANOO.  Teksti ja kuva: Seppo Metso

o o g l e  l ö y t ä ä  
32 10 0 t u lo s t a 
haulla ”Mitä on 
työnohjaus”. Mo-

nessa mediatalossa menetelmä 
on silti vieras. Tälle aukeamalle 
kollega etsi työnohjausta saa-
neita journalisteja haastatel-
taviksi sekä soitoilla toimituk-
siin että työnohjauksen laatua 
ja koulutusta valvovan Suo-
men Työnohjaajat ry:n kautta. 
Haastateltavia ei löytynyt.

 Työnohjaus on työhön ja työ-
yhteisöön liittyvien ongelmien, 
kokemusten, kuormitusteki-
jöiden ja tunteiden käsittelyä 
ja selventämistä säännöllisissä 
tapaamisissa koulutetun työn-
ohjaajan johdolla. Tavoitteena 
on vapauttaa voimia, luovuutta 
ja ajattelua työhön ja sen rajo-
jen tunnistamiseen.

Työnohjaus mielletään usein 
virheellisesti jonkin lajin tera-
piaksi siitä huolimatta, että 
työnohjaajan oma tausta voi 
olla mikä tahansa agrologista 
diplomi-insinööriin. Suomen 
työnohjaajat ry. edellyttää jä-
seniltään vähintään kaksivuo-
tista työnohjaajakoulutusta, 
jossa opitaan hallitsemaan 
ohjausprosessi.

A lu n per i n hoiv a-a la l la 
syntynyttä työnohjausta käy-
tetään nykyisin monilla am-
mattialoilla. Yleinen luulo on, 
ettei omaa työtä voi ymmärtää 
muu kuin toinen saman alan 
ihminen.

Toimittuani liki 30 vuotta 
journalistina ja v uosikym-
menen työnohjaajana en ole 
huomannut, että journalistien 
työnohjausten sisällöt eroaisi-
vat muiden alojen sisällöistä. 
Keskeisiä aiheita ovat töiden 
(uudelleen)organisointi, kiire, 
kohtuuttomaksi paisunut työ-
määrä, esimies-alaissuhteet, 
oikeudenmukainen kohtelu ja 
kuulluksi tuleminen.

Yleisin työskentelymetodi 
on kysely. Työnohjaaja häirit-
see ohjattavien samaa kehää 
kiertäviä ajatuksia tarkoituk-
sellisesti ja kyseenalaistaa 
vakiintuneita toimintatapo-
ja. Peiliin katsominen voi olla 
k iv ulias mutta kasvattava 
kokemus.

Toisinaan työnohjaus tuot-

okakuussa 
HSY:n stressi- 
i l l a n  v e t ä n y t 
Lauri Heikkilä 

on antropologi, ylemmän eri-
tyistason terapeutti, työnoh-
jaaja ja kouluttaja.

– Pyysin yhdessä koulutuk-
sessa 24:ää sairaanhoitajaa 
unohtamaan kaiken mitä he 
tiesivät stressistä sekä kysy-
mään omalta keholtaan, mikä 
kaikki sai heidät voimaan 
hyvin. Jokaisen ykkössijal-
la olivat hyvät ihmissuhteet. 
Voidaan nähdä myös niin 
päin, että hyvät ihmissuhteet 
vähentävät stressiä, Heikkilä 
sanoo.

Heikkilä kritisoi vallitsevaa 
ihmiskäsitystä, jossa ihminen 
on unohdettu.

– Jo se, miten terveyttä ja 
kuntoa hoidetaan, on hyvin 
eristävää. Syöt ruokaa joka 
ei lihota ja käyt kolme kertaa 
viikossa lenkillä ja kuntosa-
lilla. Siihen harvoin liittyy 
sosiaalista yhdessä oloa. Tu-
loksena jaksat puurtaa pitkiä 
päiviä valittamatta ja pyörität 
koneistoa mahdollisimman 
hyvin. Sinua ei nähdä ihmi-
senä vaan koneena, jolle joku 
asiantuntija antaa käyttöoh-
jeet, Heikkilä sanoo. 

Se on hallitseva tarina kult-
tuurissamme. Toisinkin voi 
olla. Heikkilä kehottaa itse ku-
takin hiljentymään ja mietti-
mään, mikä on itselle tärkeää.

– Millaiset asiat maailmas-
sa saavat sinut voimaan hyvin 
ja rentoutumaan ja tulemaan 
toiveikkaaksi? Mikä rakentaa 
positiivisuutta? 

Heikkilä kertoo suomalai-
sesta johtajasta, joka ruotsa-
laisfirmassa ollessaan ihmet-
teli, miten työntekijät istuivat 
siellä joka aamu puoli tuntia 
kahvilla ilman kiirettä mi-
hinkään. Puoli vuotta meni 
ennen kuin hän tajusi, että 

siinä istuessaan lörpöttelyn 
lomassa työporukka samalla 
organisoitui ja järjesteli päi-
vän työtehtävänsä.

– Hyvällä tiellä ollaan, jos 
työpaikan keskustelukult-
tuuri houkuttelee pelleile-
mään ja hassuttelemaan ja 
lörpöttelemään.

 
ERisTäyTyminEn  
on sTREssaaVaa

 
Har vassa lehtitalossa pel-
leillään ja lörpötellään. Töitä 
painetaan entistä pienemmäl-
lä porukalla. Kiireettömälle 
juttelulle ei ole tilaa aikatau-
lusyistä eikä fyysisestikään.

– On hirveän stressaavaa, 
k un er istäydy tää n omiin  
lokeroihin. Vaikka on kuin-
ka hektistä ja pakko saada  
asioita hoidettua määräai-
kaan mennessä, aina on het-
ki aikaa ottaa iisisti ja antaa 
tällaiselle lörpöttelyn kult-
tuurille sijaa. Muutos lähtee 
jokaisesta itsestä, ei siitä että 
johto tulee sanomaan, että 
nyt lörpötelkää.

– L ör pöt telyk u lt t uu r ia 
harrastavassa organisaatios-
sa on hyvä työilmapiiri ja vä-
hemmän stressiä. Lörpöttely 
pitää nähdä sellaisena kuin 
kevätaamuna laulavat lin-
nut. Nehän laulavat riemusta 
ja keskustelevat auringon ja 
muiden lintujen ja luonnon 
kanssa. Toisin sanoen ne ra-
kentavat hyvän tilan.

Heik kilä kehottaa jour-
nalisteja ottamaan mallia 
lapsista.

– Lasten leikki on hirveän 
energisoivaa ja rentoa. Lör-
pöttely on erinomainen leikin 
muoto, eikä ole mitään syytä 
unohtaa sitä aikuisena.

Heikkilä rohkaisee myös 
yhteisöllisyyden lisäämiseen. 
Vaikka niin, että jokainen 
kirjoittaa kokemansa ongel-
mat tarralapuille toimituk-
sen seinälle. Kun joku keksii 
ratkaisun, hän   kirjoittaa sen 
viereen toiselle lapulle.

 – Asioiden oleminen nä-
kyvillä rakentaa alitajuisen 
tunteen, että ollaan yhtä.  
Silloin ongelmien ratkaisu ei 
ole ihmisissä vaan ihmisten 
välisissä suhteissa. Ihmisten 
muuttamisen sijaan muute-
taan omia työtapoja. n

g

l

taa osallistujille pettymyksen. 
Odotukset oli viritetty korke-
alle ja silti ”mikään ei muutu”. 

 
onnisTunuT  
Työnohjaus  
PaRanTaa laaTua

 
Tuorein tutkimustieto työnoh-
jauksen vaikutuksista korostaa 
sen ennalta ehkäisevää roolia.

– Esimiesten tulee ymmär-

tää työnohjauksen merkitys 
oman työnsä tukijana ja työn-
tekijöiden työn laadunvarmen-
tajana, terveystieteen tohtori 
Maj-Lis Kärkkäinen sanoo. 

Kärkkäisen väitöstutkimus 
työnohjauksesta tarkastet-
tiin lokakuussa Itä-Suomen 
yliopistossa Kuopiossa. Kärk-
käinen käsitteli  työnohjausta 
psykiatrisessa erikoissairaan-
hoidossa. Tuloksia voi soveltaa 

kaikilla aloilla, joilla ollaan pal-
jon tekemisissä ihmisten kans-
sa. Myös journalisti tekee työtä 
omalla persoonallaan.

Kärkkäinen painottaa työn-
ohjauksen ennalta ehkäisevää 
merkitystä.

– Asioiden pohtiminen etu-
käteen ehkäisee kyynistymis-
tä. Ja kyynistyminen on mitä 
suurin syy työpahoinvointiin 
ja siihen, ettei ihminen viihdy 
työssään.

Kärkkäinen ottaa esimerkik-
si eettiset kysymykset. 

– Jos edessä on vain huo-
noja vaihtoehtoja, joista joka 

a si a Mi e h e nä Jour na-
listiliitossa työskentelevä 
työnohjaaja Erkki Kupari 
on vetänyt liitossa eri me-
diatalojen luottamusmiesten 
ja työsuojeluvaltuutettujen 
työnohjausryhmiä. Puolen-
toista tunnin istuntoja oli 
kerran kuukaudessa. Pro-
sessi kesti pisimmillään kak-
si vuotta. Osallistujat ovat 
voineet purkaa istunnoissa 
luottamustoimessaan esiin  
tulleita tilanteita.  

Millaisia asioita työn- 
ohjauksissa käsiteltiin?

– Ryh m issä t ut k it t i i n  
muun muassa eri syistä joh-
tuvia puutteellisia työsuori-
tuksia sekä tilanteita, joissa 
per ust yö on hä mä r t y ny t 
jonkun otettua itselleen lii-
kaa valtuuksia. Samoin on 
tutkittu ohjattavien suhtau-

tumista tilanteisiin, joissa 
henkilöiden väliset suhteet 
hiertävät, Kupari summaa. 

Tärkein opetus ryhmille 
oli, että työpaikan ongelma-
tilanteita on sy ytä pohtia 
yhdessä luottamusmiehen, 
t yösuojeluva lt uutet un ja 
esimiehen kesken tosiasioi-
den pohjalta. Niin että sel- 
viää, mistä kaikki on lähte-
nyt liikkeelle.

– Muuten esimieheltä vie-
dään työkalut saada selville, 
mistä lopulta kiikastaa. Kai-
killa kolmella osapuolellahan 
on vaitiolovelvollisuus.

T y ön o hja u k s en  h y öt y 
tuli muun muassa siitä, että 
ohjattava katsoi peiliin ja 
näki, oliko hän vaikuttanut 
itse ongelman syntyyn tai 
pystyikö vaikuttamaan sen 
ratkaisemiseen. 

tapauksessa on jokin valitta-
va, vapautuu paineista, kun 
ymmärtää joutuvansa toimi-
maan juuri niin kuin toimii. Se 
ehkäisee erilaisia työperäisiä 
häiriöitä.

Myös toinen Itä-Suomen yli-
opistossa syksyllä tarkastettu 
väitöstutkimus puhuu työnoh-
jauksen ennalta ehkäisevästä 
tehtävästä.

– Onnistuessaan työnohjaus 
maksaa itse itsensä ehkäistes-
sään stressiä ja työyhteisöjen 
ristiriitoja, filosofian maisteri 
Aija Koivu summaa psykiatrian 
alan väitöksessään. 

kirjoittaja on journalisti  
ja työnohjaaja

työnohjausta  
luottamusmiehille

”kun ongelmat jaetaan, 
ne stressaavat vähemmän 
ja muuttuvat yhteiseksi 
tutkimuskohteeksi”,  
lauri Heikkilä sanoo.

”Esimiesten tulee ymmärtää työnohjauksen 
merkitys oman työnsä tukijana ja työn- 
tekijöiden työn laadunvarmentajana.”

lörpöttelevä toimitus 
stressaa vähemmän

mahdollisuuKsisTa
sai TiEToa niuKasTi

Toimittajien kokemuksia työn-
ohjauksesta pro gradu -tutkiel-
massaan vuonna 2008 selvittä-
nyt Marja Häkkinen huomasi, 
että ainakin osa työnohjaukseen 
hakeutuneista toimittajista oli 
mieltänyt sen jossain määrin 
terapiatyyppiseksi prosessiksi. 
Häkkinen on journalistitaus-
tainen työnohjaaja, joka myös 
kouluttaa työnohjaajia.

Tutkimuksen mukaan  työn-
ohjaukseen osallistuneilla oli 
ollut ensisijaisesti omaan it-
seen, jaksamiseen ja työyhtei-
sön ihmissuhteisiin liittyviä 
tavoitteita ja odotuksia. Vai-
kutukset muun muassa kriit-
tiseen ajatteluun ja tutkivan 
työotteen oppimiseen jäivät  
kohtalaisen vaisuiksi.  

Haastateltavat eivät muista-
neet, että ryhmissä olisi asetet-
tu työnohjaukselle varsinaisia 
yhteisiä tavoitteita ja kirjattu 
niitä sopimukseen. Työnohja-
ukseen ei tuolloin myöskään 
ole sisältynyt systemaattista 
arviointia.

Kolme neljästä toimittajasta 
oli silti työnohjaukseen tyyty-
väisiä ja koki saaneensa siitä 
hyötyä.     

– Enemmänkin olisi voitu 
saavuttaa, jos ohjattavat oli-
sivat saaneet riittävästi tietoa 
työnohjauksesta menetelmänä, 
sen mahdollisuuksista ja rajoi-
tuksista, Häkkinen toteaa.

Nykyisin on tapana tehdä  
kirjallinen työnohjaussopimus, 
johon kirjataan myös ensim-
mäisillä ohjauskerroilla sovitut 
tavoitteet ja arviointimene-
telmät. Työnohjaajaa voidaan 
myös vaihtaa muutaman tun-
nustelevan istunnon jälkeen, 
mikäli toiminta ei etene halu-
tulla tavalla. n

”Lörpöttely on 
erinomainen 
leikin muoto, eikä 
ole mitään syytä 
unohtaa sitä  
aikuisena.”

”muutos lähtee  
jokaisesta itsestä,  
ei siitä että johto 
tulee sanomaan,  
että nyt lörpö- 
telkää.”

”onnistuessaan 
työnohjaus maksaa  
itse itsensä ehkäis-
tessään stressiä  
ja työyhteisöjen 
ristiriitoja.”
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ääni liiton hallituksesta

ävin  loka k uussa 
Journalismin päi-
villä. Mainio tilai-
suus, kuten a ina. 

Tapasin kollegoja ja kuulin mie-
lenkiintoisia alustuksia.

Pohjavire oli kuitenkin apea. 
Ja mitäpä muuta se olisi voinut 
ollakaan. Journalismi on his-
toriansa pahimmassa kriisissä. 
Vuoden 2008 jälkeen alalta on 
hävinnyt tuhat työpaikkaa.  

tai hetkinen. Eihän journalismi 
ole kriisissä, maksulogiikka on. 
Koskaan journalismin histo- 
riassa ei ole ollut näin hyviä mah-
dollisuuksia saada hengentuot-
teitaan julki nopeasti, laajasti ja 
vähillä kustannuksilla. Demo-
kratia kiittää.

Mutta mitä, mitä? Eihän tästä 
kukaan puhu. Tähän saakka yl-
tiötuloksia kiskoneet lehtitalot 
valittavat, ettei tämmöistä alaa 
kannata ylläpitää, kun rahaa ei 
enää kottikärryillä ole kotiin vie-
täväksi. Kaupallinen televisioyh-
tiö kuittaa omat epäonnistumi-
sensa maksutelevisiobisneksessä 
leikkaamalla rajusti uutistoimi-
tustaan. Lehtiyritykset ulkoista-
vat omat irtisanomisensa uutis-
toimistolle ja jeesustelevat sen 
jälkeen sananvapauden mahdol-
lisesta kaventumisesta.

Iha n muistutuksena va in: 
journalismilla oli joskus olevi-
naan jokin yhteiskunnallinenkin 
merkitys. Joku päästi suustaan 
semmoistakin, että pitäisi olla 
pienten puolella suuria vastaan, 
rohkaista hyvää ja karsastaa pa-
haa. Vilunkipeliä tuoda esiin ja 
poliitikkoja paimentaa. 

skotlannin kansallisteatte-
rin johtaja John Tiffany kirjoitti 
taannoin Sunday Herald -lehdes-
sä viisaasti.

”Rakastin sitä ajatusta, että 
samaan aikaan kun kävelin, pu-
huin, kasvoin ja jopa nukuin, 
lahjakkaat journalistit kirjoitti-
vat ensimmäistä versiota histo-
riasta. Uskoin silloin, kuten myös 
nyt, että journalismi kaikissa 
muodoissaan, olipa se se sitten 
viihdyttävää tai valistavaa, on 
keskeinen elementti, kun raken-
netaan ja ylläpidetään hyvää ja 
kukoistavaa demokratiaa.”

ihan kiva olisikin joskus kuulla 
semmoinen paneelikeskustelu, 
jossa ei puhuttaisi rahasta mi-
tään. Kunhan pohdittaisiin sitä, 
että millainen pimiö yhteiskun-
nasta tulee, jos yhä harvempi 
taho käsittelee yhä harvempia 
aiheita yhä suppeammin. Silloin 
nimittäin käsillä on ihan oikea 
journalismin kriisi.

jouRnalismi  
voisi hyvin,  
jos vain olisi  
Rahaa

k

hannu aaltonen 
HSY:n edustaja  
SJl:n hallituksessa

PiETaRin
äLymysTöä

hsy Tapasi

OpINTOMATkAllA puHuTTIIN VeNäJäN  
NYkYpäIVäSTä JA HISTORIASTA.   
Teksti: Veli-pekka leppänen  kuvat: päivä Heiskanen

u n a  k u l j e t t i 
HSY:n 20 hengen 
joukkueen Pieta-
rin miljoona k y-

lään torstaina 26. syyskuuta. 
Oppaana oli Venäjä-mies Juk-
ka Mallinen. Hotelli Kapina-
aukion laidalla oli rauhallinen, 
ja ohjelmaa riitti kolmeksi 
päiväksi.

 
sananVaPaudEn  
Raja häilyy

 
Perjantai täyttyi visiiteistä. 
Ensin meidät otti vastaan Ser-
gei Balujev, 49, joka on Pietarin 
ainoan viikkolehden, Gorodin 
(Kaupunki), päätoimittaja. Sitä 
pidetään luotettavana ja kriit-

j tisenä julkaisuna.
Gorod työllistää yhdeksän 

vakinaista ja 15 vapaata toimit-
tajaa, lehdellä on 10 000:n net-
tolevikki ja talous jotenkuten 
pinnalla. Palkoilla ei pröystäil-
lä, sillä toimittajien ansiot jää-
vät 600–1200 euroon kuussa. 
Balujev itse aloitti toimittajana 
jo vuonna 1985 Leningradissa. 

” Tä ht ä ä m me pol it i i k a n, 
talouden ja kulttuurin objek-
tiiviseen seurantaan, pääosin 
Pietarissa ja Moskovassa”, hän 
linjasi.

”Kirjoitamme asiat julki jos 
todisteet pitävät, mutta emme 
paina lehteen esimerkiksi, että 
’erottakaa Putin’.”

Balujevin mukaan Kremlin 

ohjaus kattaa neljä valtakun-
nallista tv-kanavaa. ”Media 
on kuitenkin 99-prosenttisesti 
yksityistä eikä sitä alinomaa 
kyylätä. Sananvapauden raja 
toki häilyy, ja monet lehdet 
ovat riippuvaisia alueidensa 
oligarkeista.”

”Silti aina on vapaita ihmi-
siä, jotka ryhtyvät rohkeisiin 
tekoihin.”

Gorod saa usein ”rumaa pa-

lautetta”, jota värittävät mu-
hevat venäläiset kirosanat. 
Vakavampia ovat kanteet, mai-
nosboikotit ja haastattelukiel-
lot, joita on saatu uskaliaista 
politiikkaa, taloutta tai kirkkoa 
pöyhivistä jutuista.

Valtakirkon johto ei juuri 
ahdistele lehteä, mutta ran-
kimpia ovat eräät ortodoksiset 
äärilahkot, jotka myös käyn-
nistivät jyrkän homovastaisen 
kampanjan Venäjällä.

Venäjän nykytila on Balu-
jevin mukaan joka tapaukses-
sa vakaampi kuin aiemman 
talouskaaoksen tai Boris Jelt-
sinin vaikeasti ennustettavan 
politiikan aikaan.

”Kansalaisyhteiskunta taju-
taan nyt uudella tavalla, siinä 
on suurin ero entiseen. Pik-
kuhiljaa on edistytty, vaikka 
emme tiedäkään, milloin de-
mokratia kunnolla toteutuu”, 
Balujev pohti.

 
hisToRioiTsija Ei  
Vaihda KiElTä Rahaan

 
Sitten syöksyttiin metrolla Ne-
van alitse Sportivnaja-asemal-
le. Klassillisessa lukiossa oli 
keskustelutuokio venäjänjuu-
talaisen älykön Lev Lurjen, 63, 
kanssa. Hän opettaa historiaa 
laitoksessa, joka erkanee val-
tavirrasta. Klassillisen lukion 
seiniä koristivat antiikin maa-
latut hahmot ja kirjastosta löi 

”kansalaisyhteiskunta tajutaan nyt  
uudella tavalla, siinä on suurin ero  
entiseen. pikkuhiljaa on edistytty,  
vaikka emme tiedäkään, milloin  
demokratia kunnolla toteutuu.”

”Tähtäämme  
politiikan, talouden 
ja kulttuurin  
objektiiviseen  
seurantaan.”

vastaan väkevä humanistinen 
sivistys.

Lurje analysoi lähimennei-
syyttä: keskiluokka ja kulutus 
ovat vakiintuneet, yksityis-
elämä vapautunut ja yksilö 
irronnut neuvostoajan kollek-
tiivisista kahleista. 1970- ja 
1980-luvuilla syntyneet ovat 
2000-luvulla aktivoituneet yh-
teiskunnallisesti. Sosiaalinen 
media on kansan ulottuvilla, 
mikä vaikeuttaa vaikkapa vaa-
litulosten peukalointia.

Vaa roja vä hek sy mät tä – 
Putinin hän arvioi ”erääksi 
älykkäimmistä diktaattoreis-
ta” – Lurje luottaa tulevaisuu-
teen. Yhteiskunnan pääongel-
mina Lurje piti köyhyyttä ja 
epäoikeudenmukaisuutta.

Kantapietarilaisena Lurje 
teki eroa Moskovaan: ”Lais-
koilla pietarilaisilla on aikaa 
lukea ja ajatella, kirjoittaa ru-
noja ja opiskella kuolleita kie-
liä.” Sympaattinen oli vastaus 
siihenkin, miksei hän muutta-
nut maasta edes neuvostovuo-
sina: ”Äidinkieli estää emigroi-
tumasta. En voisi puhua enkä 
kirjoittaa muilla kielillä. En 
vaihda kieltä rahaan.”

 
yhTEisKunTa on  
yhä aRVaamaTon

 
L au a nt a i n a  t a i d e g a l ler i a  
Boreyssa odotti Aleksandr Ski-
dan, monialainen vasemmis-

gorod-lehden 
toimituksessa, keskellä 
päätoimittaja Sergei 
Balujev, vasemmalla 
katja lamminen, Ritva 
Räisänen ja oikealla 
Jukka Mallinen ja  
Maija Saari.

Jalkojen lepuutusta Marmoripalatsin pihalla: 
oikealta Jaakko kaartinen-koutaniemi, Jukka 
Mallinen, Riitta Saarinen, Antti Majander ja  
Veli-pekka leppänen.

gorod-lehden päätoimittaja 
Sergei Balujev.

lounaalla pienessä 
blinitalossa: Satu 
pajuriutta kuvaa 
Maija Saarta, 
taustalla Jaakko 
Isoniemi.

tofilosofi, kirjailija ja kääntäjä. 
Puhe liikkui kirjallisuudesta 
politiikkaan ja uskontoon. Hän 
myönsi liki mahdottomaksi 
saada eri sortin radikaaleja  
saman katon alle.

Yhteiskunnan Skidan arvioi 
liikahtelevan arvaamattomas-
ti. Käänteet ovat nopeita, ja 
vallanpitäjien ja oppositioakti-
vistien välinen sananvapauden 
rajankäynti on alituista.

Pietari tarjosi monenlaista 
muutakin. Jotkut viihtyivät 
illat jazzklubilla ja jotkut tans-
siluolissa, osa Mariinskin bale-
tissa. Ostoksia tehtiin. Jukka 
Mallisen kirjallisella prome-
nadilla kuultiin Ahmatovasta, 
Dostojevskista ja Pushkinista 
ja käveltiin historiallisilla pai-
koilla. Ja Mallisen suosikki,  
georgialainen keittiö, tuli tu-
tuksi sekin. n
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liopiston venä-
jäntunnilla lajitte-
limme ammattisa-
noja eri perustein 

ryhmiksi. Ihmisten kanssa töitä 
tekeviin sijoittui toimittaja. 

Vaikka olen ryhmässäni ai-
noa, joka opiskelee varsinaisesti 
journalismiin liittyvää alaa, en  
keksinyt vastausta tehtävään en-
simmäisenä. Aloin miettiä, mik-
si vastaus ei tullut heti mieleeni. 
Ihmisten ja tarinoiden takiahan 
lähdin opiskelemaan viestintää. 
Tiedänkö, mitä teen? 

vaikka  v uorovaikutteisuus 
kuuluu kiinteästi koko media-
alan ytimeen, sosiaalinen media 
on vienyt sen uudelle tasolle. Sii-
nä missä esimerkiksi perinteinen 
printti selviää ilman välitöntä 
vastavuoroista kommunikaatio-
ta, sosiaalinen media ei. 

Ketään eivät pidemmän päälle 
kiinnosta twiitit, jotka eivät he-
rätä keskustelua tai blogit, joiden 
sisältö on  sitä samaa postaukses-
ta toiseen. Ja sosiaalisen median 
rytmissä kiinnostavat  keskuste-
lut elävät vain hetken. 

kaikki viestijät yrittävät pääs-
tä mahdollisimman tehokkaas-
ti kiinni sosiaaliseen mediaan. 
Ammatit muuttuvat. Toimitta-
jien työnkuva on muuttunut, ja 

nyt töihin haetaan  myös sosiaa-
lisen median ammattilaisia. 

Mitä someammattilainen oi-
kein tekee? Twiittaa päivät pit-
kät? Kirjoittaa statuspäivitysten 
lomassa pari uutisjuttua netti-
lehteen, kuvaa ja editoi päivän 
polttavimmat aiheet videopalve-
luihin ja näiden lomassa fiiliste-
lee Instagramissa? 

sosiaalinen media sotkee 
monipuolisuudellaan kuvaa tu-
levaisuuden ammatista.

Kun alle viisi vuotta sitten pää-
sin ylioppilaaksi ja pyrin jatko-
opiskelemaan, tuntui, että some 
oli plussaa, muttei keskeinen osa 
kenenkään tekemisiä. 

Opiskelijaa helpottaisi huo-
mattavasti, jos koulutuksen 
kautta saisi enemmän konkreet-
tista kokemusta niistä taidoista, 
joita työelämässä tarvitsee. 

e h k ä  kokemu st a k a r t t uu-
kin, sitä ei vain  huomata. Oma  
sosiaalisen median käyttö luo 
varmasti jonkinlaisen pohjan 
systeemin ymmärtämiselle. 

Eihän toimittajilta ole vält-
tämättä vaadittu journalistista 
koulutusta. Kokemus ja osaami-
nen tosipaikoissa ovat riittäneet. 

Sitä paitsi vuorovaikutus luo-
daan aina ihmisten kesken, oli 
ympäristö mikä tahansa.

magdaleena ignatius
Opiskelija ja viestintää  
pääaineenaan Helsingin 
yliopistossa opiskelevien 
aineyhdistys Media ry:n  
puheenjohtaja.

salapeRäistä 
someosaamista

y

leHdeT SAAVAT HAlpOJA JA JOpA  
IlMAISIA kuVIA lukIJOIlTA Sekä NeTIN 
kuVApAlVeluISTA. kuINkA AMMATTI-
VAlOkuVAAJAT päRJääVäT kIlpAIluSSA? 
Teksti: Janne Salomaa

alokuva-
Markkinat 
ovat mullistuneet 
2000-luvulla. 

Kuvia ostaville mediataloille 
on tarjolla lähes äärettömästi 
otoksia. Netti on täynnä erilai-
sia kuvapalveluja, ja kännykkä-
kameroiden myötä jokaisesta 
kaduntallaajasta on tullut po-
tentiaalinen lehtikuvaaja.

Tarjonta nä k y y hinnois-
sa. Monien kaupallisten ku-
vapankkien kuvat maksavat 
korkeintaan pari euroa. Ne-
tin k uvapa lveluissa on il-
maisiakin kuvia, sillä osalle 
kuvausharrastajista riittää 
palkkioksi vain oman nimen 

KuVa-alEEn
Ei TarviTsE aLisTua

TunTEmaTon TaKo

v mainitseminen kuvan julkai-
sun yhteydessä.

Miten ilmainen tai puoli-
ilmainen kuvatulva vaikuttaa 
ammattilaisten työhön? Kuin-
ka freekuvaaja voi enää elättää 
itsensä kuvaamisella?

– Pitämällä huolta omasta 
ammattitaidosta ja kehittä-
mällä erikoisosaamista , vastaa 
Tatu Lertola. Hän on työsken-
nellyt freekuvaajana vuodesta 
2006 lähtien.

Ler tola itse on py rkiny t 
jatkuvasti kouluttautumaan 
lisää ja kehittämään omaa 
kuvailmaisuaan.

– Kun lehti lähettää minut 
keikalle, tilaaja tietää saavansa 

ammattilaisen , muun muassa 
Turun Sanomiin, Hufvustads-
bladetiin ja STT-Lehtikuvalle 
kuvaava Lertola sanoo.

ERiKoisosaamisElla 
ERoTTuu

Lertola on myös laajentanut 
repertuaariaan r yhty mällä 
kouluttamaan harrastajaku-
vaajia ja tekemällä kirjoittavan 
toimittajan töitä. 

– Kumpikin vaatii paljon 
opettelua. Olen siksi aloittanut 
kirjoittamisen itselleni hel-
poista ja läheisistä aiheista. 

Lertola korostaa kuitenkin, 
ettei kuvaajan pidä ahnehtia 

liikaa erilaisia töitä, vaan hä-
nen kannattaa myös erikoistua.

– Erikoisosaamisella erottuu 
muista ammattilaisista. 

Taksojaan Paraisilla asuva 
Lertola ei ole suostunut kilpai-
lun takia pudottamaan. 

– Se on hyvin lyhyt tie, ny-
kyisissä hinnoissakin on paljon 
paineita korotuksiin.

Sen Lertola on kuitenkin jou-
tunut hyväksymään, että kuvi-
en tilaajat ovat käytännössä 
onnistuneet tinkimään palk-
kioista lähettämällä kuvaajia 
aiempaa lyhyemmille keikoille. 
Tämä kehitys uhkaa Lertolan 
mielestä myös journalistista 
laatua.

tääkseen kuluissa, ja Lertola 
tuntee kuuluvansa uhanalai-
sen ammattikuntaan. Silti hän 
uskoo, että ammattikuvaajia 
arvostetaan yhä. Vaikka kän-
nykkäkamerat ovat tehneet 
jokaisesta kuvaajan, puuttuu 
amatööreiltä laadukkaaseen 
jou r n a l i sm i i n v a a d it t a v a 
rutiini.

– Räpsimisen ja ammattiku-
vaamisen ero on suuri.  

Lukijakuvien julkaisu leh-
dissä ei ole Lertolan mielestä 
juuri vähentänyt ammattilais-
ten tarvetta.

– Tulipalo- ja onnettomuus-
paikoille lähetetään nykyisin 
harvemmin lehtikuvaajaa pai-
kalle, koska tietyt harrasta-
jakuvaajat ovat erikoistuneet 
metsästämään näistä paikois-
ta kuvia. Mutta tällaisessa 
harrastuksessa alkaa olla kyse 
jo puoliammattilaisuudesta. 
Eivät lehdet osta harrastajilta 
kuvia, jos niissä ei ole mitään 
substanssia. n

– Eihän kukaan sano putki-
miehelle, että tee puolet nope-
ammin ja puolet halvemmalla, 
hän vertaa. 

Lertola on saanut tottua 
myös siihen, että kuvien os-
tajille joutuu välillä seikka-
peräisesti selittämään, mikä 
ammattilaisen kuvissa maksaa.

– Kuvausvälineitä täytyy uu-
sia ja oma ammattitaito täytyy 
pitää iskussa. Myös auton yllä-
pito maksaa. 

RäPsiminEn Ei olE  
ammaTTiKuVausTa

Lehdet käy ttävät nyk y isin 
vähemmän freekuvaajia sääs-

lukijan kuva

TOIMITTAJAT käYTTäVäT SääSTelIääSTI OIkeuTTAAN pAlkAllISIIN TAkO- 
kOuluTuSpäIVIIN. JOuRNAlISTIlIITTO YRITTää kORJATA TIlANNeTTA  
kOuluTuSTA RääTälöIMällä JA TIedOTuSTA lISääMällä.  Teksti: Ari lahdenmäki

elsingin Sano-
mien toimit taja 
Ju s s i  A h l r o t h 
v iet ti ä sket t ä in 

kolme päivää koulutusyritys 
Tieturin järjestämällä tie-
tojärjestelmäprojektin hal- 
lintakurssilla.

Kurssipäivät olivat palkalli-
sia työpäiviä, ja runsaan 1 600 
euron hintaisen koulutuksen 
maksoi Helsingin Sanomat. 
Ahlroth käytti kurssiin tako-
koulutuspäiviä, joihin leh-
distön työehtosopimus takaa 
oikeuden.

”Olen nyt kehityspäällikkö 
omassa kehityshankkeessa ja 
tarvitsen tehtävässä projektin-
johtamistyökaluja. Koulutus 
sopi hy vin tako-periaattee-
seen”, hän sanoo.

Ahlroth tietääkin takosta 
paljon, sillä hän toimii Hel-
singin Sanomien toimittajien 
pääluottamusmiehenä. Lisäksi 
Ahlroth on HS:n ja Ilta-Sano-

h mien yhteisen koulutustoimi-
kunnan puheenjohtaja.

Vain PuolET KäyTTänyT
KouluTusoiKEuTTaan

Kun Journalistiliitto ja Vies-
tinnän keskusliitto tutkivat 
pari vuotta sitten tako-tietä-
mystä, kyselyn tulokset olivat 
synkät: puolet sanomalehtien 
toimituksellisesta henkilökun-
nasta ei ollut koskaan käyttä-
nyt tako-oikeuttaan.

Tako-päivät ovat palkallisia 
koulutuspäiviä, joita jokainen 
lehtitoimittaja saa työehto-
sopimuksen mukaan käyttää 
kaksi v uodessa työsuhteen 
alusta lukien.

”Käy tännössä ongelmana 
on, että ihmiset hirveän vähän 
muistavat tätä oikeutta”, Jour-
nalistiliiton entinen koulutus-
asiamies Marianne Leskinen 
sanoo.

Isoissa mediata loissa on 

yleensä koulutustoimikunta, 
jossa on sekä henkilöstön että 
työnantajan edustajia. Se käsit-
telee tako-hakemukset.

Yliopistot ja ammattikor-
keakoulut sekä Journalistisen 
kulttuurin edistämissäätiö 
ovat tyypillisimpiä koulutuk-
sen järjestäjiä.

”Koulutus voi olla messu-
matka, kieliopintoja ulkomail-
la, itseopiskelua… Eniten kiin-
nostusta on kielikursseihin”, 
Leskinen sanoo.

KuRssiTaRjonTa  
on moniPuolisTa

Jussi Ahlroth löysi Tieturin 
järjestämälle kurssille kyse-
lemällä tutuilta ja kontakteil-
taan suositeltavaa koulutusta. 
Kurssilaisissa oli sekä yksi-
tyisen että julkisen sektorin 
työntekijöitä. Ahlroth oli ainoa 
journalisti. Hänen mielestään 
kurssi oli hyvin hyödyllinen.

Kun tehtävät mediatalois-
sa ovat monipuolist uneet, 
on pa ljon k y sy nt ä ä myös 
kirjoittamiskursseista sekä 
videokoulutuksesta.

Videokurssitarjonta on Les-
kisen mukaan ollut kuitenkin 
vähäistä.

”Mut t a ny t Metropol ia-
a m m a t t i k o r k e a k o u l u  o n 
räätälöinyt toimitus- ja oh-
jelmatyöntekijöille radio- ja 
tv-koulutusta. Ajatus on, että 
siellä tehdään juttu ohjatusti 
eli koulutus integroidaan var-
sinaiseen työhön.”

Leskisen mielestä yliopisto-
jen pitäisi ylipäänsä lisätä täy-
dennyskoulutusta. Opetusmi-
nisteriö on varovaisesti tähän 
taipumassa.

PuoliVillaisTa  
TaRjonTaa on liiKaa

Sopivan koulutustarjonnan 
puutteesta puhuu myös Turun 

Sanomien toimituksen pää-
luottamusmies Rami Niemi-
nen. Tako-päiviä on käytetty 
lehdessä vähänlaisesti.

”Myönnettäköön, että niistä 
tiedetään vähän. Koulutuksen 
suunnittelu on äärimmäisen 
hajanaista ja vähäistä.”

”On hy vin hankala tietää, 
missä sitä koulutusta olisi. 
Usei n t a ko -kou lut u k sek si 
mainostetut tilaisuudet ovat 
puolivillaisia. Uskon, että jos 
ne olisivat oikeasti kiinnosta-
via, tako-päivistä pidettäisiin 
huolta.”

Jussi A hlrothin mukaa n 
myös Helsingin Sanomissa pi-
täisi tiedottaa takosta nykyistä 
paremmin. Seuraava askel leh-
dessä on takon ottaminen mu-
kaan kehityskeskusteluihin.

”Journa listiliitto y rittää 
rummuttaa luottamusmiehille, 
että kyseessä on työehtosopi-
muksessa yhdessä sovittu asia”, 
Marianne Leskinen sanoo. n

Freekuvaaja Tatu lertolan mielestä harrastajat 
eivät uhkaa ammattikuvaajia. ”Moni tuttu  
harrastaja, joka on joskus kokeillut ammatti-
kuvaamista, on tullut myöhemmin sanomaan, 
että on se aika kovaa hommaa.” 

Marianne leskisen mielestä yliopistojen pitäisi ylipäänsä  
lisätä täydennyskoulutusta.

Lehdistön työehtosopimus antaa toi-
mitukselliselle henkilöstölle oikeuden 
kahteen palkalliseen tako-koulutus-
päivään vuodessa. Vastaava oikeus on 
myös kustannusalan toimituksellisella 
henkilöstöllä.

Koulutuspäiviä voi kerryttää enin-
tään viiden vuoden ajan.

Takon lyhenne tulee sanoista ”toimi-
tuksellisen henkilöstön ammatillinen 
kehittämisohjelma”. Kustannustoimit-

tajien ohjelman nimi on kako.
Ohjelma n ta rkoit u k sena on pi-

tää henkilöstön ammattitaito yri-
t y s t e n  k e h i t t y v ä n  j u l k a i s u t o i -
m in na n t a sa l la . Jou r na listi li it to 
suosittelee, että koulutustarpeita kar-
toitetaan kehityskeskusteluissa.

Henkilöstö ja työnantaja suunnitte-
levat koulutuksen yhdessä. Journalisti-
liiton mukaan koulutusbudjetti on osa 
hyvää koulutussuunnittelua.

tähän journalisteilla on oikeus

heli saarela
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kerta kielen päälle

uten tarkkaavai-
nen lukija on jo huo-
mannut, tämän kir-
joituksen otsikko ei 

ole minun juttuni eikä myöskään 
mun juttu tai minun juttu. Näis-
tä kuitenkin myös kaksi ensim-
mäistä olisivat olleet mahdolli-
sia, viimeinen sen sijaan särähtää 
kielikorvaani pahemman kerran. 
Miksi?

jos asiaa kysyisi vanhan liiton 
kielimieheltä, jollaisia tosin ei 
juuri enää tapaa, vastaus olisi il-
man minkäänlaista empimistä, 
että vain minun juttuni on kelvol-
lista kieltä (tosin siinäkin herää 
jo pieni epäilys, mahtaako juttu 
tässä merkityksessä olla leh-
tialan ammattisanastoa). 

Sen sijaan omistusliitteen 
puuttuminen ja pronominin 
muoto mun ovat niin ilmiselvästi 
puhekielisiä, ettei niitä voi lehti-
tekstiin kelpuuttaa.

ModerniMpi kielenhuoltaja 
ei ole yhtä ehdoton. Yleiskielen 
normit kyllä patistavat käyttä-
mään omistusliitettä ja tietynnä-
köistä yksikön ensimmäisen per-
soonan pronominia, mutta nuo 
normit koskevat nimenomaan 
yleiskieltä. 

Kyse ei siis ole siitä, että nor-
mit olisivat viime vuosikymme-
ninä olennaisesti muuttuneet, 
vaan siitä, millaiseksi niiden 
käyttöala ajatellaan. Huolitel-
lun yleiskielen vaihtoehtona ei 

ole rappio, vaan myös erilaisilla 
vapaamuotoisemmilla puhutun 
ja kirjoitetun suomen muodoilla 
on paikkansa ja käyttöalansa, 
joskus lehtitekstissäkin.

on kuitenkin tärkeää huomata, 
että yleiskielen lisäksi muillakin 
suomen kielen varieteeteilla on 
omat norminsa. Ne eivät tosin 
ole yhtä selvästi määriteltyjä eikä 
niiden takana ole virallisen kie-
lenhuollon auktoriteettia, vaan 
normisto vakiintuu vähitellen 
kielenkäytön kautta.

Tällainen hiukan epätäsmälli-
nenkin normisto on silti tunnet-
tava, jos haluaa antaa luontevan 
vaikutelman.

olen koko ikäni asunut sellai-
sessa ympäristössä, jossa puhe-
kielinen yksikön ensimmäisen 
persoonan pronomini on mä. 
Siksi en osaa hahmottaa muotoa 
minun muuten kuin yleiskielisek-
si – ja kun yleiskielessä omistus-
liite kuuluu otsikon kaltaiseen 
käyttöyhteyteen, minun juttu 
kuulostaa tökerön sekakielisel-
tä. Tosin on tunnustettava, että 
kun kyse on kielimuodosta, jol-
la ei ole kiinteästi määriteltyä 
normistoa, jonkun muun mie-
lestä tämäkin vaihtoehto voi olla  
aivan käyttökelpoinen.

Perusohje on joka tapauksessa 
sama kuin koulun äidinkielen-
tunneilla opittu: kirjoittajan on 
syytä hallita kirjoittamansa kie-
limuodon normit.

mun juttuni

k

antti leino 
kielentutkija

laKKoon
vaLmisTauTuminEn
opETTi paLjon
TOIMITTAJIeN lAkkO OlI läHellä VIIMe TOukOkuuSSA. kYSYIMMe  
pääluOTTAMuSMIeHIlTä, MITeN TYöNTekIJäT VAlMISTAuTuIVAT  
lAkkOON JA MITä kOkeMukSeSTA JäI käTeeN.  Teksti: Antti Järvi

akon piti alkaa 
p er ja nt a i n a 17. 
toukokuuta kah-
delta iltapäivällä.

Seuraavana päivänä selviäi-
si, pääseekö Suomi loppuotte-
luun jääkiekon MM-kisoissa ja 
menestyykö Krista Siegfrids 
euroviisuissa. Kuka raportoisi 
tapahtumista sanomalehtiin?

Journalistiliiton lakko olisi 
aluksi koskenut noin 2300:aa 
journalistia. Työnantajan seu-
raavaksi maanantaiksi julis-
tama työsulku olisi tuplannut 
työtehtävistä poissa olevien 
journalistien määrän.

Sovinto uudesta työehtoso-
pimuksesta syntyi vain pari 
tuntia ennen lakkoa.

”tunnelMa  oli jännittyny t koko 
sen viikon. Edellisestä lakosta oli niin  
kauan, että näin isossakin talossa oli 
vain kourallinen ihmisiä, jotka olivat ol-
leet silloin mukana tai muistivat lakon.” 

”Valmistauduimme huolella. Ehdim-
me hakea huomioliivit lakkovahdeille 
ja tehdä lakkovahtilistat valmiiksi. Tie-
simme, että myös työnantajapuolella oli 
valmistauduttu ja suunniteltu ’ennen-
näkemättömän laajaa yhteistyötä’, ku-
ten päätoimittaja asian ilmaisi.”

”Onneksi lakkoa ei tullut. Oli kuiten-
kin hyvä, että työtaisteluvalmiudet tuli 
päivitettyä. Samalla saimme tärkeän 
opetuksen siitä, kuinka paljon työtavat 
ja työsuhteen muodot ovat muuttuneet. 
Meilläkin on talossa ihmisiä, jotka te-
kevät töitä oman yrityksensä lukuun 

”työntekijöiden ja työn-
antajien puolella oli eri nä-
kemykset siitä, keitä lakko 
koskee. Työntekijät katsoivat, 
että mahdollinen lakko koskee 
kaikkia lakonalaisia töitä, kun 
taas työnantaja katsoi, että 
se koskee vain liiton jäseniä. 
Teimme tämän jäsenille sel-
väksi, eikä kukaan ollut siitä 
työntekijöiden keskuudessa 
eri mieltä.”

”Meillä on melko korkea toi-
mituksen järjestäytymispro-
sentti, ja saimme lakkovaroi-
tuksen aikana vielä puolisen 
tusinaa uutta jäsentä. Oli posi-
tiivista huomata, että nuorem-
mat, liittoon melko hiljattain 
liittyneet jäsenet suhtautuivat 
erittäin asiallisesti tilantee-
seen. Ehkä se heijastaa sitä, 

”liitto rajasi lakon piiris-
tä pois pienet toimitukset ja 
puoluelehdet, joten olisimme 
jääneet töistä pois vasta maa-
nantain työsulun yhteydes-
sä. Rajaus tuli yllätyksenä, ja 
osa oli jopa vähän pettynyt, 
ettemme olleet heti lakon 
piirissä.”

”Työnantajan ehdotuksissa 
monia ärsytti ylimääräisen lo-

maviikon poistaminen, sehän 
olisi ollut selvä palkanalennus. 
Valmistauduimme kunnolla, 
keräsimme työntekijöiden yh-
teystiedot ja tilinumerot.” 

”Monella meistä on talon 
puhelin. Esimerkiksi minä 
jouduin miettimään, pitääkö 
minun äkkiä mennä hankki-
maan oma puhelin ja liittymä 
siltä varalta, että lakko tulee.”

”tilanne oli useimmille uusi ja vie-
ras. Kesti hetken aikaa, että ihmiset yli-
päänsä hahmottivat sen, mistä lakossa 
on kysymys. Jotkut olivat myös vahvas-
ti sitä mieltä, että koko touhu on aivan 
turhanpäiväistä.”

”Lakon uhka opetti ainakin sen, 
että ihmisillä on yhteiskuntaoppi pe-
lottavan huonosti hallussa. Perustieto 
ammattiliitoista, niiden olemassaolon 
syistä ja työnantajapuolen olemassa-
olosta tuntui olevan hukassa, ja ihmis-
ten oli hankala hahmottaa sellaisia  
asioita kuten työsulku, lakkoavustus tai 
työsuojeluavustus.”

”Liitto tuntuu olevan monelle vain 
pressikorttiin ja sen pieniin etuihin kil-
pistyvä asia. Liitolle voisi olla hyödyllis-
tä miettiä, miten se saisi läpi perusvies-
tiä tehtävistään.”

l

lakkovahdeilla 
oli jo liivit

järjestäytymisprosentti 
kasvoi entisestään

oman puhelimen  
kohtalo askarrutti

perustieto ammattiliitoista  
oli monelta hukassa

HANNu AAlTONeN, STT:

JuHA keSkINeN, IlTAleHTI:

SARI SAlORANTA, deMOkRAATTI:

ANNA-kAISA pITkäNeN, kOTIMAA:

”Meillä oli epätietoisuutta, 
minkä takia lakkoon ollaan 
menossa. Annoinkin myöhem-
min liitolle kritiikkiä siitä, et-
tei se tiedottanut tarpeeksi 
konkreettisista syistä. Väki oli 
kyllä valmiita toimimaan, eikä 
rikkurimielialaa ollut.”

”Kaikki viittaa siihen, että 
neuvottelut syksyllä 2014 ovat 
vähintäänkin yhtä vaikeat. 

A la on siinä murroksessa, 
mistä pitkään on puhuttu, ja 
se asettaa suuret vaatimukset 
edunvalvonnallekin.”

”Toivoisin myös laajempaa 
keskustelua työn mielekkyy-
destä, sillä toimittajan työ on 
muuttunut hurjassa tahdissa 
ja meidän pitää jatkuvasti ve-
nyä. Ennen riitti, että teki yh-
den kunnon jutun päivässä.”

lakon syistä olisi pitänyt 
tiedottaa enemmän

SAMu kARVAlA, uuSIMAA:

”ala on siinä  
murroksessa, mistä  
pitkään on puhuttu,  
ja se asettaa suuret  
vaatimukset edun-
valvonnallekin.”

”ihmisten  
oli hankala  
hahmottaa 
sellaisia asioita 
kuten työsulku, 
lakkoavustus  
tai työsuojelu-
avustus.”
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että nuorten työntekijöiden 
työnäkymät ovat heikenty-
neet. Töihin on vaikea päästä, 
ja työsuhteet ovat lyhyitä ja 
epäsäännöllisiä.”

matti Karppinen

antti aimo-Koivisto

mutta työskentelevät kuitenkin näissä 
tiloissa. Myös ttt-sopimuksella töitä  
tekeviä on nykyään paljon.”

”Liitossa pitäisi miettiä, miten eri 
tekemisen muodot saataisiin työeh-
tovalvonnan piiriin tehokkaasti, jotta 
liiton painostusvaikutus ei heikkenisi 
työtaisteluissa.”
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hsy tarjoaa

hsy:n jäsensähköpostit lähe-
tetään Journalistiliiton jäsen-
rekisteritietojen perusteella 
suoraan kaikille jäsenille. Jos 
olet saanut syksyn aikana pos-
tia lähettäjältä HSY_HJF_no-
reply, osoitteesi on ajan tasalla.

Jotta posti tulee perille, 
täytyy osoitteesi olla rekis-
terissä oikein. Voit tarkistaa 
ja päivittää osoitteesi helpos-
ti itse. Mene verkkosivulle 
www.journalistiliitto.fi. Syötä  
oikeassa ylänurkassa oleviin 
kenttiin käyttäjätunnukseksi 
jäsennumerosi ( jäsenkortis-
sa) ja salasanasi, joka ensim-

mäisellä kirjautumiskerralla 
on syntymäaikasi muodossa  
ppk k v v ilman välipisteitä,  
esimerkiksi 150375.

Kirjautumisen jälkeen selai-
men vasemmassa ylänurkassa 
näkyy nimesi ja linkki ”Omat 
tiedot ”. Sitä k lik kaa ma lla 
pääset päivittämään sähkö-
postiosoitteesi ja vaihtamaan 
salasanan.

Osoitetiedot kannattaa päi-
vittää myös pitkien poissaolo-
jen kuten vuorotteluvapaan 
tai äitiysloman ajaksi – ja  
halutessasi vaikkapa vuosi-
loman ajaksi.

hsy ja SAL tekivät yhteisen sieniretken  
Espoon Nuuksion metsiin syyskuussa. Mat-
kalla tutustuttiin uuteen luontokeskus Hal-
tiaan. Metsänhoidon nykytilaan johdatteli 
Suomen metsäyhdistyksen viestinnän suun-
nittelija Hannes Mäntyranta.

Aurinkoinen retkipäivä piristi mieltä ja 
kehoa. Moni oppi tuntemaan uusia sieni- 
lajeja, eikä kukaan ensikertalaisistakaan 
jäänyt ilman saalista. Sieniapajien äärelle 
johdattanut eräopas Pekka Väänänen piti  
Kattilan torpalla lopuksi ratsian varmistaak-
seen, ettei kenenkään koriin ollut eksynyt 
myrkyllisiä sieniä.

ärjestäMMe HSY:n jäsenille tutus-
tumisen Oulunkylän curlinghalliin 
keskiviikkona 4.12. klo 19–21. Iltaan 

sisältyy lajiesittely, opastus, pelin aloitus sekä 
omatoimista peliaikaa.

Mukaan voi ottaa verryttelyhousut ja lenkki-
tossut, mutta pelaaminen onnistuu kohtuulli-
sesti melkein missä vaatteissa tahansa. Hallissa 
on vain muutama lämpöaste. Saat hallilta tar-
vittavat varusteet, kuten harjat ja liukupohjat.

Curlingia pelataan kahden 3–4 hengen jouk-
kueen välillä. Jäällä liu’utetaan pyöreitä graniit-
tikiviä. Tavoitteena on saada mahdollisimman 
monta kiveä mahdollisimman lähelle maali- 
alueena toimivan pesän keskipistettä, tai aina-
kin lähemmäs kuin vastustaja.  

 Ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 25.11. 
sähköpostitse osoitteella: hsy@hsy.info 

Saat sähköpostiisi vahvistuksen ja lisäohjeita.

idEoi ToiminTaa, VoiTa KiRja
hsy:n jäseniltojen aiheet ovat tänä syksynä vaihdelleet  
sosiaalisen median pelisäännöistä stressinhallintaan.  
Myös retket ovat täyttyneet nopeasti.

Millaista toimintaa sinä jäsenenä haluat? Onko  
jokin liikuntalaji, jota haluat päästä kokeilemaan? Mil-
laista koulutusta haluat? Missä haluat vierailla? lähetä 
ideoita ja ehdotuksia asiamiehelle joko sähköpostiin 
hsy@hsy.info tai ihan perinteisenä kirjeenä osoitteella: 
HSY:n asiamies, Siltasaarenkatu 16, 00530 Helsinki 

lähetä ehdotuksesi 3.12.2013 mennessä ja osallistut  
arvontaan, jossa palkintona on samana päivänä julkis- 
tettava Finlandia-palkinnon saava romaani. Arvonnan 
voittajan nimi julkistetaan HSY:n Facebook-sivuilla.

hyssyTEllEn
Kustantaja niklas herlin, 50, 
oli Helsingin Sanomalehti-
miesyhdistyksen Senioriklu-
bin lounasvieraana 26. loka-
kuuta. Herlin ehdotti klubille 
uutta nimeä: Hyssyttelijät. 

Nimiehdotuksen tausta 

tuli selväksi, kun Herlin muis-
teli lehtimiesuransa alkua 
kauppalehdessä.

– Siihen aikaan toimituk-
sen vanhemmat toimittajat 
hyssyttelivät, Herlin haus-
kuutti yleisöään.

KiinnosTaaKo 
sKuuPin
aVusTaminEn?
jos haluat osallistua seuraavan 
Skuupin tekoon tai sinulla on 
aiheita, joita toivot käsiteltä-
vän, ota yhteyttä asiamieheen  
hsy@hsy.info

Muistathan että HSY  
on myös Facebookis-
sa. käy tykkäämässä 
ja keskustelemassa.

cuRlingia
LähdE kokEiLEmaan

saatko hsy:n  
sähköisen jäsenpostin?

journalistit 
sieniretkellä

TARkISTA JA päIVITä OSOITTeeSI ITSe.

j marKus sipilä

seppo metso

Jermu pöllänen

Helena kinnusen sienisaalis.


