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Kulttuuri kuvallistuu ja visuaalisuuden merkitys on korostunut koko ajan enemmän myös sanomalehdissä.
Visuaalisuus on liitetty joskus sisällön keventymiseen, mutta mistä kaikesta sanomalehden ulkoasun
korostuminen lopulta kertoo? Tätä lähdin selvittämään haastattelemalla Aamulehden sunnuntaiuudistuksen
suunnittelijoita ja toteuttajia.

Pro gradu -tutkielmani aineistona ovat viiden toimittajan teemahaastattelut. Keskustelimme Aamulehden
vuonna 2006 uudistuneen kaksiosaisen Sunnuntain, Asioiden ja Ihmisten, ulkoasusta ja syntyprosessista.
Analyysimetodina käytän diskurssianalyysia. Tutkin, mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan
sanomalehden ja sen liitteen ulkoasusta. Tutkimuskysymykseni on: Millaisia merkityksiä journalistit antavat
sanomalehden ulkoasulle?

Ulkoasu merkityksellistyy aineistossani kolmeksi päädiskurssiksi. Ensinnäkin ulkoasu ja sen tuottaminen
ovat oma erityinen kompetenssin alueensa, professionsa. Ulkoasu sisältyy sekä visualistien että kirjoittavien
toimittajien kompetenssiin yhteistyön ja neuvottelun alueena.

Toiseksi Asioille ja Ihmisille luodaan ulkoasupuheella erilaiset identiteetit. Sunnuntain osilla on erilaiset
sisällöt ja journalistinen käsittelytapansa, ja ulkoasu on osa tätä kokonaisuutta. Samalla osien ulkoasut
määrittävät tilat erilaatuisille sisällöille: klassiselle laatujournalismille ja kevyemmälle ihmislähtöiselle
aineistolle. Asiat ja Ihmiset rakentavat nimenomaan visuaalisin keinoin radikaalisti erilaiset paikat –
visuaaliset järjestykset – jotka heijastavat erilaisia normeja ja arvoja.

Kolmanneksi ulkoasupuhe kytkeytyy tiiviisti ulkoasun tuoteluonteeseen, markkinadiskurssiin. Yksi
identiteettipuheen keskeinen tehtävä aineistossani on luoda kaksi erilaista tuotetta. Lehden tavoitteena on
tarjota tehokkaan tuotannon avulla jokaiselle lukijaryhmälle jotain. Oman levikkialueen lukijoita pyritään
palvelemaan ja sitouttamaan tilaajiksi etenkin Ihmisten läheisyyttä korostavassa puheessa. Esimerkiksi
Ihmisten kuvapainotteisten Yhdessä-juttujen ja siihen rinnastuvien Meidän kesken -ilmoitusten ensisijainen
tehtävä on markkinadiskurssissa lukijan sitouttaminen.

Puhetavat kietoutuivat toisiinsa siten, että markkinapuhe läpäisee voimakkaasti kaikki diskurssit.
Vaimeampana puheena on havaittavissa journalismiin ja taiteeseen liittyviä merkityksiä.

Mielestäni jatkossa kannattaa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota sanomalehden ulkoasun – typografian
ja taiton – mahdollisuuksiin ja merkityksiin. Muodostavathan kuvallinen ja sanallinen kerronta
merkityskokonaisuuksia, joiden osat vaikuttavat väistämättä toisiinsa. Esimerkiksi Asioiden ja Ihmisten
taittojen tai kuvavalintojen analysointi antaisivat tietoa toteutuneista visuaalisista järjestyksistä. Visuaalisen
kerronnan ja analyysin kehittäminen ovat yhteisiä tavoitteita niin kouluttajille, journalisteille, kustantajille
kuin tutkijoillekin.

Avainsanat: Visuaalinen journalismi, ulkoasu, sanomalehti, liite, markkinat
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Johdanto

Form without content is merely decorative.

Content without form is boring.

– Jean Trumbo, 2002

Sisältö tarvitsee aina jonkin muodon, eikä ole yhdentekevää, mikä se muoto on. Työskennellessäni

sanomalehdissä, kuten Taloussanomissa toimitussihteerinä ja Aamulehdessä taittavana toimittajana,

kiinnostuin sanomalehtien ulkoasujournalismista ja sen mahdollisuuksista. Kolmisen vuotta sitten,

aloittaessani tätä työtä, päivälehtijournalismi lähti useinmiten liikkeelle tekstistä. Nykyisin

kuvallinen ja visuaalinen ilmaisu ovat yhä useammin alusta pitäen mukana yksittäisten juttujen

suunnittelussa – aihe ja näkökulma määrittävät käsittelytavan. Itsestäänselvää tämä ei silti ole.

Visuaalisuuteen liittyvistä valinnoista puhutaan vähän, vaikka ne ovat journalismin kannalta yhtä

tärkeitä ratkaisuja kuin sanojen käyttöön perustuva ilmaisu. Visuaalisista ratkaisuista voitaisiin

opetella puhumaan tarkemmin kuin ”näyttää kivalta” tai ”tuo ei toimi”. Ulkoasun, kuvien ja taiton

avulla toteutetaan monenlaisia päämääriä – niin kuin tekstinkin avulla. Erilaiset juttutyypit

koostuvat visuaalisista elementeistä, tekstistä ja kuvasta sekä tavasta, joilla ne yhdistetään. Ne

muodostavat monimutkaisen esityksen, josta on vaikea edes eristää yhden elementin merkitystä

(Seppänen 2009). Visuaalisilla valinnoilla viestitään ja arvotetaan asioita. Siksi niiden käyttö ja

arviointi journalistisissa julkaisuissa on yhtä tärkeää kuin sanallisenkin.

Sanomalehden visuaalisuutta voidaan tarkastella monella tasolla. Aineistoni ohjaa tarkastelemaan

ulkoasua pääasiassa sanomalehden typografian, lehdestä toiseen toistuvien elementtien, kannalta.

Yksittäiseen juttuun liittyviä kuvajournalistisia tai taitollisia ratkaisuja käsittelen lähinnä

juttutyyppien kautta. Ne ovat osa lehden makrorakennetta, joka ohjaa myös sisältöjen laatua.

Teoreettisena lähtökohtana työssäni on kulttuurin visualisoituminen. Tämä on näkynyt myös

sanomalehdissä ulkoasun merkityksen korostumisena 1900-luvun loppua kohti tultaessa, ja kehitys

on jatkunut kuluvalla vuosituhannella. Käyn työni alkupuolella läpi suomalaisen sanomalehden

ulkoasumuutosten suuria linjoja ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. Aineisto-osuudessani tutkin, miten

Aamulehden toimittajat merkityksellistävät sanomalehden ja tässä tapauksessa sen sunnuntailiitteen

ulkoasua. Haastattelin huhti–toukokuussa 2006 viittä journalistia, noin tunnin ajan kutakin.

Keskustelimme Aamulehden tuoreesta sunnuntaiosaston uudistuksesta.
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Tutkimuskysymykseni on: Millaisia merkityksiä journalistit antavat sanomalehden ulkoasulle?

Näistä merkityksistä on löydettävissä laajempia merkitysjärjestelmiä eli diskursseja. Tarkemmin

sanottuna selvitän:

• millaisia diskursseja tuotetaan ja miten,

• mihin konteksteihin nämä diskurssit liittyvät,

• mitä ulkoasuun liittyvällä puheella kenties oikeutetaan ja uusinnetaan.

Tutkin diskurssianalyysin avulla, millaisia merkityksiä tekijät liittävät sanomalehden ulkoasuun –

mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan ulkoasusta. Esittelen analyysin tulokset sekä diskurssien

kontekstit ja mahdolliset vaikutukset kunkin diskurssin yhteydessä. Viimeisessä luvussa koostan

tulokset ja pohdin niiden merkityksiä.

Aluksi haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette edistäneet työn valmistumista: Kiitos haastateltaville

ajastanne. Kiitos tutkielman ohjaajalle, professori Janne Seppäselle hyvistä kysymyksistä ja

osuvista kiteytyksistä. Kiitos ystävälleni, tohtori Susanna Taipaleelle, terävistä kommenteista ja

kannustuksesta. Kiitos työnantajilleni opintovapaiden järjestymisestä, ja Pilkku Tuotannon Marita

Saloselle myös oikolukuavusta. Töiden ja opintojen vieminen eteenpäin rinnakkain on tehnyt

kirjoittamisesta mielekästä ja antanut siihen perspektiiviä. Kiitokset Grafialle apurahasta ja

Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiölle apurahasta ja stipendistä. Kiitokset äidille ja isälle,

olette aina kannustaneet opiskelemaan. Kiitos, Jaana – sinä sait minut alun perin innostumaan

taittamisesta ja olet tukenut tutkielman teon eri vaiheissa.

1 Katse sanomalehden ulkoasuun

Sanomalehden ulkoasua käsittelevää kirjallisuutta on olemassa vähän, tutkimuksesta

puhumattakaan. Käyn tässä luvussa läpi olemassa olevia tutkimuksia sekä oman työni sijoittumista

osaksi kulttuurintutkimusta. Tutkimuskohteeni on sanomalehden ulkoasu, tarkemmin sanottuna

puhe, jota ulkoasusta tuotetaan. Esittelen luvun lopussa Aamulehden sunnuntaiuudistuksen

prosessin. Sen kautta voi hahmottaa paitsi tutkimuskohdettani, niin myös sitä, miten monet toimijat

ja tekijät vaikuttavat yhden sanomalehden osan ja sen ulkoasun syntyyn.

1.1 Aiempi tutkimus

Sanomalehtien ulkoasuun liittyviä kysymyksiä on tutkittu Suomessa ja maailmalla vähän verrattuna

muuhun journalismin tutkimukseen. Englantilaisen ja amerikkalaisen sanomalehdistön



6

ulkoasuhistorian perusteoksen The Changing Newspaper on kirjoittanut Allen Hutt vuonna 1973.

Hän käsittelee kirjassaan typografian suuntauksia vuodesta 1622 vuoteen 1972. Kevin Barnhurst on

tutkinut kollegansa John Neronen kanssa yhdysvaltalaisten sanomalehtien historiaa.

Tutkimuksessaan he keskittyivät etusivujen muuttumiseen 1885–1985 sekä näihin muutoksiin

vaikuttaneisiin tekijöihin. Heidän mukaansa nykyinen ”myöhäismoderni tai postmoderni”

sanomalehti on designerin eli suunnittelijoiden lehti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi etusivujen

rakenteesta ja ulkoasusta päättävät aiempaa enemmän toimittajien sijaan ulkoasusuunnittelijat.

(Barnhurst ja Nerone 2001, 211.) Ulkoasun historiaa käsitellään jonkin verran myös muissa

sanomalehden ja journalismin historiaa käsittelevissä teoksissa sekä ulkoasuoppaissa.

Suomessa kattavan historiallisen ulkoasututkimuksen on julkaissut Pekka Mervola vuonna 1995.

Hän selvittää väitöskirjassaan sitä, miten ja miksi suomalaisten sanomalehtien ulkoasu on

muuttunut vuosien 1771 ja 1994 välillä. (Mervola 1995, 14.) Mervola etsii syitä ulkoasun

muuttumiseen laajasti sekä lehdentekoprosessista että ympäröivästä maailmasta. Hän päätyy siihen,

että lehtien ulkoasun suuret muutokset ovat suhteessa sisällön määrään. Tässä ulkoasukierre-

mallissa lehden ulkoasu pysyy yleensä melko kauan samanlaisena, mutta jossain vaiheessa sisällön

määrä alkaa kasvaa, mikä lisää painetta ulkoasua kohtaan. Sisällön määrällinen kasvu johtuu

yleensä taloudellisista tai yhteiskunnallisista muutoksista, mutta myös tekniset keksinnöt voivat

mahdollistaa sen. Esimerkki lehtiin vaikuttavasta yhteiskunnan muutoksesta on maaseutukulttuurin

muuttuminen kaupunkikulttuuriksi, jolloin viestinnälle ja mainonnalle syntyy uusia tarpeita.

(Mt, 15, 353.)

Hannu Pulkkinen jatkaa lisensiaattityössään (2002) ajallisesti siitä, mihin Mervola jäi. Hän analysoi

suomalaisten päivälehtien ulkoasu-uudistuksia 1990-luvun alusta 2000-luvun vaihteeseen.

Pulkkinen on kiinnostunut toimituksen sisällä ja suunnittelijoiden keskuudessa vaikuttavista

käytännöistä ja ajattelutavoista (Pulkkinen 2002, 33). Pulkkisen lisensiaattityö on hiukan hajanainen

katsaus sanomalehden ulkoasusuunnitteluun ja sen tilaan 1990-luvulla.

Väitöskirjassaan Pulkkinen (2008) erittelee johdonmukaisesti ja selkeästi suomalaisen

sanomalehden ulkoasun rakennetta ja dynamiikkaa sekä päivälehtien ulkoasu-uudistuksia.

Pulkkinen tutkii päivälehtien uutissivujen ulkoasua jättäen visuaalisen ilmaisun kannalta

kokeilevammat teemasivut ja viikonvaihdesivut analyysinsa ulkopuolelle. (Pulkkinen 2008, 10–11.)

Pulkkinen päätyy määrittelemään sanomalehden ulkoasumuutoksia ja ulkoasusuunnittelun

dynamiikkaa järjestyksen ja jouston käsittein. Käsitteet kuvaavat ulkoasua niin Mervolan



7

mainitsemissa suurissa muutoksissa kuin arkipäivän työssäkin. Sisältö on järjestettävä loogisesti

tuotannon, lukijan ja uutisten hierarkian palvelemiseksi. Päivälehden ulkoasun on kuitenkin myös

joustettava muun muassa tuotannon nopeuden ja vaihtelevien uutistilanteiden vuoksi. Suurissa

muutoksissa järjestyksen periaatteet muuttuvat vaikuttaen myös jouston periaatteisiin.

(Mt, 245–246.)

Semiotiikka tarjoaa yhden metodin tutkia ulkoasua merkkien ja merkitysten tasolla. Tällaista

tutkimusta ei tietääkseni ole tehty sanomalehdistä. Riitta Brusila (1997) käsittelee väitöskirjassaan

Realismista fiktioon pääasiassa aikakauslehtien kuvan semioottisuutta, mutta sivuaa myös taittoa ja

typografiaa parin sivun verran. Hän toteaa muun muassa, että eri kirjaintyypeillä on omat

kulttuuriset merkityssisältönsä, joista on tehty empiirisiä havaintoja useissa tutkimuksissa.

Esimerkiksi lihavimmat groteski-kirjaintyypit koetaan usein maskuliinisina ja vahvempina

verrattuna hennoimpiin ”feminiinisiin” antiikva-tyyppeihin. Typografia olisi ansainnut

laajemmankin pohdiskelun osana aikakauslehtien visuaalista kokonaisuutta, mutta Brusila jätti sen

”odottamaan myöhempiä tutkimuksia”. (Brusila 1997, 59.) Semiotiikkaa on kansainvälisestikin

sovellettu vasta vähän ulkoasututkimukseen, mutta sen mahdollisuuksiin ollaan heräämässä.

Kielitieteilijä ja semiootikko Theo van Leeuwen (2005) kirjoittaa, että alan tutkimuksessa ja

opetuksessa on tutkittu kyllä mediakuvista nousevia merkityksiä, mutta taiton merkitys kuvien ja

tekstien yhdistäjänä, ”kielioppina”, on jäänyt vähemmälle. (van Leeuwen 2005, 138.)

Tutkimuksesta on haettu myös tieteellistä ja filosofista oikeutusta moderneille ulkoasun

suunnitteluperiaatteille, joille myös nykysanomalehden ulkoasusuunnittelu perustuu. Kevin

Barnhurst (1994) kertoo, että hyvän suunnittelun perusteita on etsitty kolmelta tutkimussuunnalta:

(1) luettavuudesta (legibility1), (2) suunnittelusta eli designista ja (3) tilan arkkitehtuurista.

Luettavuudessa kiinnostuksen kohteena on kirjaintyypin selvyys ja helppolukuisuus. Oleellista on

funktionaalisuus eli tiedon mahdollisimman tehokas välittäminen. Luettavuudessa tutkitaankin

lukemisen tehokkuutta, nopeutta ja muita lukemiseen vaikuttavia tekijöitä. On esimerkiksi todettu,

että pienaakkosin eli gemenalla kirjoitetut otsikot ovat luettavampia kuin suuraakkosin eli

versaalilla kirjoitetut – tai että painetussa tekstissä päätteellisiä antiikva-tekstiä on helpompi lukea

kuin päätteetöntä groteskitekstiä (Kuva 1).

                                                  
1 Helppolukuisuudelle on englannissa kaksi termiä: readability ja legibility. Ensimmäinen tarkoittaa helppolukuisuutta
kokonaisuudessaan, jälkimmäinen yhtä sen osaa: kirjaintyypin eri merkkien erottumista toisistaan. Siis vaikkapa Times-
kirjaintyypin kirjainten erottumista toisistaan. Itkonen ehdottaa suomen kielen vastineiksi legibilitylle tunnistettavuutta,
selkeyttä ja erottuvuutta, koska hyvä luettavuus edellyttää näitä kaikkia. (Itkonen 2003, 62.)
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Times New Roman on antiikvaa.
Vaakasuorat pääteviivat ohjaavat lukemista.

Helvetica on groteskia.
Kirjaintyyppi on tasavahva ja päätteetön.

Gill Sans on humanistigroteski.
Päätteetön kirjaintyyppi muistuttaa antiikvaa.

Designissa oleellista on esteettisyys eli ”silmän miellyttäminen”. Periaatteet ovat: kontrasti,

tasapaino, rytmi, sommittelu, yhtenäisyys. Lehtiin ne alkoivat siirtyä 1930-luvulla Eugene de

Lopatecin vauhdittamana, joka toi esiin myös niiden yhteyden antiikin Kreikan estetiikkaan. Kerron

lyhyesti suunnittelun periaatteista, koska ne ovat edelleen läsnä käytännön visuaalisessa työssä.

Kontrastin avulla korostetaan haluttua elementtiä, esimerkiksi Aamulehden uutissivun pääjutun

otsikko on nykyisin kirjaintyypiltään ja -kooltaan muita otsikoita vahvempaa Flamaa. Kontrasti voi

olla esimerkiksi muodon, koon tai värin kontrastia. Tasapaino tarkoittaa elementtien jakamista

tilaan tasapainoisesti suhteessa sivun optiseen keskipisteeseen, joka sijaitsee hiukan aritmeettisen

keskipisteen yläpuolella. Rytmi tarkoittaa erilaisten elementtien sijoittamista sivulle vaihtelevasti

niin, että lukijan katse ohjautuu luontevasti asiasta seuraavaan. Päivälehden sivuilla rytmi tarkoittaa

yksinkertaisimmillaan vaaka- ja pystykuvien kuvien riittävää vaihtelua sivulta toiselle – jos lehteen

painettaisiin aina vain vaakakuvia vaikkapa sivun yläreunaan, se synnyttäisi helposti staattisen ja

tylsän vaikutelman. Vaihtelu luo siis rytmiä. Sommittelun avulla taiton osat taas sijoitetaan

harmoniseksi kokonaisuudeksi. (Barnhurst 1994, 178–180, esimerkit HH.) Ei ole samantekevää,

miten elementit sivulle ripotellaan. Suunnitteluperiaatteita noudattamalla korostukset ja sivun

dramaturgia ovat tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennettu kokonaisuus. Tämän päivän

suunnittelijat puhuvat dramaturgiasta, selkeyden ja jännitteen luomisesta lehteen, mikä minusta

pohjautuu juuri näiden suunnitteluperiaatteiden käyttöön (ks. esim. Pulkkinen 2008, 65).

Tilan arkkitehtuuri puolestaan palvelee visuaalista retoriikkaa, keinoja, joilla lukijan huomio

kiinnitetään. Se tarkoittaa käytännöllistä tilan jakamista esimerkiksi gridin, ruudukon, avulla.

Kuva 1. Luettavuustutkimus on edistänyt modernististen suunnitteluperiaatteiden käyttöönottoa
sanomalehdissä. Antiikva on todettu helppolukuisemmaksi kuin groteski, mutta tulos saattaa johtua
myös lukutottumuksistamme (Itkonen 2003, 63).
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Tärkein osa gridiä on palstajako, mutta se tarkoittaa myös suunnitelmaa tilan jakamiseksi eri

kokoisiin pysty- ja vaakalohkoihin. Taustalla on ajatus kauneuden matematiikasta, tai voi sitä

kutsua insinöörigrafiikaksikin. (Barnhurst 1994, 180, 182–190.) 2000-luvulla yleistyvään

ennakoivaan taittoon liittyy tiukka gridi. Esimerkiksi Aamulehden uutissivuilla on nykyisin valmiit,

tiukkoihin grideihin sommitellut sivupohjat, joissa juttulohkot on sijoitettu millimetrin

tuhannesosan tarkkuudella oikeisiin kohtiin sivupohjalla. Kun kuvakoot ja juttumitat on vakioitu,

elementtejä on helppo liikutella tarvittaessa paikasta toiseen.

Tilan arkkitehtuuriin liittyy myös tyhjän tilan käyttö elementtien välissä ja siihen liittyvä fyysisen

etäisyyden kulttuurinen merkitys, englanniksi proxemics2. Tutkimussuuntauksessa ajatellaan, että

sanomalehden tapa käyttää tilaa kertoo yhteisöstä paljastamalla sen sosiaalisten suhteiden ja vallan

rakenteita. Tutkija Walter Ong on 1960-luvulla arvioinut, että tyhjä tila sanomalehdessä merkitsee

taukoa, se avaa lukijalle mahdollisuuden pysähtyä, kiistää tai väittää vastaan. Kun lehti on pakattu

tiukasti täyteen, lukijalla ei ole tilaa pysähtyä vaan valta on visuaalisella auktoriteetilla. (Mt, 185.)

Peter Palazzon 1960-luvun puolivälissä uudelleensuunnittelema New York Herald Tribunen runsaat

marginaalit ja pelkistetty typografia kertovat tilan kulttuuriin liittyvän tulkinnan mukaan maailman

siirtymisestä avaruusaikaan ja avoimeen demokratiaan (mt, 184). Design on aina sidoksissa

kulttuuriinsa ja aikaansa. Sanomalehti ulkoasuineen ei ole sattumalta sellainen kuin on.

Ulkoasun vastaanotto- ja käytettävyystutkimukset ovat lähellä edellä kuvattuja professiota tukevia

tutkimuksia. Tunnetuin tämän alan tutkimusta tekevä organisaatio on kalifornialainen Poynter-

instituutti, jossa selvitetään silmänliiketutkimusten avulla esimerkiksi jutun eri elementtien3

lukemisjärjestystä sekä elementtien sijainnin vaikutusta niiden kiinnostavuuteen. Esimerkiksi

Eyetrack07-tutkimuksessa verrattiin verkkouutisten ja painettujen uutisten vastaanottoa. (Poynter-

instituutti 2007.) Suomessa on tehty muutamia sanomalehden ulkoasun miellyttävyystutkimuksia,

ensimmäiset 1960- ja 1970-luvulla: Pentti Tiihosen (1964) pro gradu -työ Miellyttävyysvalinnat

taittotyyleissä ja Esko Ojalan (1970) tutkimus Taittotyylien miellyttävyyserot ja pohjoismaisten

sanomalehtien taitto. Uusimpiin suomalaisiin tutkimuksiin kuuluu Seppo Pönkäsen (2001) pro

gradu -työ Lukija ja sanomalehden ulkoasu-uudistus. Työ on tapaustutkimus, joka liittyy

sanomalehti Kalevan ilmeen uudistukseen. Lehdet teettävät myös itse jonkin verran

                                                  
2 ’Proxemics’ on alun perin antropologi Edwar Hallin 1960-luvulla kehittämä käsite, jota hän käytti tutkiessaan muun
muassa ihmisten fyysistä etäisyyttä toisistaan eri kulttuureissa. Ideana on, että tilan käyttö kertoo kulttuurista ja asettaa
viestinnän tiettyyn sävyyn, sijaitsee se sitten ihmisten välissä tai sanomalehden sivulla. (Barnhurst 1994, 183–184.)
3 Taiton eri osia kutsutaan elementeiksi. Elementtejä ovat esimerkiksi faktalaatikot, otsikot, tekstiblokit, kuvat ja
typografisesti tekstistä esiin korostetut sitaatit eli ”nostot” tai ”äläykset”.
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lukijatutkimuksia, esimerkiksi Aamulehden Sunnuntaita testattiin etukäteen lukijoilla.

Sanomalehden ulkoasua voidaan tutkia myös tuotannontutkimuksen näkökulmasta. Tuotantoa voi

tutkia mikro- tai makrotasolla. Mikrotasolla keskitytään ruohonjuuritason kulttuurisiin käytäntöihin,

esitysten tuottamiseen, ja jälkimmäisessä laajemmin esimerkiksi median omistusjärjestelyihin ja

tehtäviin yhteiskunnassa. (Seppänen 2005, 217.) Kari Koljonen tutki (2004) mikrotason tuotantoa

tutkimuksessaan Satakunnan Kansan kuvajournalismista. Hän havainnoi ja haastatteli selvittäen

sitä, miten lehden omien kuvaajien kuvat kehittyvät aamun ideoinnista illan deadlineen.

Tutkimuksessa selvitettiin yksityiskohtaisesti työprosessin eri vaiheita ja esimerkiksi kuvien

rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. (Seppänen 2005, 234, Koljonen ym. 2004.) Koljosen työ ei

varsinaisesti käsittele ulkoasusuunnittelua tai taittoa. Kimmo Koski (2008) selvitti puolestaan pro

gradu -työssään teemahaastatteluin ja seurantapäiväkirjan avulla Aamulehden päälehden

uudistusprosessia. Lehti siirtyi suunnittelevaan ja ennakoivaan työtapaan marraskuussa 2007, mikä

vaikutti sekä ulkoasun että sisällön tuotantotapoihin. Makrotasolla sanomalehden ulkoasuun liittyy

Juha Herkmanin (2005) median markkinoitumista ja televisioitumista käsittelevä tutkimus. Siinä

mediailmiöitä pohditaan muun muassa tuotannon ja talouden näkökulmista. Sanomalehden

ulkoasun ja visuaalisten esitysten tuotannontutkimusta on kansainvälisestikin olemassa vasta vähän.

Esimerkiksi Simon Cottlen (2004) toimittamassa Media organisation and production -kirjassa

mainitaan vain yksi visualisuuteen liittyvä tutkimus ja siinäkin on haastateltu television lasten

uutisten tuottajia uutisten visualisoimisesta.

1.2 Visuaalista kulttuuria tutkimaan

Oma työni liittyy yhteiskuntatieteelliseen kuttuurintutkimukseen. Sanomalehden ulkoasun

näkökulmasta sitä ei ole aiemmin tehty. Sanomalehdet ovat ihmisten ja yhteisöjen luomia tuotteita,

ne kertovat kulttuuristamme. Ulkoasu on osa tätä kulttuuria, joka uusintaa ja muovaa

todellisuuttamme ja maailmankuvaamme. Siksi ulkoasua on hyvä tutkia myös tästä näkökulmasta.

Kulttuurintutkimuksessa ajatellaan, että ihmisten todellisuus rakentuu sosiaalisesti, merkkien

välityksellä. Todellisuus ei näyttäydy meille koskaan ”sellaisenaan”, vaan se koostuu

merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden avulla voimme orientoitua arkipäivän elämään.

(Alasuutari 1999, 60.) Tätä todellisuuden merkitysvälitteistä rakentumista kutsutaan myös

konstruktionismiksi. Se tarkoittaa, että kieli ei kuvaa, eikä se edes voi kuvata, maailmaa aidosti

”sellaisena kuin se on”. Aina kieltä käyttäessämme annamme maailmalle merkityksiä, järjestämme
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ja rakennamme sitä tietynlaiseksi. Esimerkiksi tietyillä sanallisilla tai visuaalisilla valinnoilla

uusinnamme meille ”luonnollista” todellisuutta – mutta voimme myös muuntaa sitä. Viimeisen

kymmenen vuoden ajan suomalaiset ovat esimerkiksi neuvotelleet julkisuudessa kiivaasti

”luonnollisesta” seksuaalisuudesta ja elämäntavoista parisuhdelain ja perheen sisäisen adoptiolain

yhteydessä. Tämä on tapahtunut mediassa sekä sanoin että kuvin. Sukupuolen ja seksuaalisuuden

määritelmät ovat esimerkkejä merkitysjärjestelmien rakentamisesta – neuvottelujen erilaiset

lopputulokset näkyvät esimerkiksi eri maiden laeissa ja arjen käytännöissä. Käyttäessämme kieltä

me siis konstruoimme eli merkityksellistämme asioita, joista puhumme, kirjoitamme tai joita

vaikkapa valokuvaamme. (Jokinen ym. 1993, 18–19.) Se, heijastavatko puheet aidosti tai ”oikein”

puhujan yksittäisiä ajatuksia, on tavallaan toissijainen kysymys, koska yksilöt tuottavat

kulttuurisesti jaettuja merkityksiä (mt, 60).

Sanomalehden ulkoasu on visuaalista kulttuuria. Visuaalinen kulttuuri määritellään näköaistiin

nojautuvaksi merkitysvälitteiseksi toiminnaksi ja tämän toiminnan tuotteiksi (Seppänen 2005, 17).

Visuaalisuus samaistetaan helposti pelkästään kuvallisuuteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimus

kuvallisten esitysten eli representaatioiden tutkimiseen. Visuaalinen kulttuuri on kuitenkin myös

visuaalisten esitysten tuotantoa ja niiden vastaanottoa, ja kaikkea tätä voidaan tutkia samanlaisilla

metodeilla kuin muutakin kulttuuria. Yhteiskuntatieteellisesti on arvokasta tutkia esimerkiksi sitä,

miten visuaalisen kulttuurin ilmiöitä jäsennetään esimerkiksi julkisessa puheessa tai haastatteluissa.

(Mt, 28.) Olisin voinut tarkastella ”suoraan” lehtien ulkoasua, visuaalista representaatiota,

esimerkiksi semiotiikan avulla. Rajasin kuitenkin aineistoni toimittajien haastatteluihin, joiden

avulla analysoin, millaisia merkityksiä toimituskulttuurissa liittyy sanomalehden ulkoasuun.

Arvelin, että toisia toimittajia kuuntelemalla saan erilaista ja monipuolisempaa tietoa kuin ulkoasua

havainnoimalla. Koska haastattelin tekijöitä, Aamulehden toimittajia, työni liittyy journalistisen

tuotannon tutkimukseen. Kuvaan seuraavassa alaluvussa lyhyesti sunnuntaiuudistuksen kulun

tuotannon mikrotasolla.

Varsinaisessa analyysiosuudessa tutkin laajempia kielellisiä ja kulttuurisia merkityssysteemejä eli

diskursseja. Stuart Hallin (1999) mukaan diskurssit ovat puhe- ja ajattelutapoja, tapoja esittää eli

representoida jokin kohde tai aihe – tässä työssä ”sanomalehden ulkoasu”. Diskurssit tuottavat

merkityksellistä tietoa kohteestaan. (Hall 1999, 105.) Diskurssianalyysin avulla on mahdollista

pohtia, millaista todellisuutta diskurssit tuottavat ja mihin niillä halutaan vaikuttaa. Kielellisillä

ilmauksilla on nimittäin aina seurauksensa. Diskurssilla voi olla tilannekohtaisia funktioita, mutta

myös laajempia ideologisia seurauksia, jotka liittyvät diskurssien ja vallan yhteenkietoutumiseen.
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Tällaisia ideologisia seurauksia voivat olla esimerkiksi joidenkin alistussuhteiden legitimoiminen.

Funktiot eivät välttämättä ole tietoisia, eikä se ole oleellistakaan, koska diskurssi ei ole yhden

ihmisen puhetta, vaan ihmisjoukon jakama ja puheessa toteutuva merkityssysteemi. (Jokinen ym.

1993, 42–43.) Samaa diskurssia voivat myös käyttää ryhmät, joilla on hyvin erilaisia tai jopa

vastakkaisia intressejä (Hall 1999, 103). Diskurssien avulla voi pohtia, mitä ne kertovat tuotannon

makrotasoon vaikuttavista käytännöistä ja itsestäänselvyyksistä.

Kaikki visuaalinen kulttuuri mainoksista uutiskuviin on poliittista. Poliittisuus tarkoittaa tässä

valintoja, jotka rakentavat julkisuuteen tietynlaisia visuaalisia järjestyksiä takaamalla joidenkin

näkyvyyden ja toisten painumisen näkymättömiin. (Seppänen 2005, 15.) Jokaisella lehdellä on

rakenne eli typografian makrotaso, joka luo lehden sisäisen hierarkian – visuaalisen järjestyksen

– eri aihepiirien välille. Ei ole sattumaa, että päivälehdissä on yleensä aina ensin Kotimaan osasto ja

vasta sen jälkeen Ulkomaat, Talous, Kulttuuri, Urheilu ja TV-sivut4. Esimerkiksi Aamulehdessä

visuaaliset järjestykset ovat kokemukseni mukaan hyvin pitkälle ennalta suunniteltuja ja

määriteltyjä. Lehden ulkoasun ja sisällön tyylit ja koko lehden rakenne perustuvat tiukkaan

sablunointiin ja ennakkosuunnitteluun. Perusuutissivuilla käytetään tiettyä valikoimaa

sivugeometrioita. Niiden avulla määritellään yleensä jo etukäteen, ennen juttujen tekemistä, kunkin

juttukokonaisuuden saama tila ja paikka, eli journalistinen arvo, kullakin sivulla. Geometriat

sisältävät myös määritykset tekstitypografiasta, esimerkiksi otsikkokoot, ja jutun elementeistä,

kuten liittyykö juttuun faktalaatikko, kuva/graafi, kainalojuttu ja/tai kommentti. Erillisissä

tyylikirjoissa määritellään tarkemmin juttujen tekstitypografiat ja taittotavat. Kaikille juttu- ja

kuvatyypeille on siis ennaltamäärätyt paikat ja esittämistavat, jotka täytetään suunnitelman

mukaan5. Ulkoasun pysyvät rakenteet ylläpitävät tietynlaista visuaalista järjestystä, joka määrittelee

esimerkiksi pääjutun saaman enimmäistilan. Poikkeuksen muodostavat etusivu, lehden alussa oleva

pääuutisaukeama ja kakkososan kansi, jotka taitetaan edelleen ”käsin” – valmiin sivuskeeman

sijaan taittajalla on vapaammat kädet suunnitella ja muokata sivua aineiston mukaan. Aamulehden

liitteet ovat kiinnostava osa lehden kokonaisuutta. Niillä on jokaisella oma tehtävänsä ja ne ovat

erinäköisiä. Esimerkiksi Asioihin ja Ihmisiin jakautuva Sunnuntai erottuu ulkoasultaan ja

sisällöltään päälehdestä. Tämä oli yksi syy valita Sunnuntai keskustelun aiheeksi. Millaiseksi
                                                  
4 Osastojärjestys saattaa vaihdella samankin lehden sisällä, esimerkiksi Aamulehdessä Ulkomaat-osastoa on siirretty
ilmoitus- tai muun tilanteen vaatiessa lehden A-osasta B-osaan (oma havainto Aamulehdestä 2005–2006).
5 Yhden esimerkin muodon vaikutuksesta sisältöön sain kesällä 2006 työskennellessäni Aamulehdessä taittavana
toimittajana. Päälehden kakkoskannen, eli B-osan ensimmäisen sivun, vasempaan palstaan jäi usein tyhjä tila toimittajan
kirjoittaman kolumnin ja päivän kuvavirrasta poimitun kuvakulman väliin. Koska toimituksessa haluttiin varmistaa, ettei
tuollaista turhaa tyhjää tilaa pääse vahingossa jäämään, palstan alaosaan päätettiin varata päivittäin pieni tila lyhyelle
kommentille. Sisällön ja muodon suunnittelu käyvät usein tällä tavoin käsikkäin: tyhjä tila halutaan journalistiseen
käyttöön ja muodon avulla määritellään, mllaista sisältöä tilaan pannaan.
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Sunnuntain ulkoasu rakentuu tekijöiden puheessa ja miten merkitykset suhteutuvat muuhun

lehteen?

Oman haasteensa tutkimukselle toi visuaalisuudesta puhuminen. Miten keskustella näköaistiin

perustuvasta viestinnästä? Sanat väistämättä kaventavat visuaalisuuden merkityksiä ja vievät aiheita

”sanan maailmaan”. Kuvittelin ennen haastatteluja, että keskustelemme pelkästään ulkoasun

visuaalisista elementeistä, mutta keskustelu laajenikin ulkoasun muihin merkityksiin. Pohdin

visuaalisuudesta keskustelemista enemmän aineiston keruuta käsittelevässä luvussa 4.1.

1.3 Sunnuntai-osasto muuttui broadsheetistä tabloidiksi

Valotan aluksi hiukan sunnuntaiuudistuksen taustaa sellaisena kuin haastateltavat siitä kertoivat.

Aamulehti on seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvä Pirkanmaan alueen ykköslehti, jonka levikki

oli vuonna 2007 noin 139 000 ja lukijamäärä noin 313 000. Tämä tekee Aamulehdestä Suomen

toiseksi luetuimman 7-päiväisen päivälehden Helsingin Sanomien jälkeen6. (Kansallinen

Mediatutkimus 2008.) Sunnuntaiosaston uudistamista alettiin ideoida jo syksyllä 2004 toimituksen

osastokokouksessa. Siellä heitettiin ilmeisesti ensimmäisen kerran ilmaan ajatus kaksijakoisesta

sunnuntailiitteestä, joista toisessa olisi tiukkaa asiaa ja toisessa kevyempää sisältöä ja enemmän

ihmisiä. Toimituksessa koettiin, että vanhan sunnuntaiosaston sivut eivät erottuneet tarpeeksi

peruslehdestä ja lisäksi sunnuntaina voitaisiin tarjota enemmän lukemista, koska lukuaikaakin on

enemmän. Haastateltavat esittivät uudistukselle myös sisällöllisiä perusteluja. Aamulehti voisi

heidän mielestään tarjota enemmän pidempiä ja syvällisempiä juttuja, mutta myös enemmän

naistenlehtityylisiä henkilöhaastatteluja mielenkiintoisista ihmisistä. Vanha sunnuntaiosasto

ilmestyi päälehden sisällä broadsheet-sivuina ja oli laajuudeltaan noin kymmenen sivua.

Uudistuksen suunnittelu painottui vuoteen 2005 7. Päätoimittaja testasi ideaa kaksijakoisesta

lehdestä muun muassa markkinointiosastossa, levikissä ja ja lehden johtoryhmällä. Kun ideaa ei

tyrmätty, päätoimittaja ja ulkoasupäällikkö alkoivat edistää ideaa. Vahvistusta haettiin muun

muassa yhdysvaltalaisesta Chicago Sun Times -lehdestä, jossa päätoimittaja ja ulkoasupäällikkö

vierailivat keväällä 2004. Lehti julkaisee kahta eri päivinä ilmestyvää ja erikokoista liitettä, joista

Controversy painottuu keskusteluun ja Fluff hyvin kevyeen ja juorumaiseen sisältöön.

                                                  
6 Helsingin Sanomien lukijamäärä oli 995 000 ja kolmanneksi luetuimman Turun Sanomien 258 000. (Kansallinen
Mediatutkimus 2008.)
7 Saman vuoden tammikuussa 31.1.2005 Alma Media myi MTV3:n Ruotsiin Bonnierille, joten myös yhtiön taloudellinen
tilanne oli otollinen tälle ”sisältöinvestoinnille”.
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Ensimmäiset sähköiset dummyt8 tehtiin syksyllä 2005, ja ne saivat yhtiön johtoryhmän

hyväksynnän. Niiden pohjalta kaksi noin 10 hengen toimittajaryhmää alkoi ideoida liitteisiin

juttutyyppejä, toinen ryhmä Asioihin ja toinen Ihmisiin. Liitteen osille ehdotettiin myös muita

nimiä, kuten Maailma ja Me9, mutta työnimet todettiin lopulta sisältöä parhaiten kuvaaviksi.

Uudistuksen käytännön toteutusta pohti tekninen ryhmä. Marraskuussa 2005 ilmestyi painettu

dummy, jolla haluttiin testata, miltä liite tuntuisi ja näyttäisi oikealle sanomalehtipaperille

painettuna. Samoihin aikoihin toimittajaryhmät, mainostoimisto, markkinointitiimi ja lehden johto

kokoontuivat vetäytymispäivään, jossa tehtiin lopullinen päätös liitteen julkaisemisesta.

Tammikuussa 2006 Sunnuntaille palkattiin talon sisältä kokonaisuudesta vastaava tuottaja. Hän

alkoi työstää Asioiden lopullista sisältö- ja ulkoasurakennetta yhdessä ulkoasupäällikön kanssa.

Helmikuussa aloitti Ihmisten toimittaja, joka osallistui Ihmisten lopulliseen muotoutumiseen.

Viimeinen, uudistuksen markkinointiin ja lukijatestaukseen tarkoitettu dummy ilmestyi

helmikuussa. Risc-asenneanalyysin10 pohjalta koottujen lukijaryhmien palaute vaikutti vielä lehden

sisältöön, muun muassa osien sisällysluetteloja laajennettiin11 lähes koko sivun kokoisiksi ja

palstojen nimiin lisättiin ”rautalankaa” eli palstan sisältöä kuvaavia selityksiä. Maaliskuun 12. päivä

2006 alettiin julkaista erillistä sunnuntailiitettä. Liite on leikattu tabloid12 ja siinä on kaksi osaa,

joiden nimet ovat Asiat ja Ihmiset. Kumpikin osa on noin 28-sivuinen. Sunnuntai on Aamulehden

kolmas säännöllisesti ilmestyvä viikkoliite. Tampere-keskeinen Moro ilmestyy torstaisin ja

populaarikulttuuria seuraava menoliite Valo perjantaisin.

Sunnuntain osat ilmestyvät sisäkkäin sunnuntain lehden välissä siten, että Ihmiset on Asioiden

sisällä. Liitteen kokonaislaajuus on yhteensä 56–64 sivua, mikä on broadsheet-kokoon muutettuna

noin 28–32 sivua. Sunnuntaisivujen määrällinen lisäys on huomattava, ja uutta liitettä varten

palkattiinkin muutama uusi työntekijä. Lisäksi perustettiin uusi avustajaraha eli budjettiin varattiin

kohdennettua rahoitusta sunnuntaisivujen avustajien palkkojen maksuun. Uudistuksen yhteydessä

asuntoilmoitukset siirtyivät sunnuntain lehdestä launtaihin ja muun muassa Moro-liitteen

kaupunkikierros siirtyi Sunnuntain Ihmiset-osaan. Kaupunkikierros sai nimen Yhdessä ja sivuja

                                                  
8 Dummy on ehdotus uudeksi lehdeksi. Se tarkoittaa nimensä mukaisesti ”tyhmää” lehteä, se on yleensä painettu, oikean
lehden näköinen ja kokoinen lehti, mutta sisältö on muokattu vanhoista jutuista ja kuvista.
9 Esimerkiksi Maailma ja Me -niminen lehti oli jo olemassa, samoin Me-niminen lehti.
10 Risc Monitor -asennetutkimuksessa ihmiset on jaettu elintapojen, asenteiden, arvojen, toiveiden ja pelkojen
perusteella 10 ryhmään. Lehdissä näistä sovelletaan neljää: perinne-, näkemys-, ilmiö- ja mukavuusihmisiin.
Suomessa Risciä hyödyntävät Aamulehden lisäksi ainakin Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Satakunnan Kansa.
(Hujanen 2004, 38.)
11 Sisällysluettelon laajentamista toivoivat haastattelujeni mukaan erityisesti naislukijat.
12 Leikatussa tabloidissa esimerkiksi kuvat voidaan vetää sivun reunan yli, koska lehti leikataan haluttuun kokoon.
Leikkaamattomassa tabloidissa, kuten suomalaisissa iltapäivälehdissä, sivun reunassa on aina painamaton tyhjä alue eli
paperinvärinen marginaali.
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laajennettiin niin, että Tampereen lisäksi pieniä kuvallisia tapahtumauutisia julkaistaan kaikkialta

Pirkanmaalta. Myös lukijoiden Meidän kesken -ilmoitukset, kuten syntymäpäivä-, hää- ja

vauvauutiset, pyrittiin keskittämään Ihmisiin. Tarkan kuvauksen Sunnuntain uudistusprosessista voi

lukea Aamulehden toimittajan Johanna Vehkoon pro gradu -työstä (Vehkoo 2008).

Uudistus on vielä tarpeen ankkuroida aikaansa. Yksi haastatteluistani noussut taustamotiivi

sunnuntaiuudistukselle saattoi olla Aamulehden päälehden uudistus, joka oli haastatteluvaiheessa jo

suunnitteilla. Haastattelujen tekohetkellä Suomessa keskusteltiin vielä tabloid-aallosta, jolla

tarkoitetaan broadsheet-kokoisen sanomalehden pienentämistä tabloid-kokoiseksi13. Pohjoismaissa

ilmiö alkoi Norjasta ja levisi sieltä Ruotsiin, missä on enää kourallinen broadsheet-sanomalehtiä.

Lähes kaikki Ruotsin isoimmat päivälehdet ovat muuttuneet tabloid-kokoisiksi. Kuviosta 1 voi

havaita Ruotsin päivälehtien formaatin muuttuneen kohti tabloidia ja full- eli broadsheet-lehtien ja

niiden välimuodon eli berliner-lehtien osuus on jatkuvasti pienentynyt. Vuonna 2005 peräti 87

prosenttia Ruotsin 152 päivälehdestä oli tabloid- tai berliner-kokoisia.

Kuvio 1. Ruotsalaisten 1–7-päiväisten sanomalehtien koot ovat pienentyneet jatkuvasti.
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13 Sanomalehtien formaateille ei ole täsmällisiä mittoja, esimerkiksi Mervola (1995) määrittelee broadsheetin leveyden
360–410 millimetriksi ja korkeuden 510–550 millimetriksi. Tabloidista Mervola toteaa vain, että se on kooltaan puolet
broadsheet-sivusta eli tabloid-aukeama mahtuu yhteen broadsheet-sivuun. Eurotabloid on pienempi kuin broadsheet-
sivu, mutta suurempi kuin tabloid. (Mervola 1995, 411.) Ruotsissa tätä välimuodon kokoa kutsutaan berlineriksi.

Lähde: Nordicom – Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning. Mediestatistik.
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Samana vuonna suomalaisista päivälehdistä 22 kappaletta eli 38 prosenttia oli euro- tai

perustabloidkokoisia. Jos mukaan otetaan myös paikallislehdet, luku on yli 90 prosenttia. Suurista

päivälehdistä Hufvudstadsbladet pienensi formaattiaan maaliskuun lopussa 2004, mikä lisäsi

paineita myös muiden päivälehtien pienentämiseksi. Esa-konserniin kuuluva paikallinen

sanomalehti Itä-Häme vaihtoi tabloidiin maaliskuussa 2005 (Tapola 2005, 5). Tabloidin hyvinä

puolina on pidetty muun muassa kätevää kokoa, sisällön helpompaa ryhmittelyä ja sivumäärän

joustavuutta (Pulkkinen 2008, 69). Samoja asioita tuotiin esiin myös aineistossani.

V2: – – Sinänsä, kun draaman rakentaminen ja kunnollisten juttu- ja taittorakenteiden

tekeminen on paljon helpompaa tabloidissa kuin broadsheetissä, koska sä voit

juoksuttaa tekstiä useammalle sivulle ja kuvissakin rakentaa kuvakerrontaa.

Tabloid-koko oli yksi pohdittu vaihtoehto myös Aamulehden päälehdessä, vaikka sitä ei pidetty

vielä todennäköisenä. Sunnuntai näytti silti toimivan testialustana myös tulevalle päälehden

uudistamiselle.

K2: No mitä sä ajattelet, et voiks Aamulehti olla jossain vaiheessa tabloidi, tai miten

nää kokeilut vaikuttaa suhteessa siihen?

V2: Kyl se voi olla, mutta ei ihan heti, taatusti. Kyllähän me pohditaan, toi peruslehden

päivitys tulee vastaan, siihen ei välttämättä mee edes kovin kauaa. Ja tota, näähän on

vähän niinku eri paria tällä hetkellä. Kyl toi niinku nurkan takana on Aamulehden

ulkoasu-uudistus. – – kaikki taitto ja tämmönen menee sit siinä vaiheessa uusiksi, ja

värimaailmat varmaan osittain, niinku, sit katotaan, voikse typografia, onks näistä jotain

hyötyä sinne, hyvin paljon mahdollista. – – kun näin tehdään, niin sit se ei ainakaan olis

huono vaihtoehto, että näitä on tässä testattu, se vois olla aika loogista. Mut katsotaan.

Sunnuntailiitteet tarjosivat mahdollisuuden kokeilla tabloid-kokoisia esittämistapoja, uutta

tekstitypografiaa ja uusia värejä. Sittemmin, päälehden uudistuessa marraskuussa 2007,

Sunnuntaissa testattu leipätekstin kirjaintyyppi Mercury otettiin käyttöön myös päälehdessä.

Toistaiseksi pienempään kokoon ei ole päälehdessä siirrytty, ja tabloid-aalto näyttää muutenkin

taittuneen ennen kuin se kunnolla Suomeen saapuikaan. Suurimpana esteenä koon pienentämiselle

esitetään riskiä ilmoitustulojen vähenemiseen. (Pulkkinen 2008, 75, 84.)
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2 Sanomalehden liite muistuttaa aikakauslehtiä

Mikä oikeastaan on sanomalehti? Onko sanomalehti aina paperia? Mikä sen erottaa

aikakauslehdestä? Avaan tässä luvussa sanomalehden ja sen liitteen käsitteitä. Koska keskityn

sanomalehden ulkoasuun, on paikallaan eritellä myös ulkoasun ja muotoilun käsitteet.

2.1 Sanomalehti ja aikakauslehti

Arkijärjellä ymmärrämme sanomalehden varmaankin aika samalla tavoin. Suomalaiselle

sanomalehti tulee usein tilattuna postiluukusta, se on painettu huokoiselle paperille ja se sisältää

tekstiä ja kuvia. Niin kuin monet mainoslehdet. Mikä sanomalehdestä tekee juuri sanomalehden?

Jotta voisimme tutkia sanomalehteä ja sen muotoa, on ymmärrettävä, mitkä erityispiirteet erottavat

sen muista julkaisuista. Robert Brunhuberin (Pietilä 1997, 102) mielestä on mahdoton määritellä

sanomalehden olemusta kaikkina aikoina pätevästi, koska sanomalehden muotojen moninaisuutta

on mahdoton runtata yhteen määritelmään. Suomalaisten sanomalehtien ulkoasuhistorian

kirjoittanut Pekka Mervola (1995) kertoo, että ensimmäisissä, 1600-luvulla ilmestyneissä,

sanomalehdissä oli pelkästään tiheästi painettua tekstiä, juttuotsikot puuttuivat ja teksti ladottiin

yhdelle tai kahdelle palstalle. Lehdet muistuttivat muodoltaan kirjoja, mutta ne olivat jo

sanomalehtiä: ”Niissä oli ajankohtaista ainesta ja ne ilmestyivät säännöllisesti”. (Mervola 1995, 36.)

Mervola mainitsee näin kaksi keskeistä sanomalehden perusominaisuutta, toinen liittyy sisältöön ja

toinen ilmestymistapaan.

Tieteilijä ja toimittaja Otto Groth pääsi sanomalehden olemuksen pohdinnassa kenties pisimmälle,

sillä hän ei lähtenyt liikkeelle muodosta, vaan sanomalehden abstraktimmasta ideasta. Hän

määritteli seitsenosaisessa sanomalehtitieteen perusteoksessaan Die unerkannte Kulturmacht

(1960–1972) sanomalehden kulttuuriesineeksi, jolla on sille ominainen ”ideaali ja ajaton olemus”.

Sanomalehden ”olemusmääreisiin” kuuluvat Grothin mukaan periodisuus, universaalisuus,

ajankohtaisuus ja julkisuus. (Pietilä 1997, 106–113.)

(1) Periodisuus viittaa sanomalehden säännölliseen ilmestymiseen. Se liittyy myös

universaalisuuteen ja ajankohtaisuuteen – ilman säännöllisyyttä nämä menetetään. Säännöllisyys

myös pakottaa lehtityön rytmin tietynlaiseksi. Groth ei määrittele ilmestymistiheyttä, joten

esimerkiksi aikakauslehdet mahtuvat hänen määritelmäänsä.

(2) Universaalisuus tarkoittaa tiedon välittämistä kaikilta inhimillisen elämän ja toiminnan aloilta.

Koska mikään lehti ei pysty välittämään kaikkea mahdollista tietoa, universaalisuus on raja-arvo,
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jota ei koskaan saavuta. Se on potentiaalista: lehti voi välittää periaatteessa mitä tahansa tietoa.

Groth itse täsmensi, että universaalisuus tarkoittaa ennemmin aihealueiden kuin sisällön täydellistä

pikkutarkkaa kattavuutta. Lehden universaalisuudella on yhteiskunnallisesti merkitystä, koska se

liittää yksilöt osaksi kokonaisuutta ja toimii sosiaalisena tiivisteenä estäen yhteiskunnan

atomisoitumisen.

(3) Kolmas edellytys sanomalehdelle on, että se on ajankohtainen. Sisällön on oltava

mahdollisimman tuoretta, koska ihmiset tarvitsevat polttavimmin ja pysyvimmin tietoa

nykyhetkestä. Lehden totuus on näin hetkellistä, tilapäistä ja subjektiivista. Tämä ei estä sitä, etteikö

lehdessä voisi olla myös epäajankohtaista aineista.

(4) Neljäntenä sanomalehden olemukseen kuuluu julkisuus – lehden on oltava periaatteessa kenen

tahansa saatavilla. Julkisuus on eräänlaista saatavuuden universaalisuutta, joka sekin on voimassa

vain tiettyyn rajaan saakka. (Mt, 112–114.)

Grothin olemusmääreet toimivat toistensa todellistumisen ehtoina ja rajoituksina, minkä vuoksi ne

ovat suhteellisia määreitä. Esimerkiksi julkisuus, universaalisuus ja ajankohtaisuus rajoittavat

toisiaan. Levikin laajetessa liikaa sisältö menettää lukijoiden kannalta universaalisuuttaan ja

ajankohtaisuuttaan. Näin kullekin lehdelle rakentuu tietty alueellis-yhteiskunnallinen toimintasäde,

levikkialue, tietty journalistinen tila. Jos levikkiä halutaan laajentaa joihinkin tiettyihin

lukijaryhmiin, se vaikuttaa myös lehden sisällön laajuuteen ja monipuolisuuteen. (Mt, 113–114.)

Grothin sanomalehti on siis olemassa vain jossain kulttuurisessa kontekstissa, joka määrittelee

sanomalehden eli sen olemusmääreiden käytännön toteutuksen.

Grothin määritelmä on edelleen ajankohtainen, koska hän ei määrittele sanomalehden aineellisia

tunnuspiirteitä. Groth ei halunnut sitoa sanomalehteä mielestään epäolennaisiin asioihin, kuten

mekaaniseen monistettavuuteen tai sisällön yleiseen kiinnostavuuteen. (Mt, 102–103.) Periaatteessa

”sanomalehti” voi aineellistua vaikkapa seinäkirjoituksena – kunhan ajankohtaista tietoa välitetään

säännöllisesti ja universaalisti julkisella paikalla. Grothin määritelmä on kaivettu 2000-luvulla esiin

verkkolehdistä puhuttaessa. Esimerkiksi Panu Moilanen (2004) esittää tietojenkäsittelyalan

lisensiaattityössään, että verkkolehti täyttää Grothin olemusmääreet. Hän tosin näkee

universaalisuuden, printtilehtien ”jokaiselle jotakin” -ajattelun, verkkolehdelle ongelmallisena,

koska verkon käyttäjäkunta on erilainen kuin paperilehden (levikkialueen) keskimääräinen

lukijakunta. Moilanen pohtii, miksei verkkolehdissä ole eri käyttäjäryhmille kohdennettuja eli

personoituja uutisia, vaikka se olisi teknisesti mahdollista. (Moilanen 2004, 87–90 ja 103–104.) Sitä

Moilanen ei pohdi, häviäisivätkö verkkouutisten personoinnissa sanomalehden universaalisuuden ja
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julkisuuden vaateet, jos asiakas tilaisi itselleen esimerkiksi pelkästään formulauutisia. Jos räätälöity

palvelu on hyvin tarkasti rajattu ja suppea, se ei täytä universaalisuuden olemusmäärettä

(Luostarinen 18.7.2007). Luostarinen kritisoi vuonna 2002 myös toisen määreen, julkisuuden,

toteutumista, koska tuolloin räätälöidyt verkkopalvelut olivat nykyistä kalliimpia ja

ekslusiivisempia14, ja siten vain pienen joukon saatavilla (Luostarinen 2002, 29, ja 18.7.2007).

Nähdäkseni nykyisin saatavilla olevat, usein ilmaiset, verkkolehdet muodostavat paperilehteen

verrattavia universaaleja julkisuuksia, joilla erilaiset elämänalueet voivat kohdata. Tässä muodossa

verkkolehtiä voinee pitää Grothin määritteleminä sanomalehtinä. Ajatus sanomalehdestä

verkkolehtenä on kiinnostava ja kuvaa sitä, että samaa universaalin tiedonvälittämisen tarkoitusta

voi toteuttaa monella tavalla: yhtä hyvin radiossa, televisiossa tai internetissä kuin paperisessa

sanomalehdessäkin. 2000-luvun ”monikanavaisessa”, omistukseltaan ja sisällöltään keskittyneessä,

mediassa (mm. Herkman 2005, 73) sanomalehti onkin jo laajentunut voimakkaasti paperilta

sähköiseen mediaan15. Samoja journalistisia sisältöjä pyöritetään konsernin eri sanomalehdissä,

lehtien verkkoversioissa ja isoimmissa yrityksissä myös televisiossa ja mobiilipalveluissa. Itse jäin

pohtimaan Grothin määreistä säännöllisyyden vaatimusta verkkouutisten kohdalla. Online-

uutisiahan päivitetään Internetissä usein jatkuvasti, monta kertaa päivässä. Ne ilmestyvät

säännöllisen epäsäännöllisesti, ja samasta aiheesta voidaan julkaista päivän aikana useita versioita.

Toisaalta monelta lehdeltä jää arkistoon kultakin päivältä vain kunkin uutisen viimeinen

päivitysversio16, jolloin säännöllisyys vastaisi printtilehden kiertoa. Sanomalehtien liitteiden

verkkoversioissa epäsäännöllisyys tai versioiden korjaaminen ei näy, päinvastoin. Ainakin

Aamulehden Sunnuntain, Moron ja Valon verkkolehdet vastaavat lähes yksi yhteen painettua

lehteä, muutamaa blogia lukuun ottamatta. Lisäksi niissä on joitain vuorovaikutteisia osuuksia,

kuten keskustelupalsta ja kilpailuja. (Aamulehti 17.4.2008.)

Pietilän mielestä (1997) Grothin olemusmääreille rakentuva viestintätutkimus kaventuisi pelkäksi

journalismin tutkimukseksi, jolloin joukkoviestinnän muut ilmiöt jäävät huomiotta. (Pietilä 1997,

116.) Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuisivat esimerkiksi sanomalehden tuotantoon vaikuttavat

asiat, kuten talous. Tätä havainnollistaa Sanomalehtien Liiton kotisivulla oleva määritelmä, jossa
                                                  
14 Eksklusiivinen eli poissulkeva, valikoiva, hieno. (Itkonen 2000, 124.)
15 Sanomalehtien Liiton 200 jäsensanomalehdestä 152 julkaisee vuonna 2007 verkkolehteä, digitaalista näköisversiota
paperilehdestä tai molempia. (Sanomalehtien Liitto 13.7.2007.)
16 Aiheesta keskusteltiin myös Mediapäivillä 2008, kun Tampereen yliopiston Jokela-projektin tutkijat peräänkuuluttivat
lainsäädännön ja ohjeiden luomista verkkojuttujen eri versioiden säilyttämiseen ja juttujen oikaisukäytäntöihin. Riittääkö,
että esimerkiksi mahdollinen kunninaloukkasasia oikaistaan jutun viimeiseen versioon tai miten kohde voi edes vaatia
korvauksia, jos ei pysty todistamaan asiaansa version hävittyä?
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sanomalehti kuvataan palvelukokonaisuudeksi: ”Verkko on monikanavaisen sanomalehden tärkein

kasvualue. Sanomalehti on jatkossa palvelukokonaisuus, jossa paperilehti, verkkopalvelut ja

mobiilipalvelut tukevat toisiaan sekä journalistisessa sisällössä että mediamyynnissä.

Vuorovaikutteisena kanavana netti lähentää lehteä ja lukijoita uudella tavalla.” (Sanomalehtien

liitto, 18.1.2009.) Sanomalehti on siis paljon muutakin kuin konkreettinen paperilehti. Sen

muodostumiseen ja asemaan vaikuttavat monimutkaiset yhteiskunnalliset suhteet, ja se on itsessään

osa yhteiskuntaa, siihen vaikuttaen. Tässä kaikessa on riittänyt alusta alkaen tutkittavaa niin

sosiologian, taloustieteen, valtio-opin kuin kulttuurikritiikin edustajille. (Pietilä 1997, 53.) Vaikka

sanomalehden määritelmä tuntuu laajentuvan paperilehdestä ulospäin ja painetun lehden kysyntä on

laskusuunnassa17, paperilehti pitää vielä pintansa. Vaikka esine antaa sanomalehden olemukselle

”vain” muodon, on kiinnostavaa, miksi juuri tietty muoto on havaittu hyväksi.

Groth määrittelee siis sanomalehden olemusmääreiden kokoelmaksi eli ideaaliksi, jota voidaan

toteuttaa eri muotojen avulla. Mielestäni olemusta ei silti pidä ymmärtää ihmisten toiminnasta

irrallisena asiana. Sanomalehden ideaali ja sen toteutus perustuvat arvoihin, joista neuvotellaan

muun muassa käytännön lehden teossa, alan eettisessä keskustelussa ja tutkimuksessa. Sanomalehti

saa merkityksensä kulttuurisissa käytännöissä, joita ilman sen olemus lakkaa olemasta (vrt.

Seppänen 2001, 8).

Käytännön elämässä lehtiä määritellään ja nimetään eri kriteerein esimerkiksi tilastoitaviin luokkiin.

Esimerkiksi suomalainen Tilastokeskus (2007) määrittelee sisällön ja ilmestymistiheyden

perusteella sanomalehdiksi lehdet, jotka ilmestyvät 1–7 kertaa viikossa ja jotka sisältävät

valtakunnallista tai paikallista uutisaineistoa. Sanomalehdet jaetaan 4–7 kertaa viikossa ilmestyviin

päivälehtiin ja 1–3 kertaa viikossa ilmestyviin muihin sanomalehtiin. Samaa jaottelua käyttävät

Sanomalehtien liitto ja Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö muun muassa

Toimitustilaston kokoamisessa. Haastatteluissani keskustelin päivälehden toimittajien kanssa.

Aikakauslehden käsite tarjoaa mielenkiintoisen rajapinnan työni kannalta, sillä aineistossani

ulkoasuun liittyviä erontekoja ja vertailua haettiin nimenomaan aikakauslehtien suuntaan.
                                                  
17 Esimerkiksi levikintarkastuksesta selviää, että lähes kaikkien 7-päiväisten sanomalehtien levikit ovat pienentyneet
vuodesta 1993 vuoteen 2006 verrattuna noin tuhannesta kappaleesta Helsingin Sanomien sunnuntainumeron huikeaan
–95261 kappaleen pudotukseen. Vain muutama lehti on onnistunut pitämään levikkinsä tai jopa kasvattamaan sitä.
Aamulehden sunnuntain levikki on kasvanut noin tuhannella ja ma-la -lehden levikki yli 2 000:lla. Toinen levikkiään
kasvattanut 7-päiväinen lehti on Salon Seudun Sanomat noin 1 000 kappaleen lisäyksellä. (Levikintarkastus 2006.)
Helsingin Sanomat tosin kritisoi Aamulehden levikkiä keinotekoiseksi ”kauppiaslevikiksi” eli levikkiä on kasvatettua
yritysten asiakkailleen tarjoamilla tilauksilla (Kallionpää 11.4.2008). On myös huomattava, että Aamulehdenkin
lukijamäärät ovat tippuneet 22 000:lla vuodesta 2001 vuoteen 2007 (Kansallinen Mediatutkimus 2008).
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Aikakauslehti on Tilastokeskuksen mukaan säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa,

ilmestyvä lehti, joka sisältää artikkeleita joko yleiseltä tai erikoistuneelta elämän alueelta.

Aikakauslehtiä ovat myös sellaiset sanomalehden muotoiset lehdet, jotka sisällön tai

ilmestymistiheyden puolesta eivät täytä sanomalehden kriteerejä, esimerkiksi muutaman kerran

vuodessa ilmestyvät ammattijärjestöjen lehdet. Määritelmä ei ota kantaa tekniseen muotoon, sen

sijaan ilmestymistiheydestä ja sisällön yleisyydestä ja ajankohtaisuudesta tulee määrittäviä

kriteereitä. (Tilastokeskus 2007.) Riitta Brusilan (1997) mielestä sanomalehden ja aikakauslehden

erottaa selkeimmin toisistaan ilmestymistiheyden perusteella. Hän mainitsee erottelevina tekijöinä

myös muotoon liittyvät asiat: kuvallisuuden, sivuformaatin ja paperin laadun. Aikakauslehdissä on

pystytty käyttämään valokuvia runsaammin ja suunnittelemaan niiden käyttö taitossa paremmin

kuin tiheästi ilmestyvissä sanomalehdissä. (Brusila 1997, 16–17.)

2.2 Sanomalehden liite vai osa

Sanomalehden ja aikauslehden muodot ovat lähentymässä toisiaan muun muassa teknologisten

muutosten, kuten päätetaiton ja samojen taitto-ohjelmien vuoksi. Esimerkiksi mitä tahansa lehtiä

selaamalla voi päätellä, milloin niissä otettiin käyttöön InDesing-taitto-ohjelma – se näkyy

esimerkiksi läpinäkyvien taittoelementtien yleistymisenä. Varsinkin sanomalehtien

viikonloppuosastot tai erilliset viikonloppulehdet muistuttavat ulkoasultaan ja sisällöltäänkin hyvin

paljon aikakauslehtiä. Eroa viikonloppulehtien ja aikakauslehtien välillä tehdään sisällön eli

”aineistotyypin” ja kohderyhmien perusteella. (Brusila 1997, 16–17.) Liitteiden sisällöt lähentyvät

aikakauslehtiä, koska ne keskittyvät viikon aiheisiin päivänuutisten sijaan, ajankohtaisuuden rytmi

on sama. Kun on aikaa tehdä, voidaan myös keskittyä päivälehteä enemmän visuaaliseen ilmaisuun,

aikakauslehtien tavoin. Tämän voi havaita myös Sunnuntain Asioissa ja Ihmisissä. Asiat lähenee

aiheillaan ja laajalla käsittelytavallaan vakavia aikakauslehtiä, kun taas Ihmiset lähenee

naistenlehtiä ja juorulehtiä. Sunnuntain kohderyhmä on periaatteessa sama kuin peruslehdellä,

meneehän se päälehden mukana kaikille tilaajille. Liitteen osilla tavoitellaan kuitenkin hiukan eri

kohderyhmiä. Siinäkin mielessä ne muistuttavat kaupallisia aikakauslehtiä, joiden on myytävä

itsensä tietylle tarkoin profiloidulle kohderyhmälle.

V1: – – se perusajatus, että miksi on kaksi erillistä liitettä, se liittyy juuri siihen, että

jotta me voitais antaa näille asiaihmisille reilusti heidän maailmansa mukaista
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materiaalia ja sitten näille toisille ihmisihmisille voitais antaa aidosti sellaista, mikä

heitä miellyttää.

Tosin siinä missä aikakauslehti myy yleisönsä ilmoittajille, Sunnuntaihin liittyvässä puheessa tätä

yhteyttä ei tuotu esiin ainakaan kohderyhmien tasolla.

Sunnuntain osia ei määritelty itsenäisiksi aikakauslehdiksi, vaikka niiden identiteettejä

rakennetaankin viittauksilla erilaisiin aikakauslehtiin. Keskustelimme haastateltavien kanssa siitä,

miten Aamulehden uutta kaksiosaista Sunnuntaita tulisi nimittää. Haastateltavista osa puhui

liitteestä, osa korosti Sunnuntain yhteyttä päälehteen ja määritteli kaksiosaisen lehden

sunnuntaiosioksi.

V2: – – oltiin kuitenkin uudistamassa sunnuntaiosiota, se Su-osio on tossa sen takia, että

tää on niinku vanhan osion kehitys, et me ei tuoda uusia liitteitä, pyrittiin vähentää

mielikuvaa, mutta kyllähän ne lukijan näkökulmasta on liitteitä, en mä oikein usko että

sille mitään voi.

V4: – – Jos tarkastelee esimerkiksi vaan tätä Asiat-lehtee, niin kyllähän se on aika

pitkälle tosi klassinen minkä tahansa niin sanotun laatulehden sunnuntailiite. Ja mä en

tiedä kutsuuko ne niitä liitteitään sunnuntailiitteeks vai aikakauslehdeks,

supplementtejahan (naurahtaa) ne on, jotain lisiä, että ei niitä niin itsenäisinä

aikakauslehtinä pidetä.

Aamulehteläiset määrittelivät haastatteluissani Moro- ja Valo-lehdet viikkoliitteiksi, joilla on omat,

toisistaan ja päälehdestä erottuvat profiilinsa. Myös Asioiden ja Ihmisten kohdalla korostetaan

niiden erilaisia profiileja. Tämä viittaa liitteen mutta myös itsenäisen lehden suuntaan. Toisaalta

haastateltavat korostavat, että kyse on Aamulehden sunnuntaiosastosta, joka julkaistaan vain

uudessa muodossa. Markkinointi ja toimitus ohjeistavat, ettei pidä puhua liitteistä vaan Sunnuntain

Asioista ja Sunnuntain Ihmisisistä (vrt. Vehkoo 2008, 1). Sunnuntain yhteyttä päälehteen

korostetaan, koska sen halutaan mieltyvän lukijan silmissä osaksi päälehteä, ei ylimääräiseksi

lisäksi. Aamulehteläiset haluavat määrittelyllään painottaa, että Sunnuntai on kiinteä osa päälehteä.

Mielestäni kerran viikossa ilmestyvä kaksiosainen ja päälehdestä muodoltaan ja käsittelytavoiltaan

erottuva lehti on silti väistämättä liite. Sama pätisi, jos urheilu- tai kulttuuriosasto julkaisisi kerran
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viikossa oman teemaliitteensä. Päälehdessä julkaistaan kaikkien sen liitteiden kaltaisia sisältöjä,

paikallisuutisista menovinkkeihin ja sarjakuviin, mutta liitteiden muoto ja aiheiden käsittelytavat

vaihtelevat. Ne tekevät jokaisesta liitteestä omanlaisensa liitteen.

Liitettä ei yleensä voi tilata erikseen vaan sen saa automaattisesti päälehden mukana, samaan

hintaan18. Pidän tätä kiinteää yhteyttä päälehteen keskeisenä liitteen ominaisuutena, joka erottaa

liitteen itsenäisestä erikseen hankittavasta lehdestä. Tältä pohjalta kutsun Asioiden ja Ihmisten

muodostamaa kokonaisuutta työssäni Sunnuntaiksi tai sunnuntailiitteeksi, jonka osia Asiat ja

Ihmiset ovat. Lukijoiden näkökulmasta Sunnuntai on todennäköisesti tuonut kaksi uutta liitettä,

ovathan ne sisällöiltään varsin erilaisia. Jos koko lehti koostuisi samankokoisista mutta erinäköisistä

tabloid-osista, ne mieltyisivät katsojan silmissä helpommin yhdeksi lehdeksi erilaisine osineen.

Sanomalehtien liitteet liittyvät siis erilaisten journalististen sisältöjen järjestelyyn ja erilaisten

tuotteiden profilointiin. Tämä on osa nykylehden kaupallista luonnetta. Kun tuotteet ovat

profiloituneet eri teemoihin ja sisältöihin, niihin voidaan myydä erilaisia ilmoituksia. Pulkkisen

(2007) mukaan suomalaisen maakuntalehden liite on usein tehty juuri ilmoitusalustaksi: voidaan

esittää ilmoittajille hyvää kohdentumista, kun kerrotaan, että liite tehdään tietyn teeman ympärille,

esimerkiksi autojen, rakentamisen tai puutarhan. Liitteitä voidaan tehdä myös ad hoc -tyyppisesti,

tietyn asian ympärille. Aamulehti tuottaa muutamia eri aiheisiin keskittyviä lehtiä, jotka ilmestyvät

noin kerran vuodessa. Tällaisia lisälehtiä tai liitteitä ovat Leija, Kesä, SelviytymisMoro ja Hyvät

harrastukset. Joskus raja ilmoitusliitteen ja toimituksellisen lehden välillä voi hämärtyä19.

2.3 Ulkoasu: typografiaa ja taittoa

Sanomalehden ulkoasusta puhutaan usein typografian ja taiton käsitteillä, sillä ne liittyvät ulkoasun

käytännön toteutukseen. Typografia ja taitto ovat keskeisiä haastatteluaineistossani esiintyviä

                                                  
18 Esimerkiksi Iltalehden välissä lehden ostaja saa samaan hintaan maanantaisin UrheiluMaxin, tiistaisin TV-liitteen ja
lauantaisin Vvaihteen. Iltalehden keskiviikkoisin julkaisema Ilona-lehti on kiinnostava rajatapaus. Se eroaa tabloid-
kokoisista liitteistä aikakauslehtiformaatillaan. Kotisivuillaan lehti määrittelee Ilonan Suomen edullisimmaksi
naistenlehdeksi (Iltalehti 2008) ja viikkolehdeksi, jota myydään ainoastaan irtonumeroina. Se siis poikkeaa muista
Iltalehden liitteistä siinä, että siitä pitää maksaa erikseen (nimellinen 50 senttiä) ja naistenlehdistä siinä, että sitä ei voi
tilata. Aineistotyypit ja kohderyhmät Ilonalla ja muilla naistenlehdillä ovat samankaltaiset, vaikka tuotantoresursseiltaan
ja laajuudeltaan/laadultaan ne kuitenkin eroavat toisistaan. Vaikka Ilona tuntuisi täyttävän itsenäisen naistenlehden
kriteerit, kannessa mainitaan kuitenkin kattobrändi Iltalehti, mikä sitoo sen päälehden liitteeksi.
19 Esimerkiksi kesällä 2007 Aamulehti jakoi päälehden välissä Tampere Open -liitteen. Liite näytti ensisilmäyksellä
Aamulehden liitteeltä (sama tabloid-koko, lehden logo näkyvästi oikeassa yläkulmassa, juttuvinkkejä sisäsivuille), mutta
sisällöltään se puffasi tulevaa tennistapahtumaa. Lehden pääkirjoitussivulla julkaistiin Aamulehden toimitusjohtajan ja
Tampere Openin edustajan kirjoitukset, mikä osaltaan hämärsi rajaa nimikkosponsorin (AL) ja lehden kustantajan,
Tampere Openin, välillä. (Tampere Open 2007.)
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käsitteitä. Avaan niiden merkityksiä tässä luvussa ennen kuin palaan yleisemmin lehden muotoon ja

suunnitteluun.

Huovila (1996) kuvaa mielestäni hyvin typografian ja taiton peruseroa: Typografia tarkoittaa

kaikkia niitä pysyviä elementtejä, joista sivu on rakennettu, kuten fontteja, linjoja, kehyksiä ja

rasteripohjia. Typografia tarjoaa välineet, ja taitto on lopullinen tulos näiden välineiden

käyttämisestä. (Huovila 1996, 8.) Alun perin taittaminen on tarkoittanut metallikirjakkeista ladotun

tekstipalstan konkreettista taittamista sivun alareunassa (Mervola 1995, 57). Nykyisin taiton voi

määritellä Tapani Huovilan sanoin (1996) käytännön toteutukseksi, jossa jutut sijoitetaan sivulle

niiden tärkeyden ja visuaalisten arvojen mukaan.

Typografiasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa hyvin eritasoisia asioita. Markus Itkonen (2003) rajaa

suomenkielisessä typografian käsikirjassaan typografian tiukasti tekstin painoasuksi ja tekstin

ulkoasuksi. Alun perin sana typografia tuleekin kreikan sanoista typos eli ’merkki' ja grafein eli

'kirjoittaa'. Kirjassaan Itkonen keskittyy juuri tällaisiin yksittäisiin merkkeihin, kuten

kirjaintyyppien ja merkkien esittelyyn ja oikeaan käyttöön. Lisäksi hän käsittelee hiukan laajemmin

merkkikokonaisuuksien sommittelua, kuten sanavälistyksiä ja palstan muotoa. (Itkonen 2003, 150.)

Pekka Mervola (1995) puhuu erikseen tekstitypografiasta ja laajemmasta typografiasta.

Tekstitypografialla hän tarkoittaa kirjainlajia, jolla teksti on painettu paperille. Laajemmin

typografia tarkoittaa Mervolalle kaikkea sitä, mitä painetulla sivulla on. Tällöin typografiaan

kuuluvat tekstin lisäksi kuvitus ja sivun koko eli formaatti. (Mervola 1995, 16.)

Kiinnostavan välineen typografia-käsitteen erittelyyn tarjoaa Hartmut Stöckl (2005). Hän erottaa

neljä eri typografian tasoa: Mikrotasolla (1) tutkitaan esimerkiksi fonttien väriä, kokoa ja tyyliä.

Mesotypografiassa (2) Stöckl tarkastelee graafisia merkkejä riveissä ja tekstiblokeissa, eli huomio

on kirjain-, sana- ja riviväleissä sekä blokkien suunnissa, joita voivat olla esimerkiksi vaaka, pysty,

diagonaali ja ympyrä. Makrotypografia (3) muodostaa koko dokumentin graafisen järjestyksen.

Siihen liittyvät muun muassa sisennykset, kappalejako, typografiset tehokeinot ja tekstin ja kuvien

yhdistäminen. Paratypografia (4) liittyy materiaaleihin, tekniikkaan ja välineisiin. Siinä

tarkastellaan esimerkiksi paperin paksuutta ja pintaa, lehden formaattia tai merkkien tekemisen

käytäntöjä. (Stöckl 2005, 210.) Aineistoni puheessa typografialla viitataan usein juuri tekstin

ulkoasuun ja muuhun mikrotypografiaan, mutta myös muita tasoja käsitellään.
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Sanomalehden ulkoasulla tarkoitetaan usein typografian ja taiton muodostamaa kokonaisuutta.

Esimerkiksi Mervola (1995) määrittelee ulkoasun sanomalehden ilmiasuna (layout) ja sisällön

järjestelynä. Ilmiasulla hän tarkoittaa lehden ulkoista olemusta, kaikkea sitä, mitä lukija näkee

lehteä katsoessaan. Ulkoasu sisältää hänen määritelmässään taiton, tekstitypografian, kuvat ja värit

– mutta ulkoasuun vaikuttavat myös sivumäärä, formaatti20 ja paperin laatu. (Mervola 1995, 15.)

Jälkimmäiset tekijät sijoittuvat Stöckl'n luokituksessa paratypografiaan. Sekä Stöckl'n että

Mervolan määritelmien perusteella vaikuttaa siltä, että ulkoasua ja typografiaa voi sen laajimmassa

mielessä pitää toistensa synonyymeinä. Tässä työssä käytän ulkoasu-sanaa, kun puhun yleisesti

lehden näkyvästä ilmiasusta ja sen typografisesta suunnittelusta.

2.4 Uutisten muotoilu eli design

Sanomalehden ulkoasusta puhuttaessa mainitaan usein sana design – esimerkiksi alan

kansainvälisen järjestön nimi on Society for News Design (SND:n historia). Pulkkinen (2002)

määrittelee designin muotoiluksi, joka liitetään teollisesti tuotettujen tavaroiden muotoiluun ja

suunnitteluun. Muotoiltu esineympäristömme syntyy, kun käsien taito, taide ja rationaalinen

suunnittelu yhdistyvät teolliseen sarjatuotantoon. Nykyään graafinen suunnittelu, design, näkyy

myös sanomalehdissä. Se tarkoittaa perinteisesti painopintojen visuaalista suunnittelua, ja nykyään

myös sähköisten pintojen, kuten verkkosivujen ja televisio-ohjelmien, suunnittelua. (Pulkkinen

2002, 10–11.)

Pulkkinen toteaa, että sanomalehdestä tuli 1990-luvulla kaupallinen tuote, jonka täytyy miellyttää ja

houkutella erilaisia lukijoita. ”Omalta osaltaan ulkoasu synnyttää tuotemielikuvaa, ja siksi se on

tärkeä kilpailutekijä.” Sanomalehden tuoteluonne liittää lehden ulkoasun muotoiluun teollisen

tuotteen vaatimuksia: on taattava ulkoasun tasalaatuisuus, tehokas tuotanto eli ulkoasun suunnittelu

ja mallintaminen, laadunvalvonta, ohjeistus ja tuotemielikuvan synnyttäminen. (Mt, 7.) Teollisen

muotoilun lähtökohtina ovat käyttötarkoituksen ja käyttäjien tarpeiden pohdinta (Töyssy ym. 2003,

230). Pulkkinen tekee kuitenkin pesäeron sanomalehden ulkoasusuunnittelun ja muun graafisen

suunnittelun välille. Pääsyyksi hän sanoo, että tiedotusvälineet poikkeavat työympäristönä muista

graafista suunnittelua hyödyntävistä aloista, jotka ovat markkinointi- ja mainontapainotteisia.

                                                  
20 Mervola tarkoittaa formaatti-sanalla sanomalehden painetun pinnan kokoa. Esimerkiksi broadsheet ja tabloid ovat
sanomalehden formaatteja. Suomessa broadsheet-sivu on leveydeltään 360–410 mm ja korkeudeltaan 510–550 mm.
Tabloid on noin puolet broadsheetistä. (Mervola 1995, 15–16, liite 21.) Taiteen sanakirjassa formaatti (ransk. format >
lat. formare = muodostaa) määritellään esimerkiksi maalauksen, piirroksen, graafisen lehden, painotuotteen, paperin tai
valokuvan muodoksi ja kooksi. Koko ilmoitetaan korkeuden ja leveyden suhteena. (Konttinen ja Laajoki, 2000.)
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Sanomalehtien ulkoasun suunnittelu ja valmistus voidaan nähdä journalismina, jossa käytetään

sanallisen ilmaisun ohessa tai sen sijaan visuaalisen ilmaisun keinoja. (Pulkkinen 2002, 10–11.)

Samasta asiasta kirjoittaa Monica Moses (2001). Vaikka monet ajattelevat visuaalista journalismia

nimenomaan visuaalisena, valokuvaajien ja ulkoasammattilaisten tavatessa he puhuvat estetiikan

sijaan tarinankerronnasta. Estetiikalla on sanomalehdessä kyllä merkitystä, mutta visuaalinen

palvelee aina ensisijaisesti journalismia. Hyvällä valokuvalla, graafilla ja sivun taitolla on samat

ominaisuudet kuin hyvällä tekstillä: ne välittävät lukijalle uutta tietoa selkeästi ja omaperäisesti.

Esimerkiksi taiton tai valokuvan pitää olla selkeä ja houkutteleva, jotta lukijan on helppo löytää

olennaisin ja tarttua siihen. (Moses 2001.) Journalistista lähtökohtaa kuvaa myös se, että päivittäin

ulkoasua tekevät taittajat, kuvaajat ja graafikot kuuluvat yleensä toimittajajärjestöihin. Taittajilla on

yleensä journalistinen koulutus. Ulkoasusuunnittelijat ovat järjestäytyneet kansainvälisesti omaan

lehtisuunnittelijoille tarkoitettuun järjestöön 1970-luvun lopussa21 ja Suomessa erityisesti 1980-

luvun loppupuolella. (Pulkkinen 2002, 8, 10.) Suomessa ammattimainen ulkoasusuunnittelu tuli

ensin aikakauslehtiin ja vasta myöhemmin sanomalehtiin. Esimerkiksi vuonna 1983 toimittajien

ammattilehdessä Sanomalehtimies – Journalisten todetaan, että vasta muutamassa kuvallista

ilmaisua arvostavassa sanomalehdessä on oma graafinen taiteilija. SAL:n taittoryhmän jäsen Leila

Hepo-oja (1983) halusi nostaa kirjoituksessaan taittajien ja graafisten taiteilijoiden arvostusta

ulkoasun erikoistoimittajina. Samalla hän kiteytti visuaalisten journalistien ammattitaidon ytimen:

”Kaikilla ei ole kykyä hahmottaa todellisuutta visuaalisesti, nähdä kokonaisuutta kuvallisesti: pelata

otsikoilla, kuvilla, väreillä, typografisilla tehosteilla ja suhteuttaa se samalla tarkoitukseensa –

sisältöön”. (Hepo-oja 1983.)

Brusilan mielestä (1997) ulkoasun suunnittelua eli designia on kaikki materiaalin visuaalisuuteen

kohdistuva toiminta. Visuaalisella perussuunnittelulla lehdelle luodaan oma visuaalinen

rakenteellinen ja tyylillinen ulkoasu. Suunnitelmat sisältävät säännöstön eli koodiston, jotka

tuottavat ja määrittävät ne rajat ja tyylin, jota lehden ulkoasu jokaisessa numerossa noudattaa.

Visuaalisella tyylillä halutaan vahvistaa lehden keskeistä sanomaa. Esimerkiksi naistenlehtien

visuaalisella glamourilla pyritään luksuksen ja siihen osallistumisen mielikuvaan. (Brusila 1997,

15.) Uutislehdissä visuaalisten tyylien merkitys näkyy esimerkiksi tabloid- ja broadsheet-lehtien

                                                  
21 Sanomalehtien ulkoasusuunnittelijoille tarkoitettu Society of Newspaper Designers -järjestö perustettiin 1979 ja siihen
kuuluu nykyisin noin 2500 jäsentä. Skandinavian alaosasto perustettiin 1985 ja siinä on nykyisin noin 500 jäsentä. Aluksi
järjestöön kuului pelkästään painetun sanomalehden suunnittelijoita, mutta nykyään se on tarkoitettu kaikille uutisten
suunnittelijoille sähköisestä painettuun mediaan. Tätä haluttiin korostaa vuonna 1997 muuttamalla järjestön nimi
muotoon Society for News Design. (SND History 25.7.2007.)
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erilaisissa ulkoasuissa (ks. luku 3.2). Osalla lehdistä on olemassa tyylikirjat22 tai taitto-ohjeita, joissa

on määritelty tarkasti eri osastojen tai teemasivujen sivurakenne, otsikkohierarkia ja

mikrotypografiaan liittyviä asioita, kuten tekstin asemointi suhteessa linjoihin, otsikkoon ja kuviin.

Monet uutislehtien visuaaliseen tyyliin, kuten valokuvien käyttöön, liittyvät säännöt ovat

kirjoittamattomia ja perustuvat työkäytäntöihin. Kokemukseni mukaan sanomalehden visuaalisen

tyylin oppii parhaiten käytännön työssä. Tämä olen havainnut taittaessani Aamulehteä ja

edesmennyttä Taloussanomien paperilehteä. Esimerkiksi Aamulehden journalistisiin käytäntöihin

kuuluu, että uutissivuilla vältetään turhaa ”karkkipapereilla koristelua”23 ja syvättyjen valokuvien

käyttöä. Jos vaikkapa talousjuttuun syvätään kuva jonkin yrityksen tuotteesta, sen on aina liityttävä

uutisen sisältöön – esimerkiksi yrityksen tulos on parantunut merkittävästi juuri sen tuotteen

ansiosta. Taiton elävöittäminen esimerkiksi syvätyillä tuotekuvilla ei kuulu journalistisiin

käytäntöihin. Valokuvien on oltava mieluiten tuoreita uutiskuvia, ja muunkin kuvituksen on

liityttävä juttuun ja tuotava kerrontaan jotain lisäinformaatiota.

Valokuvien käyttöön liittyviä ratkaisuja tekevät Aamulehdessä esimerkiksi taitto-, kuva- ja

ulkoasupäälliköt, kuvatoimittaja, taittaja, osastotoimittaja, uutispäällikkö, jutun kirjoittaja ja

valokuvaaja. Valintaprosessi liittyy kunkin lehden työkäytäntöihin. Joskus valinnoista myös

keskustellaan. Muistan esimerkiksi keskustelun kesältä 2007 siitä, laitetaanko ulkomaan

premisivulle osastotoimittajan tehtäviä hoitavan kesätoimittajan ehdottama kuva kuolleesta ja

tunnistettavissa olevasta libanonilaisesta ihmisestä vai ei. Kuva oli visuaalisesti ”tehokkaampi” kuin

kuva, joka lopulta valittiin lehteen. Tässä tapauksessa oli nimenomaan journalistinen ja eettinen

valinta, ettei lehteen laiteta ”sen enempää ulkomaisten kuin kotimaistenkaan ruumiiden kuvia”,

kuten konkaritoimittaja asian muotoili. Valinnasta keskustelivat osastotoimittaja, uutispäällikkö että

allekirjoittanut taittavana toimittajana. Tuore esimerkki on vuodenvaihteesta 2009, kun keskustelin

uutisaukeaman kuvavalinnoista osastotoimittajan ja uutispäällikön kanssa. Israelin hyökkäyksen

kuvavirrassa oli järkyttäviä kuvia kuolleista ja loukkaantuneista gazalaisista, lapsista ja aikuisista,

sekä israelilaisten sotilaiden hautajaiskuvia. Kuvavalinta perustui journalistiseen harkintaan:

suurimpina uhreina palestiinalaisten ja israelilaisten sodassa ovat siviilit, lapset. Valitsin taittoon

kuvan haavoittuneista lapsista odottamassa pääsyä sairaalaan, en kuvaa esimerkiksi kuolleen lapsen

                                                  
22 Sanomalehtien tyylikirjat perustuvat useinmiten hyvän kielen, lyhenteiden ja nimien oikeinkirjoitusohjeisiin sekä
esimerkiksi lehden tapaan hankkia lähteitä monipuolisesti. Suuri osa tyylikirjoista on talon sisäisiä, kuten Aamulehdellä,
mutta monia ulkomaisia tyylikirjoja voi ostaa kirjakaupasta. Jotkut kirjoista ovat painettuja paksuja teoksia, osa on
muutaman sivun monisteita tai intranetissä olevia ohjeita. (mm. Utain-lehden tyylikirja 2006.)
23 Aamulehden taittopäällikön sanonta kesätyöpaikaltani 2005.
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päästä. Jälkimmäinen ei olisi sopinut suomalaiseen kulttuuriin ja kuvajournalismiin, jonka

kirjoittamattomia sääntöjä noudatin työssäni. Kyse on kuitenkin toimitusta laajemmista

käytännöistä, kulttuurisesta sopimuksesta. Seppänen (2009) sanoo lukijan luottamuksen rakentuvan

sen varaan, että hänelle annetaan myös mahdollisuus olla näkemättä, mahdollisuus unohtaa

kauheuksien yksityiskohdat. Ihmiset luottavat journalismin kykyyn annostella maailmaa heille

sopivissa paloissa, ajankohtaisesti, totuudenmukaisesti ja kiinnostavasti, mutta ei liian läsnäolevasti

ja järkyttävästi. (Seppänen, 2009.) Jossain toisessa kulttuurissa media näyttää kuolleiden ruumiita,

meidän ei. Käytännön työssä nämä kuvien käyttökoodit punnitaan ja on hallittava.

Journalistisiin työkäytäntöihin kuuluu, että on arvioitava visuaalisten valintojen esteettistä ja eettistä

laatua. Monet päivälehdet käyttävät tietyillä sivuilla, kuten etusivulla tai teemasivuilla, esteettisesti

”kivoja” kuvitus- ja taittoratkaisuja. Niillä sivuilla esimerkiksi syvätyt kuvat ja tyhjän tilan käyttö

ovat uutissivuja sallitumpia. Tämä ehkä liittyy Pulkkisen mainitsemaan sanomalehden

tuoteluonteeseen – etusivun pitää houkutella ja myydä lehti lukijalle, vaikka lehti tulisikin

kestotilauksena kotiin. Voi myös olla, että sanomalehdet hakevat vielä omaa visuaalista

kerrontaansa. Sanomalehtien viikko- ja kuukausiliitteissä erilaisia tyylikeinoja käytetään uutissivuja

monipuolisemmin. Ulkoasun tehtävistä ja tyylien kehittymisestä kerron enemmän seuraavissa

luvussa.

3 Näkökulmia ulkoasumuutoksiin

Barnhurst ja Nerone (2001) sanovat sanomalehtien ulkoasusuunnittelun kehittyneen pääasiassa

journalismin rutiineista ja käytännöistä, mutta ulkoasun kehittymiseen ovat vaikuttaneet myös

tyylilliset kulttuuriset muutokset sekä talouteen ja tuotantoon liittyvät asiat. (Barnhurst ja Nerone

2001, 14). Myös Pekka Mervola (1995) on päätynyt samansuuntaisiin havaintoihin suomalaisten

lehtien parissa. Kerron luvussa 3.2 Mervolan ulkoasukierteen mallista ja samalla luon katsauksen

suomalaisen sanomalehden ulkoasun kehittymiseen. Luvussa 3.3 laajennan ulkoasumuutosten

näkökulmia Barnhurstin ja Neronen yhdysvaltalaisen ulkoasututkimuksen avulla. Aluksi esitän

kuitenkin havaintoja kulttuurin laajemmasta kuvallistumisesta, johon sanomalehden ulkoasun

korostuminen liittyy.
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3.1 Taustalla kulttuurin visualisoituminen

Sanomalehden ulkoasua ei voi tarkastella irrallaan ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä.

Laajana kattokäsitteenä voi pitää kulttuurien visualisoitumista. Tosiasia on, että kuvallisten

esitysten määrä on kasvanut 1900-luvun alusta alkaen huimasti. Yhden vuosisadan aikana on

syntynyt lukuisia uusia kuvalliseen esittämiseen perustuvia teknologioita ja kulttuurituotteita:

lehtikuva, elokuva, valokuvat, mainokset, televisio, video ja Internet. (Seppänen 2005, 17.) 24

Visualisoituminen on ymmärrettävä nimenomaan kulttuurin kuvallistumisena, sillä ovathan ihmiset

kautta aikojen käyttäneet näköaistiaan tehokkaasti. Esimerkiksi luonnonvaraisissa yhteisössä

ympäristön silmämääräinen havainnointi ja erottelukyky on voinut olla paljon hienovaraisempaa

kuin nykyajan kaupunkikulttuurissa. (Mt, 22.)

Kuvallisten esitysten kasvanut määrä liittyy kapitalistiseen kulttuuriteollisuuteen, massakulttuuriin

– tämä on mahdollistanut kuvaesitysten, myös journalististen, tehokkaan levittämisen. Kun

kuvallisten esitysten ja kommunikaation määrä yleensäkin on kasvanut, siitä on seurannut, että

todellisuus on aiempaa medioituneempaa ja kuvavälitteisempää. Tämä on vaikuttanut myös

kulttuurin tutkimukseen. Kun visuaalisuuden asema on vahvistunut, sitä on ryhdytty myös

tutkimaan aiempaa enemmän. Esimerkiksi populaarikulttuurin kuvastoista tuli akateemisesti

hyväksyttyjä tutkimuskohteita 1970-luvulla. 1980-luvun aikana kulttuurintutkimus levittäytyi niin

taidehistorian, elokuvatutkimuksen, arkkitehtuurin kuin valokuvankin tutkimukseen. Esimerkiksi

taidetta tarkastellaan enää harvemmin irrallaan muusta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Varsinaisesti

visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ryhdyttiin kuitenkin puhumaan vasta 1990-luvulla. Visuaalista

kulttuuria tutkitaan nykyisin sekä yhteistyössä yli tiederajojen että eriytyneesti eri tieteenalojen

sisällä. (Seppänen 2005, 18–21.)

Sanomalehdissä visualisoituminen on näkynyt ensin piirroksina ja lehtikuvina, myöhemmin

säännöllisenä ulkoasusuunnitteluna sekä visuaalisten kerrontatapojen, kuten kuvajournalismin,

yleistymisenä. Visualisoitumista ei pidä liittää pelkästään valokuviin tai niiden määrään,

päinvastoin. Kun kuvien koko kasvaa ja taitto väljenee, kuvia ei tarvita niin paljon. Herkmanin

(2005) tutkimissa iltapäivälehdissä aiempaa ”visuaalisempi” kokonaisvaikutelma syntyy

paremminkin esteettisestä näyttävyydestä kuin määrästä. Niiden visualisoituminen merkitsee tekstin

                                                  
24 Kuvallisuuden rinnalla elämme myös äänen aikakautta. Nykyiset kuvateknologiat ovat nimenomaan audiovisuaalisia.
(Seppänen 2005, 22.) Esimerkiksi Youtubeen lähetetyissä videoleikkeissä on yleensä oleellista sekä ääni että kuva.
Rajaan äänikulttuurin pohtimisen tämän työn ulkopuolelle, koska keskityn painetun lehden tarkasteluun.
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vähenemistä, taiton väljenemistä ja visuaalisten elementtien, esimerkiksi kuvien ja grafiikan

korostumista. (Herkman 2005, 257, 263.) Päivälehdissä väljentyminen näkynee lähinnä

viikonvaihde- ja kansisivuilla, mutta tietääkseni sanomalehtien tyhjän tilan todellista käyttöä ei ole

Suomessa tarkemmin selvitetty. Tänä päivänä tuntuu kokemukseni mukaan päinvastoin siltä, että

taitto on aiempaa tiukempaa ja visuaalinen vaihtelu syntyy monipuolisesta elementtien käytöstä.

Yksittäisten kuvien koko on päivälehdissäkin saattanut kasvaa, mutta niiden määrä suhteessa

sivumäärään ei ole Hannu Pulkkisen (2008) mukaan kasvanut ainakaan päivälehdissä. Lisäksi

Pulkkinen todistaa, että esimerkiksi 4–7-päiväisten lehtien kuvapinta-ala pieneni lähes neljällä

prosentilla vuodesta 2000 vuoteen 2006. Ulkoasun korostuminen tarkoittaa hänen tutkimuksessaan

muun muassa laadukkaampia valokuvia ja niiden aiempaa harkitumpaa käyttöä, lyhentyneitä juttuja

ja monipuolisempia juttumalleja. Lyhyet jutut vaativat toimittajia kirjoittamaan aiempaa

napakammin leipätekstit, faktalaatikot, kommentit ja muut mahdolliset jutun osat. Palastellumpi

ulkoasu on siis vaatinut ja vaatii toimittajilta uutta kirjoitustapaa: jutut on pilkottava osiin ja

otettava huomioon eri osasten väliset suhteet. On vältettävä päällekkäisyyttä ja kirjoitettava

iskevästi ja kiinnostavasti, juttutyypin mukaan. Tämä muutos havainnollistaa, miten ulkoasun ja

teksti-ilmaisun kehittäminen kulkevat pakostikin käsi kädessä. (Pulkkinen 2008, 64.)

Sanomalehtien visualisoitumisesta kertoo konkreettisesti myös ulkoasusta vastaavan

ammattikunnan synty. Journalismin eriytyminen käynnistyi Suomessa toisen maailmansodan

jälkeen lehtien sisällön ja toimittajien määrän kasvaessa. Syntyi osastojakoja, kuten talous, urheilu,

kulttuuri ja ulkomaat. Erikoistoimittajien määrä alkoi kasvaa siten, että esimerkiksi vuonna 1973

erikoistoimittajia oli neljännes kaikista lehden toimittajista. Myös ulkoasuvastuut muuttuivat.

Toimitussihteeriltä siirrettiin esimiestehtäviä toimituspäälliköille ja muille päälliköille, jotta he

saattoivat paneutua aiempaa enemmän ulkoasun ohjailuun. Toimitussihteereistä tuli ulkoasun

koordinoijia, sillä yhä useampi osasto alkoi taittaa sivunsa itse, ensimmäisten joukossa kulttuuri- ja

urheiluosastot. (Keränen 1984, 118–126.) Ensimmäiset päätoimiset ulkoasusuunnittelijat palkattiin

1970-luvulla Helsingin Sanomiin ja Uuteen Suomeen, mutta käytännössä vasta 1980-luvulla

sanomalehtiin alettiin laajemmin nimittää ulkoasutoimittajia, ja hekin olivat yleensä oman toimensa

ohessa työskenteleviä graafikoita tai toimitussihteereitä. (Mervola 1995, 296–297.) 1990-luvulla

ulkoasujournalistien arvostus kasvoi, ja he nousivat aiempaa johtavampiin asemiin.

Ulkoasutoimittajien titteleitä on muutettu ulkoasupäälliköiksi ja on syntynyt uusia

tehtävänimikkeitä, kuten taittopäällikkö, suunnitteleva uutispäällikkö ja kehityspäällikkö.

(Pulkkinen 2002, 77.) Päätoimisesti sanomalehden ulkoasun ja taiton kanssa työskentelevien
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määrästä ei ole vieläkään tarkkaa tietoa. Ammattirajoja on vaikea erottaa, sillä esimerkiksi

graafikko saattaa vastata joissain lehdissä ulkoasusta. Pulkkisen mukaan vain muutamassa lehdessä

oli 1990-luvulla erikseen palkattu graafisen suunnittelun ammattilainen. Ulkoasun korostuminen

viimeisten vuosikymmenten aikana näkyy myös siinä, että lähes jokainen noin 50 suomalaisesta

päivälehdestä teki jonkinlaisen ulkoasu-uudistuksen 1990-luvulla. Vajaa puolet lehdistä käytti

uudistuksissa ulkopuolisia ulkoasukonsultteja. (Mt, 176–178.) Uudistustahti jatkui myös

vuosituhannen vaihteen yli, sillä vuosina 1996–2005 päivälehdet uudistivat ulkoasuaan yhteensä 97

kertaa. Uudistusten tavoitteiksi mainittiin useinmiten ulkoasun nykyaikaistaminen ja lehden

rakenteen selkeyttäminen. (Pulkkinen 2008, 239.) Kahdessa seuraavassa luvussa sukelletaan

tarkemmin sanomalehtien ulkoasun historiaan ja ulkoasumuutosten syihin.

3.2 Ulkoasu kehittyi sisällön paineessa

Sanomalehtien ulkoasua on koko niiden olemassaolon ajan tehty enemmän tai vähemmän

tietoisesti. Alkuvaiheessa sanomalehtien ulkoasuun vaikuttivat ensisijaisesti sisällön järjestelytarve

ja käytännölliset seikat, kuten taloudelliset ja teknologiset asiat. Suomalaisten sanomalehtien

ulkoasuhistoriaa tutkinut Pekka Mervola (1995) perustaa oman ulkoasumallinsa sisällön määrän

muuttumiselle. Suuret sanomalehtien ulkoasumuutokset ovat tapahtuneet isoissa sykleissä, joita hän

nimittää ulkoasukierteeksi. Hän erottaa suomalaisten sanomalehtien ulkoasuhistoriassa neljä eri

ajanjaksoa: kirjatypografian ajan (–1850), korsetin ajan (1850–1910), paraatisivujen ajan

(1919–1950) ja lohkojen ajan (1970–). Elämme yhä viimeistä näistä jaksoista. Samat

ulkoasumuutokset ovat tapahtuneet maailmalla, mutta aiemmin kuin Suomessa. (Mervola 1995,

11.) Mervolan ulkoasukierre selittää sanomalehtien ulkoasun suuria muutoksia, jotka ovat aina

johtuneet tarpeesta järjestellä sisältöä uudelleen – vanha formaatti on käynyt liian pieneksi tai

sekavaksi, joten kokoa ja taittoa on muutettu tarvetta vastaavaksi. Ulkoasu on tämän määritelmän

mukaan sisällön määrän heijastuma. (Mt, 353.) Mervolan ulkoasukierremalli kuvaa siis pääasiassa

makro- ja paratypogafiassa tapahtuneita käänteitä: lehden koon, rakenteen ja taiton perusratkaisujen

muutoksia sekä ympäröivän yhteiskunnan, kuten tekniikan, talouden ja kulttuurin, vaikutuksia

niihin.

Mervola kertoo ulkoasun kierähtäneen ensimmäisen kerran 1800-luvun puolivälissä, kun

sanomalehti erkaantui kirjasta ja sen typografiasta. Kirjatypografian aikaan, ennen 1850-lukua,

ensimmäiset sanomalehdet muistuttivat vielä sisällöltään ja ulkoasultaan kirjaa. Sanomakirjaksi

kutsuttu lehti oli pienikokoinen ja teksti oli ladottu fraktuuralla kahdelle palstalle kirjojen tapaan.
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Sisältö oli pääasiassa kirjallisuusihmisten ja opettajien tuottamaa kaunokirjallista ja viihteellistä

aineistoa. (Mt, 93.) Vuosisadan puoliväliä lähestyttäessä sanomalehteen alettiin tehdä yhä enemmän

uutismaista sisältöä. Esimerkiksi Suomettaressa juttujen kappalemäärä lähes viisinkertaistui

vuodesta 1847 vuoteen 1855 mennessä, ja samalla juttujen pituus lyheni. (Mt, 101–103.) Juttujen

kokonaismäärän kasvu ja silloinen painotekniikka ohjasivat uudenlaiseen ulkoasuun: aiempaa

isompien sivukokojen käyttämiseen. Vaihtoehtona lehden koon kasvattamiselle olisi ollut

ilmestymiskertojen lisääminen tai sivumäärän kasvattaminen. Ilmestymiskertojen lisääminen olisi

kuitenkin ollut liian kallista ja epätarkoituksenmukaista muun muassa postin hitauden vuoksi.

Myöskään sivumäärän kasvattamiseen ei mielellään ryhdytty, koska lisäosien painaminen hitailla

käsipainimilla25 ja ensimmäisillä pikapainokoneillakin vei aikaa. Painossa pystyttiin valmistamaan

vain nelisivuisia lehtiä, joten teknisesti oli helpointa painaa isompi sivuala. Sivukoon kasvaessa

palstamäärä saattoi kasvaa päivälehdissä jopa kymmeneen. Vuonna 1900 palstoja oli lehdissä

keskimäärin kuusi. (Mt, 98–99.)

Mervola kutsuu tätä kirjatypografian jälkeistä aikaa korsetin ajaksi. Kasvavan sivukoon lisäksi

lehdelle oli nimittäin ominaista se, että jutut taitettiin palstakorsettiin. Nimitys tulee palstojen väliin

sijoitetuista palstalinjoista, joiden väliin teksti, kuvat ja otsikot juoksutettiin kurinalaisesti sivun

yläreunasta alareunaan. Korsetti murrettiin vain poikkeustapauksissa, kuten keisarillisten

kuolinuutisten yhteydessä.26 (Mt, 95.) Jonkinlaista ulkoasun ja journalismin hierarkian tajua

tekijöillä oli siis jo tuolloin. Korsetin aikana oli kuitenkin tärkeintä saada sivulle mahdollisimman

paljon tekstiä. Ulkoasu sai joustaa sen mukaisesti sivukoosta fonttikokoon asti. Esimerkiksi

Euroopan hulluna vuonna 1848 Suometar halusi uutisoida mahdollisimman tarkasti Euroopan

tapahtumat, joten se painoi ulkomaan uutiset petiitillä eli pienellä kahdeksan pisteen kokoisella

tekstillä (mt, 83). Mahduttamiseen liittyvät myös otsikottomien, lihavoidulla alkusanalla alkavien

miinusjuttujen ja seisovien otsikoiden käyttäminen. Kun jutuissa ei ollut otsikoita tai niillä oli vain

yhteinen, lehdestä toiseen samanlainen seisova otsikko, juttuja mahtui sivulle enemmän. Tätä kuvaa

miinusjuttujen määrän kolminkertaistuminen 1840–1860-lukujen aikana. (Mt, 101–103.) Vaikka

aineiston määrälliset vaatimukset sanelivat pitkälle ulkoasun muotoutumista, sanomalehdelle

ominainen mikrotypografia, kuten palstalinjojen, otsikoiden ja lihavoinnin käyttö, alkoi jo kehittyä.

Esimerkiksi lyhyet miinusjutut katkoivat ja elävöittivät tekstipalstaa ja antoivat lukijalle

tarttumakohtia – tehden tosin samalla sivun hajanaisen näköiseksi, kun mikään juttu ei erottunut
                                                  
25 Puupainimen korvautuminen rautaisilla käsipainimilla mahdollisti suurempien sivujen painaminen – näin saatiin yhdellä
painamisella enemmän tekstiä, ja sivukokoa pystyttiin kasvattamaan vähän kerrallaan. (Mervola 1995, 99.)
26 Pystytaittoa rikkoivat myös kevyempää kaunokirjallista tekstiä sisältäneet alakerrat, jotka taitettiin lehden alaosaan
vaakaan. Alakerraksi taitetut jatkokertomukset olivat yleisiä 1930-luvulle saakka. (Mervola 1995, 147–148.)
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taitollisesti toisen yli. (Mt, 101, 147.) Seisovat otsikot olivat nykyisen osastojaon ensimmäinen

ilmentymä auttaessaan lukijaa suunnistamaan aiheesta toiseen (mt, 160).

Seuraava sisällön laajenemisen aiheuttama suurempi ulkoasukierähdys tapahtui Mervolan

havaintojen mukaan 1900-luvun alussa. Juttujen ja ilmoitusten määrän lisääntyessä sivun kokoa oli

kasvatettu 1800-luvun lopussa niin, että 1890-luvun puolivälissä sanomalehdet olivat formaatiltaan

todella suuria ja hankalasti käsiteltäviä lakanalehtiä. (Mt, 363.) Sivukoon kasvettua suurimmilleen

nelisivuisten lehtien oheen alettiin julkaista 1890-luvulla kaksoisnumeroita sekä A-, B- ja C-

lisäosia. Ne eivät ratkoneet tilaongelmaa, sillä sivujen valmistaminen oli yhä hidasta. Lisäosat

rikkoivat kuitenkin siihen asti säilyneen nelisivuisuuden rajan. (Mt, 137.) Lisäosien painamisesta

tulevat mieleen nykyiset sanomalehdet, jotka on jaettu lukuisiin osiin27 ja liitteisiin. Sisällön määrän

kasvaessa säännöllisesti tai satunnaisesti painetuista liitteistä näyttää jälleen tulleen yksi tapa

järjestellä aineistoa hallittaviin kokonaisuuksiin. Nykylehtien sisällön järjestämiseen liittyy

muitakin paineita ja vaikuttimia, joita pohdin myöhemmin. 1900-luvun alussa ulkoasun

uudistuminen sai lopullisen sysäyksen, kun rotaatiopainokone otettiin Suomessakin28 käyttöön.

Pikapainoon verrattuna moninkertainen painonopeus mahdollisti aiempaa pienemmän ja

paksumman lehden painamisen. (Mt, 140–141.) Korsetin ajasta alettiin siirtyä paraatisivujen aikaan

1910-luvulla (mt, 95).

Tämän päivän sanomalehtien rakenteeseen liittyy lehden sisällön järjestäminen tyylilajin ja

aihepiirin mukaisiin osastoihin. Mervola kirjoittaa (1995), että tällainen sisällön järjestely alkoi

kehittyä Suomessa paraati- eli pääuutissivujen syntyessä 1920-luvun molemmin puolin. Oleellista

oli Mervolan mielestä se, että sisällön määrän kasvu synnytti tarpeen uudelle ryhmittelylle. Lehdet

kokosivat pääuutissivulleen päivän pääuutiset, mikä helpotti lukemista, kun suuremmat uutiset

pystyi erottamaan pienemmistä. Sisällönjäsentelyä palvelivat myös 1920-luvulla yleistyneet vinjetit,

joilla jaettiin eri aihepiirejä käsittelevät jutut ”osastoiksi”. Sisäsivut juoksutettiin vielä vanhaan

tapaan palstalinjojen väliin. (Mt, 270–271.) Paraatisivujen aikana lehden ulkoasuun, ainakin sen

pääuutissivuun, alettiin kiinnittää aiempaa tietoisemmin huomiota. Etusivusta tuli toimitussihteerin

paraatipaikka. Se suunniteltiin tarkasti, etukäteen paperilla skeematen, koska se oli tarkoitettu

uutislehden näyteikkunaksi. Kaikista tärkeimmistä uutisista piti olla paraatisivulla ainakin alku, ja

otsikointiin alettiin kiinnittää huomiota. Kirjan luoma yksipalstainen otsikkoperinne murtui
                                                  
27 Yhden osan sivut on yleensä liimattu yhteen. Toimituksessa osia kutsutaan esimerkiksi termeillä A-niska tai B-selkä.
Esimerkiksi Helsingin Sanomissa on arkisin neljä osaa nimettynä aakkosin A–D.
28 Muualla maailmassa rotaatiokoneita otettiin käyttöön jo 1800-luvun puolivälissä. Rotaatiopaino nopeutui entisestään,
kun paperiteollisuus siirtyi selluaikaan ja alkoi valmistaa rullapaperia 1860–1870-luvuilla. (Mervola 1995, 138.)
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1910–1920-lukujen vaiheessa, kun lehdet alkoivat käyttää useampipalstaisia otsikoita (mt, 365).

Esimerkkiä otettiin myös aikakauslehdistä, jotka julkaisivat kannessa isoja valokuvia. (Mt,

231–234.) Mielestäni tästä voi päätellä, että visuaaliset ilmaisukeinot, kuten typografia ja kuvitus,

alkoivat saada paraatisivujen aikaan enemmän merkitystä. Erottumisen välineenä ulkoasua ei vielä

tuolloin kovin määrätietoisesti käytetty. Lehdet muistuttivat hyvin paljon toisiaan, eivätkä pyrkineet

hakemaan esimerkiksi omaa persoonallista ulkoasua (mt, 161).

Paraatisivujen aika päättyi 1950- ja 1960-luvun taitteessa, kun lehdissä alettiin kiinnittää aiempaa

enemmän huomiota sisäsivujen ulkoasuun ja taittamiseen. Sisäsivujen palstakorsetti murrettiin, ja

otsikoita ja kuvia alettiin sisäsivuillakin levittää useammalle palstalle. Tätä muutoksen aikaa, 1960-

lukua, kutsutaan sirkustaiton ajaksi. Otsikot sijoiteltiin sivun eri osiin erittäin hajanaisesti, jolloin

sivulle syntyi runsauden ja sirkuksen tunnelma. (Mt, 273–274.) Jutut saatettiin upottaa sisäkkäin

esimerkiksi siten, että kaksipalstainen juttu otsikkoineen alkoi nelipalstaisen jutun keskeltä.

Sirkustaiton vaihe jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä lohkotaitto nousi suositummaksi lukijoiden ja sitten

myös toimittajien mielestä.

Lohkotaitossa jutut sijoitetaan kuvineen ja teksteineen suorakulmaisen lohkon muotoon, ikään kuin

laatikkoon (mt, 281). Mervola näkee lohkotaittoon siirtymisen keskeiseksi syyksi jälleen lehtien

sisällön määrän kasvun. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen lehtien sivumäärät alkoivat kasvaa

voimakkaasti. Suomalaisten sanomalehtien keskimääräinen sivumäärä tuplaantui 1950–1970, ja

suurimpien lehtien sivumäärät jopa kolmin-nelinkertaistuivat. (Mt, 287.) Syitä sivumäärän kasvuun

oli monia. Tärkein lienee talouden kasvu sotavuosien jälkeen 1950-luvulla. Se lisäsi myös lehtien

kysyntää sekä lukijoiden että ilmoittajien keskuudessa. Ilmoitusten määrä kasvoi ja tuloa kertyi,

joten lehden juttumäärääkin voitiin kasvattaa ylijäämän avulla. Hyvä talous mahdollisti myös

tehokkaampien painokoneiden hankinnan. (Mt, 290.) Vanha paraatisivujen taittotapa tuntui

paisuneessa lehdessä todennäköisesti lukijoista ja tekijöistä sekavalta. Lisäksi paraatiajan

sisäsivuilta on vaikea löytää pääuutisia ja ne ovat visuaalisesti harmaita. (Mt, 281, 351.) Sirkustaitto

toi kyllä värikkyyttä, mutta ehkä liikaakin. Esko Ojalan miellyttävyystutkimuksissa lukijat

kaipasivat ulkoasulta ennen kaikkea selkeyttä ja vasta sitten kiinnostavuutta (mt, 288, Ojala 1970,

48, 70–73). Lohkojen aikaan liittyy myös 1970-luvulla alkanut visuaalisten ilmaisukeinojen

aiempaa runsaampi käyttö, joka on vain kiihtynyt kohti vuosituhannen vaihdetta. Lohkotaiton

aikana lehtien ulkoasusuunnittelu sekä valokuvien, grafiikan ja värien käyttö tehostui voimakkaasti
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(mt, 301, 311–315). Esimerkiksi uutisgrafiikka29 yleistyi kerrontatapana 1980-luvulta alkaen, ja

graafeissa alettiin käyttää myös värejä. Lehtiin palkatut graafikot tekivät runsaasti myös vinjettejä

eli kuvallisia merkkejä, joiden määrä kolminkertaistui 1980-luvun aikana. (Mt, 313–315.)

Valokuvien käyttö yleistyi lehdissä 1980-luvulle asti samaa tahtia muiden kuvitusten kanssa, mutta

sen jälkeen grafiikan ja vinjettien määrä on kasvanut valokuvia nopeammin. Värivalokuvien osuus

kuvista alkoi kasvaa 1980-luvun lopulla (tiedot vuoteen 1994 asti). (Mt, 366–367.)

Laajentunut sisältö ja sen järjestelytarve ovat varmasti olleet vaikuttavia tekijöitä lohkotaiton

käyttöönotossa. Ne eivät kuitenkaan mielestäni selitä yhtä hyvin viimeistä ulkoasukierähdystä kuin

aiemmissa siirtymävaiheissa. Esimerkiksi sivukoossa ei lohkoon siirryttäessä tapahtunut yhtä

dramaattisia muutoksia kuin aiemmin, siirryttäessä kirjasta lakanalehteen ja siitä paraatisivujen

pienempiin lehtiin. Toisaalta esimerkiksi Lynne Cooke (2005) selittää 2000-luvun sanomalehtien

ulkoasumuutoksia juuri informaation määrän kasvulla. 1900-luvun lopussa informaatiotulva on

vaikuttanut sanomalehden ulkoasuun typografian kaikilla tasoilla: kiireisille lukijoille tarjotaan

helposti silmäiltäviä hakemistoja ja runsaasti huomiopisteitä (entry points). Nämä sisääntulokohdat

tarkoittavat esimerkiksi taitossa olevia otsikoita, faktalaatikoita, nostoja, värejä, kuvatekstejä ja

kuvia – elementtejä, joiden kohdalla lukija pysähtyy ja saattaa sukeltaa aiheeseen. Käsite entry

point syntyi jo vuonna 1991 Poynter Instituten tutkimusten tuloksena (Pulkkinen 2008, 45). Cooke

kutsuu lehtien tarjoamaan ulkoasua skannaustyyliksi, koska kiireisen lukijan on sen avulla helppo

skannata, millaisia uutisia on tarjolla. (Cooke 2005, 34.) Tuotannon näkökulmasta ”täkytaitto” voisi

kuvata tällaista taittotyyliä, koska sen avulla yritetään houkutella lukijaa tarttumaan juttuun ja

viihtymään sen parissa.

Vaikka juttujen määrä on yksi selittävä tekijä, ei pidä unohtaa muita ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä.

Myös Mervola toteaa, että järjestelytarpeen lisäksi sanomalehdissä tapahtuu muutakin

ulkoasukehitystä, esimerkiksi esteettiset muutokset voivat seurata taiteen tai yhteiskunnan

tyylisuuntia. Esteettisten valintojen takana on kuitenkin hänen mukaansa aina joukko

perusvalintoja, jotka määräytyvät sisällön järjestelyn tarpeesta ja määrittävät ulkoasun raamit.

(Mervola 1995, 360.) Ehkä näin on, mutta nykyaikaisen sanomalehden ulkoasun kehittymiseen

vaikuttavat aiempaa voimakkaammin myös visuaalisen kulttuurin muutokset, kuten esteettisten

tyylien kehittyminen ja ulkoasun ammattimaistuminen. Sanomalehtien ulkoasusta on tullut siihen

erikoistuneiden toimittajien valtakunta (Barnhurst ja Nerone 2001, 251, Cooke 2005, 32). Mervola

                                                  
29 Uutisgrafiikka tarkoittaa uutisten esittämistä graafisessa muodossa. Esimerkiksi jokin tapahtumasarja, kuten
onnettomuuden kulku, esitetään usein grafiikan, kuten karttojen ja kaaviokuvien avulla. (Mervola 1995, 311.)
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viittaa itsekin näihin ilmiöihin nostaessaan sisällön määrän rinnalle muita keskeisiä, lohkotaittoon

siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä: taittovastuun hajaantumisen eli ammatillisen erikoistumisen,

ulkoasun nousemisen journalismin osaksi ja aikakauslehtien ja valoladottujen lehtien näyttämän

esimerkin (Mervola 1995, 286). Näitä tekijöitä pohdin enemmän seuraavassa luvussa.

3.3 Ulkoasu journalismin ja markkinoinnin välineenä

Sanomalehtien ulkoasun kehittyminen liitetään usein teknologiseen kehitykseen, joka on

mahdollistanut lehtien muotoon liittyvät innovaatiot. Tämä tulkinta vähättelee Barnhurstin ja

Neronen (2001) mielestä uutisen muodon kulttuurista merkittävyyttä, ikään kuin muoto olisi vain

sattumanvarainen tulos uusista teknologisista keksinnöistä. Uutinen on säilyttänyt tietyn

funktionaalisen muotonsa hyvin pitkään, vaikka edellytykset muodon uudistamiseen olisivat olleet

olemassa. (Barnhurst ja Nerone 2001, 20–21.) Toinen designin vallankumoukseen liitetty selitys on

kilpailu uudemman median, etenkin 1960-luvulla ilmaantuneen television, kanssa. Kilpailun

vaikutukseen lehtien ulkoasun kehittymisessä viitataan myös suomalaisissa lähteissä. Esimerkiksi

Mervola (1995) toteaa, että lehdet havaitsivat 1960-luvulla tärkeimmäksi kilpailukeinoksi kuvien

lisäämisen, koska aikakauslehdistö ja televisio kilpailivat nimenomaan kuvalla. Samalla

ulkoasusuunnittelu nousi entistä tärkeämmäksi. Ulkoasusta vastaaminen keskittyi

toimitussihteereille, ja pikkuhiljaa lehtiin alettiin palkata erikseen ulkoasusta vastaavia toimittajia.

(Mervola 1995, 278, 294–296.) Barnhurst ja Nerone (2001) haluavat kuitenkin hillitä television

merkityksen korostamista, sillä sanomalehden ulkoasua ovat yhtä hyvin haastaneet ja

modernisoineet aikanaan myös elokuva, radio ja kuvitetut aikakauslehdet.30 (Barnhurst ja Nerone

2001, 21.)

Barnhurst ja Nerone (2001) katsovat, että vuosisadan alkupuolen modernismi31 on ollut tärkeä

vaikuttaja sanomalehtien ulkoasun ja ilmaisun kehittymisessä. Modernismin, etenkin

funktionalismin ja ekspressionismin suuntauksien, visuaalinen sanasto kehittyi sanomalehdissä jo

                                                  
30 Esimerkiksi yhdysvaltalainen keltainen lehdistö käytti valokuvaa kilpailukeinona jo 1890-luvulla, koska valokuvan
ajateltiin vetoavan suuriin lukijajoukkoihin. Suomalaisiin sanomalehtiin valokuvia alettiin lisätä 1910-luvulla. (Mervola
1995, 163–167.)
31 Modernismilla ymmärretään laajasti 1900-luvun taidetta. Sen voidaan katsoa alkaneen taidekäsityksen muutoksesta,
kun 1860-luvulla irtauduttiin kuvarealismista. Arkkitehtuurissa ja muotoilussa modernismi on näkynyt erityisesti
funktionalismina. Siinä esineen käyttötarkoitus määrittää sen muodon. (Kuvataide, 128, 158, 237.) Vaikka teollisten
tuotteiden muotoilu pohjautui taiteeseen, yleisö ei tulkinnut sitä taiteena (Hobsbawm 1999, 237–238).
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1920–1940-luvuilla, maailmansotien välissä. Sitä ennen32, viktoriaanisena aikana, ulkoasu oli

kehittynyt sisällön ehdoilla. Ulkoasua ei varsinaisesti muotoiltu vaan visuaalinen muoto ilmaisi

uutisten keräämiseen ja tuottamiseen liittyviä käytäntöjä. Maailmansotien välissä

sanomalehtisuunnittelusta tuli kuitenkin itsenäinen alue, joka työllisti yhä enemmän kaupallisia

taiteilijoita, nimettömiä mutta valtaansa kasvattavia ulkoasuasiantuntijoita. Lehdissä modernismi

näkyi muun muassa virtaviivaisempana ja tarkoituksenmukaisempana etusivuna – Mervolan

termillä paraatisivuna. Hierarkinen juttujen sijoittelu kertoi lukijalle, millä oli eniten merkitystä

uutisten maailmassa. Kun lehdet kasvoivat suuremmaksi, otettiin käyttöön eri aihepiirejä

ryhmitteleviä osastojakoja. (Barnhurst ja Nerone 2001, 20–21.) Mervolan mainitseman lohkotaiton

periaatteet ovat siis peräisin jo paljon kauempaa kuin 1970-luvulta. Barnhurstin ja Neronen mielestä

nykyaikaisen sanomalehden kehittyminen onkin ollut prosessi, joka on edennyt tyylillisesti

modernin vaiheesta toiseen. Mervolan määrittelemät paraatisivut ja lohkotaitto osuvat mielestäni

hyvin tähän jatkumoon, jossa on edetty esimodernista tyylistä 1940–1950-lukujen klassisen kautta

1960–1970-luvun korkeaan moderniin ja 1980–1990-lukujen myöhäismoderniin aikaan. (Mt, 20.)

Sanomalehden ulkoasuun liittyvät innovaatiot kertovat, paitsi taiteen ilmaisukeinojen

omaksumisesta, myös journalismin kehittymisestä. Barnhurst ja Nerone sanovat, että modernin

sanomalehden ulkoasu syntyi professionalismin tuloksena. Heidän mielestään journalismille

kehittyi tehtävä ”kartoittaa” lukijoille objektiivisesti sosiaalista todellisuutta. (Mt, 22.) 1970-luvulla

huippunsa saavuttaneen professionalismin aikana sanomalehteä ja sen ulkoasua ajateltiin

sosiaalisena karttana, social map, joka osoittaa lukijalle, mikä on oleellista. Lehdestä tuli

tiedonvälittäjän sijaan tulkitsija, tapahtumien arvottaja ja asiayhteyksiin asettaja. Tämä liittyy

demokraattisen median ihanteeseen ja filosofi Francis Baconin (1561–1626) ajatukseen, että tieto

on valtaa. Median tehtävä on esittää tietoa järkiperäisesti ajattelevalle kansalaiselle. (Mt, 22 ja 24.)

Professionalismin synty ja uutisauktoriteetin saavuttaminen olivat toki riippuvaisia ympäröivästä

maailmasta, kuten lehtien muuttumisesta teollisiksi, alueellisen monopolin saavuttaneiksi

yrityksiksi. Niiden suojissa moderni journalismi, siis myös ulkoasujournalismi, sai oikeutuksensa

yhteisön tiennäyttäjänä (mt, 22). Mielestäni on merkityksellistä, että sosiaalisen kartan eli

professionaalisuuden aikakautena sanomalehden sisällölliset tavoitteet ja ulkoasu alkoivat palvella

samoja päämääriä. Tämä havainnollistuu esimerkiksi päivälehtien ja iltapäivälehtien erilaisena

ulkoasuna: Barnhurst ja Nerone (2001) kertovat, että niin sanotut säilyttävät (reserved) broadsheet-
                                                  
32 Barnhurst ja Nerone jakavat 1900-luvun sanomalehden muodon karkeasti viktoriaaniseen ja moderniin aikaan siten,
että taite osuu 1920–1930-lukuihin. Viktoriaaninen lehti liittyi Yhdysvalloissa teollistumisen aikaan. Teollisen ajan lukijalle
tarjoiltu ideaali lehdestä oli sekatavaratalo, department store. Kuvaus sopii suomalaiseen korsetin ajan lehteen, jossa
uutiset juoksutettiin palstalta toiselle, minkään asian korostumatta toisen yli. (Barnhurst ja Nerone 2001, 13–14, 20.)
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sanomalehdet omaksuivat funktionaalisen modernin suunnittelun periaatteet, jossa korostetaan

selkeyttä ja järjestystä. Viihteellisempi ja tunteisiin vetoavampi (emphatic) tabloid-lehdistö taas

omaksui modernin ekspressionismin. Siinä korostuvat muun muassa värit, valokuvien dominoivuus,

dramaattisuus ja alitajunta. (Mt, 22, 227.) Visuaaliset ja verbaaliset ilmaisukeinot pyrkivät näissä

lehtityypeissä palvelemaan omaa tyylillistä ja sisällöllistä päämääräänsä. Molemmille oli yhteistä

sosiaalisen kartan luominen. Vakavampi lehdistö tulkitsi rationaalisesti tärkeitä asioita, kun taas

moralistinen ja dramaattinen tabloid-lehdistö näytti, mikä tai kuka on hyvä tai paha. (Mt, 252.)

Aivan mutkaton journalismin ja designin yhdistyminen ei ole ollut, eikä varmaan ole vieläkään,

koska ne ammentavat niin erilaisista perinteistä ja päämääristä. Esimerkiksi Barnhurst ja Nerone

(2001) ovat havainneet, että designin suhde journalismiin on ollut neuvottelua. Toimittajien ja

suunnittelijoiden välinen särö on näkynyt kahdella kahdella tasolla: aineellisissa kysymyksissä ja

tapahtumien esittämistavassa. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että uutiset ovat luonteeltaan uusien ja

dramaattisten asioiden sekamelska. Ulkoasun ja muotoilun tavoitteena taas on luoda järjestystä,

esittää asiat siististi. (Barnhurst ja Nerone 2001, 250.) Tämä rinnastuu mielestäni kiinnostavasti

sirkustaiton aikaan. Toimittajat pitivät tuolloin Ojalan miellyttävyystutkimuksessa sirkustaittoa

parempana, kun taas lukijat halusivat selkeyttä ja järjestystä (Ojala 1970, 48, 70–73).

Sittemmin viestien vastaanottoa on tutkittu suunnitelmallisesti muun muassa Poynter Institutessa.

Tutkimukset ovat lisänneet ulkoasuprofession arvostusta ja merkitystä, ja ehkä kaventaneet kuilua

eri toimittajaryhmien välillä. Lukijatutkimukset todistavat visuaalisen ilmaisun voiman

sanomalehtien lukuprosessissa: visuaalisesti korostetut aineistot vangitsevat lukijan huomion ja

esimerkiksi kuvien yhteydessä olevat tekstit luetaan ensin. Erityisesti kuvan ja tekstin

muodostamien uutisgrafiikkojen on todettu parantavan niiden yhteydessä olevien tekstien lukemista

ja vastaanottoa. Jutun kiinnostavuus kasvaa myös, kun jutun elementtien välille rakennetaan

vuorovaikutusta, dramaturgiaa. Pulkkinen tiivistää sanomalehden ulkoasun kahteen tehtävään:

selkeyden parantamiseen ja jännitteen luomiseen sivuille. (Pulkkinen 2008, 161–162, 165.)

Dramaturgian rakentaminen kuuluu toimittajan työhön, onhan se merkitysten rakentamista ja

arvottamista. Uskon, että tämä on madaltanut kuilua eri ammattiryhmien välillä.

Designin ja journalismin välejä hämmentänevät edelleen yrityskeskeiseksi (corporate) muuttuneen

sanomalehden päämäärät. Ulkoasu palvelee sekä tiedon selkeää ja tehokasta välittämistä että

uutistuotteen kauppaamista. Modernismi antoi välineet molempiin. Funktionalismi toi lehden

ulkoasuun tehokkuuden, ekspressionismi houkuttelevuuden. Tämä on ilmeisesti yksi syy, minkä
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vuoksi esimerkiksi broadsheetin ja tabloidin formaattiin ja ilmaisuun liittyvät erot ovat pienentyneet

1900-luvun lopulla. (Barnhurst ja Nerone 2001, 270–271.)

4 Analyysin toteutus

Tässä luvussa kerron ensin aineiston valintaan liittyvästä prosessista ja aineiston keruusta. Sen

jälkeen etenen analyysimenetelmän valintaan ja analyysin toteutukseen.

4.1 Aineiston valinta

Aineistoni koostuu viiden Aamulehden toimittajan teemahaastatteluista. Toimittajat ovat kukin

omalla vastuualueellaan olleet mukana Aamulehden sunnuntaiuudistuksen suunnittelussa ja

toteutuksessa 2004–2006. Päädyin aineiston valintaan ollessani Aamulehdessä kesällä ja syksyllä

2005 taittavana toimittajana. Toimituksen seinälle ripustetut luonnokset Asioista ja Ihmisistä

näyttivät ulkoasultaan jopa provosoivan erilaisilta, mikä lisäsi kiinnostustani. Uutta lehteä myös

markkinoitiin runsaasti alkuvuodesta 2006 muun muassa Aamulehdessä, suoramarkkinointikirjein

ja katumainoksin.

Sanomalehden liitteet ovat ilmiönä mielenkiintoinen – miten sanomalehti ja sen liite eroavat

ulkoasultaan ja miksi? Minua kiinnosti myös, miten ja miksi sanomalehdessä käytetään

visuaalisuutta. Arvelin, että sunnuntailiitteessä visuaalisia keinoja, kuten värejä ja tyhjää tilaa,

käytetään monipuolisemmin kuin perussanomalehdessä. Asioiden ja Ihmisten ulkoasussa on

peruslehteä enemmän tarttumakohtia, joista puhua. Miten liitteen osissa käytetään ulkoasua

esimerkiksi eronteon ja ilmaisun välineenä? Tein kevään 2006 metodologian kurssilla semioottisen

analyysin otsikkofonteista, mutta varsinaiseen lopputyöhön päätin kuitenkin haastatella uudistuksen

tekijöitä huhti–toukokuussa 2006 ja selvittää, millaisia merkityksiä he ulkoasukysymyksiin

lataisivat. Ajankohta oli kutkuttava siinäkin mielessä, että uusi lehti oli vastikään saanut muotonsa

ja suunnitteluprosessi oli tekijöillä vielä tuoreessa muistissa. Arvelin myös, että he niin

alkuvaiheessa uuden liitteen julkaisemista saattaisivat olla motivoituneita keskustelemaan siitä.

Haastateltaviksi valitsin viisi Aamulehden sunnuntaiuudistuksen eri vaiheissa mukana ollutta

toimittajaa. Halusin haastatteluun mukaan sekä kirjoittavia (3) että ulkoasusta vastaavia (2)

toimittajia. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa yleistettävyys ja edustavuus eivät ole määrällisessä

mielessä tärkeitä, halusin, että haastateltavat edustaisivat hiukan eri näkökulmia. Esimiesasemassa
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haastatelluista on kolme, ja he edustavat samalla aineiston miespuolisia haastateltavia. Miehet

osallistuivat uudistuksen sisällön ja/tai ulkoasun luomiseen ja toteuttamiseen. Haastattelemistani

kahdesta naisesta toinen osallistui uudistuksen ideointiin ja toteuttamiseen alusta alkaen. Toinen

naisista tuli mukaan käytännön toteutusvaiheeseen, noin kuukautta ennen ensimmäisen liitteen

julkaisua. Keskustelin jokaisen haastateltavan kanssa noin tunnin ajan, ja litteroitua aineistoa kertyi

toistasataa liuskaa.

4.2 Aineiston keruu ja oma rooli

Valitsin aineiston keruumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun, koska se mahdollistaa

aineistolähteisön luokittelun ja diskurssien etsimisen paremmin kuin strukturoitu tai avoin

haastattelu. Esimerkiksi strukturoidussa haastattelussa kysymysten muotoilu ja järjestys ovat

kaikille samat, ja vastausvaihtoehdot on annettu valmiina (Eskola ja Suoranta 1996, 65). Tällainen

lomakehaastattelu ei olisi mielestäni vastannut tarkoitusta, koska siinä omat kysymyksenasetteluni

olisivat rajanneet haastattelupuheen helposti turhan suppeiksi. Halusin jättää sijaa spontaanille

puheelle ja haastateltavien erilaisille tavoille lähestyä aihetta. Teemahaastattelu on muodoltaan

sellainen, että vastaaja pääsee halutessaan puhumaan varsin vapaamuotoisesti, jolloin kerätyn

aineiston voi katsoa edustavan vastaajan puhetta (mt, 67). Avoin haastattelu olisi taas voinut jäädä

liian ympäripyöreäksi ja käsitteelliseksi, koska visuaalisille asioille on jo alun pitäen vaikea löytää

kuvaavia sanoja. Seppänen (2005) sanoo, että vaikka voimme tutkia visuaalisten esitysten

vastaanottoa teksteistä, emme tavoita analyysilla koskaan kokemuksen kaikkia puolia. Visuaalinen

kokemus, esimerkiksi lehden lukeminen, ei koskaan täysin palaudu kielelliseen raportointiin:

ihmiset ajattelevat ja tuntevat syvemmin kuin kykenevät sanoin ilmaisemaan. (Seppänen 2005, 28.)

Voisi kuvitella, että ammattilaiset puhuvat visuaalisuudesta ja sen merkityksistä tavallista

vaivattomammin, mutta näin ei oman kokemukseni mukaan ole. Myös Seppänen toteaa, että

visuaalisuuden taakse on helppo paeta, kun ei haluta tai kyetä pohtimaan kuvallisen ilmaisun

merkityksiä. Puhuttu tai kirjoitettu kieli on kuitenkin ainoa tapa keskustella kuvista ja niiden

merkityksistä. (Mt, 81–82.) Visuaalisesta puhumisen vaikeuden vuoksi halusin haastattelupuheesta

mahdollisimman konkreettista. Otin jokaiseen haastattelutilanteeseen mukaan kysymysrunkoni

(Liite 1) lisäksi 19.3.2006 ilmestyneen sunnuntailiitteen (Liite 2), jonka avulla kävimme

kysymysteemoja läpi.
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Menetelmän valintaa vahvisti myös se, että Hirsjärven ja Hurmeen (1988) mukaan puolistrukturoitu

haastattelu sopii käytettäväksi muun muassa silloin, kun tutkitaan ilmiöitä, joista haastateltavat eivät

ole tottuneet päivittäin keskustelemaan, esimerkiksi arvostuksistaan, aikomuksistaan, ihanteistaan ja

periaatteistaan kriittisessä mielessä. (Hirsjärvi ja Hurme 1988, 35.) Ulkoasusta ei keskustella

toimituksessa päivittäin ja silloinkin kun keskustellaan, se on usein toteavaa ”toi on kiva” -tyylistä

keskustelua. Tämä tuli ilmi myös haastatteluissani.

V5: – – näitä värejä en oo suoraan sanottuna yhtään miettiny – – mun mielestä ne vaan

näytti hyvältä ja sopi tähän maailmaan, et en ajatellut miettiä, mitä tää väri kertoo.

Puolistrukturoidussa haastattelussa aihepiirit eli teemat ovat tiedossa. Ennen teemojen

muotoilemista tutkijan on perehdyttävä alustavasti selvitettävään ilmiöön. Tämän analyysin pohjalta

hänellä on oletuksia ilmiön keskeisistä piirteistä, joiden pohjalta hän voi hahmotella

haastattelurunkoa. (Mt, 36.) Itseäni auttoivat kysymysten muotoilemisessa sekä työkokemukseni

sanomalehdissä että vastikään kirjoittamani seminaarityö. Olin koonnut seminaarityöhöni tietoa

sanomalehtien ulkoasuhistoriasta ja modernista sanomalehtisuunnittelusta, joiden pohjalta saatoin

muotoilla eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. Halusin esimerkiksi tietoa ulkoasu-uudistuksen

käytännön syistä ja toteutuksesta, mutta myös siitä, millaisia mielikuvia ja tehtäviä typografian eri

osa-alueet (vrt. Stöckl luvussa 2.3) toimittajien mielestä palvelevat. Haastattelutilanteissa lisäsin

vielä listaan tarpeelliseksi katsomani avoimia kysymyksiä siitä, mikä haastateltavan mielestä on

ulkoasun, esimerkiksi tietyn fontin tai värin tehtävä. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa

kysymysten muoto ja järjestys voi vaihdella (mt, 36), joten koetinkin haastattelutilanteissa lähinnä

pitää huolta siitä, että kaikki aihepiirit tuli käsiteltyä. Kysymykseni olivat tyypiltään etupäässä

arvionvaraisen tosiasiatiedon sekä asenteiden, arvojen ja mielipiteiden selvittämistä.

Käyttäytymisen syihin tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä tein vähän. (Mt, 44.)

Tutkimushaastatteleminen on erilaista verrattuna esimerkiksi journalistiseen haastattelemiseen,

josta minulla oli aiempaa kokemusta. Tutkimushaastattelijan rooli oli minulle uusi, ja hain sitä

myös haastattelujen aikana. Haastatteluaikana tein esimerkiksi tarkentavia huomautuksia siitä,

missä kohtaa haastattelua mennään, tai keskeytin kommentoivan lauseeni kääntääkseni asian

kysymykseksi. Oman työkokemuksen kautta tuttu ja kiinnostava asia sai lipsauttamaan välillä omia

mielipiteitä, ja muistutin välillä sekä itseäni että haastateltavaa omasta tutkija-haastattelijan

roolistani. Tiedostin kyllä, että omatkin kommenttini ja kysymykseni ovat yhtä lailla

tutkimusaineistoa, sillä diskurssianalyysissä aineiston mahdollinen vuorovaikutuksellisuus otetaan
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huomioon yhtenä viitekehyksenä (Jokinen ym. 1993, 30–32). Halusin kuitenkin mahdollisimman

paljon haastateltavien vapaasti muotoilemaa tekstiä, etten rajoittaisi ja ohjaisi puhetta liikaa omilla

ennakkoluokitteluillani. Haastateltavat olivat tietoisia, että olen tehnyt Aamulehdelle taittotöitä,

joten tämä vaikutti todennäköisesti jonkin verran siihen orientaatioon, jolla haastattelut käytiin.

Haastatteluissa käytetään muun muassa alan ammattisanastoa, kuten bleed, leikattu tabloid, cmyk-

värit, typografia ja niin edelleen. Haastateltavat käyttävät myös muutamaan kertaan ilmaisua ”kuten

tiedät” viitatessaan uudistuksen yksityiskohtiin tai toimituksen käytäntöihin. Mielestäni

haastattelijan ja haastateltavan roolit säilyivät tästä huolimatta kaikissa haastatteluissa hyvin.

Vuorovaikutus haastatteluissa oli aktiivista, motivoitunutta ja vei keskustelua eteenpäin.

Haastattelut tehtiin Aamulehden tiloissa. Yleensä ehdotin haastatelluille haastattelupaikaksi jotain

rauhallista huonetta, mutta käytännössä haastateltavat saivat valita haastattelupaikan. Yksi

haastattelu suoritettiin kokonaan toimituksen avotilassa, sohvanurkkauksessa, samoin yhden

haastattelun loppuosa. Muuten haastattelut olivat neuvotteluhuoneissa. Kaikki haastattelut sujuivat

rauhallisesti ja lähes aikataulussa, muutamaa keskeytystä lukuun ottamatta. Suurimman osan tunnin

haastatteluajasta käytimme haastateltavien kanssa keskusteluun, jossa pohdimme Sunnuntain

sisällön ja ulkoasun tavoitteita ja merkityksiä. Havaintomateriaalina käyttämäni Sunnuntai (Kuva 2

ja Liite 2) toimi aika hyvin. Tosin yhdessä haastattelussa juutuimme vähän liiankin pitkään

osastojärjestyksen läpikäymiseen. Liite auttoi kuitenkin konkretisoimaan kysymyksiä ja vastauksia,

ja se tuntui toimivan haastateltavilla myös muistelemisen välineenä. Liitteen avulla kävimme

pääasiassa läpi typografian merkityksiä, kuten fonttivalintoja, värejä ja osioiden rakennetta.

Kuva 2. Asiat ja Ihmiset -lehdet muodostavat Aamulehden Sunnuntai-osaston.
Kuvassa kansikuvat tutkimushaastatteluissa käytetyistä esimerkkilehdistä (16.3.2006).
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Haastattelujen aikana ja ne purettuani olin hiukan yllättynyt siitä, että haastatteluissa puhuttiin

lopulta keskimäärin enemmän ”sisällöstä” kuin ulkoasusta, vaikka kysymysrunkoni perusteella

vähintään puolet puheesta olisi pitänyt olla suoraan visuaalisuuteen liittyvää puhetta. Tämä ehkä

kertoo siitä, että ulkoasulla on kiinteä yhteys sisällöllisiin merkityksiin. Puhuessamme sisällöstä

puhuimme samalla ulkoasuun vaikuttavista asioista. Tämä tulee esiin erityisesti luvussa 5.2, jossa

pohdin ulkoasu- ja sisältöpuheen vuorovaikutusta lehden identiteetin luomisessa.

Koska en tee tarkkaa keskusteluanalyysiä, purin haastattelut lähinnä sanojen tarkkuudella.

Merkittävimmät naurahdukset, pöydän naputtamiset ja sanojen painotukset tai kuiskaukset

merkitsin kuitenkin litterointiin, koska ne voivat kertoa syventymisen arvoisista kohdista tai

muuttaa tekstin merkitystä. Pilkkuja käytin yleiskielestä ja litterointitekniikasta poikkeavasti siten,

että merkitsin niillä puheessa olevien lyhyiden taukojen kohdat. Pidemmät tauot merkitsin tekstiin

hakasulkuihin. Jokaista välihymähdystä, joo- ja niin-sanaa en merkinnyt ylös. Päällekkäistä puhetta

merkitsen kolmella pisteellä eli ellipsillä.

Haastateltavien vastaukset olen merkinnyt koodein V1–V5 ja omat kysymykseni olen esimerkeissä

merkinnyt haastatteluja vastaavin koodein K1–K5. Numerot ovat mukana, jotta lukija voi

tarvittaessa tehdä johtopäätöksiä samojen vastaajien kommenteista. Vastaajien ammattinimikkeet

löytyvät lähdeluettelosta. Jätin tittelit näkyviin, koska ne ovat paikoin oleellisia diskurssien

tulkinnan kannalta. Jokainen haastateltava puhui vahvasti työroolinsa kautta, ehkä jopa vahvemmin

kuin olin odottanut. Sen vuoksi myös ulkoasua tarkasteltiin ammatti-identiteetin kautta, hiukan eri

näkökulmista. Aineistositaateissa esiintyvien henkilöiden nimet olen korvannut ammattinimikkeillä.

4.3 Diskursseja etsimään

Diskurssianalyysissä puhutaan merkityssysteemien kirjosta. Tämän idean mukaan sosiaalinen

todellisuus hahmottuu useiden rinnakkaisten tai keskenään kilpailevien systeemien kenttänä, jotka

merkityksellistävät maailmaa ja sen prosesseja ja suhteita eri tavoin. Diskurssi on määritelmän

mukaan verrattain eheä säännönmukaisten merkityssuhteiden järjestelmä, joka rakentuu

sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentaa sosiaalista todellisuutta. Diskurssin rinnakkaiskäsite

on tulkintarepertuaari. Valitsin käyttööni tutumman, joskin myös hiukan kuluneen, diskurssin

käsitteen. (Jokinen ym. 1993, 23–27.) Aineistoni haastattelut ovat siis sosiaalista käytäntöä, ja tässä

käytännössä muotoutuneita kulttuurisia merkityssyysteemejä ja erontekoja aloin etsiä.



44

Tutkijan pitäisi pystyä etäännyttämään itsensä siitä, mitä teksteissä konkreettisesti sanotaan.

Huomio kiinnitetään sen sijaan siihen, miten asia kerrotaan ja miten näkemykset tai käsitykset

asioista tuotetaan. Tuottaminen tapahtuu erilaisten erontekojen ja luokitusten kautta. (Alasuutari

1999, 117.) Tämä laadullisen analyysin perusneuvo on hyvä lähtökohta myös diskurssianalyysiin,

jossa menetelmäpaletti on toki laajempi. Analyysivaiheessa koetin kiinnittää huomiota siihen, mitä

merkityksiä haastattelutilanteessa tuotetaan ja millaisin kielellisin (retorisin) keinoin.

Haastattelulitterointeja lukiessani etsin muun muassa merkityksellisiä sanavalintoja, metaforia,

rinnastuksia, toistoa ja ristiriitaisuuksia. Vuorovaikutuksen mikromaiseman sijaan tutkin ennemmin

vuorovaikutuksen retorisia keinoja, joita voivat olla faktuaalistaminen, kategorisointi ja asemointi

(Jokinen ym. 1999, 126–132). Esimerkiksi kompetenssi-diskurssissa puhujat asemoivat eli

argumentoivat itsensä tiettyihin positioihin suhteessa ”ulkoasupätevyyteen”.

Diskurssien vaihtelun kannalta oli myös mielenkiintoista tarkastella aineiston kohtia, joissa

haastateltava näyttää ottavan haastattelijan kysymyksen tai puheenvuoron kritiikkinä. Eero

Suonisen (1993) mielestä hyvinkin lievät jännitteet voivat olla olennaisia keskustelupuheenvuorojen

tulkinnassa, koska yleensä haastattelutilanteissa koetetaan säilyttää kasvot ja välttää syyllistävää tai

johdattelevaa puhetta. Jännitteisissä kohdissa tulkintarepertuaari eli -diskurssi voi vaihtua, jos

haastateltava on tulkinnut puheenvuoron kritiikiksi käyttämäänsä diskurssia kohtaan. David

Silverman kuvaa tällaisia keskustelun kohtia syytös-vastatodistelu-pareiksi. (teoksessa Jokinen ym.

1993, 121.) Todistelua voi esiintyä myös ilman keskustelussa näkyviä ”syytöksiä”. Tällöin puhuja

suhteuttaa sanomaansa julkilausumattomiin mutta kulttuurisesti vahvoihin näkökulmiin, joiden

kanssa hänen puheensa saattaa olla ristiriidassa. Suoninen kutsuu tätä itsetodisteluksi. (Mt, 125.)

Aineistossani sekä syytös-vastatodistelu-paria että itsetodistelua käytettiin paljon. Otaksun, että

tämä johtuu osittain siitä, että haastattelemani ihmiset ovat argumentointiin tottuneita ja

verbaalisesti lahjakkaita journalisteja. He ovat tottuneet tarkastelemaan asioiden eri puolia ja myös

perustelemaan niitä erilaisin retorisin keinoin. Seuraavassa esimerkissä keskustellaan journalismin

kriteereistä, jotka ovat erilaiset Asiossa ja Ihmisissä. Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen

toimittajat olivat Aamulehdessä käydessään todenneet haastateltavalle (V3), että heidän lehdessään

ei voisi julkaista samanlaista aineistoa kuin Ihmisissä on. Otin asian uudelleen haastattelutilanteessa

puheeksi ja sain takaisin vastakysymyksen sekä runsaasti todistelua, miksi sanomalehden tulee

tarjota monenlaista, myös viihteellistä, sisältöä.
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K3: Onks se sitten, miten sä ajattelet sen suhteessa, mihin nää kuukausliitteen ihmiset

viittasit, uutiskynnyksestä, tai miks se herättää niin paljon tunteita, tää keskustelu,

liittyyks se johonkin perinteisiin keskusteluihin journalismin kriteereistä, kun näissä

kahdessa lehdessä ne on erilaiset?

V3: Herättääks se paljon keskustelua, siis?

K3: Niin, en mä tiedä, ilmiselvästi, kun nää Kuukausliitteen ihmisetkin reagoi siihen.

V3: Mmm. Siinä ehkä on tää Helsingin Sanomien ja Aamulehden välinen ero, vaikka

molemmat on laatulehtiä, niin Helsingin Sanomilla on sellainen pyhä

kronikointivelvollisuus, jossa pitää dokumentoida tapahtumat. Ja meillähän ei ole

sellaista, että me voidaan nostaa ja laskea joitakin aiheita rohkeammin – – Eiköhän

journalismin päätehtävä oo seurata ihmisten elämää ja maailman kehitystä, ja

mieluummin kulkea pikkuisen edellä kuin jäljessä, ja sillon kun ihmiset on yhteisönä,

Suomen kansa on pirstaloitunut, tullut moniarvoisemmaksi, niin sillon ei ole ainoastaan

yhtä genreä, mitä sanomalehdessä pitää olla, vaan pitää olla todella laaja ja runsas

tarjonta, ja sen takia tää viihdeaineisto on korostunut, että uutiset on aina se ydin,

taustottaminen, kommentoiminen, analysoiminen, se on se ydin, ilman sitä sanomalehti

ei varmasti ikinä menesty. Mut sen lisäksi ihmiset odottaa vielä viihdettä ja ajatuksia,

kohtaamista ja kaikenlaista. Ja kyllä se on aivan yhtä vaativaa työtä kuin kaikki muukin,

sen tuottaminen, uskon, että se on vaan siitä kysymys.

Lähdemme siis liikkeelle journalistisista uutiskriteereistä. Tämä laajene journalismin tehtäviin,

jotka ovat jotain muuta kuin pyhä kronikointivelvollisuus. Uutisaineisto on kuitenkin ydin, jota

ilman sanomalehti ei menesty. Lehdessä on kuitenkin oltava myös monipuolista runsasta viihdettä,

koska ihmiset sitä haluavat. Erilaisia odotuksia perustellaan moniarvoistumisella ja kansan

pirstaloitumisella, johon journalismi koettaa vastata. Esimerkin puheessa viihteen tarjoaminen

sisällytetään sanomalehden journalistisiin tehtäviin, siis journalistiseen diskurssiin. Asia tuntuu

kuitenkin hiukan hankalalta, sillä samalla kun uutiset arvotetaan puheessa paremmaksi ytimeksi,

puhujan täytyy todistaa myös viihteen tuottamisen tarpeellisuus. Todistelua vahvistaa

loppukaneetti: ”se on aivan yhtä vaativaa työtä kuin muukin, sen tuottaminen”. Koska asiaa täytyy

todistella, työ ei taida olla ihan yhtä arvokasta kuin uutisjournalismin tekeminen, vaikka yhtä

vaativaa onkin. Diskurssien vaihtelu liittyy tässä markkinapuheeseen, josta kerron enemmän

luvussa 5.3.
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Aineistosta löytyviä ”langanpäitä” kootessani pohdin, mitkä tekijät niitä voisivat yhdistää. Tätä

vaihetta sanotaan havaintojen pelkistämiseksi. Havaintojen pelkistämiseen kuuluu laadullisessa

tutkimuksessa Alasuutarin mukaan kaksi vaihetta: 1) aineiston tarkastelu tietystä teoreettis-

metodologisesta näkökulmasta ja 2) näin saatujen raakahavaintojen yhdistäminen harvemmaksi

havaintojen joukoksi. (Alasuutari 1999, 40.) Näkökulmana aineistoon minulla on sanomalehtien

visualisoitumista ja markkinoitumista käsittelevä tutkimus sekä metodologisesti konstruktionismi ja

diskurssianalyysi. Havaintoja kootessa aiempien tutkimusten näkökulmat olivat minulla mielessä,

mutta ensisijaisesti koetin pysyä avoimena aineistolle ja siinä toistuville piirteille, joita voisin

yleistää. Tekemiäni yleistyksiä perustelen esimerkein tuloksista kertovassa 5. luvussa. Tällä tavoin

tehtävässä tutkimuksessa on kyse aineistolähtöisestä eli emic-tyypisistä, tekstissä itsessään olevista

luokitteluista, ei etic-tyyppisistä, tutkijan valmiiksi luomista luokitteluista. (Mt, 121.)

Vaikka keskityin retoristen keinojen etsimiseen, diskurssianalyysissä aineiston mahdollinen

vuorovaikutuksellisuus otetaan huomioon arvokkaana seikkana, sillä se kontekstualisoi sanottua.

Kontekstointi tarkoittaa, että haastatteluja arvioidaan tietyssä ajassa ja paikassa syntyneinä, ja

tulkinta suhteutetaan niihin. Konteksteja voivat olla vuorovaikutuksen lisäksi esimerkiksi lause- ja

episodikonkteksti, jolloin sanottua tarkastellaan tekstin lähiympäristössä. Kulttuurinen konkteksti

edellyttää tutkijalta tutkittavan yhteiskunnan kulttuuristen tapojen, stereotypioiden ja vastaavien

tietoista käyttöä. (Jokinen ym. 1993, 30–33.) Käytännössä tämä tarkoitti analyysissäni sitä, että otin

mahdollisimman tarkasti huomioon tekstin lähiympäristön, etten tulkitsisi haastateltavien lauseita

irrallaan niiden asiayhteydestä tai laittaisi niihin merkityksiä, joita niissä ei ole. Analyysiä voisi

vielä syventää tähän responsiivisen, tässä ja nyt tapahtuvan, vuorovaikutuksen tutkimiseen, sillä

haastattelussa tutkija ja haastateltava rakentavat sosiaalista todellisuutta yhdessä. (Jokinen ym.

1999, 77.) Mielestäni tässäkin on kuitenkin muistettava, että puheen merkitykset rakentuvat

monitasoisesti. Diskurssien viehätys on juuri siinä, että puhuttaessa A:sta, puhutaankin oikeastaan

B:stä. Esimerkiksi markkinadiskurssi rakentui tällaisista puheen palasista.

Diskurssin osoittaminen ei vielä riitä, vaan on pohdittava, mitä kielellisistä ilmauksista seuraa. Kun

olin mielestäni löytänyt jonkin yhtenäisen merkityssysteemin, aloin suhteuttaa sitä kulttuuriseen

jatkumoon eli kontekstiin (mt, 62). Tällöin painopiste siirtyi sen pohtimiseen, mihin diskurssi liittyy

ja mitä vaikutuksia sillä on – mitä se uusintaa ja mitä ei. (Jokinen ym. 1993, 42–43.) Stuart Hallin

mielestä (1999) kysymys siitä, onko jokin diskurssi tosi tai epätosi, on epäoleellinen. Tärkeämpää

on kysyä, onko sillä esimerkiksi valtasuhteita järjestäviä käytännön vaikutuksia. (Hall 1999, 105.)
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4.4 Analyysin käytännön toteutus

Litteroituani haastattelut luin ne pari kertaa läpi. Kirjasin aivan aluksi ruutuvihkoon ydinsanoja.

Näitä olivat asiantuntijuus, erottuminen, formaatti, värit, kuvat, tyhjä tila, tekstitypografia,

makrotypografia, lukijaan liittyvä puhe. Kaksi ensimmäistä sanaa nousivat aineistosta, muut

perustuvat kysymysrunkooni. Ruutuvihon sivuille kokosin merkityksiä, joita haastateltavat antoivat

Asioille ja Ihmisille kunkin yläkäsitteen yhteydessä. Myöhemmin lisäsin vielä sivun, johon listasin

ulkoasuun suoraan liitettyjä sanoja. Nämä muistiinpanot toimivat pohtimisen tukena seuraavilla

lukukerroilla ja ryhtyessäni varsinaiseen analysointityöhön. Seuraavaksi luin tekstejä läpi uudelleen

ja havaitsin asiantuntijuuteen liittyvän puheen toistuvan eri muodoissa. Merkkasin tämän

asiantuntijuuspuheen aineistoon oranssilla korostuskynällä, liitteiden sisältöä koskevan puheen

violetilla ja ulkoasua koskevan puheen keltaisella. Aloin käydä asiantuntijuuspuhetta läpi

tarkemmin samaistamisen ja erottelujen näkökulmasta. Tästä muodostui luku 5.1. eli Ulkoasu

kompetenssina.

Koska Sunnuntai-liitteen osat ovat ulkoasultaan ja sisällöltään varsin erilaisia, ajattelin ensin, että

haastatteluista nousisi vähintään kaksi erilaista ulkoasuun liittyvää merkitysjärjestelmää. Aika

nopeasti aineiston purettuani ja asiantuntijuuspuheen löydettyäni ymmärsin, ettei kyse ole

pelkästään lehden ulkoasun merkityksistä vaan laajemmin haastateltujen puheesta löytyvistä,

sanomalehden ulkoasuun liittyvistä eronteoista. Liitteen osien ulkoasusta ja samastakin liitteen

osasta voidaan puhua eri tavoin, jopa ristiriitaisin diskurssein. Näyttää kuitenkin siltä, että

ulkoasupuheessa toistuu tavoite luoda yhteys liitteen osien ulkoasun ja sisällön välille niin, että ne

tukevat samaa päämäärää: osien tunnistettavuuden (identiteetin) luomista. Aloin siis korostaa

vihreällä kynällä aineiston kohdat, joissa puhe näyttäisi liittyvän liitteen ja sen osien

tunnistettavuuden tukemiseen tai luomiseen. Siirsin aineiston kohdat erilliseen tiedostoon, jossa

niitä olisi helpompi käsitellä, ja aloin etsiä yhtäläisyyksiä ja erontekoja tästä puheesta. Identiteetin

tuottamista käsittelevä luku 5.2 alkoi syntyä.

Jo alkuvaiheessa lukemista havaitsin, että aineistossani käytetään paljon talouteen ja

kaupallisuuteen liittyvää sanastoa. Korostin punaisella värillä talouteen liittyvät puheen kohdat.

Korostettuani kohdat paperilla luin näytöllä haastattelut läpi ja kopioin mielestäni jollakin tavalla

talouteen liittyvät kohdat omaan tiedostoonsa. Markkinadiskurssin rinnalla esiintyi vastadiskursseja,

kuten journalismiin ja luovuuteen liittyvää puhetta. Käsittelen näitä markkinaluvun 5.3 sisällä,

koska erityisesti ulkoasusta puhuttaessa journalismi näyttää olevan puhetapana marginaalissa.
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5 Kolme keskeistä puhetapaa

Samassa sitaatissa voi ilmetä ja vaihdella useampi eri diskurssi. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten

merkitysjärjestelmät ovat kietoutuneet toisiinsa. Todellisuutemme koostuu monenlaisista merkitys-

ja valtasuhteista, joiden välillä tasapainoilemme ja neuvottelemme. Tässä luvussa esittelen

aineistossa tiheimmin esiintyneet diskurssit ja pohdin, mihin ne liittyvät ja miten vaikuttavat.

5.1 Ulkoasu kompetenssina

Jo ensimmäisillä aineiston lukukerroilla havaitsin, että haastatteluissa ulkoasu määriteltiin

voimakkaasti asiantuntijuuden kautta. Ulkoasuun liittyvä kompetenssi-33 eli pätevyyspuhe, toistui

moneen kertaan kaikissa teksteissä, joko suorana puheena tai muilla ilmauksilla.

Kompetenssidiskurssi liittyy ammatti-identiteetin rakentumiseen ja kertoo siten

ulkoasuammattilaisuuden vahvistumisesta. Diskurssi rakennetaan puheessa erilaisin eronteoin ja

samaistamalla. Käyn ensin näitä tapoja läpi ja pohdin sitten, mitä kompetenssidiskurssi tarkoittaa

journalismin eriytymisen kontekstissa.

5.1.1 Visuaalisuus osaamisen alueena

Sekä kirjoittavien että visuaalisten toimittajien puheissa ulkoasun asiantuntijuuteen viitataan omana

erikoisalueenaan. Erottelevalla puhetavalla rakennetaan ulkoasujournalistin identiteettiä. Tällainen

puhe on osa journalistien ammatilliseen käytäntöön liittyvää valtaprosessia, jossa puhe määrittelee

kohteensa ja rakentaa hierarkioita journalismin sisälle. (Seppänen 2005, 249.) Esimerkiksi

kysyessäni kirjoittavilta toimittajilta heidän tulkintaansa jostain ulkoasuun liittyvästä asiasta, he

totesivat usein joko ennen vastaustaan tai sen jälkeen, että eivät ole ulkoasun asiantuntijoita ja siten

päteviä vastaamaan kysymyksiini. Arkijärjellä tämä selittyy osittain sillä, että päävastuu uuden

liitteen ulkoasusta on ollut yhdellä ihmisellä, ulkoasupäälliköllä. Diskurssin syntymistä tuki myös

haastatteluasetelma. Olin pyytänyt haastateltavia mukaan uudistuksen tekijöinä, joten he puhuivat

vahvasti omassa ammatillisessa positiossaan eivätkä esimerkiksi ”tavallisena” kansalaisena tai

lukijana.

                                                  
33 Kompetenssi eli pätevyys; viranomaisen toimivalta; kielitieteessä ihmisen kielellinen kompetenssi tarkoittaa kielikykyä
ja -tajua. (Itkonen 2000, 200.) Pätevyyden voi ajatella ammatillisessa mielessä tarkoittavan niitä kykyjä, tietoja ja taitoja,
joiden avulla henkilö on sopiva työhönsä.
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Ulkoasuammattilaisen pätevyysalue rajataan aineistossa selvimmin mikrotypografiaan, varsinkin

väri- ja kirjainvalinnoista puhuttaessa. Haastateltavat saattavat jopa kertoa monisanaisesti

mielipiteensä ja tulkintansa tekstityypeistä ja väreistä, mutta ennen sitä tai puheen jälkeen he

varmistavat, kenelle kunnia ja kompetenssi asiassa kuuluu. Erontekoa tehostetaan muun muassa

kiittämällä, omaa statusta laskemalla tai muuten asiasta erottautumalla. Tämä ei estä vahvojenkin

omien ulkoasumielipiteiden ilmaisemista.

V1: – – Että kaikki tällaset typografiset yksityiskohdat [kirjainvalinnat] on täysin

[ulkoasupäällikön] käsialaa, ja [ulkoasupäällikkö] on siinä niin hyvä, että mun ei auta

mennä siihen sähläämään.

K1: Tässä on jännä sellainen jo perustypografiaratkaisu, että toisessa on groteski

[Ihmisten otsikoissa] ja tässä antiikva [Asioiden otsikoissa]. Mistä se sun mielestä

kertoo?

V1: No siis, groteskihan on, se on ilmaisullisesti, se on vähän tällainen

iltapäivälehtimäisempi, vähän tälläinen tota, miten mä sanoisin, huutomerkkimäisempi.

Ja sit taas tos toisessa halutaan viestiä tätä pohdiskelevuutta ja tällaisia klassisia

journalistisia hyveitä. Niin tietenkin antiikva on silloin tuollainen kaunis perusantiikva,

se on hyvin luonnollinen valinta. Se antaa niinku mielikuvan tämmösestä tota, tota

pohdinnasta ja ja ja perinteen kunnioituksesta ja sen tyyppisistä asioista. Musta

fontithan on hirveen vahvasti mielikuvaa luovia. Jos mä tekisin ihan puhtaasti niinku

iltapäivälehteä, niin ei mulla olis muuta vaihtoehtoa kuin käyttää hyvää groteskia. Ja jos

mä taas teen lehteä tyyppiä Kanava tai Foreign Affairs tai vastaava – siin onkin muuten

hieno lehti tehty lähes ilman kuvia, klassisen typografian keinoin aivan fantastisen

hieno lehti – kyl mäkin käyttäsin silloin semmoista. Antiikvassa on niin paljon hyveitä,

se on kevyttä ja hienostunutta, koska siinä ei tarvita huutomerkkejä, vaan siinä on paljon

enemmän muita välimerkkejä. Näin.

K3: Miten sä kuvailisit noita värejä, vaikka noita Ihmisten värejä?

V3: Ne on raikkaita, tuoreita, uudenlaisia, leikkisiä, ei yhtään turhan vakavia, ei oo

virkayskää, kun tollasia värejä käytetään. Asioissa ei myöskään oo ehkä virkayskää,

ollaan aika lähellä luontoa näissä väreissä, on ruskea, vihreä, että mun mielestä tää on

aika tyylikäs tää perusulkoasu tässä Asioissa. Kyllä mä nimenomaan annan siitä

[ulkoasupäällikölle] pisteitä ja yritän itse enemmänkin tätä nimenomaan sisältöä

keskittyä rakentamaan – –



50

Jälkimmäisessä esimerkissä vahvistetaan eroa kahdella tavalla: puhuja siirtyy aika nopeasti värien

kuvailusta ulkoasusuunnittelijan kehumiseen ja kertoo vielä varmuuden vuoksi oman

kompetenssinsa liittyvän sisällön suunnitteluun. Visualistin kompetenssialue tuntuu pakenevan

sanoja. Kirjoittavat toimittajat koettavan osittain välttää tälle visualistien diskurssialueelle

menemistä.

K5: – – huomioitteko te niissä toimittajaryhmissä, että miltä nää osat tulee näyttämään.

V5: – – ei menty mihinkään hirveen pieniin nippeleihin – –

Ulkoasuasioihin viitataan ilmauksella pieni nippeli, jonka voi tulkita hiukan vähätteleväksi – ”tämä

on jotain, jolla ei ole tärkeiden sisältöasioiden kanssa mitään tekemistä”. Yhtä hyvin se voidaan

kuitenkin tulkita erikoisosaamisen alueeksi, erityistä kompetenssia vaativaksi käytännön

tekemiseksi. Toimittaja luottaa siihen, että ulkoasuammattilainen osaa asiansa ja hänelle riittää, että

lopputulos näyttää hyvältä. Kyse on myös työnjaosta ja aikataulutuksesta. Toimittajalla ei ole aikaa

tai mahdollisuuksia paneutua miettimään toisen asiantuntemukseen ja tehtäviin kuuluvaa asiaa.

V5: – – kun ei ole ulkoasun ammattilainen, jotenkin sitä vaan on, että tää näyttää

hyvältä, tää on hieno, vähemmän miettii. Varmaan [ulkoasupäällikkö] on miettiny,

miettii hirveesti, et mitä tää kertoo, mitä se viestii ja miks se on näin. Mä oon taas

niinku [naurahtaa] et mun mielestä se näyttää hyvältä, se sopii tähän ja mä oon

tyytyväinen.

Tyhjän tilan käyttö on yksi modernin suunnittelun peruskeino. Tyhjä tila, eli kuvattomat ja

tekstittömät alueet, erottavat taitossa asiakokonaisuudet toisistaan ja näyttävät niiden väliset suhteet.

Tyhjä tila luo myös esteettistä tyyliä ja rytmiä. Tyhjän tilan käyttö oli aineistossa ainut ulkoasuun

liittyvä asia, jonka merkitystä visualistit ja kirjoittavat toimittajat arvottavat eri tavoin. Tyhjää tilaa

käytetään Asioissa runsaasti esimerkiksi pääjutun lähtösivulla ja myös Ihmisissä käytetään niin

sanottua välipalstaa tekstiblokkien välissä.

V2: Vastustan sitä ajattelua, että joka tila täytys vetää täyteen tekstiä – – että jos tääkin

olis vedetty täyteen laidasta laitaan, niin se tämmösen hyvin tiiviin kuvan kanssa se

ahdistaisi ihan hirveesti.



51

V3: Tyhjä tila on käsittääkseni tässä ulkoasussa tärkeä, vaikka itse saarnasin aluksi, että

tekstiä pitää olla, ja olen pitkien juttujen ystävä, ja muuta, ja joskus on vähän vaikea

ymmärtää, miksi taittaja haluaa jättää puoli sivua piirustustilaa, mutta kuitenkin aika

monet ihmiset on sanoneet, että se on tärkeä ja että jutut on aika kivasti esillä, ilmavasti,

niihin on helppo tarttua. Musta näyttää, kun katsoo nyt näitä numeroita, että joka viikko

on tullut tyhjää tilaa vähän lisää, vasta huomaan nyt tässä.

K3: Että on päässyt silleen käymään [naurahtaa]

V3: Pitäisköhän alkaa saarna uudelleen, lisää tekstiä [hymyillen]

Perinteisessä sanomalehtijournalismissa teksti tulee ensin ja visuaaliset elementit vasta sitten.

Visuaalinen ilmaisu on journalismissa ollut alisteinen tekstille, ja tämä on näkynyt myös

toimitustyön vuorovaikutuksessa ja sen mahdollistamassa identiteettityössä. (Seppänen 2005, 272.)

Aineistoni perusteella tekstin ja visuaalisen ilmaisun suhde näyttää olevan muuttumassa vähintään

tasavertaiseksi. Esimerkkisitaatit kertovat, että myös visuaalisella voidaan ”rajoittaa” verbaalista,

mikä kertoo visualistien vahvasta asemasta ja kompetenssista tässä kohtaa. Toimittaja (V3) tuo

puheenvuorossaan esiin kaksi vastakkaista tulkintaa. Kohdassa ”aika monet ihmiset on sanoneet,

että se on tärkeä” hän tukeutuu argumentoinnissa faktuaalistamisstragiaan (Jokinen ym. 1999, 138)

vetoamalla näihin ”moniin ihmisiin”, asiantuntijoihin tai yleisesti hyväksyttyyn mielipiteeseen.

Lause jättää avoimeksi, keitä nämä ihmiset ovat ja herättää muutenkin epäilyksen näiden

asiantuntijuuden laadusta ja painoarvosta. Aika-sana viittaa tuohon epäröintiin. Eivät suinkaan

kaikki ole tätä mieltä, vaan vain aika monet ihmiset. Samoin ensimmäisen rivin käsittääkseni-sana

kertoo, ettei puhuja ole aivan vakuuttunut tyhjän tilan tärkeydestä vaan ottaa siihen etäisyyttä.

Haastattelijana olen tulkinnut, että haastateltava asemoi itsensä tekstin puolustajaksi ja myötäilen

häntä tässä. Aihe on niin tärkeä, että haastateltava päättää vielä jatkaa keskustelua leikillisellä

uhkauksella: ”Pitäisiköhän alkaa saarna uudelleen, lisää tekstiä”. Mielestäni tämä esimerkki

rakentaa samaan aikaan sekä visualistien että kirjoittavien toimittajien erilaisia ammatillisia

kompetensseja. Heillä on ainakin osittain erilaiset ammatilliset tavoitteet ja näkemykset, jotka

voivat joutua myös vastakkain. Esimerkissä vastakkainasettelu ja valtakamppailu liittyvät tyhjän

tilan käyttöön. Tyhjää tilaa on käytetty sanomalehdissä vasta vähän aikaa, sillä sanomalehden

luonteeseen on kuulunut tilan täyttäminen ja tehokas käyttäminen. Kenen tahansa on helppo

ajatella, että tyhjän tilan kohdassa voisi olla tekstiä, ”sisältöä”. Sen merkitystä asiasisällön

palvelijana voi olla vaikea tajuta. Tyhjän tilan ”sisältö” ei ole perinteisellä tavalla journalistinen,

vaan sen merkitys pohjautuu visuaalisen ilmaisun tavoitteisiin (luettavuus, kiinnostavuus, tyyli).

Aineistossani muiden visuaalisten elementtien, kuten vinjettien tai väripalkkien käyttöä, ei tunnuta
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koettavan tekstin syrjäyttäjäksi. Näkyvät visuaaliset elementit näyttävät ehkä käyttävän tilan

”tehokkaasti” ja tarkoituksenmukaisesti, kun taas tyhjä tila näyttää tuhlaukselta. Tyylikeinona

tämän voi ajatella liittyvän myös Asioiden ja koko Aamulehden brändin luomiseen. Tyhjän tilan

jättäminen kertoo lukijoille ja kilpailijoille, että meillä on varaa jättää lehteen tyhjää tilaa ja näyttää

visuaalista osaamistamme, tehdä laatua.

V5: – – ns. laatulehdissä, maailmalla, niissähän usein just on, et on valkoista tilaa, se on

jotenki niinku hienoo.

Mielenkiintoisia ovat aineiston kohdat, joissa kuvataan ulkoasun syntymistä. Ensin on idea,

toiminta-ajatus, päätös, määritys tai keskustelu – ja kuin taikasauvan heilautuksella ulkoasu

putkahtaa näytölle ja paperille. Tällaisessa puheessa ulkoasusuunnittelija hiffaa, näkee ja tekee.

Ulkoasusuunnittelija on itsenäinen toimija, joka taikoo ulkoasun muotoonsa. Hänen työtään

kuvataan esimerkiksi näin:

V1: – – se tuli aika helposti, kun se iso päätös oli tehty, niin se muoto tuli suhteellisen

nopeesti. Et syyskuusta tähän H-hetkeen, maaliskuun 18. päivä, mä sanoisin, et tota,

sanoisin, et se muutos oli ei kovin suuri. Et se tuli yllättävän valmiina.

K1: Et se perusidea oli niin silleen...

V1: ...joo ja kun me [ulkoasupäällikön] kanssa sitä mietittiin, niin me oltiin hyvin niinku

samaa mieltä ja ja ja [ulkoasupäällikkö] näki sen hyvin nopeesti, miten tää pitää tehdä,

niin, niin ei semmosta isoo viilausta enää tarvinnut tehdä.

V5: – – tai siis ihan mahtavaa tehdä sen [ulkoasupäällikön] kanssa näitä, jotenkin kun se

ihan heti hiffasi, se niinku ite keksi ja heti niistä puheista hiffasi, että mitä nyt haetaan.

Tässä kohtaa puhetta näkyy jälleen se, että visuaalinen kokemus, ei koskaan täysin palaudu

kielelliseen (Seppänen 2005, 28). Visuaalista tekemistä ja osaamista on vaikea eritellä. Visualistin

ammattitaito näyttäytyy puheessa siinä, miten hän pystyy kääntämään jonkin idean itsenäisesti

visuaaliselle kielelle. Hän näkee ja tajuaa, mitä halutaan, ja toteuttaa sen oman ammattitaitonsa ja

vastuunsa alueella. Voi sanoa, että visualisti argumentoi omalla työllään. Hänen ei tarvitse

välttämättä käyttää sanoja, vaan hän keskustelee esittämällä aiheesta vaikkapa vaihtoehtoisia

visuaalisia esityksiä. Visuaalinen journalistinen esitys, esimerkiksi kuvitus tai taitto, vetoaa

katsojien jakamaan yhteiseen kulttuuriseen tietoon. Se on oma kielensä, jota ei ehkä tarvitsekaan
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purkaa aina sanoiksi. Esitys vain suhteutetaan sanoitta kulloiseenkin päämäärään, on se sitten jutun

kärki tai julkaisun tyylin rakentaminen. Voiko tässä kuitenkin olla vaarana se, että vain oletetaan

tulkinnan olevan yhteinen? Kun visuaalisen esityksen merkityksiä ei pureta sanoiksi, tullaanko

kenties hyväksyneeksi ja välittäneeksi tiedostamattomia merkityksiä, kuten asenteita? Mielestäni on

parempi rakentaa merkityksiä tietoisesti tai tiedostamatta. Toinen asia sitten on, että toimittajien

rakentamat esitykset todennäköisesti tulkitaan joka tapauksessa hyvin eri tavoin, lukijasta riippuen.

Yksi kompetenssiin liittyvä seikka on se, että visuaaliset taidot ovat henkilön ”luonnollisia”

ominaisuuksia. Kaikkea ei voi selittää, esimerkiksi oikea ilman määrä taitossa on asia, jonka vain

tietää, jos tietää.

V2: – – Emmä siihen kaavaa osaa sanoa, että mikä on oikee ilman määrä, mutta

oikeeseen paikkaan ilmaa sijoitettuna sillä saa huikeesti aikaan taitossa.

Visualistin erillisyyttä korostaa aineistossa myös ulkoasupäällikön nimen ja tittelin toistaminen.

Osaaminen henkilöidään. Sanomalehden visualistin kompetenssia rakennetaan myös erottamalla se

taiteen maailmasta.

V1: – – Musta [ulkoasupäälliköllä] on hirveen terve näkemys siitä, että mikä on

tämmösen [naputtaa pöytää] selkeyden ja yllätyksellisyyden suhde. Sillä on

typograafiksi äärimmäisen lukijaystävällinen asenne. Olen tavannut elämässäni monia

sinänsä aivan loistavia AD:eitä ja typograafeja, mutta osa niistä tekee sellaista

henkilökohtaista monumenttia, ja osalla on taas kykyä ajatella sillä tavalla lukijan

lähtökohdista, ja siinä on sitten kyllä valtava ero.

K1: Onko se sitten sitä visuaalista journalismia?

V1: En mä oikeen tiedä, mitä se visuaalinen journalismi on. Aina kun puhutaan

kuvasisällöistä tai valokuvaajat sanovat, että meillä on tämmöinen visuaalinen tapa

ajatella. Sit mä kysyn, että mitä se on, ja sitten ei kuitenkaan osata sitä oikein

artikuloida. Musta kaikki lähtee vaan siitä, että meillä on joku asia, joka me halutaan

kertoa, joko tekstin tai kuvan keinoin lukijalle, ja sit ne elementit jotka siihen liittyy

siihen meidän asiaan, niiden täytyy tukea sitä meidän johtoasiaa. Heti jos me lähdetään

tekemään niistä itsenäisiä taideteoksia [sihteeri ilmoittaa puhelusta, tauko] Niin, että jos

ruvetaan tekemään itsenäisiä taideteoksia, niin me hukataan se, että miksi tätä tehdään.
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Esimerkissä ulkoasupäällikkö rinnastetaan typograafiksi ja AD:ksi (art director). Nimitykset

liittävät hänet designin erikoisammattilaisten joukkoon ja vahvistavat siten kompetenssia.

Typograafi viittaa kapeasti ymmärrettynä typografien ammattikuntaan eli kirjaintyyppien

suunnittelijoihin. Työ ei suoraan liity sanomalehden ulkoasusuunnittelijan tehtäviin, mutta tietoa ja

ymmärrystä tekstitypografiasta pitää sen käyttöä varten olla. Art Director eli taiteellinen johtaja on

ammattinimike. Esimerkiksi aikakauslehdillä ja monilla sanomalehdilläkin ulkoasusta vastaa usein

AD, ja käytännössä ulkoasupäällikön titteli voisi olla AD. Puhuja V1 rakentaa myös

ulkoasusuunnittelijan eroa näihin ammattikuntiin – sanomalehdissä ei rakenneta henkilökohtaista

monumenttia tai taideteoksia, sillä tärkeintä on lukijaystävällisyys: selkeys ja yllätyksellisyys.

Tärkeintä on jonkin tietyn asian välittäminen. Tämä tekee esimerkin puheessa designista

nimenomaan sanomalehtidesignia, visuaalista journalismia.

Sanomalehden ulkoasuammattilaisen kompetenssi näyttäytyy siis osana journalismia, sille

alisteisena. Visuaalisuudesta vastaava journalisti ei tee taidetta tai itseilmaisua vaan journalismia,

jossa jokin tietty asia välitetään lukijalle. Edellisessä esimerkissä journalistinen diskurssi näyttää

asettuvan vastakkain taidediskurssin kanssa. Sama diskurssien vaihtelu toistuu valokuvaajia

koskevassa kohdassa:

V1: – – valokuvaajat sanovat, että meillä on tämmöinen visuaalinen tapa ajatella. Sit mä

kysyn, että mitä se on, ja sitten ei kuitenkaan osata sitä oikein artikuloida. Musta kaikki

lähtee vaan siitä, että meillä on joku asia, joka me halutaan kertoa, joko tekstin tai

kuvan keinoin lukijalle – –

On olemassa luovuuteen ja intuitioon perustuvaa kompetenssia, jota on vaikea artikuloida sanoiksi.

Visuaalisuus on oma kielensä, joka myös artikuloi tarkimmin omalla kielellään, visuaalisena

esityksenä. Sama pätee vaikkapa nykytanssiin. Koreografi Petri Kegoni kuvasi yhden esityksen

jälkeen sen syntyprosessia (Kegoni 2008). Hän kertoi muutamista avainsanoista, joilla ohjasi

tanssijoita, mutta tärkeintä oli ”näyttää eteen”, siis ohjata liikkeen kielellä. Samanlainen esimerkki

löytyy aineistostani, jossa haastateltava toteaa aivan lopussa, nauhurin kerran jo sammuttua:

V4: – – piirtää, tai näyttää tai ottaa jonkun, että tässä on tää Dagens Nyheterin liite, et

tämmöstä tai jotain muuta, ahaa, et nyt mä ymmärrän mitä sä tarkotat. Mut jos

suusanallisesti yrittää selittää, niin ei se, kun ihmiset ymmärtää eri tavalla eri asioita. Et

käytetään ilmaa silleen kivasti, et vähän vai paljon vai jotain siltä väliltä.
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Palaan vielä V1:n kommenttiin ”– – meillä on joku asia, joka me halutaan kertoa, joko tekstin tai

kuvan keinoin lukijalle”. Toiseksi valokuvan on V1:n mukaan tuettava ja ilmaistava yhteistä

journalistista päämäärää. Minun korviini tuo kuulostaa siltä, että kaikki, mikä visuaalisessa

(valokuva-)ilmaisussa on monitasoista tai vaikeammin sanallistettavaa, on journalismin kannalta

jopa tarpeetonta. Mielestäni tällainen puhe voi kaventaa kuvaajan itsenäistä ja luovaa tulkintaa

aiheesta sekä valjastaa luovan panoksen tietyn, ennaltamääritellyn, sanoman välittämiseen. Jääkö

tällaisessa journalismin prosessissa riittävästi tilaa erilaisille tulkinnoille todellisuudesta, tässä

visuaalisille tulkinnoille?

Seppänen (2001) on analysoinut valokuvaaja Esko Männikön kuvia käsittelevistä teksteistä, että

dokumentaarisessa valokuvassa kietoutuvat yhteen toden ja tulkinnan diskurssit. Tämä tarkoittaa,

että yhtä aikaa ajatellaan valokuvaajan kuvaavan todellisuutta ”sellaisena kuin se on”, mutta oman

taiteellisen luovuutensa kautta. Toden ja tulkinnan osuudet määrittyvät kunakin aikakautena

erilaisiksi, riippuen siitä, mikä katsotaan todeksi ja mikä tulkinnaksi. (Seppänen 2001, 166–167.)

Mielestäni hänen havaintonsa liittyy myös aineistossani mainittuun ”visuaaliseen tapaan ajatella”.

Aineistostani ei selviä, missä visuaalisen luovuuden tai tulkinnan raja kulkee, mutta arjen

kohtaamisissa näyttää syntyneen tulkinnallisia erimielisyyksiä, ilmeisesti joko kuvan aiheesta tai

sen visuaalisen tulkinnan rajoista suhteessa todellisuuteen. Ymmärrän, että uutisjuttua tehdessä

valokuvan on liittyvä aiheeseen ja kerrottava siitä jotain oleellista, mahdollisimman selvästi ja

faktapohjaisesti. Voisiko valokuvan ilmaisukeinoja kuitenkin laajentaa? Kuvaan perustuvia

juttutyyppejä on paljon vähemmän kuin tekstiin perustuvia. Reportaasi, uutiskuva, henkilökuva,

siinä tavallisimmat journalistiset kuvalajit. Toki näiden lajien sisällä on runsaasti mahdollisuuksia

visuaaliseen kerrontaan, mutta esimerkiksi kuvallisia kommentteja ei juuri näe. Se alue tuntuu vielä

olevan varattu pilapiirroksille ja muille graafisille kuvituksille. Myös valokuvan avulla voisi esittää

vaihtoehtoisen totuuden tai kommentoida tapahtumia. Mitä mahdollisuuksia journalistiselle

kerronnalle tarjoaisi kuvan rakentaminen, etukäteen tai digitaalisesti, tai sen asettaminen uuteen

merkitysyhteyteen esimerkiksi tekstin avulla? Vaarantuisiko lehtikuvan totuus ja uskottavuus, vai

miksi tätä ei juuri tehdä? Ainoana esimerkkinä tällaisesta ilmaisumuodosta tulevat mieleen Voima-

lehdessä julkaistut vastamainokset ja Tampereen yliopiston Utain-lehden takakannen kuvalliset

kommentit. Niissä on käytetty valokuvia osana kokonaiskerrontaa siten, että lukija ymmärtää

kuvan/kuvien merkityksen ironiseksi tai kommentoivaksi. Liitteessä 3 on esimerkki tätä

kirjoitettaessa (tammikuussa 2009) tuoreimman Utaimen takakannesta ja Nella Keskiojan työstä

”Onko kuvaajan ammattitaito riippuvainen sukupuolesta”. Keskioja kritisoi Aamulehden

rekrytointipolitiikkaa lainaamalla yrityksen kesätyöilmoituksen visuaalista kieltä ja muokkaamalla
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sen uuteen uskoon (Keskioja 2008). Esimerkki osoittaa, miten visuaaliset keinot hyödyntävä

kerronta voi kommentoida haluttua asiaa luovasti ja tehokkaasti – tekstin, kuvan ja taiton

yhteiskeinoin. Uskon, että tällaisten esitysten kysyntä kasvaa, koska nuorten visuaalinen lukutaito

on kehittynut aiempaa monimerkityksellisemmässä kuvallisemmassa ympäristössä.

Palataan kuitenkin takaisin aineistostani kumpuavaan kompetenssidiskurssiin. Identiteetin ja

hierarkian rakentuminen perustuu yhtä paljon samaistamiseen kuin eron tekemiseen (Seppänen

2005, 249). Samaistaminen ja samaistuminen näkyivät haastattelemieni visualistien puheessa, jossa

puhujat asemoivat itsensä ulkoasuammattilaisten joukkoon. Asemointi tapahtuu jo luonnollisesti

työtä kuvatessa: omasta pätevyys- ja vastuualueesta kerrotaan aktiivisilla verbimuodoilla.

V2: – – aika vähillä fonttimäärillä halusin toimia kuitenkin – –

Seuraavassa esimerkissä käytetään faktuaalistamisstrategiaa. Puhuja viittaa siinä ammatilliseen

kontekstiin, ”ulkoasusuunnittelun perinteisiin”, ja vetoaa tähän asiantuntijuuteen. Tietäessään

perinteen hän osoittaa samalla oman kompentenssinsa.

V4: Kyllähän mun mielestä toi Asiat, se on kautta linjan, pyritään semmoseen hillittyyn,

tyylikkääseen llmaisuun, ja [tauko] kunnioittamaan ikään kuin sellaisia

ulkoasusuunnittelun hyviä perinteitä, semmosta klassista – – ei esimerkiksi remmelletä

typografialla sillä tavalla kuin tossa Ihmisten kannessa.

Visualistit kommentoivat kirjoittavia toimittajia varmemmin ulkoasuvalintoja, olivat he olleet niitä

itse suunnittelemassa tai eivät. He eivät kyseenalaista osaamistaan, vaan esittävät asiansa varmasti.

Puheeseen sisältyy myös arviointia ja kollegojen haastamista. Tällainen esimerkki löytyy aineiston

kohdasta, jossa keskustelemme Tomi-Lordi-otsikon typografian tehtävästä (Kuva 3).

V4: – – se on osa sitä kuvitusta, ja [tauko] sit vois sanoa, kyl siinä pitäis mun mielestä

olla joku ajatus. – – on tästä, siis ulkoasupäällikkö, mun kanssa varmaan eri mieltä, ku

se rakastaa noita tommosia. Mä oon varmaan nuivempi ton suhteen, mun mielestä on

tärkeempi että ihminen pystyy lukeen.
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Samaistaessaan itsensä tasavertaiseksi esimiesasemassa olevan kollegansa kanssa V4 asemoi itsensä

identiteetiltään visualistien ammattiryhmään. Hänellä on kompetenssia puhua ja arvioida ulkoasuun

liittyviä asioita, kuten kuvan 3 esimerkissä luettavuuden ja typografian suhdetta. Edellisessä

sitaatissa merkittävää on kohta ”rakastaa noita tommosia”. Ulkoasupäälliköllä on siinä asemansa

ja/tai asiantuntijuutensa kautta niin paljon valtaa, että hänen ei tarvitse perustella valintojaan.

Hänellä on vapaus ja oikeus käyttää luovuuttaan. Kohta kertoo myös visuaaliseen ammattitaitoon

liittyvästä luovuudesta. On olemassa makukysymyksiä ja erilaisia persoonallisia näkemyksiä työn

toteuttamisesta, ja niitä kunnioitetaan, virallisesta statuksesta riippumatta.

5.1.2 Tekstin ja visuaalisen välimaastossa

Lähellä samaistumista on puhe, jossa lehden suunnittelu on yhdessä istumista, miettimistä, tiivistä

tekemistä ja yhtä jalkaa käymistä. Ulkoasun teko tuntuu olevan tässä puheessa yhteistä toimintaa,

joka on tiiviisti yhteydessä sisältöön, sisällön tekemiseen ja tekijöihin.

V3: – – ja musta on ollut hienoa, että sisältö ja ulkoasu on tässä käyneet käsi kädessä.

Siinä ei oo ollut sellaista minkäännäköistä kiistaa, että ulkoasun tekijä olis koettanut

tehdä jotain omaa juttua ja sit mä taas omaani, vaan et ne on niinku käyneet aika yhtä

jalkaa.

Kuva 3. Näyte typografiasta
Ihmiset-lehdessä 19.3.2006.
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Yhteistyöstä kerrotaan myös häivyttämällä tekijyys yhteistä tekemistä kuvaavalla verbin

passiivimuodolla. Tämä näkyy seuraavassa sitaatissa. Siinä myös todetaan, että lehden

suunnittelutyö on niin kokonaisvaltainen prosessi, että ”ulkoasun” syntyä on vaikea erottaa muusta

kokonaisuudesta. Tämä liittyy ehkä myös ulkoasu-käsitteen laajuuteen. On eri asia puhua vaikkapa

juttu- kuin kirjaintyypien valinnasta.

V5: Kyllä sitä todella sitten tehtiin yhteistyössä, ihan niinku istuttiin – – ja mietittiin.

Et siitä ei pysty, mä en osaa sanoo, joku ehkä osaa, kumpi synty jossain asioissa ensin,

ulkoasu vai sisältö, kun se meni jotenkin sillais, sitä tehtiin niin tiiviisti, yhdessä.

Yhteistyö vaikuttaa tämän perusteella lukeutuvan yhdeksi ulkoasusuunnittelijan, mutta myös

toimittajien, kompetenssin alueeksi. Samaistumisen alue, sisällön ja ulkoasun muodostamasta

journalistisesta kokonaisuudesta neuvotteleminen, on heidän yhteinen pätevyyden alueensa.

Voidaan ajatella, että visualistien ja kirjoittavien toimittajien identiteetit ovat olemassa erillisinä,

mutta on olemassa myös jaetun identiteetin eli journalismin alue, josta kertoo tämän aineiston

neuvottelupuhe (Kuva 4). Tämä on mahdollista, sillä samakin ihminen voi vaihtaa

merkityssysteemiä ja positiotaan, koska identiteetit eivät ole kiinteitä, vaan roolipositiot voivat

vaihdella joustavasti (Jokinen ym. 1993, 38–39). Tätä havaintoa tukevat myös haastateltavien

kertomukset käytännön työskentelystä, jossa toimittajilla on hyvinkin aktiivinen rooli myös

ulkoasuun vaikuttavissa asioissa. Esimerkiksi toimittajat ideoivat suunnitteluvaiheessa kuvallisia

juttutyyppejä, piirretty SUSU-hahmo (Ihmisissä) syntyy yhteisessä palaverissa, lehden (Asioiden)

rakennetta muokataan yhdessä ja sisällysluetteloa ”jumpataan” yhdessä laajemmaksi. Erilaiset

positiot näkyvät hyvin seuraavassa sitaatissa.

Kuva 4. Piirros kuvaa pelkistetysti toimittajien ammatti-identiteettien aluetta
aineistossani. A tarkoittaa tässä visuaalisen kompetenssin aluetta ja C verbaalisen
kompetenssin aluetta. Yhteiseksi pätevyysalueeksi B muodostui haastatteluissa
journalistisen kokonaisuuden luominen. Tämä näkyi aineistossani yhteistyönä eli
neuvotteluna verbaalisen ja visuaalisen kerronnan yhteensovittamiseksi.
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K5: – – huomioitteko te niissä toimittajaryhmissä, että miltä nää osat tulee näyttämään.

V5: Huomioitiin jonkin verran, mutta me ei olla, siinä ryhmässä jotka oli tätä Ihmisiksi

muokkautunutta osiota suunnitteli, niin kukaan ei ollut varsinaisesti mikään

ulkoasuammattilainen, mutta totta kai mietittiin, että pitää olla paljon ihmisten kuvia,

pitää olla paljon kuvia, pitää olla sellaista värikästä, ilmavaa, mutta kuitenkin runsasta,

se, ja semmonen, et esimerkiksi kannessa pitää olla aina ihminen, ja mielellään vielä

aika läheltä sellaisessa kontaktissa lukijan kanssa. – –

Haastateltava sulkee ensin itsensä ja kirjoittavat kollegansa pois mystiseltä ulkoasuammattilaisen

kompetenssialueelta. Sen jälkeen hän kuvailee kuitenkin, miten toimittajat ovat keskustelleet

hyvinkin yksityiskohtaisesti tärkeistä ulkoasuun vaikuttavista peruslinjauksista. Heidän

mainitsemansa kuvallisuus, värikkyys ja runsaus ovat myös toteutuneen Ihmisten visuaalisen tyylin

perusvalintoja. Kirjoittavat toimittajat puhuvat esimerkissä yhteisen neuvottelun alueella, jolla he

voivat ehdottaa ulkoasuun vaikuttavia asioita. Joku muu tekee kuitenkin päätökset.

Käytännössä liikkuminen erilaisten journalististen ammattiroolien välillä on nykyisin osa

toimittajan osaamista ja tehtävänkuvaa. Haastatteluaineistossani kaikkia toimijoita visualisteista

päälliköihin yhdistää journalistin ammatti-identiteetti. Kati Toivasen (2006) artikkelissa sanotaan,

että kaikki Aamulehden taittajat ovat toimittajia, jotka ovat oppineet taittamaan työtä tekemällä

(Toivanen 2006, 34). Tämä selittää osittain aineistossani olevan yhteisen kompetenssipuheen

alueen.

5.1.3 Kaivataan monitaitoisia tarinankertojia

Kompetenssi-diskurssi liittyy toimitustyön eriytymiseen ja professionalisoitumiseen ja muihin

toimituskulttuurin muutoksiin (ks. myös luku 3.1). Toimituskulttuuri muuttuu kohti

konseptijournalismia, lehden ja juttujen ajattelua kokonaisuutena ja tiimityönä, jossa jokainen

puhaltaa samaan hiileen, yhteisten tarinoiden rakentamiseen. Sunnuntain ulkoasuun liittyvä

kompetenssipuhe kuvaa hyvin tämän päivän työelämän vaatimuksia. Ulkoasun ammattilaisten –

graafikoiden, kuvaajien ja taittajien – on toimittava tiiviissä yhteistyössä kirjoittavien ja

käsittelevien toimittajien kanssa. Ulkoasuspesialistit ovat journalisteja, jotka kykenevät myös

tekstien editointiin. Suunta on alkanut toimia myös toisin päin: kirjoittavien toimittajien on

perehdyttävä juttujen visualisointiin. (Pulkkinen 2002, 87.)
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Myös visuaalisen journalismin oppikirjassa korostetaan toimittajien monitaitoisuutta ja

kokonaisuuksien ymmärrystä. Digitalisoitumisen edetessä lähes kenen tahansa on helppo tuottaa

tekstiä, kuvaa ja taittoja. Siksi on aiempaa tärkeämpää, että alan opiskelijat ja ammattilaiset

ymmärtävät sanan ja kuvan yhteisvoiman ja osaavat käyttää niitä. Niiden avulla lukijoille ja

katsojille voidaan avata monimutkaistenkin aiheiden merkityksiä aiempaa paremmin ja

kiinnostavammin. Uutis- tai informaatiobisneksen sijaan pitäisikin Harrisin ja Lesterin (2001)

mielestä puhua merkitysbisneksestä. Kirjoittajat asettavat visuaalisen journalistin työnkuvaksi:

yhdistynyt kirjoittaja, valokuvaaja, infografiikan luoja, taustatutkija ja graafinen suunnittelija.

Jokaisen journalistiopiskelijan pitäisi heidän mielestään osata tiedonkeruuta ja kirjoittamista, mutta

niiden lisäksi heidän pitäisi saada luottamusta kuvien ja taittojen parissa työskentelyyn. Tämä ei

tarkoita, että kaikkien pitäisi osata kaikkea, vaan ennen kaikkea on kyettävä tiimityöhön ja jutun

yhteissuunnitteluun. Tiimityö on haaste, koska kuva ja sana ovat kulkeneet niin pitkään erillään,

epätasa-arvoisina. Yhä valokuvaajat ja kirjoittavat toimittajat ovat usein eri ryhmissä, kuva

alisteisena sanalle tai kumpikin erillisiä polkujaan kulkien. (Harris ja Lester 2001, 3–4.) Lainaan

kirjoittajia, koska tämä kohta heidän kirjastaan sopii mielestäni kuvaamaan hyvin aineistossani

kuvattua työskentelyn tapaa. Näiden taitojen opettaminen on haaste myös suomalaiselle

journalismin opetukselle. Jokainen toimittaja joutuu miettimään, mikä jutussa on oleellista ja miten

sen kertoisi. Kun toimitus on tarpeeksi iso, suunnittelussa voi käyttää eri ammattiryhmien

osaamista. Täytyy kuitenkin olla jokin käsitys siitä, mitä voi pyytää.

5.2 Ulkoasu rakentaa identiteettiä

Tyypillistä ulkoasupuheelle on aineistossani tunnistettavuus ja erottuminen. Ulkoasun ja sisällön on

siinä vastattava toisiaan. (Luku 5.2.1.) Ulkoasuun liittyvä puhe ja käytännön typografiset ratkaisut

rakentavat Asioiden ja Ihmisten erilaisia, lähes inhimillisiä ”identiteettejä”. Lehden identiteetti on

eri asia kuin edellisessä luvussa kuvattu henkilöiden ammatti-identiteetti, vaikka niitä

rakennetaankin puheessa samankaltaisten keinojen avulla. Profiilien rakentamiseen tähtäävä puhe

hyödyntää muihin merkitysjärjestelmiin, kuten ”journalismiin” tai ”perheeseen”, liittyviä

puhetapoja. (Luvut 5.2.2 ja 5.2.3.) Diskurssien vaihtelukohdat ovat kiinnostavia, sillä puhuttaessa

ulkoasusta puhutaankin jostain muusta. Tarkastelen nyt, millaisia puhetapoja Asioiden ja Ihmisten

profiilien rakentamisessa käytetään ja mitä ne kertovat näistä liitteen osista.
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5.2.1 Ulkoasun ja sisällön on vastattava toisiaan

Haastateltavat puhuvat aineistossani ulkoasusta ehkä kaikkein useimmin siinä merkityksessä, miten

se auttaa Asioiden ja Ihmisten tunnistamisessa ja erottautumisessa. Tunnistettavuus on myös yksi

ulkoasusuunnittelijoiden ja -tutkijoiden määrittelemä ulkoasun perustehtävä. Esimerkiksi Kevin

Barnhurst ja John Nerone (2001) toteavat, että muoto erottaa sanomalehden muista lehdistä ja tekee

siitä tunnistettavan kokonaisuuden, vaikka sisältö muuttuukin päivittäin – tai sunnuntailiitteen

tapauksessa viikoittain. (Barnhurst ja Nerone 2001, 3.) Lehden eheän kokonaisuuden ja sen

tunnistamisen kannalta on tärkeää, että sisältö ja ulkoasu vastaavat toisiaan.34 Tämä sisällön ja

ulkoasun vastaavuuden tarve on vahvasti esillä myös aineistossani. Seuraavassa esimerkissä

vedotaan muun muassa lehden uskottavuuteen: lukijan on tiedettävä, millä tyylillä missäkin kohtaa

lehteä puhutaan.

V1: – – Me ei voida vaihtaa tyylilajia sivulta toiselle tai kesken yhden niinkun lehden

osion tai liitteen. Jos kirjoitetaan eri tyyleillä, niin sit täytyy olla eri julkaisut – eiks niin

– samoin kuin Aamulehden päälehden sisällä me ei voida vaihtaa totaalisesti

kirjoittamisen ja journalismin tyylilajia, kun siirrytään sivulta 7 sivulle 8, ja sit palataan

taas siihen ensin mainittuun tyylilajiin sivulla 9. Vaan ne täytyy erottua selkeesti omiksi

kokonaisuuksiksi, ja se taas johtuu siitä, että lukija ei saa hämmentyä, ja lukija ei saa

koskaan niinku epäillä, että se mitä tässä sanotaan, että onks tää leikkisää lätinää vai

onks tää niinku ihan oikee uutinen. Silloin kun me puhutaan lehden uskottavuudesta,

niin sitä ei saa vaarantaa millään tavalla – –

Sekä kirjoittavat toimittajat että visualistit aloittivat ulkoasun kuvaamisen useinmiten liitteiden

erilaisten sisältöjen ja aihepiirien kautta. Sisältö ja ulkoasu muodostavat kokonaisuuden, jota kutsun

tässä ”identiteetiksi”. Diskurssia kuvaava sana voisi olla myös genre, koska ulkoasu osallistuu

erilaisten lajityyppien, genrejen, rakentamiseen.

Aineistossani ei ole aina selvää, kumpi tulee ensin, ulkoasu vai sisältö. Tarkastelin tätä lukua varten

aineistoni kohtia, joissa Asioiden ja/tai Ihmisten sisältöä ja ulkoasua tuotetaan samanaikaisella,

toisiinsa kietoutuvalla puheella. Erottuminen ja samaistaminen oli tässäkin ”identiteetin”

                                                  
34 Barnhurst (1994) kertoo, miten yhdysvaltalaiset supermarket-tabloidit modernisoivat 1970-luvulla etusivunsa ajan
henkeen: Epämuodostuneista vauvoista ja ulkoavaruuden olioista kertovat jutut taitettiin siisteihin ja raikkaan värisiin
pikku laatikoihin. Lukijoiden mielestä sisältö ja ulkoasu olivat räikeässä ristiriidassa keskenään, koska ”todellisuus ei ole
näin nättiä ja siistiä”. (Barnhurst 1994, 15, suom. tekijän)



62

rakentamispuheessa keskeistä. Aineistoni sunnuntailiitepuheessa näitä molempia keinoja käytetään

paljon ja rinnakkain luokittelun välineenä. Liitteet sekä samaistetaan että erotetaan suhteessa

toisiinsa, päälehteen ja Aamulehden muihin liitteisiin. Seuraava ote haastattelusta havainnollistaa

profiilien rakentamista.

K1: Miten sä näet tällä hetkellä Moron ja Valon ja sit tän Sunnuntai-liitteen...

V1: No niillä on [K1:..suhteen?] toivoakseni riittävän erilainen profiili. Siis Valohan on

menoliite, jossa on siis radio- ja tv-aineisto, viikon menot ja tämmöset ilmiöt, se on

hyvin tällanen tapahtumalähtönen. Ja tota, Moro on sit taas olemassa sen takia että se, se

tota, et sen perustana on tää tamperelainen mentaliteetti ja semmonen ku lähijournalismi

– – Et siinä niin kuin voidaan paikallisesti uutiskriteereitä laskea sillä tavalla, että eihän

semmoset jutut voi mennä päälehteen, kun eihän me päälehdessä voida kysellä

korttelitason kuulumisia, mut Moros me voidaan, ja silläkin on merkitystä ihmisille. – –

K1: Mitäs, eiks Morosta siirretty kaupunkikierros...

V1: Siirrettiin joo...

K1: ...Ihmisiin, ne on varmaan lähimpänä jotenkin?

V1: ...siirrettiin joo, se on ehkä lähimpänä tän Ihmisten profiilia, se oli musta ihan

luontevaa tehdä näin. Mut että Moron täytyy nyt hakea tilalle jotain muuta ja, ja Moron

täytyy nyt, niin kuin jokaisen liitteen, se oma perustehtävänsä kirkastaa aika ajoin.

K1: Onks noissa mitään päällekkäisiä osa-alueita, tai mistä tarvis keskustella, mihin

lehteen tai liitteeseen kuuluu, joku juttu, vaikka ilmiö, asia?

V1: No, eee, voihan olla että Sunnuntain Ihmisissä ja Morossa on jotain päällekkäisiä

ulottuvuuksia, mutta niinku mä sanoin, jos Morossa ollaan huolestuneita siitä, että mitä

mun laituripaikalle tapahtuu tai millon tää tienpätkä saadaan kuntoon, niin sehän ei oo

taas sitten, Ihmisissä ei olla huolestuneita tällasista asioista. Ihmisissä kerrotaan vaan

elämyksistä ja kokemuksista ja semmosista, että kyllähän ne kaks ihan erilaista asiaa on.

Esimerkissä erot perustuvat liitteiden erilaisille perustehtäville, joiden täytyy myös erottua selkeästi

toisistaan. Seuraavissa alaluvuissa käyn läpi, miten Asioiden ja Ihmisten ”identiteetit” rakennetaan

ulkoasuun liittyvin eronteoin, samaistamisin ja metaforin. Niille rakennetaan aineistossani sekä

yhteisiä että erottavia merkityksiä.
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5.2.2 ”Sokeakin näkee, että on ollut tarkotus tehdä sukunäkösiä liitteitä”

Ensimmäinen asia, jonka lehdestä näemme, on yleensä sen kansi. Aamulehden Sunnuntain osilla on

omat kannet, joihin visualisoidaan kunkin viikon pääjutun aihe, asia tai ihminen, liitteestä riippuen.

Kuva-aihe vaihtuu viikoittain, mutta kannessa on tiettyjä pysyviä elementtejä, jotka pysyvät

samanlaisina viikosta toiseen. Nämä typografiset elementit on päätetty etukäteen ulkoasua

suunnitellessa, ja niillä on tärkeä merkitys lehden tunnistamisessa ja siten lehden ”identiteetin”

rakentamisessa.

Tärkein tunnistamisen merkki kannessa on lehden nimiö (kuva 5). Se sijaitsee yleensä lehden

yläreunassa ja siinä on lehden nimi ja päiväys (Mervola 1995, 412). Näin on myös Asioissa ja

Ihmisissä. Nimiön kehittely oli haastatteluiden mukaan prosessi, jossa tekijät miettivät tarkasti

muun muassa uusien liitteiden suhdetta emolehteen ja toisiinsa. Uusi sunnuntailiite halutaan

aineistossa samaistaa vahvasti osaksi Aamulehteä. Nimiöissä tämä näkyy niin, että Ihmisten ja

Asioiden nimiöissä on yhteinen alkuosa, joka yhdistää liitteet toisiinsa ja emolehteen, ja loppuosa

kertoo, että niissä on myös eroa.

V3: – – tässä on tämä SU, saranakohta, joka yhdistää niitä molempia, nitoo ne

yhtenäiseksi paketiksi. Ja sit nää Asiat ja Ihmiset kertoo selkeästi kuitenkin se, että mikä

se ero on. Et jos ne olis ollut vaikka Maailma ja Elämä tai Maailma ja me tai Säde ja

Kide, niin olis ollu hyvin vaikea erottaa, mitä helvettiä nää nyt oikein on. Nyt siitä

hahmottuu ensinnäkin se, että ne on osa Aamulehteä, ne on Aamulehden osia, että kyse

on sunnuntailiitteestä, sunnuntaijournalismista, ja koska se on sama elementti

molemmissa, ne muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Ja sit Asiat ja Ihmiset kertoo,

että ne on keskenään hyvin erilaiset. Musta se on hyvin tota semioottinen

signaalijärjestelmä otettu käyttöön.
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V3:n mainitsema semioottinen signaalijärjestelmä saattaa olla yliopistokieltä ironisoiva kommentti,

mutta se kertoo myös, että typografian avulla nimenomaan rakennetaan tietoisesti

merkitysjärjestelmää, tarinaa ”identiteetistä”. Yhteyttä päälehteen ja osien välillä vahvistetaan

edellä näkemiseen ja ihmisiin liittyvin metaforin. Niissä korostetaan samaistamisen lisäksi osien

erilaisuutta. Edellisessä lainauksessa tällainen metafora on sukunäkö ja siihen rinnastuu

aineistossani usein toistuva metafora erimunaiset kaksoset, jota käytetään kuvaamaan Asioiden ja

Ihmisten keskinäistä suhdetta. Metafora on poimittu samalta perheparadigmalta kuin sukunäkö.

Näissä metaforissa ero ja yhtäläisyys yhdistetään lähes myyttisellä tavalla. Ulkoasultaan ja

sisällöltään liitteen osat ovat kuin samaan aikaan syntyneet kaksoset, joilla on paljon yhteistä

sukunäköä, mutta jotka myös eroavat toisistaan. Sunnuntailiite erillisine osineen on luonnollinen

kuin perhe. Luonnollistamista ja henkilöllistämistä tehdään myös inhimillistävillä verbeillä, jotka

antavat lehdille aktiivisen toimijan, melkein ihmisen, piirteitä.

V3: Mä oon käyttänyt vertausta, että ne on erimunaiset kaksoset, jotka viihtyy yhdessä,

täydentää toisiaan, mutta on tarkotuksella erilaiset.

Yksi haastateltavista sanoo liitteitä samanmunaisiksi kaksosiksi – mikä voi olla tahaton lipsaus siitä,

että liitteet ovat ulkoasultaan enemmän samanlaisia kuin ”erimunaiset kaksoset”, jotka voivat

ihmiselämässä olla hyvinkin erinäköisiä. Liitteiden ulkoasun samankaltaisuus onkin loppujen

lopuksi ehkä tärkeämpää kuin niiden erilaisuus ja erottuminen, vaikka niitäkin korostetaan.

Kuva 5. Aamulehden Sunnuntain Asioilla ja Ihmisillä on yhdenmukaiset
nimiöt, mikä vahvistaa niiden yhteistä identiteettiä.
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V2: – – löydetään typografiat ja kaikki tämmöset jotka sopii, sinne, että ne tukee, ja

mikä on se, että ne näyttää samanmunasilta kaksosilta, vaikka onkin ihan erilaisia

tuotteita, et sukunäkö, miten paljon se voi niinku erottua liitteestä toiseen, kun aihepiirit

vaihtelee niin dramaattisesti kuin mitä tässä on.

Sukuun liittyvän metaforan kanssa rinnasteinen ja vahva vertauskuva on liitteiden tekstitypografian

vertaaminen jiniin ja jangiin. Vertausta vahvistetaan ilmaisulla: ”tästä nyt sokeakin näkee”.

V3: Sekin on tietoinen valinta. Kun kerran on kaks erilaista osaa, joiden rikkaus on, että

ne tavallaan riitelee keskenään, ne on vastap... ne on jin ja jang, niin viedään se sitten

loppuun saakka, ettei näytä, että on vahingossa tullut pikkuisen erilainen fontti tähän

toiseen kuin toiseen, vaan että ne on niinku selkeesti, että tästä nyt sokeakin näkee, että

on ollut tarkoitus tehdä sukunäkösiä liitteitä, jotka ovat kuitenkin keskenään sisällöltään

erilaiset.

Taolaisessa symbolissa kuvataan kahta toisiinsa kietoutunutta vuorovaikutteista voimaa,

maskuliinista jangia ja feminiinistä jiniä. Tavoitteena on niiden tasapaino eli tao. Ilman tasapainoa

syntyy sekasortoa ja onnettomuuksia. (Opinto.net 2008.) Metafora on vahva. Se vetoaa sekä

uskonnolliseen mystiikkaan ja sukupuolen ”luonnolliseen” kahtiajakoisuuteen. Puhuja vetoaa

sukupuolen merkitysjärjestelmään, jonka useimmat ihmiset ajattelevat yhä kaikkein

perustavanlaatuisimmaksi ja aidoimmaksi luokitteluksi.35 Sukupuoleen ja perheeseen liittyvällä

inhimillistämisellä ja luonnollistamisella rakennetaan ja vahvistetaan liitteen osien ”luonnollisia

identiteettejä”. Samalla häivytetään enemmän tai vähemmän tietoisesti lehden kaupallista

tuoteluonnetta, johon palaan tarkemmin luvussa 5.3.

Palataan vielä hetkeksi typografisiin valintoihin. Samalla leipätekstillä halutaan siis yhdistää liitteen

osia, kun pääotsikoissa käytetyt erityyliset fontit erottavat liitteen osia ja antavat niille oman

luonteen.

                                                  
35 Vasta konstruktionismi ja queer-tutkimus ovat vakavasti kyseenalaistaneet käsityksen sukupuolista biologisesti
annettuna tosiasiana. Konstruktionismissa ajatellaan, että näkemykset fysiologisista ominaisuuksista, niiden merkityksistä
ja niihin kytkeytyvistä sukupuolieroista ovat kulttuurisen luokittelun ja nimeämisen tuotteita. (ks. Mäkelä ym. 2006, 19.)
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V2: – – kaikki nämä leipistypo ja nää on molemmissa lehdissä kaikki ihan samat, sit on

vaan vaihdettu, kun Asioissa antiikva on otsikoissa, pääotsikoissa, ja Whitney [groteski]

on tässä [näyttää lehdestä mm. pikkuotsikot, ingressit], niin sit ne on toisinpäin tässä.

Kyllähän tänkin olis voinut tehdä tällä groteskilla tehä ton Asiat myös otsikoissa, mutta

haluttiin kuitenkin sitä erilaisuutta korostaa tässä.

Diskurssi ei ole vain verbaalista kielenkäyttöä vaan myös muuta merkitysvälitteistä toimintaa –

tässä tapauksessa typografisia valintoja (Juhila ym. 1999, 19). Käytännön kirjainvalinnat tukevat

liitteen kaksijakoista ”identiteettiä” samalla tavalla kuin haastateltavien puheetkin.

5.2.3 Naamojen bongailua ja asiallista argumentointia

Typografisilla perusratkaisuilla rakennetaan siis kummallekin Sunnuntain osalle oma tunnistettava

profiilinsa. Yhdistämisen lisäksi ulkoasua käytetään tietoisesti Asioiden ja Ihmisten erottamiseksi

toisistaan. Mielestäni tähän ”semioottiseen signaalijärjestelmään” on ladattu paljon merkityksiä;

kumpikin liitteen osa nojaa erilaisiin merkitysjärjestelmiin. Asioiden ja Ihmisten ulkoasuista

keskusteltaessa päädyimme puhumaan muun muassa kokonaisuuksien erilaisista uutiskriteereistä.

Olin oikeastaan yllättynyt, miten paljon uutiskriteereillä ja lehden ulkoasuvalinnoilla on tekemistä

keskenään. Käyn seuraavassa läpi merkityseroja, joita haastateltavat tuottivat osien ulkoasuista.

Haastateltavat mainitsevat kuvan ja tekstin erilaisen suhteen lähtökohtana, suurena visiona, joka

erottaa Asioita ja Ihmisiä. Tämän voi havaita helposti itsekin selaamalla minkä tahansa sunnuntain

liitettä. Osien kuva-tekstisuhde on päinvastainen. Siinä missä Asioissa on 70 prosenttia tekstiä ja 30

prosenttia valokuvia, Ihmisissä kuvallisuus on vallitseva. Kuvallisuuden varaan rakentaminen on

ainakin suomalaisten päivälehtien maailmassa uusi asia. Tämä näkyy myös haastateltavien

puheessa. Siinä Ihmisten tärkeimmäksi sisällöksi ja tarkoitukseksi määrittyvät ihmisiä ja ”naamoja”

sisältävät valokuvat. Tämä näkyy Ihmisten ulkoasussa ja juttutyypeissä selvästi. Esimerkiksi

Yhdessä-sivuilla julkaistaan paljon kuvallisia lyhyitä tapahtumauutisia ja sivun kokoisessa

Kuvapäiväkirjassa lukijat kertovat valokuvin omasta päivästään. Myös lukijoiden ostamat ja

lähettämät kuvalliset Meidän kesken -ilmoitukset lisäävät tuntua ihmisten paljoudesta. Yleensä

sanomalehdissä kerrotaan tärkeät asiat tekstin avulla, niiden kuvallinen ja kuvajournalistinen

kerronta on ilmaisuna nuorta. Ihmisissä ei ehkä voi kokonaisuutena puhua kovin korkeatasoisesta

kuvajournalismista, mutta valokuvista ja niissä esiintyvistä ihmisistä tulee siinä lehden pääsisältö.
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K2: Miks pitää olla paljon ihmisiä?

V2: Öö, et siis, tavallaan, et saatas, pyritään, toki on Tampere-keskeinen edelleen, mut

että saatais tuolta alueelta ihmisiä kuviin. Kyllä mä uskon, että ihmisiä kiinnostaa myös

ne naapurinsa, että mitä ne tekee, että jos se näkee tuttunsa lehdessä, niin se lisää sen

[lehden] kiinnostavuutta.

V5: Niin, mut tunnistaa, että hei toi on se mun vanha opettajani, tai sit semmonen pieni

kutkuttava ajatus, et voi itekin joskus päästä, lehteen. Et mä ite – – musta on hirveen

kiva bongata sieltä, nytkin just tota jonkun bongasin viime meidän lehdestä, niin se oli

tosi hauskaa, mä sain siitä ainakin jotain tyydytystä. – – meillä vähän jotenkin hämärtyy

tää ajattelu, kun me ollaan täällä töissä, et ihan oikeesti, se ei oo mikään vitsi, et miten

hieno homma se saattaa olla edelleen, kun pääsee lehteen kuvan kanssa. Et mä kyllä

puolustan tätä Yhdessä-osiota sillä, et tavallaan, pääsee just ne, jotka ei oo ikinä ennen

päässy. Niin pääsee ees siellä, lehteen.

Aamulehden kiinnostavuutta haluttiin siis lukijoiden joukossa kasvattaa. Moni haastateltavista

totesi, miten hienoa on, kun lukija voi bongata lehdestä tutun ihmisen. Visuaalisuudesta puhuttaessa

sanavalinta bongata tuo oman lisämerkityksensä. Harvinaisten lintujen havaitsemista tarkoittava

sana on siirtynyt myös muuhun kielenkäyttöön. Bongaaminen tarkoittaa arkikielessäkin näkemistä,

havaitsemista, katsomista – kohteena voi olla oikeastaan mikä vain kiinnostava, usein uusi tai

jollain tavalla erityinen, asia. Kun tutun henkilön kuva on lehdessä, kaikkien nähtävillä, hänestä

tulee erityinen.

On hienoa päästä lehteen. Voidaan kysyä, onko lehteen pääseminen itsetarkoitus tai edes

tavoiteltavaa esimerkiksi lyhyiden tapahtumauutisten yhteydessä. Eikö lehteen pääseminen ole

hienoa juuri silloin, kun joutuu ylittämään uutiskynnyksen? Esimerkiksi oman kotisivun tai jopa

painetun lehden julkaiseminen on helppoa, joten siitä ei (välttämättä) olla samaan tapaan ylpeitä

kuin tiedotusvälineeseen pääsystä. Tätä pääsyn ”liiallista helppoutta” oli kyseenalaistettu myös

suoraan tekijöille.

V3: – – Joku on esittänyt sellaista kritiikkiä, että onko Ihmiset-osa erilaisten

kuppikuntien armoilla, että ne vievät Aamulehden toimitusta kuin litran mittaa tai pässiä

narussa, niin ei, kyllä siinä pikemminkin on ollut se, että näitä maakunnan tapahtumia

on ainakin aluksi etsimällä etsitty – –
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Puhuja kertoo ensin alkuosassa sitaattiaan kolmella eri tavalla muotoillun syytöksen siitä, että

Ihmisten toimitus menettää itsenäisyytensä. Loppupuolella hän esittää vastatodistuksen, että asia on

päinvastoin: tapahtumia on jouduttu etsimällä etsimään. Tämä tapahtuu itsetodistelulla, sillä en

esittänyt syytöstä haastattelutilanteessa. (vrt. Jokinen ym. 1993, 121, 125.) Joka tapauksessa

julkisuus esitetään aineiston puheessa tarpeena, jota halutaan tyydyttää. Tämä nähdään muun

muassa uutena kulttuurina.

V3: – – me ollaan rakentamassa aivan uutta kulttuuria. Sellaista kulttuuria, jossa

ihmisten elämä on myös sanomalehdissä julkisempaa kuin aikasemmin. Tosi-tv ja

kaikki tällanen on tullut, mutta me pyritään tarjoamaan ihmisille sitä, että he pääsevät

osallistumaan tapahtumiin, joissa ei muuten ehtisi käydä.

Ihmiset osallistuvat ja pyrkivät julkisuuteen aiempaa aktiivisemmin, ja heille myös tarjotaan siihen

mahdollisuuksia muun muassa tosi-tv-ohjelmien kautta. Siispä myös paperisen sanomalehden on

lähdettävä leikkiin mukaan. Kielteisesti sävyttyneen mutta taviksen saavutettavissa olevan

Pelkokerroin-julkisuuden sijaan Aamulehti ja etenkin sen Ihmiset-liite tarjoavat mahdollisuuden

myönteiseen ja harmittomaan (jopa tylsään?) julkisuuteen maakunnan valtalehdessä. Aamulehden

ei tosin tarvitse järjestää36 tosi-tv-tapahtumia, sillä Ihmisissä käytetään maakunnan ”tosielämän”

tapahtumia. Suora rinnastus tositelevisioon sekä tavallisten ihmisten nostaminen julkisuuteen

viittaavat mediasisältöjen samankaltaistumiseen. Nykykulttuurissa viestintävälineet ja -muodot

ovatkin sulautuneet yhä useammin toisiinsa taloudellisen ja teknisten muutosten vuoksi, eikä

yksittäistä välinettä pitäisi tarkastella irrallaan muusta mediakentästä (Herkman 2005, 264).

Tuttujen bongailun lisäksi haastateltavani antoivat valokuvien runsaudelle myös muita,

osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä, merkityksiä. Ihmiset on vielä jotain tosi-tv:tä

parempaa, sillä kuten puhuja V3 toteaa: jos et itse ehdi paikalle, voit aina osallistua lehden

välityksellä tapahtumiin. Samalla tarjoillaan oletus, että lukijat haluaisivat osallistua kaikkiin

maakunnan tapahtumiin, mutta eivät ehdi. Pirkanmaalaisten yhteisöllisyys ja osallistuminen

esitetään tapahtumauutisoinnissa tärkeinä arvoina. Jokainen voi osallistua yhteiseen elämänmenoon

ihan vain katselemalla kuvia. Yhteisöllistä aktiivisuutta ruokitaan ja palkitaan julkaisemalla kuvia

ihmisistä eri tapahtumissa. Yhteisöön ja osallistumiseen liittyviä myönteisiä merkityksiä
                                                  
36 Joskus lehdet järjestävät myös omia tapahtumia, joista tehdään uutisia. Esimerkiksi Aamulehti on useana kesänä,
esim. 2006 ja 2007, järjestänyt ympäri maakuntaa lehden ja lukijoiden yhteisiä Kasvokkain-tapahtumia. Kierroksella on
oma tunnus, ja paikkakunnista on tehty etukäteen ”painavampia” uutisjuttuja ja jälkikäteen ”kevyempiä”
tapahtumajuttuja. Kasvokkain-tunnuksen alla on hankittu myös paikallisia ilmoittajia.
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korostettiin useilla metaforilla, kuten: seurapiiritapahtuma, kekkerit, kinkerit, cocktail-kutsut,

teatterin väliaika ja suuret pirkanmaalaiset kotibileet.

V3: – – Se on ihan niinkuin olisi käymässä jossain cocktail-tilaisuudessa tai teatterin

väliajalla, et ei siellä puhuta pitkään ja hartaasti juurevia, vaan siellä tavataan iso määrä

ihmisiä kerralla ja moikataan ja kysytään mitä kuuluu, niin täs on vähän sama henki.

Edellä mainitut metaforat liittyvät viihtymiseen ja vapaa-aikaan. Ne viittaavat monenlaiseen

juhlimiseen ja kulttuureihin, yhtä hyvin rahvaan kotibileisiin kuin elitistisempiin cocktail-kutsuihin.

Metaforissa kuvattujen tapahtumien valikoima kuvaa, että Ihmisissä on tarjolla jokaiselle jotakin

(vrt. jälleen markkinadiskurssi). On kiinnostava ajatus, että lehdessä julkaistut kuvat muodostavat

ikään kuin yhteisön. Jäin pohtimaan, eikö esimerkiksi juuri paikallislehtien voima ja perinne ole

paikallisten (merkki-)ihmisten valokuvaamisessa? Keskustelimme tästä myös yhdessä

haastattelutilanteessa.

K3: Onks tää vähän niinku tämmönen maakunnallinen paikallislehti, semmosessa...

V3: No on ja ei, no ei se oo paikallislehti, mutta...

K3: Paikallislehdissähän usein on tapahtumauutisia ja ...

V3: No toi nyt on ehkä vähän semmonen, oletko jo lakannut lyömästä vaimoasi. Tietysti

paikallislehdet on aika läheisiä ihmisille, mutta usein ne ei oo sitten laadultaan sellaisia,

että nyt haluaisin julistautua paikallislehtien manttelinperijäksi tässä. Mut onhan siinä

tottakai jotain samasta maailmasta, että näkee voi tavata naapurinsa ja bongata sen

lehdestä.

K3: Yhtä hyvinhän vois verrata talouslehtiin, jossa on, et nehän on yhden yhteisön, jos

ajattelee kuvallisesti, että nehän on täynnä ihmisiä.

V3: Joo-o, se yhteisö on ihan erilainen yhteisö, mut se on kuitenkin yhteisö, jos

ajatellaan Kauppalehti Optiota, siinä on tietty yhteisö, jossa ihmiset tunnistavat toisiaan

sieltä ja ulkopuolisille se saattaa tuntua hyvinkin vieraalta maailmalta.

K3: Niin on, ja tylsänkin näköistä, kun ei tunne ihmisiä.

Uutta päivälehtikulttuuria Ihmisissä lienee ainakin se, että tavallisten ihmisten valokuvia nostetaan

tietoisesti ja niin merkittävästi osaksi journalistista aineistoa, osallistumaan. Ehkä siinä on itua, että

näkemällä lehdessä oman alueen ihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia, lukijalle syntyy tunne

yhteenkuuluvuudesta. Erona esimerkiksi MySpace-, Facebook- tai Wikipedia-yhteisöihin on, että
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ihmiset voivat virtuaaliyhteisöissä olla aktiivisesti vuorovaikutuksessa keskenään – ja harrastaa

Ihmisten tavoittelemaa kepeää (joskin myös syvällistä) osallistumista reaaliaikaisesti. Esimerkiksi

Sunnuntain verkkoversiossa tällaista yhteisöllisyyttä ei kuitenkaan ole edistetty mitenkään

erityisesti, vaikka verkko voisi tarjota siihen monipuolisia mahdollisuuksia. Keskustelusivulla

käydään toki jonkin verran keskustelua ja vanhoihin kuvagallerioihin voi palata kätevästi verkossa.

(Aamulehti 2008.)

Toimittajat arvioivat Sunnuntain osien erilaisia sisältöjä myös uutiskynnyksen avulla. Varsinkin

Ihmisten kohdalla tarve vaihdella uutiskriteereitä tuotiin esiin. Uutiskriteerit määritellään

suhteellisiksi – mikä on paikallisesti tai yksilötasolla tärkeää, ei sitä useinkaan ole alueellisesti.

Ihmisissä lehti madaltaa uutiskynnystä, jotta se koettaisiin tärkeäksi myös paikallisesti eri puolilla

Pirkanmaata.

V3: Ja tässä on se juju, että tän osan uutiskynnys on ihan toisenlainen kuin perinteinen

uutiskynnys. Et ihmisen ei tarvitse jäädä auton alle ollakseen kiinnostava Aamulehdelle,

vaan et ne tapahtumat, et ihmisille on tärkeitä heidän oman paikkakunnan tapahtumat ja

kokoontumiset, kekkerit ja kinkerit, ja sillon niitten pitäis olla tärkeitä myös meille, ihan

vakavassa mielessä.

Alueellisuus ja paikallisuus ovat kenties maakuntalehden tärkeimpiä valtteja kilpailussa muita

tiedotusvälineitä vastaan. Miksi sitä ei siis hyödynnettäisi. Yhdessä-osio koettaa vastata tähän

haasteeseen tietoisesti kattamalla Pirkanmaan tapahtumia aiempaa paremmin.

V2: – – Ja meillähän on paljon kuntia, joista ei juurikaan vuoden aikana kirjoiteta

mitään. Mutta siellähän ei periaatteessa tapahdu mitään, tai jos tapahtuu, niin ne on

sellasia tapahtumia, jotka ei ylitä Aamulehden julkaisukynnystä, ja ne jää sen takia

paitsioon kokonaan. Mut täs ei semmosta rajotusta oo, et jos sen kunnan tärkein sosi…

seurapiiritapahtuma on hirvipeijaiset, niin tänne se pääsee ja sit ne paikalliset näkyy

siellä. Tää oli niinku se, pyritään lisäämään lehden lukuarvoa ja kiinnostavuutta siellä,

toki eihän se toisella puolen Pirkanmaata varmaan pätkääkään, mutta sen takia sitä

juttua ei tehdäkään paljon sieltä. Saadaan vaan massaa sinne. Sehän menee niin, että

Yhdessä-osiossa on Pirkanmaan-painotus aina, siellä on semmonen 75 prosenttia

paikallista kamaa. Loput on sitten valtakunnallista, tai, mennään rapakon taakse,

johonkin glamouriin, et sitä ripaus mukana.
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V2: – – Siellä on paljon kuvia – – tulee ihan tavallisten ihmisten tapahtumia ja tavallisia

ihmisiä näkyy, sehän tarkoittaa, että lasketaan myös tota laaturimaa, mut et saadaan se

määrän kustannuksella, siinä lehdessä. Mut et sit pyritään tekemään kannet ja toi

pääjuttu hyvin.

Edellisistä puheenvuoroista syntyy sellainen kuva, että tavalliset ihmiset ovat massaa, jota ei

tarvitse käsitellä laadullisesti yhtä hyvin kuin pääjutun kohdetta. Heillä ei ole tärkeää sanottavaa, on

vain lukijoita, joiden julkisuustarvetta on tyydytettävä tapahtumauutisilla. Tämä herättää ainakin

minussa negatiivisia konnotaatioita, sillä lukijoiden käsittely välineellisenä massana kuulostaa

tavallisten ihmisten aliarvioimiselta, vaikkei varmaankaan ole sellaiseksi tarkoitettu. Ehkä edellinen

repliikki liittyy visuaalisten journalistien työkäytäntöihin ja puhetapaan. Lehti koostuu

ulkoasusuunnittelijan näkökulmasta erilaisista aineksista, joista mestarikokki ripauksineen rakentaa

tasapainoisen menun suhteessa herkulliseen lopputulokseen: kiinnostavuuteen ja lukuarvoon.

Tavallisten ihmisten lehteen pääsyn lisäämisen on tässä katsottu edistävän eniten lehden

kiinnostavuutta, vaikka sitten uutis- ja laatukriteereitä laskemalla. Uutiskriteerit ja annetun tilan

koko määritellään kiinnostavuuden laajuuden kautta: Koska pienten piirien tapahtumat eivät

kiinnosta kaikkia lukijoita, ne laitetaan lehteen hyvin lyhyesti. Typografisella valinnalla, juttujen

mitan rajaamisella, kerrotaan siis yksittäisten juttujen uutisarvo. Uutisarvoon viitataan myös

seuraavissa esimerkeissä, jotka kuvaavat uutiskriteerien vaihtelemista saman julkaisun eli

Aamulehden sisällä.

K1: Mitä siihen liittyy siihen erilaiseen kuvan käyttöön?

V1: – – irtokuva on loistava tapa kertoa asia, jossa ei oo sinänsä niinku pitkän jutun

aineksia. Mä en ymmärrä, miks meidän tarvis joka asiasta vääntää sellainen 2 800

merkin juttu, ja sit niinku väkinäisesti joku kertoo, yrittää luoda merkityksiä johonkin,

missä ei oo merkityksiä.

Valokuva on lehdessä on tehokas ja yksinkertainen tapa tuottaa näkyvyyttä. Miksi kirjoittaa jostakin

paikallisesta tilaisuudesta paljon tekstiä, kun merkityksellisin asia asianomaisillekin saattaa olla

oman tai tuttavan kuvan näkyminen lehdessä? Jos sama tila käytettäisiin pelkkään tekstiin, sen

huomioarvo ja kiinnostavuus olisi todennäköisesti paljon pienempi kuin kuvapainotteisessa

juttutyypissä. Lisäksi kuva todistaa realistisuudessaan tilanteen ”sellaisenaan”, tapahtuma oli ja

meni, tällaisia ihmisiä oli paikalla.
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V4: – – siinä on niin sanotusti madallettu tätä uutiskynnystä niin, että sieltä pääsis

mukaan semmosta porukkaa lehtien sivuille, joka ei päälehden uutiskynnystä oikein

ylitä missään. Ja mä jotenkin ajattelen, että erityisesti Ihmisten ajatus, että miksi se on

tehty, niin se on tosi hauska, niinku semmonen uusi ja ilonen. Vaikka mä oon

ymmärtänyt, että monet on sanonu, ettei me lueta tota Ihmiset-osaa, kun se on sellanen

niin kevyt, mutta musta se on paljon ilosempi vielä ja rohkeempi veto kuin toi Asiat

mitenkään.

Uutiskriteerit ja julkaisukynnys ovat Ihmisiä koskevassa puheessa liitteen sisällön rakentamiseen

vaikuttavia muuttujia. Voidaan kysyä, mikä tapahtumauutisista ja ”henkilöuutisista” tekee

uutiskriteereillä ajateltuna tärkeää ja oleellista? Onko se lukijoiden julkisuustarve vai lehden

itselleen määrittelemä tehtävä: ihmisten kannustaminen aktiiviseen sosiaaliseen elämään –

osoittamalla ja antamalla arvostusta niille, jotka tapahtumiin osallistuvat? Tähän vastaaminen olisi

varmasti toisenlaisen sisällönerittelyn paikka. Joka tapauksessa on olemassa monenlaista

journalismia – vai pitäisikö puhua vain sisällöstä, jota voi määritellä uutiskynnyksen avulla.

Lukijaa autetaan havaitsemaan erilainen journalistinen sisältö tarjoamalla hänelle erinäköisiä

liitteitä. Liitteestä tulee näin formaattina paikka, joka raamittaa sisällön tietynlaiseksi. Ulkoasun

tehtävä on siis auttaa lukijaa tunnistamaan lehti ja sen sisällölliset kategoriat, genret. Ihmisten

kohdalla keveyttä ja iloisuutta tavoitellaan niin muun muassa valokuvien runsaudella ja pirteillä

väreillä.

V4: – – musta sen [Ihmisten] olis tarkotus olla ainakin ilonen, vähän silleen että kertois

ihmisille, ettei tää nyt niin kauheen ankaraa ja vaikeeta tää elämä oo, ei tartte olla otta

rypys koko ajan.

V2: Siitähän ei välttämättä pidetä tollasesta magentasta [Ihmisissä], mutta se on aika...

K2: Se on aika pirtsakka [naurahtaa]

V2: ...raikas väri, huomiota sillä on, se on se suurin syy varmaan sillä. Kyl mä oon niitä

yleensä käyttänyt näitä rinnakkain, esimerkiksi jos logoja käytetään, se vaan parhaiten

kertoo näitten eron. Luulen, että se pirtee magenta kertoo tän lehden sisällöstä aika

paljon. Kyl se niinku tietyllä tavalla sopii siihen yhdeksi, tai niinku, ehkä

päätunnusväriksi.

K2: Mitä se kertoo?

V2: No se kertoo tommosta positiivisuutta, keveyttä, tämmöstä.
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Uutiskynnyksen vaihtelu ja Ihmisten iloinen keveys näyttäytyvät aineistossani myös ristiriitaisina

asioina. Niitä koskevassa puheessa esiintyi diskurssien vaihtelua ja itsetodistelua. Dirskurssien

vaihtelua voi havaita esimerkiksi seuraavissa, liitteen osien erilaisuuteen liittyvissä kommenteissa.

Kuvallisuuden, tesktuaalisuuden ja asioiden käsittelytavan kautta ristiriitaisuudet liittyvät ulkoasuun

ja sen toteuttamiseen.

V1: – – Tässä ihmislähtöisessä osassa on paljon niin kuvia, paljon sellaista positiivista

ja kirjoittamisen tapa on myönteinen. Jos ei mua ymmärrettäisi väärin, niin mä sanoisin,

että kevyt, mutta sillä tavalla, niinku, mikähän nyt olis oikea ilmaus tässä kohtaa, ettei

mua tulkita väärin, positiivinen – että otetaan ihmisten asiat sellaisina kuin ne ovat.

Sitten taas tässä Asiat-osuudessa kirjoittamisen pitää olla hyvin argumentoivaa,

vakuuttavaa ja asialähtöistä.

V3: Asioiden maailma on olla sellanen harmoninen, asiapitonen, ajankohtanen,

syvällinen, taustottava, kommentoiva. Ja Ihmisten [tauko] öö, siis onhan niissä tietysti

yhtäläisyyksiäkin, että kommentoidaan maailman menoa, sehän on journalismin tehtävä

yleensäkin. Mutta tottakai Ihmiset on semmoinen kepeämpi [tauko] käsittelytavaltaan,

ja jos ajatellaan kuvan ja tekstin suhdetta, niin se on keikahtanut ympäri – – Mutta ihan

samaa journalismiahan se on.

Ensimmäisessä esimerkissä (V1) Ihmisiin liitettävät attribuutit keveys ja positiivisuus ovat siinä

jonkun mielestä epäilyttäviä, koska niitä vastaan pitää puolustautua ikään kuin etukäteen. Tähän

viittaa kohta: ”jos ei mua ymmärrettäisi väärin”. Puhuja ei täsmennä, viittaako hän haastattelijaan,

tutkijoihin vai journalisteihin. Seuraava lainaus (V3) viittaisi siihen, että kepeyttä on puolustettava

nimenomaan journalistista diskurssia vasten. Kepeämpi maailman kommentointi halutaan siinä

erikseen määritellä ihan samaksi journalismiksi kuin asiapitoinen, ajankohtainen ja syvällinen

Asioiden maailma.

Vaikka keveyttä ja viihtymistä yhtäältä korostettiin, toisaalta haastateltavat pitivät huolen, ettei

Ihmisiä sekoiteta mihin tahansa hömppään tai huonolaatuisiin lehtiin (vrt. myös aiempi keskustelu

paikallislehdistä). Laadusta voidaan tinkiä, esimerkiksi Yhdessä-osaston kuvia voidaan rajailla aika

huolettomasti, että sinne saadaan jengiä (V4). Samaan tapaanhan esimerkiksi tosi-tv-sarjat tehdään,

edullisesti sarjatyönä, laadusta tinkien. Pääjuttu ja kansi tehdään kuitenkin kunnolla, jotta imagosta

tulee halutunlainen. Journalistista itsenäisyyttäkin puolustetaan (V3).
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V2: – – kysymys on ehkä enemmän tästä imagon luomisesta. Että kansi siinä on ehkä se

kaikkein tärkein oikeestaan, että millasia virityksiä me saadaan siihen. Tarkoitus on

nimenomaan, että ollaan vähän aikakauslehtiä, että pyritään ainakin siihen, että

kannessa on vähän isompi, tunnetumpi henkilö, ja stailataan sitä johonkin suuntaan, et

siinä on joku juju, että se ei oo pelkkä kansikuva, vaan pyritään ainakin viemään sitä

vähän pidemmälle. Se on onnistunut toistaiseksi ainakin.

K2: Tekiks Lordi, onks tää tehty miten tää Lordin kuva?

V2: Se oli silloin ajankohtainen, toi tehtiin tosi nopeesti silloin kun se voitti sen

Euroviisun, nää on aina viikon puheenaiheita, pyritään aina sen verran, mitä pystytään

saamaan näitä ajankohtaseksi, ja halusin sit kuitenkin pehmentää sitä kansikuvaa sillä,

että se oli nähty jo moneen kertaan, että viedään sille nyt kukkia, jos ei muuta, se on

ihan jees. Se on semmonen, kun Lordi herättää isossa osassa lukijoita varmaan

tämmösiä hyvinkin negatiivisia, että semmonen pieni pehmennys, oon nähnyt sitä

kukkien kanssa aikaisemmin.

Toimittajat tekevät useaan kertaan eron esimerkiksi 7 päivää -lehteen ja muuhun ”hömppään”.

Tasapainoilu ”hömpän” ja sopivan keveyden kanssa mietitytti etukäteen sekä toimittajia että

dummy-lehtiä arvioineita lukijaryhmiä. Kevyttä saa olla, muttei liian ”hömppää”.

V5: – – kun ne [lukijaryhmät] sai sen käteensä sillon, kun siinä oli Esko Roine, ja niillä

oli hirvee pelko, että onks tää jotain seiskapäiväähömppää, et miks Aamulehti on

lähtenyt tällaselle tasolle, ja sit kun ne selas ja sielläkin oli paljon alueen, näitä

sittemmin Yhdessä-tapahtumiksi nimettyjä pikkujuttuja, ja ihan ns tavallisia ihmisiä, ja

sit yks tämmönen isompi kansijuttu, ja tehtäviä ja näitä, niin sit se jotenkin niinku jo sen

dummyn kautta, aika monen ennakkoluulot suli, et ne oli et kyllähän niinku tällasta voi,

et se oli ihan kiva huomata, koska sitähän me toki vähän itekin pelättiin, että missä

menee Aamulehden lukijan raja, että mikä on liian hömppää, niille (kuiskaa viimeisen

sanan).

V4: – – mun mielestä Ihmisten on tarkoituskin olla sillä tavalla runsaan näköinen heti

kannesta alkaen. Mä aattelen, et siinä niinku pyritään [tauko] etsimään semmosta

niinku, hyvää iltapäivä- ja aikakauslehtimäisyyttä. Mun mielestä ei oo tarkoitus mennä

mihinkään 7 päivää -linjalle, mutta sillai että sen täytyy olla runsas. Sen täytyy heti

kannesta asti tarjota kaikkee pientä kivaa.
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Kuvailen tässä paljon Ihmisiin liittyvää puhetta, koska se korostui aineistossani. Viihteellisen ja

uudenlaisen Ihmisten tarkoitusta ja laadukkuutta perusteltiin ja todisteltiin monin eri tavoin. Asioita

koskevassa puheessa ei esiintynyt syytös-vastatodistelu-pareja ollenkaan. Sen profiili on selvempi,

varmaankin sen takia, että se edustaa niin sanottua klassista laatujournalismia. Voi myös olla, etten

haastattelijana kysynyt niin haastavia kysymyksiä Asioista.

Joka tapauksessa myös Asioiden identiteettiä rakennettiin puheessa. Laatua korostettiin monin

tavoin. Keskeisintä oli tekstin ensisijaisuus suhteessa kuvaan ja muihin typografisiin elementteihin.

V1: – – Kyllähän tuossa tietysti lähdetään siitä, että argumentoidaan huolellisesti ja

kerrotaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat, niin se vaatii sitä tekstiä.

Asioiden pääjuttu on usein monen aukeaman mittainen, joko pitkä lukujuttu tai palastellumpi

kokonaisuus. Keskeisintä kuitenkin on, että laatujournalismi, asioiden argumentointi, niiden syiden

ja seurausten kertominen, vaatii paljon tekstiä. Toinen perusidea Asioissa on mielipideaineiston

runsas määrä. Tämä näkyy kolumneina ja erilaisina keskustelupalstoina, joihin on poimittu tekstejä

esimerkiksi blogeista (Blogosfääri). Siinä missä Ihmiset viittaa tosi-tv-julkisuuteen, Asioissa

mediasisältöjen samankaltaistuminen näkyy konkreettisena sisältöjen lainana verkkomaailmasta,

blogeista.

Myös tavoite keskustelun lisäämiseen viittaa Internetille ominaisen viestintätavan hyödyntämiseen.

Asioiden Ukkosenjohdatin-, Vastakaiku- ja Debatti-palstat antavat tilaa keskustelulle ja

ajankohtaisiin asioihin reagoinnille. Palstojen nimetkin jo viittaavat ärhäkkään reagointiin ja

dialogiin, jopa tunteiden purkamiseen. Keskustelunavauksilla pyritään mieluummin provoisoimaan

ihmisiä tuomaan eri näkökulmia kuin etsimään valmista kompromissiratkaisua. Useinhan uutiset

tarjoavat valmiin tulkinnan asioista, kun toimittaja sulauttaa lukijan puolesta juttuunsa vastakkaiset

näkökulmat. Asiat nimetään juhlavasti sananvapauden foorumiksi. Tämä viittaa journalismin

perinteiseen perustehtävään sananvapauden ja demokratian puolustajana.

V3: – – nyt taas pikkuhiljaa se politiikka tekee paluuta, ja aletaan huomata, etteihän se

olekaan pelkkää tällaista puliveivaamista ja kähmintää ja saunomista, vaan aletaan

huomata, että siinä on kyse ihan vakavista yhteiskunnallisista asioista, ja niistä voidaan

ja pitää keskustella, ja jos sanomalehti ei niistä keskustele, niin mikä se foorumi sitten

on, esimerkiksi täällä Pirkanmaalla, niin siinä mun mielestä on meidän ihan suuri
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velvollisuus, se on myös sananvapauskysymys, se on myös kysymys siitä, että erilaisilla

mielipiteillä pitää olla paikka, foorumi keskustella, kilpailla, ja usein meidänkin

lehdessä on samana päivänä täysin vastakkaisia mielipiteitä samasta aiheesta.

K3: Noista [VR:n] makasiineistakin oli useampi...

V3: Oli ja varmaan on monesta muustakin aiheesta. Ja sitten lehden linjahan on

pääkirjoituksissa, siellä on se virallinen mielipide, ja sen lisäksi tarvitaan monia muita,

koska niistä syntyy se synteesi, että ihmiset saa itse ajatella, tai ainakin mä uskon näin,

hyvin vahvasti.

Koska sana ja argumentti tulee Asioissa ensin, valokuvilla on lehdessä määrällisesti pieni rooli.

Valituissa valokuvissa korostuu kuitenkin tekninen ja kuvajournalistinen laatu. Laadukkuus näkyi

myös kuvituksista ja infografiikasta käytävässä puheessa.

V4: Kun sitten Asioissa merkillepantavinta on pyrkimys laadukkaaseen

kuvajournalismiin...

K4: Että kuvissakin informaatiota.

V4: Että ne olis monin tavoin korkeatasosia, noinniinku kuvajournalistisesti ajateltuna

ja sitten ne olis teknisesti hyviä, no, joo. Se on ehkä, se suurin ero. Mut et loput sit

Ihmiset-osassa, siellä on niinku ollu hirveen monta tosi hienoo pääjuttua, vaikka Pamela

Tolasta taikka tenniksenpelaaja Emma Laineesta, niin siellä oli tosi hienot kuvat näistä

molemmista naisista sillai, että ei kyllä kalpene minkään aikakauslehden henkilöjutun

rinnalla.

K4: Et täs [Ihmisissä] on niinku pääjuttu, mihin satsataan niinku visuaalisestikin

enemmän.

V4: Joo.

K4: Jännä sapluuna.

V4: Ja sit oikestaan, täällä on aika vähän kuvituksia, Ihmisissä. Et täällä luotetaan eniten

valokuvaan. Täällä Asioissa on taas sit sekä tota infografiikkaa, ja sit ihan niinku

kuvituksia, esimerkiksi tää mielipide-avaus-debattipalsta, se on usein kuvitettu

piirroksella, kuvituksella. Niissä on mun mielestä ollut tosi hienoa se, että niissä on

tarkotuksellisesti haettu muuta kuin jotain vektorigrafiikkaa, tai et tietokoneella piirretty

latteeta, tää nyt on vähän huono esimerkki, kun on tää on just tietokoneella piirretty,

K4: Mut ei toikaan mikään tyypillinen...
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V4: Pääasiassa on ollut sellaisia ihan, että mihin on pyydetty tekijöiltä, että annan kynän

jäljen näkyä, et siitä tulis sellanen käsintehty fiilis. Mikä sekin mun mielestä jatkaa

tietyllä tavalla sellaista tietynlaista laatujournalismin perinnettä, mihin tässä tähdätään,

ainakin mä ajattelen niin...

Valokuvien on oltava sekä journalistisesti että teknisesti laadukkaita. Puheessa korostuu muun

muassa hillitty tyyli ja käsityön jälki. Käsityö on nykyään arvostettua ja ilmaisee laatua. Se vaatii

yksilöllistä luovuutta, vie aikaa ja on siis kalliimpaa ja laadukkaampaa kuin tietokoneella tehdyt

”latteudet”. Värien käyttö oli yksi selkeä visuaalinen tyylikeino, jolla rakennetaan liitteen osien

erilaisia profiileja.

V2: No tota, se on ihan selkee, että toi [Asiat] tehdään hyvin vähillä väreillä, että siellä

voi myös käyttää, mustavalkokuvat sopii hyvin tonne Asioihin. Sit semmoset värit,

jotka ei niinku, hyvin minimalistisia värejä, samoin niinku vähän niinkun piirrosten

värimaailmaa on pyritty sanomaan kuvittajalle, että aika hillittyjä värejä käytetään

täällä, et se sopii tähän ympäristöön hirmu hyvin, vahvaa viivaa, mustaa viivaa

suositaan täällä. Ne ei voi olla kauheen räikeet ne perusvärit. Tommonen epäväri, mikä

tähän nyt sitten päätyi, tämmönen kakanvärinen nii, mutta se ei ärsytä silmää, se toimii

hyvin taustavärinä silloin, kun sitä käytetään. Sinänsä tossa ei oo mitään, ne on hyvin

tämän päivän värit käytössä. On tommonen keltamusta, tämmönen hiekanvärinen

oikeastaan, sit on tämmönen murrettu punanen, ja musta, ja valkonen, sehän on aika

käytetty yhdistelmä itseasiassa tällä hetkellä, hyvin monet käyttää sitä tällä hetkellä,

mutta se on niin pirun toimiva. Ne värit soi hyvin keskenään. Täs taas [Ihmisissä] sitten,

tää, tästä piti tehdä värikäs, ja sitä se nyt sitten on. Tarkotus oli luoda tommosia

osastoihin, siis pirteitä pastellivärejä – ei ne nyt ihan kaikki pastellivärejä ole, mutta

sinne päin kuitenkin [tauko] Ja värien sekoittaminen on helppoa.

Haastateltavat rakensivat ja vahvistivat sekä värejä että kirjaintypografiaa koskevilla tulkinnoillaan

mielikuvia liitteistä. Nämä typografiset elementit saivat sekä Asioita että Ihmisiä koskevassa

puheessa saman, lähinnä ilmaisullisen merkityksen. V2:n puheenvuorossa kuuluu myös

kompetenssidiskurssiin viittaavia ääniä: valintojen täytyy olla ajantasaisia, värien pitää olla toimivia

ja soida keskenään ja olla tuotannollisesti järkeviä. Pääasia hänelläkin on, että värit palvelevat

Asioiden ja Ihmisten kokonaistavoitteita. ”Tästä piti tehdä värikäs, ja sitä se nyt sitten on.”
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5.2.4 Tyylit kiertoon

Edellisen luvun vertailevasta puheesta selviää hyvin, miten visuaalista kerrontaa voidaan käyttää eri

tavoin. Väreillä, tekstitypogafialla, grafiikalla, kuvituksilla ja valokuvilla luodaan lehdelle tyyli.

Tyyli kertoo sisällöstä eli luo lehdestä tunnistettavan kokonaisuuden. Tyylien käyttöä

havainnollistavat aineistossani myös kohdat, joissa haastateltavat vertaavat Sunnuntain osia

aikakauslehtiin.

V3: – – on yks aihe, joka nousee, sehän on ihan tuttu konsepti maailmalta –

– rakenteeltaan [Asiat] muistuttaa jotain Timen tai Newsweekin tai National

Geographyn – –

Ihmisten runsaus liitettiin useammassa puheenvuorossa aikakauslehtiin yleensä. Seuraavassa

sitaatissa V3 luettelee Ihmisten juttutyyppejä ja käsittelytapoja, jotka sopisivatkin aika moneen

naistenlehteen. Niissähän käsitellään nimenomaan ihmisten elämää eri näkökulmista, enimmäkseen

myönteiseen sävyyn.

V3: – – ihmiset vaan niinku viihtyvät ja heitä kiinnostaa tämmöset asiat, niinku siunattu

hulluus, miks joku miesporukka lähtee joka talvi Torpan baarista hyppäämään mäkeä

K25-hyppyrimäkeen. Ainoa sääntö kisoissa on, että harjoitella ei saa. Tää on niinku

ihmisten elämää. Tietysti nää maailman tähdet on tärkeitä myöskin, että kyllähän

ihmisiä hekin ovat. Ja sitten Perhe. Perhe-osiot on se kolmas osio Yhdessä- ja Kasvot-

osioiden lisäksi. Siellä on välillä ollut humoristisempia käsittelytapoja ja välillä

vakavampaa, myös tämmöstä perheen psykologiaa ja myös tämmöstä lasten

kasvamiseen ja muuhun sellaseen ihmissuhdetaitoihin liittyvää asiaa. Ja sitten on nää

synttärit ja nimipäivät ja muut merkkipäivät, ja sitten vielä tehtävät ja sarjakuvat.

Katsottiin, että ne sopivat hyvin tähän Ihmisten profiiliin.

Muuten esimerkeissä puhutaan aikakauslehtien käyttämistä typografisista ja tyylillisistä keinoista.

Puhuminen rakenteesta, runsaudesta tai valkoisen tilan käytöstä liittyy erilaisiin aikakauslehtiin ja

niistä herääviin mielikuviin. Käyttämällä näitä erilaisia tyylejä voidaan rinnastua myös lukijoiden

mielessä tietynlaisiin aineistotyyppeihin, sisältöihin ja niiden edustamaan laatuun. Voidaan myös

ajatella, että Asioissa ja Ihmisissä käytetään tehokkaasti sanomalehden ulkoasusuunnittelun kahta

päätyyliä, funktionalismia ja ekspressionismia, kahden erisisältöisen lehden ”identiteettien”
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luomiseen. Luvussa 3.2 kerroin, että niin sanotut säilyttävät (reserved) broadsheet-sanomalehtien

perinteeseen liittyvät funktionaalisen modernin suunnittelun periaatteet, joissa korostetaan selkeyttä

ja järjestystä. Tähän funktionaalisuuteen nojataan Asioita koskevassa puheessa. Visuaalista ilmaisua

käytetään hillitysti, tekstiä ja selkeyttä korostaen. Esimerkiksi sanomalehdissä epätavanomainen

tyhjän tilan käyttökin liittyy tähän. Ilmalla koetetaan naamioida raskaita tekstimassoja niin, että

lukijan olisi helpompi vastaanottaa teksti.

K2: Tyhjän tilan käytöstä me jotain jo puhuttiinkin, tai siis että tossa Asioissa on

enemmän tilaa.

V2: Se just vaatii, raskaat, pidemmät jutut, ne vaatii hengitystä sinne väliin. Eikä siitä

kauheesti oo tullu palautetta, että se näyttäis raskaalta, mutta siellähän on tosi isoja

juttukokonaisuuksia, sillähän pyritään naamioimaan just naamioimaan sitä, että se on

helppolukusempaa ja kevyempää kuin se itse asiassa onkaan.

Käyttämällä funktionaalista ulkoasusuunnittelua Asioissa vedotaan samalla laatulehtien

paradigmaan ja siihen konnotaatioon, että ne tulkitsevat rationaalisesti tärkeitä asioita. Ulkoasu

ohjaa siis lukijaa ajattelemaan, että Asiat kuuluu tuolle laatulehtien paradigmalle. Ihmiset väreineen

ja runsaine kuvineen taas käyttää ekspressionismia ja siihen liittyviä merkityksiä.

Tyylisuunnassahan korostuvat muun muassa värit, valokuvien dominoivuus, dramaattisuus ja

alitajunta. (Barnhurst ja Nerone 2001, 22, 227.) Varsinkin kaksi ensimmäistä korostuivat aineistoni

puheessa. Samalla Ihmiset viittaa muihin samaa tyylisuuntaa edustaviin lehtiin: viihteellisempään ja

tunteisiin vetoavampaan (emphatic) tabloid-lehdistöön. Barnhurst ja Nerone sanovat, että

moralistinen ja dramaattinen tabloid-lehdistö näyttää, mikä tai kuka on hyvä tai paha (mt, 252).

Tässä kohtaa haastateltavani tekivät eroa tabloid-lehdistöön ja kevyisiin aikakauslehtiin. Ihmisten

tehtävä ei ole mässäillä kielteisillä juoruilla, moralisoida toisten tekemisiä ja olla ”niin hömppää”.

Mielestäni Ihmiset sijoittuukin säilyttävän ja tabloid-lehdistön puoliväliin. Se hyödyntää värikästä

ja kuvallista ilmaisua, mutta pohjimmiltaan sen tehtävä on hillityn säilyttävä. Muutenkin

Barnhurstin ja Neronen jaottelu itsessään uusintaa vähän liiankin itsestäänselvästi luokittelua

korkeaan ja matalaan, tunteeseen ja järkeen. Eivätkö sekä uutislehdet että viihteellisemmät tabloidit

säilytä ja uusinna kulttuuria? Kummatkin vetoavat tunteisiin ja järkeen, mutta kumpikin oman

lajityyppinsä säännöin. (vrt. Hietala 2006, 103–104.)
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Haastateltavat korostivat, että Ihmiset kertoo myönteiseen ja iloiseen sävyyn tavallisista ihmisistä ja

tapahtumista. Enemmän yhteyksiä haettin naistenlehtiin ja niiden henkilöjuttuihin. Hyvistä

tyypeistä halutaan kertoa kokonaisina persoonina, ei vain jonkin friikkiyden edustajina.

V5: – – mitä me ite haluttiin lisää, oli tällaset niinku kansainvälisten tähtien ja

suomalaisten tunnettujen tyyppien naistenpäivälehtityylisiä, eiku anteeksi

naistenlehtityylisiä haastatteluja, ja sit sellaista julkaisukynnyksen madaltamista koko

Pirkanmaalla, eikä vaan niinku Moro hoitaa sen Tampereella, vaan ympäriinsä.

K5: ...vähän laajemmin sitä...

V5: Niin, ja sit, et tavallaan pääsis mielenkiintoset ihmiset paremmin esiin, niillä olis

joku paikka.

K5: [tauko] Keskustelitteko te siitä, miks se on tärkeetä, niinku saada esimerkiksi just

tää läheisyys?

V5: Keskusteltiin tietysti, no, sehän oikeestaan, on montakin syytä, miks se on tärkee.

Ihan kylmänviileestihän se on tärkeetä, että lukijat kokee, jotka tilaa Aamulehden, et se

on heille läheinen ja tärkee, koska heidän tuttujansa saattaa joskus olla siellä lehdessä,

ihan näin niinku taloudelliselta [naurahtaa] kannalta ajateltuna, se on lehden

menestymiselle tietysti tärkee. Mut myös se, että että, jotenkin tuntuu, että meillä

hirveesti tulee ihmisten vinkkejä, hyviä tyyppejä vinkataan meille, tonne vaikka

kakkossektion Tänään-Kulttuuri-sivuille, mitkä ei koskaan päädy lehteen, koska niille ei

oo niinku tavallaan paikkaa, ei oo niinku paikkaa sellaselle, esimerkiksi kun viime nyt

sunnuntaina oli juttua sellasesta 75-vuotiaasta Maunosta, joka on keskimäärin

rakentanut kaiken, mihin se koskee, niin ite, tehny kaikenmaailman flyygeleitä ja

perämoottoreita ja aseita, et tehny kaiken alusta alkaen ite, niin sellaselle ei oo oikein

ollut niinku, sellaset ei oo oikein niinku ylittäny...

K5: Et ei oo tavallaan semmosta uutissemmosta niin erikoista.

V5: Niin, mut sit kuitenkin kun nyt tavallaan niistä on tehty, niin ne on osoittautunu

todella mielenkiintosiks ihmisiks, ja just kun niitä on lähestytty, ei niinku ehkä ku

Tänään-sivulla tehdään siitä näkökulmasta, että aina sen ihmisen harrastus tai pieni

friikkiys on se pointti, että meillä on se ihminen, että se on tavallaan sen takia päässyt

meille, että sen takia me tehdään siitä juttu, että siinä on tarkoitus kertoa siitä

enemmänkin.

K5: Kertoa niinku henkilöstä persoonana?
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V5: Niin, tehdä niinku ihan henkilöjuttuja. Ne on varmaan ne tärkeimmät, et mitä

äkkiseltään voisin keksiä, et miks sellanen läheisyys ja muu on tärkeetä.

 Sanomalehden ulkoasu palvelee sekä tiedon selkeää ja tehokasta välittämistä että uutistuotteen

kauppaamista. Kuten Barnhurst ja Nerone toteavat, myöhäismoderni sanomalehti kutsuu lukijoita

ensisijaisesti kuluttajina, toissijaisesti yleisönä. Lukija valitsee lehden sen visuaalisen tyylin,

ulkoasun symboliarvon, perusteella. (Barnhurst ja Nerone 2001, 272–273, 277.) Aineistostani tulee

selvästi ilmi, että Sunnuntain osille on luotu tietoisesti visuaaliset tyylit. Niillä on vahvat

symboliarvot, jotka houkuttelevat lukijaa valitsemaan. Lukija asemoidaan kuluttajaksi.

V1: – – Osa sanoo, että he lukee vaan tätä Asiat-osaa ja toiset taas sanoo että heille taas

on mieluisempi tää toinen. Musta se on hyvä, että...

K1: Ai jaa, et on ihan selkeesti tullut omat...

V1: ...niin, mä sanon, että sehän on mainiota, että toisen koette aidosti omaksenne, se on

parempi kuin että kokisitte molemmat niin kuin joten kuten... läheiseksi. Et parempi että

tykkäätte reilusti toisesta. Ja sitten jos se toinen ei kiinnosta, niin antakaa olla.

Puhuimme haastateltavien kanssa ulkoasusta pääasiassa hyvin yleisellä tasolla, siinä, mikä erottaa

liitteen osat toisistaan. Käytännön journalistisista eli taittoon liittyvistä valinnoista puhuimme

vähän. Uskon, että tämän vuoksi esimerkiksi visuaalista ilmaisua ja tässä luvussa käsiteltyä lehtien

tunnistettavuuttakin tärkeämmäksi diskurssiksi nousi aineistossani lehtien tuoteluonne. Tähän

palaan markkinadiskurssia käsittelevässä luvussa 5.3. Ensin kuitenkin pohdin hetken, mitä

identiteettidiskurssilla oikeastaan tehdään ja mihin se liittyy.

5.2.5 Visuaaliset hierarkiat – normitusta ja leikkiä normeilla

Erilaiset visuaaliset esittämistavat, ulkoasu ja taitto, luovat ja uusintavat erilaisia visuaalisia

kulttuureja. Nämä puolestaan tuottavat erilaisia yleisöjä. Esimerkiksi kuvallisuuteen tai

tekstuaalisuuteen perustuvat esittämistavat luovat erilaiset maailmat. (van Leeuwen 2005, 31 ja

Pulkkinen 2008, 44.) Mitä aineistoni identiteettidiskurssi sitten tulee oikeuttaneeksi tai

uusintaneeksi? Asiat ja ihmiset -identiteettipuhe tuottaa kaksijakoista luokittelua, visuaalista

järjestystä, joissa vastakohdilla rakennetaan tietoisesti erottelua. Tämä puhe on eri asia kuin

Asioiden ja Ihmisten toteutuneet konkreettiset lehdet, joiden tutkiminen voisi tuottaa erilaista tietoa

visuaalisista järjestyksistä. Aineistoni puheen tuottama luokittelu antaa tietoa ainakin siitä,

millaiseksi tekijät rakensivat visuaalisen järjestyksen Sunnuntain alkuvaiheessa.
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Kuten edellisissä luvuissa on ilmennyt, Sunnuntain osien ulkoasuja määriteltiin aineistossani muun

muassa seuraavin määrein:

Asiat Ihmiset

Asiallinen Kevyt

Argumentoiva Toteava

Hillitty Värikäs

Laatu Määrä

Teksti Kuvat/naamat

Klassinen Populaari

Länsimaisessa kulttuurissa todellisuuden hierarkiseen jäsentämiseen on käytetty muun muassa

seuraavia vastakkainasetteluja (Rossi 2003, 32):

Kulttuuri Luonto

Julkinen Yksityinen

Maskuliininen Feminiininen

Mieli Ruumis

Rossin listaama todellisuuden binaarinen luokitus on kulttuurissamme niin vahva, että

paradigmojen merkitykset vaikuttavat ja siirtyvät myös Sunnuntain osiin. Esimerkiksi ajattelu ja

julkisuus liittyvät aineiston puheessa suoraan Asioihin. Asiat on klassista laatujournalismia,

älylliseen argumentointiin perustuvaa kulttuuria. Ihmisissä taas liikutaan yksityisen ja ruumiin

esittämisen alueella. Yksityisestä kyllä tehdään julkista, mutta esimerkiksi Ihmisten asioissa riittää

toteaminen, näytetään, että näin on. Tavisten maailma on luonnollisena esitettävä todellisuus, jota ei

tarvitse selittää tai kyseenalaistaa.

Maskuliininen ja feminiininen kuuluvat kulttuurissamme tähän samaan luokitteluun, ja niiden

läsnäolo näkyi myös aineistoni puheessa. Sukupuolijaottelu tuotiin keskustelussa useamman kerran

esiin, yleensä jonkin muun kysymyksen yhteydessä. Haastateltavat halusivat esimerkiksi varoa

leimaamasta liitteen lukijoita biologisen sukupuolen mukaan. Päinvastoin, sukupuolieroa purettiin

sanomalla, että ”lehtiä lukevat kummatkin”. Samoin kansiaiheiden valinnoilla ja toteuttamisella

sukupuoliluokittelua on haastateltavien mukaan koetettu jopa purkaa.
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K3: Näissä usein saattaa olla kaks samantyylistä teemaa, vaikka juttu Halosesta ja kuka

oli tää...

V3: Lari Halme. Tää on ainutlaatunen formaatti, tällasta ei mun tietääkseni ole

Suomessa eikä oikein missään, että olis nimenomaan tällä jaottelulla, et Asiat ja

Ihmiset. Meillä on kaks kantta käytössä joka viikko, jotka voi parhaimmillaan

keskustella keskenään, niin kuin Tarja Halonen, Tarjan toinen kausi, ja sit Lari Halme,

joka esitti Tarjaa vaalikiertueella ja muutenkin on esittänyt häntä, oli sitten toinen Tarja.

Tai Bill Clinton uusimmassa numerossa oli Ihmisten kansikasvona ja Asioissa oli

Hillary Clinton, ja Yhdysvaltain tulevaisuuden politiikkaa koetettiin ruotia. Ja siinä

sitten ehkä tää yks jako myös, jota ihmiset ovat liittäneet näihin Asioihin ja Ihmisiin,

vaikka itse en oo ajatellut niin enkä kokennut niin, et on sanottu, että asiat olis niinkuin

miesmäisempi ja Ihmiset naisille suunnattu, et mä en oikein allekirjoita sitä, mut oli

sitten hauska tänkin ennakkoluulon kanssa keskustella, että Bill oli sitten Ihminen ja

Hillary oli Asia.

Esimerkki kertoo sukupuolijaon ja vallan postmodernista karnevalisoinnista, tässä visuaalisen

ilmaisun, kansikuvien keinoin. ”Keskustelemalla ennakkoluulojen kanssa” luokittelu tehdään

näkyväksi ja tarjotaan mahdollisuus vaihtoehtoiseen tulkintaan. Saattaa olla, että sukupuoli tuotiin

esiin haastattelutilanteissa myös sen vuoksi, että haastattelija oli naispuolinen tiedotusopin

opiskelija ja todennäköisesti tietoinen kulttuurin binaarisista luokittelusta ja niiden

kyseenalaistamisen mahdollisuudesta. Keskustellessamme luokittelusta ja sen tarpeellisuudesta

tulemme samalla uusintaneeksi sitä.

Sukupuolittuneessa maailmassa kuitenkin elämme. Sukupuoli määrittelee yhä kulttuurissamme

yksilöiden mahdollisuuksia menestyä, ja visuaaliset esitykset ovat yksi tapa uusintaa tai muuttaa

tätä todellisuutta. Pikaisen laskutoimituksen perusteella Ihmisten 2007 ja 2008 kansikuvissa on noin

puolet miehiä ja puolet naisia eli ne näyttäisivät jakautuvan tasan. Kansikuvat ovat Aamulehden

kotisivuilla, jossa lukijat ovat vuosittain voineet äänestää ”vuoden ihmisen”. Myös vuoden asioita

2007 ja 2008 on voinut äänestää, mutta otsikoiden, ei kansikuvien perusteella. Esimerkiksi vuoden

2008 asioiden yleisöäänestyksen otsikoissa miehet puolestaan mainittiin nimeltä 9 ja naiset 4 kertaa.

Miehet ovat pääasiassa suurvaltojen poliitikkoja, naiset suomalaisia viihdemaailman edustajia:

tangokuningatar, miss Suomi, olympiamitalisti ja ainoana poliitikkona Jutta Urpilainen.

(Aamulehden Sunnuntain asioiden ja ihmisten yleisöäänestykset 2007 ja 2008.)
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Sukupuolten näkymistä ja jakautumista kansien kesken täytyisi tutkia tässä esitettyä tarkemmin,

jotta liitteiden mahdollinen sukupuolittuminen todentuisi, mutta otsikkoesimerkit antavat suuntaa

naisten painoarvosta tässä visuaalisessa järjestyksessä. Kiintoisaa äänestyksessä on, että Asioiden

kansikuvia ei ole julkaistu. Eikö kansikuva, liitteen paraatinäkymä, kelpaa äänestykseen?

Pelkäävätkö toimittajat, että asioiden merkitys hämärtyy, jos siihen sekoitetaan visuaalisen

esitykseen liittyvät merkitykset, kenties jopa tunteet ja makuasiat? Otammehan uutisiakin vastaan

kokonaisina ihmisinä; on vaikeaa erottaa toisistaan uutisen tiedolliset ja tunteisiin liittyvät

merkitykset (Seppänen 2009). Ja silti, eikö visuaalinen toteutus ole osa journalistista toteutusta, joka

ansaitsisi mahdollisuuden kommunikoida lukijan kanssa? Itse jätin äänestämättä vuoden 2008 asiaa,

mutta Ihmisten kansista minun oli helppo tehdä valintani. Voi tietysti olla, että kaikki äänestykseen

valitut asiat eivät ole olleet lehtien kansijuttuja, ja kannet on sen vuoksi jätetty pois.

Pohdin seuraavassa Ihmisten visuaalista järjestystä aineistoni tuottaman identiteettipuheen

perusteella. Keskityn Ihmisten visuaaliseen järjestykseen, koska sen rakenne ja juttutyypit rajaavat

sisällön tiukemmin kuin Asioissa, jonka palstojen alla voidaan käsitellä hyvin monenlaisia sisältöjä.

Ihmisten viattoman iloinen maailma on yhtä poliittinen kuin Asioiden julkiargumentoiva. Ihmiset

on spektaakkeli, joka ylläpitää juttutyypeillään ja kuvillaan rituaalinomaisesti yhteisön normeja ja

arvoja. Yhteisöllisyys, viihtyminen ja perhekeskeisyys näyttävät lehden rakenteen tasolla olevan

keskeisiä arvoja. Tästä kertovat sekä lukijoiden ilmoitukset että pienet tapahtumauutiset ja -kuvat,

ne kaikki kannustavat osallistumaan yhteisön elämään. Yhteisöllisyys on itsetarkoitus, ei

esimerkiksi se, mitä näille kaikille ihmisille muuten kuuluu ja millaisessa todellisuudessa he elävät

rituaalien ulkopuolella. Tätä kaikkea rakennetaan lehden visuaalisella järjestyksellä.

On valinta, että Ihmisissä annetaan näyttävästi tilaa esimerkiksi perhetapahtumille, jo kokoamalla

perheilmoittelu viikoittaiseen osastoonsa. On valinta, ettei valokuvissa tai lehtijutuissa haasteta

erilaisin ihmisin tai kuvin tuota maailmaa. Näemme pääasiassa turvallisesti valtaväestön edustajia.

Ihmisten kuvissa ei arkihavaintoni mukaan ole juuri näkynyt esimerkiksi vammaisia,

maahanmuuttajia tai muita vähemmistöjä – muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ihmisten

sisältö hää-, vauva- ja glamour-kuvineen, ”Mies kysyy, nainen vastaa” -palstoineen ja

perhejuttuineen näyttäisi lujittavan kaksijakoista sukupuoli- ja seksuaalikäsitystä. Se normittaa

esteettis-poliittisesti – vain tietynlainen eli heteronormatiivinen sukupuoli ja halu ovat tuossa

kuvastossa kaunista ja oikeaa. Sukupuoli, niin kuin seksuaalisuuskin, muotoutuvat pakottavissa
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toistoon perustuvissa sosiaalisissa valtasuhteissa37. Vaikka Ihmiset tekee sen Rossin (2003)

analysoimiin mainoskuviin verrattuna hillitymmin, Ihmiset tekee sen luonnollistamalla tietynlaisen

elämäntavan normiksi. (vrt. Rossi 2003, 32.) Ihmisten rakentamassa maailmassa ei juhlita

tyytyväisiä sinkkuja, vauvattomia heteroperheitä tai rekisteröimättömiä homoja, maahanmuuttajien

moninaisista perheistä puhumattakaan.

Näistä visuaalisista ja juttutyyppeihin liittyvistä valinnoista ei haastattelujen aikana puhuttu muuten

kuin toteamalla niiden olemassaolo lehden rakenteessa. Ne tuntuvat näyttäytyvän puhujille niin

luonnollisina valintoina ja arvoina, ettei niitä tarvitse erikseen perustella tai todistella. Tämä

tietynlainen yhteisö- ja perhekeskeinen visuaalinen järjestys on Aamulehden kannalta varmasti

tarkoituksenmukaista. Suomalainen yhtenäiskulttuuri on purkautumassa, mutta osalle ihmisistä

perinteiset arvot ovat yhä ainoita oikeita. Yksi syy Sunnuntain osien erilaisiin temaattisiin

valintoihin voi olla lehden pyrkimys vastata neljän Risc-asenneryhmän tarpeisiin. Tämän luvun

tulkintani perustella Ihmiset olisi kohdennettu ainakin niin kutsutuille perinneihmisille. He ovat

yhteisöllisiä ja vakiintuneita. Perinneihmisille tuovat turvallisuutta perhe, rutiinit ja perinne. Heitä

on ainakin jossain vaiheessa ollut enemmistö (40 prosenttia) Aamulehden lukijoista. (Hujanen

2004, 40–41.) Jos Ihmiset tavoittelee yhteisöllisyyden tukemista, niin siihen sopii hyvin

perheyhteisöjen tukeminen. Toinen asia on, että todennäköisesti moni vähemmistöryhmiin kuuluva

mieltää itsensä yhtä lailla perhe- tai yhteisöihmiseksi, muttei silti pysty samaistumaan Ihmisiin,

koska juuri hänen yhteisö- tai perhemuotonsa ei kuulu lehden esittämään perinteiseen maailmaan.

Asioilla ja Ihmisillä on omat länsimaisen kulttuurin paradigmoihin perustuvat visuaaliset

järjestyksensä, mutta samalla ne leikittelevät tietoisesti näillä kulttuurisilla luokilla. Onhan

Sunnuntain luokittelu jo itsessään mahdoton: Asiat liittyy aina jollain tavoin ihmisiin ja niitä usein

käsitellään ihmisten kautta. Ihmisissä taas käsitellään kevyemmin yksittäisten ihmisten tai

yksityisen alueen asioita (perhe, parisuhde, julkkistirkistely). Toisaalta Asioissa voidaan käsitellä ja

on käsitelty yksityisen alueen asioita (esimerkiksi unettomuus, perhe) ja Ihmisissä julkisen alueen

henkilöitä, kuten poliitikkoja (Bill Clinton). Yksi haastateltavista toteaa:

                                                  
37 Sukupuolella ei ole Judith Butlerin mukaan varsinaista alkuperää, eikä sukupuolittunut oleminen ilmaise meidän
sisimmästä kumpuavaa ydinsukupuoltamme. Samoin heteroseksuaalisuus on vain yksi seksuaalisuuden muoto, jota
ylläpidetään ja normalisoidaan muun muassa median välityksellä. Normaalin sijaan queer-teoriassa puhutaan
yleisyydestä – esimerkiksi heterous on yleistä, mutta ei sen normaalimpaa tai luonnollisempaa kuin muutkaan
seksuaalisuuden muodot. (Rossi 2003, 12–13.)
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V3: – – Me vaan ajatellaan, että Asiat ja Ihmiset ovat niin yleispäteviä käsitteitä, että

sisältö voidaan jaotella sen mukaan. Vaikka Asioissakin voi olla ihmisiä, ja

Ihmisissäkin vois olla asiaa, mutta että se ei sulje ketään pois.

Luokittelulla ei haluta aineistoni puheessa rajata mitään aihepiiriä toisesta liitteen osasta pois.

Nimiä oleellisempaa on käsittelytapa, erilaiset tyylilajit, joilla aiheita käsitellään. Visuaalinen

ilmaisu on osa tätä käsittelytapaa. Siinä missä Asioissa argumentoidaan, keskustellaan, pohditaan

merkityksiä ja ollaan kriittisiäkin, niin Ihmisissä päätyylilajina on todeta, ihastella ja viihdyttää.

Ulkoasun yksi tärkeä tehtävä on viestiä näitä tyylilajeja ja ohjeistaa lukijaa siihen, millaisin

odotuksin hänen kuuluu lähestyä sisältöä.

Olisi oman tutkimuksensa aihe, millaista valtarakennetta osien jaottelu tuottaa viikosta toiseen

ilmestyvissä numeroissa esimerkiksi suhteessa sukupuoleen ja yksityiseksi miellettyyn alueeseen.

Millaiset aiheet ja ketkä ihmiset pääsevät lopulta ääneen argumentoinnin kentässä? Miten Asioissa

tai uutisissa yleensä käsitellään luokittelun oikeaa puolta: luontoon, ruumiiseen, yksityiseen tai

feminiiniseen liittyviä asioita ja vallankäyttöä näillä alueilla? Esimerkiksi julkisuudessa käyty

keskustelu perheissä/suvussa tapahtuvan väkivallan käsitteistä on minusta yksi osoitus siitä, miten

yksityisen alueen ”luonnollisia” valtasuhteita ja käytäntöjä voidaan journalismin avulla

kyseenalaistaa. On eri asia puhua kunniamurhista tai häpeämurhista. Myös keskustelu

perheväkivallan käsitteestä on rohkaissut miettimään väkivallan luonnetta. On valinta puhua naisiin

tai lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, lähisuhdeväkivallasta tai perheväkivallasta. Mielestäni Asiat

ja Ihmiset tarjoavat parhaimmillaan mahdollisuuden hämmentää perinteisiä yksityisen ja julkisen

alueen asioita. Erilaiset käsittelytavat voivat postmodernisti paljastaa ja ravistellakin kulttuurimme

käsityksiä muun muassa järjen, tunteen, sukupuolen ja yksityisen merkityksistä – jos niin halutaan.

5.3 Markkinadiskurssi

Haastatteluaineiston ulkoasupuheeseen on kietoutunut runsaasti sanoja ja ilmauksia, joiden avulla

tuotetaan sekä suoraan että epäsuorasti markkinadiskurssia. Markkinapuheen kanssa vaihtelevat

ainakin journalistinen (kompetenssi-) ja taiteellinen diskurssi asettuen paikoin sen kanssa myös

vastakkain. Markkinapuhetta esiintyi enemmän päälliköiden kuin rivitoimittajien puheessa, mutta

kaikilta puhetta löytyi. Markkinapuheeseen sisällytän tuotantoon liittyvän puheen (5.3.2), koska

kaupallinen sanomalehti on myös tuotannon näkökulmasta markkinoilla toimiva kilpailija.
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Tuotannon on oltava taloudellisesti kannattavaa ja mieluiten voittoa tuottavaa. Tämä heijastuu myös

työhön ja sen tekemiseen.

5.3.1 Lisäarvoa lukijoille – ja lehdelle

Talouspuhetta käytetään aineistossa suorimmin silloin, kun perustellaan uudistuksen syitä ja

tavoitteita yleensä. Haastatellut toteavat ensimmäisenä, että uudistuksen tarkoitus on levikin

varmistaminen ja markkinoilla pysyminen. Tavoitteena on pitää nykyiset tilaajat, ja ehkä jopa saada

uusia lukijoita.

V5: Mä uskon, että sillä, tavoitellaan paitsi sitä, että meillä olis niinku entistä enemmän

tarjota lukijoille sellasta luettavaa, et ne oikeesti sunnuntaiaamuisin viettäis aikaa

Aamulehden kanssa ja kokis, että Aamulehdellä on jotain annettavaa niille, ja ne sen

takia jatkais tilaustaan vielä, ihan, ja varmasti tavoitellaan myös että tulis uusia lukijoita

tän kautta.

Lukijoilla on joutoaikaa sunnuntaisin, ja tähän markkinarakoon Sunnuntain uudistamisella haluttiin

iskeä. Talouden sanasto läpäisee puheen monessa kohtaa. Sunnuntai on sisältöinvestointi, joka

maksaa itsensä takaisin ja jonka avulla lukijoita palvellaan tarjoamalla aiempaa parempaa ja

runsaampaa tuotetta.

V1: me on palkattu siis neljä ihan kokonaan uutta ihmistä, me käytetään uutta

avustajarahaa. Kyl tää on puhdas sisältöinvestointi. Me käytetään lisää rahaa, jotta me

saatais lukijoille parempi tuote, parempi lehti. Semmostakin pitää tehdä, samalla tavalla,

kun me uusitaan painotalosta torni, meidän täytyy uusia lehdestä osia, vain siksi, että se

on lukijoille tärkeätä. Se on investointi, joka maksaa jonakin aikana ihan varmasti

itsensä takaisin. Mikä se aika on, sitä mä en pysty sanomaan, siinä mielessä tämä on

uskonvaraista toimintaa. Jos joku kysyy, milloin tämä näkyy tuloslaskelman viimeisellä

rivillä, niin sanon en tiedä, mutta että todennäköisesti ollaan kymmenen vuoden päästä

vielä markkinoilla, jos me tehdään tää uudistus.

Lukijat saivat siis uuden Sunnuntain mukana entistä runsaamman ja paremman tuotteen: ekstraa,

lisäarvoa ja lukijan palvelua ilman, että tilausmaksut nousevat. Vaikka investoinnin tuotto on

uskonvaraista tai todennäköistä, kilpailu vaatii tässä puheessa ottamaan riskin. Jotta Aamulehti
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pysyisi markkinoilla, sen on tehtävä investointi sisältöön ”samalla tavalla kun me uusitaan

painotalosta torni”. Ymmärtääkseni sisällöllä tarkoitetaan tässä ulkoasun ja ”sisällön” muodostamaa

kokonaisuutta. Investointiin sisältyy myös työvoiman palkkakustannuksia.

Markkinalogiikan puolustajat näkevät kaupallisuuden mahdollisuutena palvella lukijoita aiempaa

paremmin. Markkinat perustuvat ostajien ja myyjien vapaisiin valintoihin, joiden pitäisi synnyttää

tarpeitamme yhä paremmin vastaavia tuotteita – olivat ne sitten autoja tai uutisia. (McManus 1994,

3.) Lehden eri osat ovatkin markkinapuheessa tarpeen mukaan vaihdettavia tuoteperheen osia.

Tuotteen ylle voidaan esimerkiksi vetää henkselit, jos sillä ei enää ole kysyntää. Aina voidaan

keksiä uusi kuluttajia kiinnostava tuote.

V1: – – Sit täytyy olla jossain kohtaa valmis sanomaan, että jos jollain liitteellä ei ole

enää sellaista olemassaolon oikeutusta, että se on pudonnut ajastaan tai se ei vastaa

mihinkään tarpeeseen, niin sit täytyy olla rotia lopettaa se. Eikä se ole mikään

arvovaltatappio, jokainen liite elää aikansa, ja sit kun niillä ei ole enää kysyntää, niin

vedetään henkselit päälle ja tehdään jotain muuta.

Päällekkäisyyksistä ja tarkoituksesta keskusteltiin haatattelussa lähinnä Moro-liitteen kohdalla,

kuten olen aiemmissakin luvuissa tuonut ilmi. Sittemmin vuonna 2008 Moro onkin uudistanut

profiiliaan uutispainotteisemmaksi kaupunkilehdeksi, ”päälehden pikkuveljeksi” (Aamulehti

31.1.2008).

Markkinadiskurssi näkyy aineistoni ulkoasupuheessa vahvimmin silloin, kun korostetaan lehden ja

lukijan välistä läheisyyttä. Läheisyys liittyi ulkoasupuheessa nimenomaan Ihmisiin, erityisesti sen

Yhdessä-palstan kuvapainotteisiin juttuihin ja Meidän kesken -ilmoituksiin. On lehden

makrotypografiaan eli rakenteeseen liittyvä valinta, millaista aineistoa sijoitetaan mihinkin. Kun

valittu juttutyyppi perustuu tietynlaisiin ”tavisvalokuviin”, voidaan sanoa, että valokuva

valjastetaan tässä ainakin osittain markkinoinnin käyttöön. Valitusta aineistotyypistä, kuvallisista

jutuista ja ilmoituksista, tulee tuotteita, joiden julkisuusarvosta lukija voi nauttia maksamalla

(ilmoitukset) tai saavutetun julkisuuden kautta (toimituksen tuottamat jutut tavistapahtumista).

Mikäpä paremmin loisi läheisyyttä kuin koukuttaa lukija potentiaalisen julkisuuden kautta.

V4: – – haalitaan mahdollisimman paljon sinne Yhdessä-osioon kasvoja, ihmisiä, jotka

liikkuu tapahtumissa Tampereella ja ympäristökunnissa, niin sillähän niinku tehdään
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itseään läheisemmäksi, tehdään itseään tykö tähän levikkialueen ihmisille. Samaten mun

mielestä samalla tavalla voidaan nähdä ne Ihmisten loppuosan Meidän kesken

-ilmotukset, et sekin on semmosta, että halutaan kertoa ihmisille, että me olemme

lähempänä teitä kuin luulettekaan.

Omilla tai tuttujen ihmisten valokuvilla halutaan sitouttaa lukijaa lehteen, luoda läheisyyttä myös

levikin reuna-alueiden ihmisiin. Kansainvälisissä arvioissa onkin todettu, että kiinnittyminen

levikkialueen ihmisten elämään on sanomalehdelle sen tärkein selviytymiskeino (Pulkkinen 2008,

251).

V4: – – juuri sillä tavalla tehdään itsestä korvaamaton, tehdään itsestä esimerkiksi se

perheenjäsen. Kukas sitä nyt sitten siskoonsa tai serkkuansa viittis potkaista pellolle, et

ajatellaan, että se vahvistaa lukijasuhdetta.

Lukijasuhde tarkoittaa tässä diskurssissa tilaajasuhdetta. Jos lehti ei kiinnosta, sen voi potkaista

pellolle eli katkaista tilaajasuhteen. Tätä mahdollisuutta kuitenkin vähätellään ja häivytetään

ottamalla käyttöön järeät aseet eli perheeseen ja sukuun liittyvät käsitteet sekä lehden

inhimillistäminen. Ihmisissä esitettävä ihmismäärä ja sen tuoma läheisyys liittyvät siihen, että

niiden avulla lehdestä tehdään levikkialueen ihmisille korvaamaton perheenjäsen, sillä ”kukas sitä

nyt sitten siskoonsa tai serkkuansa viittis potkaista pellolle”. Lehdestä tehdään korvaamaton

perheenjäsen ja samalla sitä tullaan inhimillistäneeksi ja häivyttäneeksi lehden tuoteluonnetta.

Kun lukija nähdään puheessa tilaajana, häntä ei pyritä ensisijaisesti esimerkiksi informoimaan vaan

hänen joutilas aikansa halutaan sitouttaa lehden kuluttamiseen. Mediakriitikot ovat sitä mieltä, että

markkinajournalismi kokoaakin yleisön, ei suinkaan informoidakseen sitä vaan myydäkseen sen

ilmoittajille (McManus 1994, 2). Luonnollisesti Aamulehdenkin lukijamäärien pitämisestä tai

kasvattamisesta seuraa markkinoinnin ja ilmoittajien kiinnostus. Tavoite mainittiin suoraan

muutamassa haastattelussa.

V2: Ja tässähän lähettiin siitä, että tarjottas parempaa tuotetta. Että kyllähän me lukijan

palvelusta lähetään, et kun sunnuntaina on enemmän aikaa lukee. Kun tarjotaan

parempaa, niin pyritään et se näkys levikissä, kun on kiinnostava sunnuntaituote, ja kun

se on kiinnostava levikissä, sit se on kiinnostava markkinoinnillisesti myös. Eihän
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meillä, täällä tää on iso panostus, ilman että tilausmaksut on noussut. Että me ihan

tosissaan lähettiin tekemään parempaa tuotetta ja runsaampaa.

K4: – – No mitä sä ajattelet, että tällä uudistuksella tavoitellaan?

V4: No, varmaan jonkin verran lisää lukijoita. Ja ainakin se, et säilytetään vanhat

lukijat. Varmaan joidenkin mielessä siintää myös jonkinlainen ilmotusmyynnin

kasvaminen, luulen, että se ei kuitenkaan oo oikein realistista.

Vaikka jälkimmäisessä kommentissa ilmoitusmyynnin kasvattamiseen suhtaudutaan epäilevästi,

ilmoitusmyynnin merkitystä koko lehden talouden kannalta ei pidä vähätellä. Esimerkiksi vuonna

2006 Aamulehden tuotoista kertyi 51 prosenttia mediamarkkinoinnin kautta, 31 prosenttia levikistä

ja 11 prosenttia painopalveluista. (Aamulehti, 15.4.2008.)

Tuoteluonteesta kertoo myös ilmoitusten ja journalistisen aineiston rajan hämärtyminen Ihmisiä

koskevassa ulkoasupuheessa. Meidän kesken -ilmoituksille annetaan puheessa lähes sama merkitys

kuin toimituksen uutisille. Tämä näkyy erityisen hyvin seuraavassa sitaatissa, jossa lukijat voivat

ilmoitustensa välityksellä jakaa henkilökohtaiset uutisensa muiden lukijoiden ja jopa lehden kanssa.

K1: Elikkä Meidän kesken -ilmoitukset on kaikki kohdennettu… [aiemmin olivat vain

peruslehdessä ja Morossa]

V1: No niitä yritetään ohjata tänne niin paljon kuin mahdollista, ja tuota, onhan niitä

muuallakin edelleen, mutta.

K1: Että todellakin niinku runsaan näkönen.

V1: Näähän on tietyllä tavalla, emmä nyt sano että uutisia, mutta näiden

informaatioarvohan on on on hirveen yllättävänkin iso.

K1: Perheuutisia?

V1: Ne on henkilökohtaisia uutisia, musta näis vois olla vielä enemmän kaikkee

pikkudetaljia. Näistä perhetapahtumista, jotka on valtavan isoja asioita just sille

perheelle, johon se lapsi tulee tai lapsi pääsee ylioppilaaksi, jos lehti voi osallistua tällä

tavalla tähän riemuun, niin hyvä on.

Puhuja V1 määrittelee seuraavassa esimerkkisitaatissa empimisen ”emmä nyt sano että uutisia” ja

kannustavan kysymyksen ”Perheuutisia?” jälkeen lukijoiden ilmoitukset ”informatiivisiksi
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henkilökohtaisiksi uutisiksi”. Kun tässä puhutaan ilmoitusten kohdalla uutisista, valjastetaan

journalistinen diskurssi markkinapuheen käyttöön. Toimituksen määrittelemää uutiskynnystä ei

ilmoituksissa tietenkään ole, vaan jokainen lukija tietää ja voi ilmoituksen välityksellä kertoa, mikä

itselle on tärkeää ja ”uutisellista”. Tärkeintä asiassa on kuitenkin se, että Yhdessä-

tapahtumauutisille annetaan sama läheisyysfunktio kuin lukijoiden Meidän kesken -ilmoituksille.

Markkinapuheessa lehti on tuote, jossa ilmoitukset ja journalismi ovat samanarvoista sisältöä.

Läheisyyttä korostettiin aineistossani paljon. Kaikki Ihmisiin liittyvät juttutyypit eivät kuitenkaan

tavoitelleet suoraan lukijoiden sitouttamista tilaajiksi. Seuraavassa voi havaita markkinadiskurssin

vaihtumisen journalistiseen puheeseen.

K5: [tauko] Keskustelitteko te siitä, miks se on tärkeetä, niinku saada esimerkiksi just

tää läheisyys?

V5: – – Ihan kylmänviileestihän se on tärkeetä, että lukijat kokee, jotka tilaa

Aamulehden, et se on heille läheinen ja tärkee, koska heidän tuttujansa saattaa joskus

olla siellä lehdessä, ihan näin niinku taloudelliselta [naurahtaa] kannalta ajateltuna, se

on lehden menestymiselle tietysti tärkee. Mut myös se, että että, jotenkin tuntuu, että

meillä hirveesti tulee ihmisten vinkkejä, hyviä tyyppejä vinkataan meille, tonne vaikka

kakkossektion Tänään-Kulttuuri-sivuille, mitkä ei koskaan päädy lehteen, koska niille ei

oo niinku tavallaan paikkaa, ei oo niinku paikkaa sellaselle – –

Tuttujen näkemiseen liittyvä läheisyys liittyy talouteen, mutta kiinnostaville ”hyville tyypeille” on

kaivattu paikkaa journalistisesta tilasta. Päälehdessä ei ole ollut paikkaa näille jutuille. Sunnuntain

tarjoama uusi visuaalinen järjestys antaa tilan tehdä uudentyyppisiä juttuja. Puhe paikasta liittyy

ulkoasun valtaan. Joku aina määrittelee, minkä tyyppisille uutisille, ihmisille ja asioille, lehdessä on

tilaa. Tämä liittyy sekä päivälehden uutiskriteereihin että sen rajallisiin tiloihin. Sama koskee

seuraavassa sitaatissa Asioita.

V5: Ei se alun perin ollut niin, että olis Asiat ja Ihmiset, vaan oli niin, että olis oikeen

sellanen, että yritettäis tehdä sellasta syvällistä, pidempää, mitä ei sanomalehteen juuri

mahdu, sellasta journalismia, ja sit toisaalta pitäis tarjota lukijoille sellaista kevyempää,

mitä ne ei muuten Aamulehdestä saa, ja, sellaista läheisyyttä, mitä me ei pystytä tossa

isossa lehdessä tarjoamaan, koska ei kerta kaikkiaan rahkeet riitä lähteä Äetsän

sydänliiton 30-vuotisjuhlille. Et siin niinku yhdistyis sellanen ihmisläheisyys, ja sit
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toisaalta sellaset tota mielenkiintoiset, ei mitkään ihan pintaliitojulkkikset, mut sellaset

julkkikset, joihin Aamulehti ei oo reagoinut millään lailla, ei oo ollu tilaa tehdä kunnon

henkilöjuttuja jostain mielenkiintosista, tunnetuista ihmisistä.

Aamulehden tekijät ovat arvioineet, että lukijat haluavat lisää sekä syvällistä journalismia että

kevyempää läheisyyttä. Kaiken kaikkiaan Sunnuntai-osaston kasvattaminen lisäsi journalismin

saamaa tilaa ja johti samalla aineiston uudelleenjärjestelyyn.

Sanomalehden ja sen liitteiden tuoteluonne on joka tapauksessa vahva. Tämä näkyy esimerkiksi

kohderyhmistä kertovassa puheessa. Erilaiset sisällöt jaetaan eri kohderyhmien erilaisten tarpeiden

mukaan. Aamulehdessä kohdentamisen tukena käytetään Risc-asenneanalyysin mukaista

ryhmittelyä, vaikkei sitä haastateltavien mukaan aivan suoraan hyödynnettykään.

K1: Oliks teillä mielessä jotkut tietyt ihmisryhmät tai oottekste te esimerkiksi Risc-

analyysiä hyödyntäneet näissä niinku näiden kahden liitteen..?

V1: Ei niin kirjaimellisesti, että oltais valittu Riscistä joku tontti ja todettu, että

tehdäänpäs nyt ilmiöihmisille oma liite. Mutta onhan aivan päivänselvää, että Asiat-

osan lukijakunta löytyy mitä todennäköisemmin sen Risc-kentän vasemmalta puolelta.

Ja vastaavasti, en osaa sanoa, ton Ihmisten lukijoista se voi olla vähän vaikeempi, mut

jälleen kerran olennaista on se, että katetaan koko se alue...

K1: joo

V1: ...mut kysymys ei ole siitä, että valittais vaan yks ryhmä, jolle haluttais osoittaa

joku viesti, vaan pidetään enemmänkin huolta siitä, että kukaan ei jää ilman. Et kaikki

vois tuntea, että lehdessä on jotain myös mua varten.

Vasen puoli Riscissä tarkoittaa näkemys- ja perinneihmisiä. Oletan, että Asioiden lukijoilla

tavoitellaan näkemysihmisiä, jotka ovat typologian mukaan yhteiskunnallisia, muutoshakuisia ja

yhteisöllisiä. Vaikka Ihmisten kohderyhmää ei sitaatissa Riscin mukaan määritellä, edellisen luvun

analyysini perusteella tulkitsen sen kohdentuvan perinneihmisille. (Hujanen 2004, 40–41.) Riscin

”oikean puolen” ilmiö- ja mukavuusihmisiä38 en tavoita suoraan kummastakaan liitteen osasta.

                                                  
38 Yksilökeskeiset ja muutoshaluiset ilmiöihmiset ovat laajasti kiinnostuneita kulttuurista ja viihteestä, kuluttamisesta,
muodista ja teknologiasta, joten ehkä heille kohdentuu parhaiten päälehden Kulttuuri- ja Tänään-sivujen lisäksi viikkoliite
Valo. Yksilökeskeiset ja vakiintuneet mukavuusihmiset tavoittelevat taloudellista menestystä ja statusta. He ovat
kiinnostuneita muun muassa autoista, urheilusta, musiikista ja tietotekniikasta. Heitä palvelevat ehkä parhaiten erilaiset
teemasivut ja tietyt osastot päälehdessä. (Hujanen 2004, 40–41, tulkinnat HH)
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Markkinapuheessa lukija asemoidaan joka tapauksessa kuluttajaksi – jokaiselle on tarjottava jotain.

Päivälehden on, päinvastoin kuin erikoislehtien, tarjottava tavaratalon tavoin jokaiselle jotain, että

kukaan ei jää ilman. Lehden tehtävä on kokonaisuutena tarjota erilaisille lukijoille eli

kohderyhmille mahdollisimman monipuolista materiaalia tai sisältöä.

Monessa kohtaa aineistoa viitattiin Aamulehden brändiin. Sanana brändi viittaa suoraan

markkinointiin. Myös identiteettiluvussa pohdiskeltu nimiöasia liittyy Aamulehden brändin

rakentamiseen.

V1: – – Nyt kun meillä on kaks liitettä, se suuri kysymys kuuluu, että pitääkö näillä

liitteillä tai näillä osilla, niinku me sanotaan, pitääks niillä olla oma olemus, tarkottaa

sitä, että kuinka paljon niiden ulkoasun pitää olla sukunäkösiä, ja kuinka paljon niiden

toisaalta pitää sit erota toisistaan. Pitääks niillä olla oma nimi, vai pitääks niiden olla

jonkun yhteisen brändisateenvarjon alla. – – niin kuin se näkyy tässä nimiössä, että se

on Aamulehti Sunnuntai kautta Ihmiset ja Aamulehti Sunnuntai kautta Asiat.

Tässä ulkoasun osat, lehden nimiöt, palvelevat suoraan markkinointia. Yhtenäisillä mutta toisistaan

eroavilla liitteiden ulkoasuilla rakennetaan koko lehden brändiä. Kustannus Oy Aamulehden koko

visuaalinen ilme sanomalehdestä yrityksen mainoksiin näyttää yhtenäiseltä ja osallistuu näin

yrityksen brändin rakentamiseen.

5.3.2 Prosessiteollisuus sisältää 10–30 % luovuutta

Puhetapaan liittyy, että lehden konsepteja tuotetaan ja rakennetaan. Toimittajien tehtävä on tässä

diskurssissa tuottaa uudenlaisia juttutyyppejä ja formaatteja, he ovat osa prosessiteollisuutta. Työ on

ositettu niin kuin missä tahansa teollisuusyrityksessä prosessin eri vaiheiksi. Esimerkiksi

ideoiminen on yksi työvaihe, jossa tärkeintä on, että systeemi toimii. Ideoita kerätään koppaan kuin

marjoja tai sieniä. Yksittäisen työntekijän olemassaolo tunnustetaan, mutta kokonaisuuden kannalta

sillä ei ole suurta merkitystä.

V1: – – Onhan näitä tullut toki muualtakin, että yksittäiset ihmiset on antanu siihen

omia kontribuutioitaan, että en jaksa enää jäljittää kuka minkäkin on keksinyt, eikä sillä

ole mitään merkitystä, jos meillä on vaan sellanen systeemi, joka kerää kopallisen

ideoita, se niinku riittää.

Puhetapaa pidetään yllä myös suoraan ulkoasusta puhuttaessa. Lehti on tehdas, ja yhtenäinen

ulkoasu kertoo lukijalle, että tuotteet tulevat samasta tehtaasta. Tuotteistamiseen ja työn
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tehokkaaseen organisoimiseen kuuluvat pitkälle suunnitellut formaatit. Tyylikirjoissa määritellään

yhtenäiset toimintatavat sekä sisällön että ulkoasun tuottamiselle. Juttutyyppejä on olemassa tietty

monipuolinen valikoima, joista valitaan tietylle tontille tietynlainen juttu. Formaatit muotoilevat

juttua sisällön ja ulkoasun muodostamana kokonaispakettina. Kaikki lähtee yhteisestä toiminta-

ajatuksesta, joka mediayrityksellä on lukijoiden palveleminen.

V1: – – Mä uskon tyylikirjaan, mä uskon formaatteihin. Itse asiassa koko tää, jos sä

katsot tarkkaan, niin näähän koostuu, 90 prosenttisesti, ellei enemmänkin juttutyypeistä

ja juttuformaateista. Tälle tontille ja tähän reikään tulee juttu tyyppiä se ja se ja, ja...

K1: joka on myös ulkoasultaan...

V1: ...joka on myös ulkoasultaan vakioitu. Mä en ymmärrä miksi dynamiitti pitää

keksiä joka viikko, joka viikko uudestaan, et sit aletaan miettiä, mikä tän jutun muoto

olis. Muotohan lähtee taas kerran toiminta-ajatuksesta, meillä pitää olla tietty kokoelma

juttutyyppejä, sit me vaan katotaan että se on riittävän monipuolinen se valikoima, et jos

meillä on tämmöinen juttutyyppi, niin meillä täytyy olla tämmönen ja tämmönen.

Silloin me vaan ikäänkuin poimitaan kirjastosta juttutyyppi numero seitsemän, laitetaan

se tohon ja katsotaan, että se kokonaisuus on tasapainossa. Sama juttu kuin Riscissä,

että mahdollisimman monet kokisi, että tässä on jotain mullekin, ja silloin kun sä otat

senjuttutyypin seitsemän kirjastosta, niin sillon sit vakioitu ulkoasu.

Tärkeintä tässä puheessa on, että juttutyyppien valikoima on riittävän laaja ja monipuolinen. Tällä

vaihtelulla taataan, että mahdollisimman moni lukija kokisi löytävänsä itseään kiinnostavaa

aineistoa. Sitaatissa juttutyyppien poimiminen rinnastetaan julkiseen ja epäkaupalliseen

instituutioon eli kirjastoon. Juttutyypit ovat ikään kuin kirjaston teoksia, joista jokainen voi löytää

omansa. Kirjasto oli esimerkiksi vuonna 2004 kansalaisten mielestä koulujen jälkeen toiseksi

tärkein kunnallisena säilytettävä palvelu39. Rinnastuksen voi tulkita siirtävän kirjastoon liittyvän

välttämättömyyden ajatuksen osaksi markkinalogiikkaa palvelevia juttutyyppejä. Tuotannolliseen

puheeseen haetaan uskottavuutta ja vahvistusta sisällyttämällä vastakkaisen eli kulttuurin

paradigman edustaja teollisuuspuheeseen. Vakiointiin liittyy aineiston puheessa eri

kuluttajaryhmien palvelemisen lisäksi sisällölliseen laatuun liittyviä tavoitteita.

                                                  
39 Kunta-alan ammattiliitto KTV teetti vuonna 2004 Suomen Gallupilla kyselyn julkisten palvelujen säilyttämisestä.
Ehdottomasti kansalaiset halusivat säilyttää kunnallisina koulut, 82 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä.
Kirjastopalvelujen kunnallisuutta kannatti 73 prosenttia, terveyskeskus- ja sairaalapalveluita 68 prosenttia sekä palo- ja
pelastuslaitosta 67 prosenttia. (Tulonen 26.11.2004.)
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V1: – – Ja, ja silloin me ei käytetä niinku aikaa sellaiseen tyhjänpäiväiseen, että me

mietittäis jotain, että käytetäänks me kaks vai kolme palstaa tai laitetaanks tää vai toi

fontti, joka ei tuota lukijalle mitään lisäarvoa. Sen sijaan me voidaan käyttää se aika

siihen, että me rakennetaan siihen parempi otsikko, haetaan siihen parempi kuva, se

antaa lukijalle jotain, eiksnii. Jos sulla on kivalla fontilla tylsä otsikko, mitä sä saat siitä

lukijana, toteeksä et onpas kiva fontti, mutta et aivan onneton otsikko. Musta on

parempi, että vakioidaan se otsikko, että se on kautta linjan asiallinen ja hyvä, ja sit

pannaan mahdollisimman paljon paukkuja siihen, kekseliäisyys suunnataan siihen

sisältöön.

Turhan työn tekeminen pyritään vähentämään vakiomalla ulkoasun toistuvat osat. Työ on tehokasta

ja tarkoituksenmukaista, kun joka kerta ei käytetä aikaa samojen asioiden tyhjänpäiväiseen

miettimiseen. Ytimekäs ja laadukas sisältö on tärkeintä.

Visuaaliselle ja verbaaliselle luovuudellekin on silti oma paikkansa. Haastatteluissa luovuudesta

alettiin puhua yleensä vasta sitten, kun esitin erikseen siihen liittyvän kysymyksen, esimerkiksi

näyttämällä lehdestä jonkin rutiinista poikkeavan otsikon. Luovuudenkin yhteydessä on sijaa

markkinadiskurssille, sillä luovuudelle annetaan tilaa esimerkiksi 10 tai 30 prosenttia, puhujasta

riippuen. Prosentti-sanan käyttö viittaa mitattavien määreiden, talouden, maailmaan. Luovuus on

sallittua, kunhan sitä toteutetaan hallitusti oikeassa kohtaa.

K1: No, mitäs mieltä sä oot ku täs lehdes on esimerkiksi tää otsikko [näyttää lehdessä

olevaa otsikkoa geenitutkijasta], täähän ei oo semmoinen perusotsikko?

V1: Joo totahan ei oo missään tyylikirjassa, eikä voikaan olla. Sen takia mä sanoin, että

me on 90-prosenttisesti niin me on niinku vakioitu tää juttu, kun meillä on

kolumnipalsta tai debatti, niin siinä on sitten nää tietyt elementit, ja se on näin. Mut sit

se 10 prosenttia, pitää olla joku sellainen kohta, jossa me vähän näytetään mitä osataan

ja vähän irrotellaan, tää on nyt selvästi ollut se. Tässä on annettu tilaa, ja taittaja on

käyttänyt vähän aikaa niinku tän viilaamiseen. Mut tätä se ei enää viilaa, tän se vaan

toteuttaa [näyttää toista kohtaa lehdestä].

K1: Tarkottaaks se, että jää aikaa miettiä niitä kohtia, että missä sit käytetään luovuutta?

V1: Se on ihan sama kuin päälehdessä. Mä oon sanonut, että meillä on muutamat

kohdat lehdessä, joista mä oon sanonut, että joihin käytetään, joihin pitää käyttää aikaa.

Ei oo mitään järkeä, että me käytetään joka sivuun sama määrä tätä niinku luovuutta.
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Koska kotimaan neljännellä uutissivulla, siinä ei ole mitään mieltä, me ei saavuteta sillä

mitään. Sinne täytyy laittaa vain, niinku Lauri Viita on sanonut, mihin ei tiili tiiltä, sinne

laitetaan laastia. Et ne avainkohdat täytyy tehdä hyvin.

Tuotanto on rationalisoitu niin, että voimavarat ja luovuus suunnataan vain kohtiin, joita halutaan

korostaa. Puhuja vahvistaa jälleen tehokkuuspuhetta ottamalla käyttöön teollisuustuotannolle

vastakkaisen merkitysjärjestelmän, kulttuurin paradigman. Tämä tapahtuu työläisrunoilija Lauri

Viidan kautta; Viitakin on sitä mieltä, että perustiiliseinä on tehtävä tiiviisti ja tehokkaasti, ilman

turhia koukeroita. Niin tehdään myös uutissivut.

K2: Kuinka paljon taittajilla on vapaita käsiä tehdä, ja mitä ei saa tehdä.

V2: Täällähän on formaattisivuja nämä, mutta esimerkiksi repparit ja minireportaasit,

kyllä näissä on vapaat kädet. Et tota, toki tiettyjä lainalaisuuksia on, että minkäkokoisia

otsikoita, mutta näissä saa taittaa. Mutta sitten taas tulee formaattijuttua, kaikki on

formatoitu valmiiksi...

K2: ...kolumnit ja muita, tietynnäkösii...

V2: mut sanotaan, että 40, vähän reilu, no 30 prosenttia lehdestä on sellasta, jossa voi

luovuutta käyttää. Mun mielestä se on hyvä, koska siis... aika formatoituahan tämä joka

tapauksessa on tämä lehden tekeminen. Eikä tässä nyt kauheesti oo kikkoja, mut ei aina

tartte lähtee hakemaan tietyn kokosta kuvaa, vaan voi myös lähtee rikkoon niitä.

Lukijan eli kuluttajan mielipidettä kysytään erilaisin lukijatutkimuksin, ja tuotteen ominaisuuksia

hiotaan palautteen mukaan. Päätösvalta on toimituksessa, mutta asiakasta kuullaan herkällä

korvalla. Lehden rakenteeseen tehtiin vielä joitain muutoksia palautteen jälkeen.

V4: – – tehtiin se yks lukijatutkimus niiden dummyen avulla, jonka jälkeen mun

käsittääkseni vielä aika paljon siivottiin aika paljon joitain ihmisiä ärsyttäneitä asioita

pois, ja sit taas tuotiin jotain lisää, ja varmaan rakennetta muutettiin jonkin verran sen

pohjalta.

K4: Tiedäksä mimmosia muutoksia tuli sen pohjalta?

V4: No esimerkiksi tää, jonka [ulkoasupäällikkö] ja muut mielellään kertovat aina, että

sisällysluettelo. Mä jotenkin miellän sen niin, että tän näkönen tabloidi lähestyy

aikakauslehteä, ja ihmiset on tottunu, että aikakauslehti alkaa sisällysluettelolla,

muistaakseni näis dummyissä oli ihan tämmönen snadi, ehkä kolmannessivun
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sisällysluettelo, mut se oli ihmisten mielestä liian vähän, joten täs on nyt koko sivun

sisis.

Markkinadiskurssille vaihtoehtoisiksi diskurssiksi asetetaan journalismin lisäksi taide ja luovuus.

Seuraavassa esimerkiksi puhuja asettaa puolustamansa prosessiteollisuuden vastakkain luovuuden

ja toimittajien ammattikunnan kanssa. Kirjoittavat toimittajat ja visualistit on niputettu tässä yhteen.

V1: Sanomalehti ei koskaan saa olla juttunäyttely tai kuvanäyttely, vaan sen täytyy, se

on aina niinku tiimityötä. Sanomalehti on itseasiassa paljon enemmän

prosessiteollisuutta kuin ihmiset haluu myöntää. Prosessiteollisuus tarkoittaa vaan sitä,

että meidän täytyy vakioida se, mitä me tehdään. Kun sä tuut tekemään niinku

prosessiteollisuuden tuotetta, sun täytyy aamulla tietää, mitä sä oot tekemässä. Siinä

mielessä me ei olla niinku taitelijayhteisö, joka keksis tän lehden joka aamu uudestaan.

Toimittajat vihaa kun mä sanon näin, ne inhoo tällaisia lausuntoja, mut mä sanon siitä

huolimatta ne, koska mun mielestä ne on totta.

Itsetodistelu näkyy esimerkissä vastakkain asetetuissa verbeissä, sanavalinnoissa ja toimijoiden

asemoinnissa. ”Juttu- tai kuvanäyttelyn sijaan sanomalehden täytyy olla tiimityötä. – – Me ei olla

taitelijayhteisö. – – Toimittajat vihaa, kun mä sanon näin, ne inhoo tällaisia lausuntoja – – mun

mielestä ne on totta.” Todistelu tuo esiin kulttuurisesti vahvan näkökulman, jossa toimittajien työ

käsitetään yksilölliseksi, luovaksi ja vapaaksi toiminnaksi. Tähän taloudelle vastakkaiseen

näkökulmaan viittaavat sanat näyttely tai taitelijayhteisö. Puhuja asemoi itsensä sekä osaksi

yhteisöä: ”me ei olla”, että toimittajayhteisön ulkopuolelle: ”ne inhoo”. Puhuja on vakuuttunut, että

asia on todellisuudessa nyt näin, kun ne muut toimittajat ovat väärässä. Vastakkaisia diskursseja

korostavat verbit vihaa ja inhoo. Tätä lukua kirjoittaessani luin sattumalta Iltalehden pääkirjoituksen

7.7.2007. Siinä pohdittiin toimitusten johtajavalintojen julkisuutta. Samassa kirjoituksessa

toimitusyhteisö määriteltiin taiteilijayhteisöksi, mikä on haaste johtamiselle. Pääkirjoitus viittaa

toimittajan työn itsenäiseen ja luovaan luonteeseen ja asettuu siten vastakkaiseen diskurssiin tässä

luvussa käsittelemäni markkinapuheen kanssa.

Diskurssien vastakkaisuutta voi selittää tuotannon ja ammatti-identiteetin muutoksilla.

Aikakauslehtiä tutkineen Maija Töyryn ja sanomalehden tuotannontutkimusta tehneen Merja

Helteen (2008) mukaan molemmat ovat muuttuneet, mutta eivät aina samaa tahtia. Journalismin

tuotanto siirtyi alkuvaiheen käsityöläisyydestä kirjapainotekniikan mahdollistamaan
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sarjatuotantoon. Nykyisin kaupallisessa lehdistössä eletään massaräätälöinnin aikaa, eri

kuluttajaryhmille tehdään erilaisia sisältöjä. Jos ammatti-identiteetti pohjautuu käsityöläisyydelle ja

tuotanto massaräätälöinnille, syntyy ristiriita työtapojen välille luovan työn sijoittuessa

teollisuustyön kontekstiin. Siinä missä toimittaja ennen päätti holistisesti yksin työstään, nykyisessä

suunnitteluun ja editointiin painottuvassa mallissa valta on esimiehellä ja tiimillä. Painopiste on

siirtynyt omasta jutusta lehden lukijasuhteeseen. (Töyry ja Helle, 2008.) Sama ristiriita heijastuu

myös Jyrki Jyrkiäisen (2008) tutkimuksessa, jossa journalistit kuvaavat työn muutosta: ”suuret

sooloilijat eivät enää pärjää, kun pitää sietää kurinalaisuutta ja sovittujen sääntöjen seuraamista”

(Jyrkiäinen 2008, 80).

5.3.3 Markkina-ajattelun kriitikkiä

Tuotannon muutokset eivät ilmesty arvovapaina tyhjästä, vaan ne kantavat mukanaan tiettyjä

merkitysjärjestelmiä ja ideologioita. Edellisessä luvussa esitetty teollinen tuotantotapa liittyy

nimenomaan markkinavetoiseen journalismiin. Voiton tuottaminen on yrityksen, niin myös

kaupallisen lehden, päätavoite. John H. McManus ja Doug Underwood ovat kritisoineet

markkinavetoista journalismia. Uutistuotannon markkinalogiikkaan kuuluu McManuksen (1994)

mukaan, että toimitukset kilpailevat keskenään siitä, kuka tuottaa halvimmalla sellaisen

sisältökokonaisuuden, joka sekä suojelee sijoittajien intressejä että kokoaa suurimman mahdollisen

yleisön, josta ilmoittajat ovat valmiita maksamaan. Uutisten ja markkinoiden logiikka käy joskus

yksiin, mutta McManuksen mielestä intressit törmäävät useammin kuin yhdentyvät. Ainakin, jos

journalismin päämääränä on ”public enlightenment” eli yleisön valaiseminen ja sen ymmärryksen

lisääminen. Markkinoiden näkökulmasta sanomalehtien on kannattavampaa tehdä yleisesti

kiinnostavia ja tunteita herättäviä human interest -tarinoita kuin asian tärkeyteen ja informaatioon

perustuvaa tutkivaa journalismia. (McManus 1994, 85–89.)

Markkinoiden logiikka toteutuu juuri toimitusten rutiinien avulla. Ne säätelevät, miten työtä

tehdään. (Mt, 85–86.) Rutiinit ja työkäytännöt ovat niin voimakkaita, että esimerkiksi toimittajien

koulutustason kohoaminen ei vaikuta juttujen sisältöön. Yhdysvalloissa kilpailu ja

markkinakeskeisyys lienee kovempaa kuin Suomessa, mutta voi miettiä, miten paljon tuo logiikka

vaikuttaa jo täälläkin. Jo yli kymmenen vuotta sitten Yhdysvalloissa todettiin, että koulutustason

noususta huolimatta talousorientoituneet päälliköt kuljettavat organisaatioita yhä kauemmas

laatujournalismista. Tyylilaji määrää, mitä kirjoitetaan. Jos olet Mäkkärillä töissä, et voi kieltäytyä

tarjoamasta paistettua ruokaa. (Mt 1994, 203.) Myös Underwood (1995) kirjoittaa
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organisaatiokulttuurista, jossa on syntynyt uudenlainen ammattikunta, toimittajan ja

markkinointihenkilöiden risteytys. Tällaiset toimittajat osallistuvat markkinointitiimiin tai johtavat

sitä. Markkinointisuuntautunut toimittaja ilmentää hänestä konseptia, joka tunnetaan

”kokonaisvaltaisen sanomalehden” nimellä. Sanomalehden päälliköiden on siinä koordinoitava sekä

uutis- että markkinointiosastoa markkinoidakseen sanomalehteä kokonaistuotteena. Tällaisessa

lehdessä toimitus, mainonta, levikki, tutkimus ja jakelu palvelevat kaikki samaa markkinoinnin

päämäärää. (Underwood 1995, 15–16.) Haastatteluistani saattaa päätellä, että Aamulehden

päälliköillä on talousvastuuta ja he ovat myös omaksuneet kokonaisvaltaisen sanomalehden idean.

Lehden on oltava kannattava ja se onnistuu, kun tarjotaan lukijoille mahdollisimman monenlaista

heitä miellyttävää sisältöä.

Mitä tällainen ajattelu- ja toimintatapa tarkoittaa toimittajien työn kannalta? Toimittajan

professioon on kuulunut valmius tehdä uhrauksia yleisön palvelemiseksi, esimerkiksi venyttämään

työtuntejaan, saamaan pienempää palkkaa tai jopa vaarantamaan henkensä. Voi kysyä, kuka haluaa

tehdä saman pääomien vuoksi. Jos työ muuttuu liian tiukasti organisoiduksi, työntekijät saattavat

kyseenalaistaa yhtiön päämäärät. (McManus 1994, 86.) Samaa kritisoi kanadalainen toimittaja Don

Gipp (1995). Hän sanoo, että kyselytutkimukset määräävät juttujen sisällön, konsultit kehittävät

grafiikkoja ja uusia formaatteja, ja päälliköt kertovat toimittajille, mitä jutuissa pitäisi lukea jo

ennen jutun aloittamista. Toimituksissa markkinahenki näkyy aloitteellisuuden ja luovuuden

tukahtumisena, koska toimittajat kokevat, että he pystyvät kontrolloimaan vain vähän sitä mitä

tekevät. (Teoksessa Underwood 1995, 27–28.) Pitääkö töissä olla hauskaa? Jos halutaan luovuutta

ja uusien asioiden löytämistä, niin kyllä. Valmiit kaavat ja työrutiinit luovat helposti kehikon, jota ei

uskalleta tai haluta murtaa (vrt. Koski 2008, 101). Mielestäni markkina-ajatteluun liittyy todellisia

vaaroja. Jos työ on hyvin tiukasti keskusjohtoista ja sablunoitua, jääkö toimittajille todellista

vapautta käsitellä tärkeäksi katsomiaan aiheita, aiheeseen sopivaksi katsomallaan tyylillä? Vaarana

voi myös olla, että aihevalikoima kapeutuu, kun aiempaa harvempi päättää juttuaiheista ja aiheiden

käsittelytavasta. Toisaalta monipuolisen tarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen esimerkiksi

liitteissä vaatii luovuuden ruokkimista sekä ihmisten kierrättämistä ja ideoiden jatkuvaa keruuta –

riskinä on se, että työn suunnitelmallisuus ja resurssointi ontuvat (vrt. Vehkoo 2008, 80).

Työkäytäntöjen uudistuessa on tärkeää pitää rinnalla median tehtävää ja roolia – ja journalistien

tehtävää mediapaketin tuottamisessa. On kaikkien journalistien, mutta myös mediayhtiöiden intressi

miettiä, mikä on markkinakelpoisen ja -ehtoisen journalismin tehtävä suhteessa demokratiaan ja

kansalaisten resurssoimineen. On ikävää, jos lukijaryhmien miellyttäminen johtaa
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yhteiskunnallisesti tärkeiden aiheiden paitsioon – tämä voi näkyä vaikka niin, että vakavien

aihepiirien, kuten kunnallispolitiikan, leimaantuessa huonoiksi näille kuntalaisten kannalta tärkeille

aiheille löytyy toimituksessa huonosti tekijöitä (Hujanen 2004, 50, 52–53).

6 Toisiinsa kietoutuvat diskurssit

Analyysissani esiintyvät diskurssit kietoutuvat toisiinsa. Kokoan tässä luvussa vielä yhteen

tutkimukseni tulokset ja katson niitä journalismin valossa. Vaikka tiesin tutkivani kaupallista lehteä,

yllätyin, miten vahvasti markkinadiskurssi tunki läpi koko haastatteluaineistoni. Ulkoasun

mikrotason merkitysten sijaan merkitykselliseksi tiivistyivät aineiston puheessa markkina-

diskurssiin ja tuotantoon liittyvät ulkoasun makrotason ilmiöt. Yllättymiseni johtui ehkä osittain

siitä, että olin itse orientoitunut aiheeseen aluksi ammatillisesti, visuaalisen journalismin käytännön

toteutuksen näkökulmasta.

Visuaalisen journalismin mahdollisuuksia ei aineistossani tuotu kovin voimakkaasti esiin tai

eritelty. Tämä voi kertoa osittain vaikeudesta palauttaa tutkimuskohteen – visuaalisen ilmaisun –

merkityksiä sanoihin. Lisäksi puhuimme uudistuksesta kokonaisuutena, joten lehden tuoteluonteen

korostuminen lienee ymmärrettävää senkin vuoksi.

6.1 Markkinapuhe jyrää

Miten diskurssit lopulta kietoutuivat toisiinsa ja markkinapuheeseen? Ulkoasun tärkein tehtävä

aineistossani oli luoda liitteen osille niiden tyyliin sopivat identiteetit siten, että ne kuitenkin sopivat

myös sateenvarjobrändin eli Aamulehden alle. Lehden identiteetti, profiili, perustuu konseptiin

– ajatukseen tietynlaisesta ehjästä kokonaistuotteesta, jota kaupataan yleisölle. Onnistuneen

kokonaisprofiilin avulla tuotetta on helpompi myydä lukijalle tai ainakin saada hänet jatkamaan

tilaustaan. Oleellista on tarjota erilaista ja monenlaista mediasisältöä tilaajille.

Prosessiteollisuudessa kaupallista lehteä tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Ulkoasun rutiinit

vakioidaan ja voimavarat käytetään laadukkaan sisällön, tekstiin ja visuaalisuuteen perustuvien

esitysten, tuottamiseen. Tässä puheessa taide, tekijä ja teos makaavat kuolleina uutistehtaan portilla.

Ulkoasu perustuu monipuolisiin juttutyyppeihin, joita suunnataan mahdollisimman laajalle

lukijakunnalle, jokaiselle. Laajuuden tavoittelu liittyy siihen, että esimerkkilehti on alueen



101

yleislehti, joka haluaa palvella ja sitouttaa tilaajikseen mahdollisimman monta levikkialueen

ihmistä. Tuotannon tavoitteena on myydä tilaajille tasalaatuista ja monipuolista tuotetta. Lukija

asemoidaan markkinadiskurssissa tilaajaksi, kuluttajaksi.

Kaupallisen lehden näkökulmasta liitteet tarjoavat hyvän kilpailuvälineen. Päivittäin ilmestyvä

uutislehti eilispäivän uutisineen ei välttämättä riitä pitämään paperilehteä pinnalla – varsinkaan, jos

päivittäiskaupan ilmoitukset saadaan siirrettyä tehokkaasti verkkoon ja sähköisten palvelujen käyttö

lisääntyy nykyistä tahtia. Päivälehti on liian hidas sähköisten medioiden rinnalla. Ehkä juuri

internetin ja television vahvistuessa sanomalehdet ovat laajentaneet tarjontaansa viikko-, kuukausi-

ja teemaliittein. Päivälehdet ovat lähentyneet aikakauslehtiä ja täyttäneet aikakaus- ja päivälehtien

väliin jäävää tilaa erilaisilla laajennetuilla ajankohtais- ja teemaliitteillä, jotka myös muistuttavat

ulkoasultaan aikakauslehtiä. Siinä missä kenties aikaisemmin tehtiin kevätkauden alussa juttu

kiinnostavista uusista harrastuksista, nyt tarjotaan kokonainen liite, jossa kerrotaan lukuisista

harrastukseen ja vapaa-aikaan liittyvistä mahdollisuuksista sekä toimituksellisten juttujen että

ilmoittajien voimin (esim. Aamulehden Hyvät harrastukset 6.1.2009).

Kaiken kaikkiaan Sunnuntain kasvattaminen lisäsi Aamulehdessä journalismin saamaa tilaa ja johti

samalla aineiston uudelleenjärjestelyyn. Pekka Mervolaan viitaten voisi ajatella, että lisääntyvät

lehtien viikko-, kuukausi- ja irtoliitteet kertovat paitsi kaupallistumisesta, myös sisällön määrän

kasvusta. Ehkä Sunnuntain ja muiden lehtien liitteiden tarjonnan kasvussa on kyse jopa uudesta

paperilehden ulkoasukierähdyksestä. Tästä näkökulmasta voi pohtia myös verkkolehtien suhdetta

paperilehtiin. Päivälehtien verkkolehdet ovat yleistyneet, mutta se tuntuu tapahtuneen enemmän

kilpailun paineessa kuin sisällön paisumisen tai journalismin kehittämisen vuoksi. Perustuuhan

suurin osa verkkolehtien toimituksellisesta aineistosta ainakin vielä painetun lehden juttuihin

kilpaillen jopa uutisten julkaisemisessa painetun lehden kanssa. Paperilehti elää yhä omaa

elämäänsä ja kehittyy omilla ehdoillaan, mutta epäilemättä sen on tehtävä se suhteessa

verkkojournalismiin ja sen vahvuuksiin. Päivälehtiä haastavat esimerkiksi kokonaan verkossa

toimivat uutislehdet, kuten Taloussanomat.

6.2 Sunnuntain ulkoasu ja journalismin tehtävät

Olen edennyt työssäni aineistolähtöisesti ja koettanut kuunnella, mitä sillä on sanottavanaan.

Markkinadiskurssi on aineistossani vahvin, ja journalismiin liittyvät merkitykset ovat pilkahdelleet



102

esiin lähinnä sekundäärisenä puheena. Pysähdyn vielä hetkeksi pohtimaan journalismin paikkaa

ulkoasupuheessa. Ulkoasu, tai pitäisikö sanoa laveammin muoto, määrittelee vähintään

journalismin lajit ja paikat. Mutta onko se journalismia?

Risto Kunelius (2000) on määritellyt hyvän journalismin nelijalkaiseksi otukseksi: Se on

tiedonvälitystä, tarinoiden kerrontaa, julkisen keskustelun ylläpitoa ja julkisen toiminnan resurssi.

Hän toteaa journalismin myös tavoittelevan taloudellista voittoa, viihdyttävän ja rakentavan

stereotypioita. Journalismin julkista tehtävää pohtivan kriittisen tutkimuksen kannalta ne eivät

kuitenkaan ole kiinnostavia funktioita. (Kunelius 2000:3, 5.) Yksi jatkotutkimuksen aihe olisi tutkia

Asioita ja Ihmisiä nimenomaan journalismin julkisten tehtävien näkökulmasta. Jotain tulkintoja

rohkenen silti esittää aineistoni ulkoasupuheen perusteella.

Asiat-puheessa korostui eniten journalismin julkisen keskustelun tehtävä. Asioiden visuaalisella

rakenteella ja valituilla juttutyypeillä luodaan puheessa julkinen foorumi. Esimerkiksi blogosfääri,

debatti ja kolumnit luovat keskustelevan ja dialogisen tilan, jota voisi kutsua myös yhteiskunnasta

tietämisen metodiksi (vrt. mt, 17). Puhe pitkistä taustoittavista jutuista, runsaasta tekstistä ja

laadukkaasta kuvajournalismista liittää Asiat tiedonvälitykseen ja julkisen toiminnan resurssiksi.

Yksi makrotypografian tehtävä on mahdollistaa journalistinen tarinankerronta. Tabloid-muoto ja

valittu taittotyyli mahdollistavat esimerkiksi sivulta toiselle etenevän dramaturgian luomisen,

varsinkin Asioissa, jossa pääjutut ovat aina monisivuisia. Tämä on journalistista tarinankerrontaa

siinä missä lauseidenkin avulla tapahtuva kerronta. Nämä kaikki valinnat liittävät Asiat osaksi

”hyvän journalismin” diskurssia, puhetta, jota journalismintutkimuskin uusintaa.

Ihmisten visuaalinen järjestys ja julkinen tehtävä ovat erilaisia kuin Asioiden, mutta kummallakin

ne perustuvat valintoihin. Valittu muoto ohjaa sisällön laatua ja on osa journalistista valinta-

prosessia. Ihmiset sisältää enimmäkseen harmittoman oloista tiedonvälitystä paikallisista

tapahtumista ja ilmoitusten välityksellä myös henkilökohtaisista uutisista. Perhejutut käsittelevät

yksilöiden arkeen vaikuttavia asioita ja henkilökuvat nostavat esiin kiinnostavia persoonia. Tieto-

kilpailu tai sarjakuvat voivat lisätä tietoa ja ymmärrystä, mutta tehtävät ovat lähinnä ajanvietettä.

Tiedonvälityksen lisäksi Ihmiset on tarinankerrontaa tekstien ja visuaalisuuden keinoin. Ihmiset ei

kuitenkaan edistä julkista keskustelua eikä ole julkisen toiminnan resurssi, kansalaisten

demokraattista osallistumista aktivoivassa mielessä. Siinä missä Asioiden rakenne kannustaa

keskustelemaan ja pohtimaan, Ihmisten visuaalinen rakenne on säilyttävä ja kuvallisuudessa ja

värikkyydessäänkin staattinen. Rakenne ei ohjaa avaamaan merkityksiä vaan sulkee niitä.
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Mielestäni Ihmisten ulkoasu onkin enemmän kulttuurisen kuin journalistisen tarinankerronnan

väline. Ihmisten kuvasto vaikuttaisi ritualistisella tavalla ylläpitävän valtaväestön edustamaa

yhtenäiskulttuuria aikana, jolloin kulttuurit ja elämäntavat Tampereen kokoisessa kaupungissa ovat

todellisuudessa eriytyneet. Vaikkei minulla ole esittää havaintoni tueksi kuvien tai aiheiden

määrällistä sisällönerittelyä, mielestäni asiaan kannattaisi Ihmisissä kiinnittää huomiota. Millä

kriteereillä pikkutapahtumia uutisoidaan, kenen tapahtumat ja ennen kaikkea valokuvat pääsevät

lehteen? Harmittomaksi ja iloiseksi tarkoitettu julkisuus on sellaisenakin poliittista. Etnisiä

vähemmistöjä haastatellut Minna Suihkonen (2003) toteaa, että Suomen muuttuminen aikaisempaa

monikulttuurisemmaksi pitäisi näkyä myös mediassa. Valtamedian velvollisuus, mutta myös

mahdollisuus, on heijastaa yhteiskuntaa. (Suihkonen 2003, 59.) Rasismipuheissa kunnostautuneiden

perussuomalaisten syksyn 2008 kuntavaalivoiton pitäisi kannustaa mediaa tuomaan monenlaisia

ihmisiä julkisuuteen sekä kuvin että sanoin. Maailmankuvan luomisessa ja demokraattisen

keskustelun edistämisessä kaikki lehden aineisto on merkityksellistä. On väliä, millaisena

visuaalisena järjestyksenä eri elämäntavat esitetään: esimerkiksi yhdenvertaisena toimijana muiden

toimijoiden joukossa vai erillisillä vähemmistösivuilla (mt, 60). Journalismia on kuvattu peiliksi,

todellisuuden heijastajaksi. Sitä se tekeekin heijastaessaan tietynlaisia normeja ja arvoja. Ihmisten

tapauksessa näyttäisi siltä, että se heijastaa ja rakentaa ideaalimaailmaa, joka perustuu esimerkiksi

tietynlaiseen perhekäsitykseen. Rituaalin merkitys on siinä, mitä se uusintaa ja mitä ei. Lukisin

mielelläni tutkimuksen, jossa eriteltäisiin tarkemmin Sunnuntain kuvien rakentamaa ihmis- ja

maailmankuvaa.

Näin päin katseltuna muodolla ja siihen liittyvällä journalismilla on rationaalisen julkisen tehtävän

ulkopuolelle laajenevia merkityksellisiä funktioita. Genretutkijat sanovat, että esimerkiksi elokuvan

lajityypit ovat tekijöiden ja katsojien jakamia rituaaleja, joiden kautta kulttuuri käsittelee

kollektiivisia kipupisteitään ja samalla vahvistaa yhteisöllistä identiteettiään (Hietala 2006, 104).

Ihmiset näyttäisi uusintavan tietynlaista yhteisöllistä identiteettiä, mutta onko se samalla

kipupisteiden käsittelyä? Jatkotutkimuksen kannalta voisi olla mielekästä tarkastella toteutuneita

lehtiä ja niiden genrejä, sillä analysoimalla genrejä voidaan paljastaa ne vastakkaisiin suuntiin

vetävät voimat, joita lajityyppi pyrkii saattamaan harmoniaan (mt, 104). Miksi kerromme ja

toistamme juuri tietynlaisia tarinoita, juttutyyppejä tai uutisia? Mielestäni kutakin journalismin

lajityyppiä pitäisi tarkastella sen omilla ehdoilla, koska eri lajityypit luovat erilaisen lukijasuhteen ja

tulkintaympäristön.

Yksi jatkokysymys voisi olla sen selvittäminen, onko hyvän journalismin tehtävä pelkästään
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rationaalisen julkisen keskustelun ylläpitäminen ja aktivointi. Esimerkiksi Ihmiset voi edistää

moniarvoistuvassa yhteiskunnassa yhteisön yhtenäisyyttä luomalla sosiaalisen tilan, johon

periaatteessa kenellä tahansa aktiivisella kansalaisella on mahdollisuus päästä. Voisivatko

esimerkiksi paikallisidentiteetin rakentaminen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen kannustaminen olla

hyvän journalismin tehtäviä, julkisen keskustelun rinnalla? On ainakin tärkeää, että tutkimuksessa

ja journalismissa lausutaan julki ne ideologiset tavoitteet ja ihmiskäsitykset, jotka vaikuttavat myös

arvotuksiin ja valintoihin.

6.3 Lukijan paikka

Asioihin ja Ihmisiin rakennetut visuaaliset järjestykset muodostavat erilaiset lukijasuhteet, joiden

tarkempi analysointi voisi olla yksi jatkotutkimuksen aihe. Jaana Hujanen sanoo, ettei

asiakassuuntautunut toimintalogiikka ole välttämättä ristiriidassa kansalaisuudelle, osallistumiselle

ja yhteisöllisyydelle rakentuvan yleisökäsityksen kanssa. Kuluttajuus ja kansalaisuus voivat olla

rinnakkaisia positioita. (Hujanen 2004, 51.) Tähän nähdäkseni Asiat ja Ihmisetkin nojaa. Ulkoasu

erottaa erilaiset aineistot ja osoittaa siten lukijalle eri lukijapositiot. Asiat ja Ihmiset tarjoavat ja

rakentavat erilaisia lukijasuhteita, joita voisi kutsua vaikkapa kiihkeäksi kansalaiseksi ja

kuuliaiseksi kuluttajaksi (vrt. Ridell 2000, 164). Itse asiassa Ihmisten lukijapositio on ehkä näiden

välimuoto – tai jotain kokonaan muuta. Olisiko sen tarjoama positio ennemmin jonkinlainen

sosiaalisesti hyväksyttävä ”normikansalainen”?

Yksi tutkielmani keskeinen johtopäätös on se, että Asiat ja Ihmiset rakentavat nimenomaan

visuaalisin keinoin radikaalisti erilaiset paikat, visuaaliset järjestykset. Ero konkretisoituu liitteiden

tarjoamassa näkyvyydessä – siinä, kuka liitteisiin pääsee ja ketä katsotaan. Ihmiset on rakennettu

tavallisten ihmisten esiintymis- ja tirkistelypaikaksi, Asioiden kuviin ja juttuihin tavallisten

ihmisten on vaikeampi päästä. Uutiskynnys on korkea. Ihmiset taas suorastaan lupaa näkyvyyttä,

Asiat ei kuvien tasolla tällaista lupausta tarjoa. Sen sijaan Asiat tarjoaa aktiivista lukijasuhdetta

tekstin keinoin argumentoiville, joskin valikoiduille lukijoille (blogosfääri, debatti).

Sunnuntain kummatkin osat hyödyntävät ihmisten tarvetta katsoa ja olla katsottavana – toinen

kuvissa, toinen tekstin välityksellä. Joukkoviestinnän synty on muuttanut ihmisten arjen

performanssiksi, näytelmäksi, jossa yksilö on yhtäaikaa näyttelijä ja yleisö. Kokemus yksityisestä ja

julkisesta todellisuudesta on yhä mediavälitteisempi. (Hakola 2006, 126.) Miksei sanomalehti, tässä
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tapauksessa Aamulehti, hyödyntäisi tätä joukkoviestinnän luomaa medioitunutta tilaa, jonka

merkitystä Facebookit ja vastaavat verkkopalvelut ovat vahvistaneet entisestään. Ihmisillä on tarve

tietää ja tuntea, katsoa ja tulla nähdyksi, kuulua johonkin yhteisöön. Sanomalehtikin vastaa näihin

tarpeisiin. Vaikka tämä tapahtuisi kaupallisista syistä, merkitykset eivät palaudu pelkästään niihin.

Sunnuntain Ihmisten rituaalisella normikansalaisen esittämisellä on oma tehtävänsä, jota

kulttuurintutkijat voisivat selvittää lisää. Journalistisen jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotan: kenen

todellisuutta, asioita, Sunnuntaissa käsitellään ja millä tavalla? Miten yksityisiä asioita käsitellään

Asioissa ja mitä ovat Ihmisten julkiset asiat?
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Liite 1: Kysymysrunko

Tutkimuskysymys: Miten lehdentekijät merkityksellistävät sanomalehden ulkoasua puheessaan;
tapauksena Aamulehden uusi kaksiosainen sunnuntailiite (Asiat&Ihmiset).

Alkuvaiheet:
Mistä syntyi idea uusiin sunnuntailiitteisiin?
Miksi idea meni läpi?
Miksi liitteessä on kaksi eri teemaa (asiat ja ihmiset)? miksi juuri nämä?
Oliko muita ideoita tai vaihtoehtoisia suunnitelmia?
Mitä uudistuksella tavoitellaan?

Toteutus:
Miten uudistus käytännössä eteni (aikataulu, toimijat)?
Mitä ulkoasuun liittyviä valintoja tehtiin syksyn työryhmissä? (muistiot?)
Missä vaiheessa päädyttiin tabloid-kokoon? miksi?
Missä vaiheessa ja miten ulkoasutyöntekijät olivat mukana suunnittelussa?
Käytettiinkö ulkopuolisia konsultteja?
Miten uutta konseptia testattiin?
Miten uudistus vaikuttaa työntekijäresursseihin (sunnuntaisivut vs. muut osastot)?

Liitteiden ulkoasu (suhteessa sisältöön):
Millaisia lähtökohtia, ideoita tai esikuvia ulkoasusuunnittelussa oli?
Mitä mielikuvia liitteiden ulkoasulla halutaan herättää?
Millaisia lukijoita liitteiden oletetaan kutsuvan?
Tehtiinkö vaihtoehtoisia layouteja, jos, niin millaisia ja miten niille kävi?
Millaisia ulkoasuvalintoja on tehty eli miten kaksi erilaista teemaa näkyy liitteiden
- juttutyypeissä (juttujen ja koko lehden rakenne)
- valokuvien käytössä (sisältö, määrä, lähde)
- muussa kuvituksessa (grafiikka)
- typografiassa (esim. fonttivalinnat, värit, tyhjän tilan käyttö, kuvien käyttö ja kuvien yhdistäminen
tekstiin)
Millaisia vapauksia ja rajoitteita taittajalla on arkityössään – mitä saa tehdä, mitä ei? (esim.
fonttivalinnat, graafisten tehosteet – esim. varjot otsikoissa, kuvien syväys…)
Miten huolehditaan, että ulkoasu pysyy halutunlaisena?

Sunnuntai-liitteen suhde emolehteen ja muihin liitteisiin (Moro, Valo):
Miten Aamulehden liitteet eroavat ulkoasultaan toisistaan (suuret linjat), miksi?
Miten uutissivujen ulkoasu eroaa liitteiden ulkoasusta? (esim. kuvien ja kuvitusten käyttö, fontit,
vinjetit ja muu typografia, taitto)
Mikä on liitteiden anti ja merkitys koko lehden kannalta?
Voiko emolehdestä tulla tabloid-kokoinen ”uutisliite” muiden liitteiden joukkoon?
– miksi / miksi ei?
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» Suuren miehen lähtö koskettaa aina.
Kuluneella viikolla keskuudestamme
poistui kaksi legendaa, joista kumpainen-
kin ehti olla osana myös suomalaisten
kohtaloissa. Omat maansa he johdattivat
päinvastaisiin suuntiin.

Slobodan Milosevic haaveili suur-Ser-
biasta, joka ottaisi entisen Jugoslavian liit-
tovaltion paikan Balkanin valtakeskukse-
na. Hänen kaudellaan murentui loppukin
imperiumi.

Lennart Meri puolestaan haaveili pie-
nestä, mutta sisukkaasta, demokraattises-
ta ja kaikkiin läntisiin järjestöihin kuulu-
vasta Virosta. Hän kuului – ehkä yksinään
– niiden maailman valtiomiesten jouk-
koon, jotka olivat nuoruudessaan tehneet
pitkiä tutkimusmatkoja rautaesiripun ta-
kaisessa Siperiassa ja joutuneet ruokava-
rojen ehtyessä syömään oman hevosensa.

Poliitikkona Meri oli välillä sietämättö-
män originelli. Hän myöhästeli sumeile-
matta, valikoi sanojaan oraakkelin hitau-
della ja voitti jakamattoman arvostuksen.

”Tulen maasta, jonka nimi on Viro”, hän
aloitti lännessä. Moskovassa hän kuvasi
Venäjän demokratiakehitystä pitkäksi ka-
ravaaniksi, jossa akateemikko Andrei Sa-
harovin kaltaiset ihmiset ovat jo ajat sit-
ten kadonneet horisontin taakse, kun jo-
non häntä vielä huiskuttaa Gogolin ajan
kaupunginisän ympärillä.

Meren unelma toteutui.

Historia leikkii toistumalla. Martti Ahti-
saari paukutti Milosevicille rauhanehdot
1999. Lähiviikkoina sama mies lukee uu-
delleen lakia Belgradin herroille.

Alle kaksi kuukautta on kulunut siitä,
kun Kosovon konfliktin toisen osapuolen
vanha johtaja menehtyi. Runoilija ja al-
baanien itsenäisyyshaaveiden ikoni Ibra-
him Rugova lähti voittajana toisin kuin
Milosevic, jonka lopulliset kuolinsyyt ovat
vielä selvittämättä.

Ahtisaaren joukkue urakoi Wienin toi-
mistossaan, mutta vielä enemmän töitä
Euroopan tulevaisuuden muokkaamiseksi
näyttää tekevän vanha kunnon viikate-
mies.

Sunnuntain Asiat ja Ihmiset ovat saaneet
paljon innostunutta palautetta. Te, arvoi-
sat lukijat, olette hyväksyneet meidät aa-
mukahviseuraksenne. Se on suurenmois-
ta, ja samalla vastuu velvoittaa.

Näissä Asioissa esittäytyy taas uusia rai-
lakkaita kirjoittajakasvoja. Ensi viikolla
vuoron saa Business Weekin Valkoisen ta-
lon kirjeenvaihtaja Richard Dunham.
Uusi Sunnuntai elää ja kehittyy.

Suuria miehiä

TANELI HEIKKA
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Palestiinalaiset uhkuvat
taas pyhää kiukkua. Ga-
zassa ja Länsirannalla al-

koi torstaina yleislakko. Kaikki
puolueet olivat kehottaneet kan-
nattajiaan sulkemaan koulut ja
liikeyritykset protestiksi Israelin
vankilaiskulle.

Israel ja äärijärjestö Hamasin
hallitukseen äänestäneet pales-
tiinalaiset ehtivät useita viikkoja
nauttia huterasta rauhantilasta.

Palestiinalaisten pääministeri
Mahmoud Abbas valmistautui

juuri puhumaan tärkeille EU-ra-
hoittajilleen Strasbourgissa, kun
Israelin panssarit tiistaina tun-
keutuivat palestiinalaisten hal-
linnoimaan vankilaan historial-
lisessa Jerikossa. Abbas nimitti
tekoa ”kidnappaukseksi”.

Israel sieppasi vankilasta Ah-
med Saadatin, jota se syyttää Is-
raelin matkailuministerin Reha-
vam Zeevin salamurhan tilaa-
misesta vuonna 2001. Saadatin
vasemmistopuolue PFLP oli ai-
emmin kertonut tappaneensa

Zeevin kostaakseen sen, että Is-
rael oli surmannut yhden puolu-
een johtajista.

Vankilaiskussa kuoli kaksi pa-
lestiinalaista. 

Palestiinalaiset ampuivat myö-
hemmin yhden rynnäkköön
osallistuneen israelilaissotilaan
Länsirannalla. 

Koston kierre elää ja voi hyvin.

» Jerusalemissa on tyyntä myrs-
kyn edellä. Lue myös Ari Rathin
kolumni sivulta 25.

Israel sieppasi vankeja

UUTISKUVA | Israel murskasi vankilan muurit Jerikossa.
Isku käynnisti heti koston kierteen.

BBC:n
tehtävä on 
viihdyttää

VIIKON ERIKOINEN |
Yleisradio murroksessa

Autokauppias 
Toni näyttää
suuntaa
BBC:lle.

ALI ALI/EPA

Vankilasta siepatun
Ahmed Saadatin pa-
lestiinalainen puo-
luetoveri osoittaa
mieltään Gazassa
samalla, kun palavat
autonrenkaat tukki-
vat liikenteen.

» Britannian hallitus paalutti lakiesi-
tyksessään maan yleisradioyhtiön
BBC:n roolin seuraavien kymmenen
vuoden ajaksi.

Kulttuuriministeri Tessa Jowell ra-
jasi lupamaksuvaroin rahoitettavan yh-
tiön tehtävää: ”Viihdyttäminen on elin-
tärkeä osa BBC:n toimintaa. Sen täytyy
viihdyttää, siinä sen toiminnalla on
maksimaalinen vaikutus”.

Esitys ei saanut syvällistä keskuste-
lua yhtiön roolista ryöpsähtämään. Eh-
kä debattia ei käyty, koska tehtäviä pi-
detään itsestään selvinä.

Kädenvääntöä BBC:n roolista on käy-
ty pari vuotta – erityisesti sen jälkeen,
kun brittihallituksen ja yleisradioyh-
tiön välit tulehtuivat Irakin sotaan liit-
tyvän skandaalin vuoksi. Skandaali joh-
ti niin puolustusministeriön asiantunti-
jan, tohtori David Kellyn, itsemurhaan
kuin BBC:n tuolloisen hallituksen pu-
heenjohtajan Gavyn Daviesin sekä
pääjohtaja Greg Dyken eroon.

Luotettavan tiedonvälityksen lippu-
laivaa on arvosteltu, koska sen on kat-
sottu lipsuneen liikaa viihteen puolelle.
Kulttuuriministeri varoittaa yhtiötä ka-
lastamasta katsojien suosiota plagiaa-
teilla, mutta kehuu samaan hengenve-
toon varsin populistisia BBC:n ohjel-
mia, kuten Tanssii tähtien kanssa -for-
maattia.

Konservatiivinen päivälehti The Te-
legraph katsoo, että yleisradioyhtiön pi-
tää tulevaisuudessa olla ”hieno kansal-
linen studio, jossa tehdään laadukkaita
ohjelmia ja joka tarjoaa todellisia vaih-
toehtoja katsojille”. Vasemmistolainen
The Guardian kommentoi, että BBC:n
toiminnan ja rakenteiden toistuvan ra-
vistelun sijasta pitäisi pohtia, miten sen
maailmanlaajuinen menestystarina
saadaan jatkumaan.

BBC:n nykyisen pääjohtajan Michael
Graden mukaan hallintoa olisi pitänyt
selkiyttää jo ajat sitten. Hän haluaa oh-
jelmatuotannon tarjoavan kansan ra-
hoille laadukasta vastinetta.

MERJA MYLLYLAHTI, LONTOO

» Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeen-
vaihtaja Britanniassa.
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Pekka 
Hyvärinen

pekka.hyvarinen@welho.com

» Längelmäellä ja Kuhmoisissa liikkuvas-
ta 6–7 suden laumasta ammuttiin viime
sunnuntaina yksi. Metsästyksen tavoittee-
na oli ennen kaikkea se, että muu lauma
ottaisi opikseen. Kukapa tietää, kuinka
paljon sudet säikähtivät lyhyestä jahdista.
Metsästäjien kertoman mukaan lauma ha-
jaantui.

Susia jäi Suomeen jäljelle runsaat 200.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
arvio perustuu vapaaehtoisten havain-
noitsijoiden kirjaamiin tietoihin.

Suurpedoista erityisesti ilvesten määrä
on viime vuosina lisääntynyt selvästi. Ah-
mojen määrä on ollut jo yli vuosikymme-
nen verran noin sata.

MITTARI | Yhtä sutta vähemmän

» Katso-lehden entisen päätoimittajan
Joni Soilan epäillään kuljettaneen Kari Uo-
tin rahalaukkuja Sveitsiin. Hän itse kiisti
oikeudessa syyllistyneensä lainvastaiseen
tekoon. Harvoinko sitä nyt kaveria aute-
taan – eikä kassiin katsota, ellei se kilise.

80 vuotta palveli Suomen Tie-
totoimisto Yleisradiota, jo-
ka sanoi torstaina irti sopi-

muksensa STT:n kanssa. Legendaarisia
STT:n ääniä olivat muun muassa Hugo
Ahlberg, veljekset Hans ja Kaj Wessmann
sekä Kaj Lindén. STT:n uutisten lukeminen
loppui Ylessä jo kolme vuotta sitten. Niitä
voi vielä kuulla paikallisradiosta. 

177 päivää ehti Matti Nykä-
nen olla vapaana ennen
kuin uusi tuomio paukah-

ti. Ehdonalaisessa ollut mies sai neljän
kuukauden vankeustuomion pahoinpite-
lystä. Häntä ei määrätty vangittavaksi.
Asian käsittely jatkunee hovioikeudessa. 

PYRKYÄ LÖYTYY! Takana ovat ajat, jol-
loin puolueiden keulapaikoille ei ollut tun-
gosta. Vasemmistoliiton johtoon haluaa
ainakin neljä henkilöä, samoin rkp:n. Kes-
kustan puoluesihteeriksi pyrkii ainakin
kolme poliitikkoa.

”I live in 
Lepsämä, 
Pirunkorpi.”

Pääministeri Matti Vanhanen
puheessaan Intian Sriperumbudurissa.
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Anna Back – Aamulehti

» Me kaikki vanhenemme, jopa Erkki Tuomioja.
Tuomiojan ikääntymisen huomaa ainakin siitä, että

hän murjottaa vielä useammin kuin ennen. Joskus
hän äityy yhä protestoimaan.

Itsellänikin on alkanut kolottaa paikkoja sen ver-
ran, että huomaan ensimmäistä kertaa elämässäni
edes etäisesti ymmärtäväni Tuomiojaa. Minusta hä-
nellä on täysi oikeus myydä osakkeensa yhtiöstä, jon-
ka toimintatapoja hän ei hyväksy. Ei vanhan Erkin-
kään ole pakko omistaa UPM-Kymmeneä.

Puolustan Tuomiojan protestia, vaikka tiedänkin
hänen potkivan kiviseinää. Talouden globaalit lait jy-
räävät alleen kansallisen hyvän. Tavara valmistetaan
siellä, missä palkat ovat matalat ja markkinat lähellä.
Sellaista tuotantoa on myös paperiteollisuus, vaikka
henkilöstökulut ovatkin siellä alhaiset.

Ylenmääräisen in-
nokas ei silti tarvitsi-
si olla. UPM-Kym-
menen hallitus saat-
toi edetä tarpeetto-
man nopeasti. Ei kai
nyt sentään ole tar-
koitus koko Suomea
jäädyttää.

Tuomioja on perinyt
osakkeet, jotka hän

nyt myy alennuksella jollekin ”suomalaiselle yhteisöl-
le”. Se on siis ensimmäinen varsinainen UPM-kaup-
pa, jonka Tuomioja itse tekee. Samalla hän tukee os-
tajaa, joten lahjoituksesta pitää kenties maksaa veroa.

Helsingin Sanomat leimasi aluksi Tuomiojan teko-
pyhäksi ja turhan meluisaksi. Pääkirjoitus yllätti, sillä
olin kuvitellut, että ulkoministerillä ja valtalehdellä
olisi poikkeuksellisen lämpöiset välit. Historiasta löy-
tää jopa verisiteen, sillä Erkin isoisä W.W. Tuomioja
toimi Helsingin Sanomien päätoimittajana.

Tekopyhää tai ei, 1960-luvun vasemmistoälykkö on
taas kerran tien päällä.

Radikalismi on imetty äidinmaidossa, sillä isoäiti
Hella Wuolijoki muistetaan kovaotteisena Yleisra-
dion pääjohtajana ja merkittävänä kirjailijana. Niilo
Tarvajärven aamukahveilla Wuolijoki iski pirsta-
leiksi Hiski Salomaan renkutuslevyn.

Kunnioitan sitäkin, että pojanpoika on jaksanut
vaalia idealismiaan ja säilyttänyt ainakin osan nuo-
ruutensa ihanteista. Harvinaista.

Ulkoministeri on valtiotieteen tohtori ja ekonomi.
Hänen olettaisi tietävän taloudesta.

Tuomiojan mielestä kaikki pyörii liiaksi pörssin eh-
doilla. Se tarkoittaa, että firmojen on vedottava ennen
kaikkea ulkomaisiin sijoittajiin, joita ei kiinnosta tip-
paakaan, miten Kymenlaakson paperipaikkakunnilla
jaksellaan. Pian tehdasalueet ovat olemassakin vain
paperilla, sillä elämisen meno hiipuu.

Demarinuorten kestoehdokasta näyttää yhä kismit-
tävän, että Hakaniemen torin punainen pääoma huk-
kasi huikeat omaisuutensa pörssin peleissä ja leikeis-
sä.

Ministeri ehdottaa, että perustettaisiin eettisesti
korkeatasoisten suomalaisyritysten rahasto, joka ko-
koaisi viimeisten idealistien rahat. Jokohan rahastolle
on nimi mietittynä? Miten olisi Impivaara Fond?

Omistaminen on vaikeaa poliitikoille ja vaikuttajille.
Vauraus synnyttää keskustelua sidoksista. Jos sen si-
jaan törsää kaiken ansaitsemansa, on monen mielestä
samalla pätevöitynyt hoitamaan kansan yhteisiä fi-
nansseja. Tämän joutui kokemaan viime vaalien alla
muun muassa Bjarne Kallis, joka leimattiin melkein
rikolliseksi onnistuneiden sijoitustensa takia.

» Kirjoittaja on Suomen Kuvalehden ja MTV:n entinen
vastaava päätoimittaja, joka toimii viestintäyrittäjänä.

Vanha Erkki

Huomaan 
ensimmäistä 
kertaa elämässäni 
edes etäisesti 
ymmärtäväni 
Tuomiojaa.
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Johtajan muhkeat viikset tulevat
Valko-Venäjällä vastaan kaikkial-
la. Hän esittelee amerikkalaisvas-
taisia ja Venäjä-myönteisiä näke-
myksiään valtion televisiossa jo-
ka ilta.
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Yhden
miehen
show

Valko-Venäjä on syvässä
unessa. Opposition presi-
denttiehdokas Aljaksandr
Milinkevitsh uskoo jouk-
kojensa kyenneen nosta-
maan kansan apatiasta. Nyt
jäljellä on paljon vaikeampi

tehtävä: pelon voittaminen.
Oppositio kutsuu kansaa kaduille Minskissä

– ensin lauantai-illaksi torikonserttiin ja sit-
ten vaali-illaksi vaatimaan rehellisiä tuloksia
Oktjabrskaja-aukiolle. Kännykästä kännyk-
kään kiertävät kuitenkin varoittavat teksti-
viestit: sunnuntaina on turvallisinta pysytellä
kotona.

Kukaan ei elättele harhaluuloja vaalien va-
paudesta. Tärkeämpi kysymys on nyt, mitä ta-
pahtuu vaalien jälkeen.

Demokraattisen opposition haaveissa kaa-
va on samanlainen kuin Ukrainassa toissatal-
vena ja Georgiassa sitä ennen: ensin katupro-
testit, sitten virkavallan siirtyminen mielen-
osoittajien puolelle ja tyrannin ajaminen pa-
latsistaan väkijoukon hurratessa.

Silti moni asia on toisin: Valko-Venäjä on
paljon tiukemmin presidenttinsä otteessa kuin
Ukraina oli. Täällä ei ole moniarvoista parla-
menttia eikä ainuttakaan riippumatonta tele-
visiokanavaa. Järjestyksestä pitävät huolen
130 000 tavallista miliisiä ja runsas joukko
mellakkapoliiseja.

Presidentti Aleksandr Lukashenko – käy-
tämme hänen nimestään tarkoituksella venä-
jänkielistä muotoa – on tehnyt jo hyvissä ajoin
selväksi, millaisen kohtalon hän vastustajil-
leen haluaa.

– Luoja varjelkoon, jos joku yrittää jotain
toimia tässä maassa. Me väännämme heiltä
niskat nurin kuin ankanpoikasilta, johtaja sa-
noi toimittajille vieraillessaan traktoritehtaal-
la Minskissä.

Valko-Venäjän turvallisuuspalvelu KGB on
säilyttänyt neuvostoaikaisen nimensä ja tyy-
linsä. Viraston johtaja Stepan Suhorenko ju-
listi perjantaina, että viranomaiset kohtelevat
kaikkia sunnuntaina mielenosoituksiin osal-
listuvia ihmisiä terroristeina.

Valtiollisissa tiedotusvälineissä laulaa pop-
yhtye johtajasta, isäpapasta, joka on ”ankara
mutta reilu” ja lisäksi ”siistimpi” kuin kukaan
muu. Valko-Venäjän ainoa televisiokanava,
valtiollinen Belarus-TV, välittää presidentin
lausumia ja amerikkalaisvastaisia dokument-
tiohjelmia. Oppositio pääsee esiin lähinnä sil-
loin, kun sitä mustamaalataan.

– Menitpä mihin tahansa, joka paikassa tu-
levat vastaan kauniit viikset, kuvailee opposi-
tioaktivisti.

Lukashenkon vastustajien sana leviää suusta
suuhun. Lähes kaikki heidän sanomalehtensä
on lakkautettu ja loputkin ovat vaikeuksissa.
Viime viikolla miliisi takavarikoi 200 000
kappaletta Tovarishtsh-lehteä. Internetissä
oppositiojulkaisut jatkavat elämäänsä, mutta
niistä monen etusivu on viimeksi päivitetty
1999 tai 2000.

Jos demokratiaprotestin aalto tänään pyyh-
käisee yli Minskin, liikehdinnällä on jo tun-
nusvärikin: sininen. Valko-Venäjän mullistus
olisi farkkuvallankumous. »

VALKO-VENÄJÄ | Opposition presidenttiehdokkaan tukijat
kokoontuvat tänä iltana kaatamaan Aleksandr Lukashenkoa.
Johtaja lupaa taittaa heiltä niskat kuin ankanpojilta.
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Eturintamassa ovat opiskelijat, joita vi-
ranomaiset ja opettajat paimentavat anka-
rasti äänestämään Lukashenkoa.

Nuorison Zubr-vastarintajärjestön edus-
taja Aljaksandr Atroshtshanka uskoo, et-
tä Lukashenkon puhe terroristeista katkai-
si kamelin selän.

– Sillä hetkellä presidentin kielenkäyttö
lakkasi olemasta enää edes neuvostotyylis-
tä. Siitä tuli jo pikemminkin fasistista.

Nuorukainen sanoo zubrilaisten ja ”kaik-
kien normaalien ihmisten” kokoontuvan tä-
nään kello 20 aukiolle odottamaan vaalitu-
loksia. Oikeita vaalituloksia.

– Meillä on vielä toivoa saada väärentä-
mättömiä tietoja, Atroshtshanka vakuuttaa.

Hänen mukaansa jotkut kansalaiset saat-
tavat pelästyä KGB:n temppuja, mutta mo-
nille alkaa jo olla yhdentekevää, joutuuko
vankilaan vai ei.

– Aukiolle lähteminen on kansalle vii-
meinen keino estää maamme muuttuminen
lopullisesti Pohjois-Koreaksi tai Turkme-
nistaniksi, Atroshtshanka arvelee puheli-
mitse Minskistä.

Boris Jeltsin ja muut neuvostotasavaltojen
johtajat sopivat Neuvostoliiton hajottami-
sesta vuonna 1991 juuri lähellä Minskiä, Be-
lovezhskin metsikössä. Myös Valko-Venäjä
itsenäistyi ja alkoi etsiä tietään.

Elämää oman punavalkoisen kansallisli-
pun alla kesti kolme vuotta. Sitten valtaan
nousi viiksekäs, yksinhuoltajaäidin kasvat-
tama maalaispoika Lukashenko. Valkove-
näjän kieltä alettiin uudestaan sortaa, kan-
sallishymniksi määrättiin Suuri ja mahta-
va uusin sanoin, lipuksi palautettiin puna-
vihreä neuvostotasavallan symboli.

Yli 12-vuotisen valtakautensa aikana Lu-
kashenko on ansainnut mainesanan Euroo-
pan viimeinen diktaattori.

Miten hänestä tuli lajinsa viimeinen?
Lukashenko kasvoi kolhoosin köyhissä

oloissa. Valkovenäläiset tunnistavat taustan
aiheuttamat kompleksit hänen itsevaltai-
sessa ja tempoilevassa tyylissään: hän halu-
aa edelleenkin määrätä itse jokaisesta sias-
ta ja työkoneesta. Ennen parlamenttia hän
hankki työkokemusta kolhoosin johtajana
ja neuvostoarmeijan politrukkina.

Runoilija Vladimir Nekljajev, joka tun-
tee Lukashenkon 1990-luvun alusta, kertoo
hämmästelleensä tämän vallanhimoa.

– Kun hän kansanedustajana pelasi jal-
kapalloa, niin jos joku taklasi hänet, Luka
ehdottomasti unohti pallon ja kävi potkai-
semassa tai lyömässä takaisin ennen kuin
jatkoi peliä.

– Valitettavasti monet suhtautuivat hä-
nen kampanjaansa kevytmielisesti. Hän
pääsi presidentiksi vain yleisen huoletto-
muuden ja varomattomuuden ansiosta.

Sen jälkeen kun Lukashenko nousi presi-
dentiksi vuonna 1994, valkovenäläisten elä-
mästä ei ole puuttunut viihdettä.

”Luka” haukkuu virkamiehiään kuin
alokkaita, rähjää heille tai antaa potkut suo-
rassa lähetyksessä. Televisiossa näytettiin,
miten maatalousministeri Vasili Leonovil-
le laitettiin käsiraudat ja hänen virkahuo-
neensa pengottiin. Sieltä löytyi 190 dolla-
ria. Roisto, tietysti!

Näin johtaja vierittää syyn kansan köy-
hyydestä ”epärehellisten virkamiesten”
kontolle. Lukashenko kerää alaisistaan jat-

SERGEY DOLZHENKO/EPA

REPORTAASI | Viimeinen diktaattori
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Sosialismi voittaa demokratian kolmessa maassa
Kumpaa yhteiskuntajärjestelmää kannatatte, sosialismia vai demokratiaa?

Oranssi vallankumous
vaihtoi vallan Ukrainas-
sa. Ukrainalaiset osoit-
tavat mieltään Valko-
Venäjän suurlähetystön
edustalla Kiovassa vaa-
tien vapauttamaan opis-
kelija-aktivistit ja toimit-
tajat, jotka pidätettiin
naapurimaassa kesken
oppositioehdokkaan
kampanjatilaisuuden.
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kuvasti raskauttavaa materiaalia aivan Sta-
linin ajan tyyliin. Pelon halvaannuttamat
virkamiehet istuvat mitään tekemättä. ”Lu-
ka” pauhaa puhujapöntöstä demagogiaa
köyhien puolesta.

Historian julmasta oikusta Valko-Venäjä
on sortunut jonkinlaiseksi neuvostoajan ul-
komuseoksi keskellä Eurooppaa.

Tunnettu perestroikan ajan venäläisvai-
kuttaja Aleksandr Jakovlev kuvaa tätä
omituista poliittista taantumaa: ”Stalinilai-
sen ideologian syöpäkasvaimen etäispesäk-
keet ovat saastuttaneet tämän maan pa-
hemmin kuin minkään muun kommunis-
minjälkeisen valtion.”

Noustuaan valtaan Lukashenko ei kaih-
tanut keinoja. Menetelmiin kuuluivat sala-
murhat, vaaliväärennökset, mielivaltaiset
lait ja tuomiot sekä yrittäjien omaisuuden
takavarikoiminen. Kun Minskin metron
työntekijät lakkoilivat 1995, miliisiä ja eri-
koisjoukkoja käytettiin ensimmäistä kertaa
neuvostoajan jälkeen hajottamaan kansa-
laisten epäpoliittinen joukkokokous.

Sanotaan, että Lukashenkolle lakeja ei ole
olemassa. Oikeusistuimet ovat kuuliainen
osa pelottelukoneistoa. Anekdootin mu-
kaan Valko-Venäjän shakkiliitto on ehdot-
tanut, että kansainvälinen shakkiliitto vah-
vistaisi shakkipeliin uuden nappulan: pre-
sidentin. Se liikkuu miten haluaa ja syö ke-
net haluaa.

Oppositiojohtajista ehkä kovimpaan vas-
tahankaan asettui entinen varapääministe-
ri Viktor Gantshar. Hän sai kerättyä pal-
jon aineistoa presidentin erottamiseksi val-
takunnanoikeuden päätöksellä, minkä jäl-
keen hän katosi.

Journalisti Dmitri Zavadski ja entinen
sisäministeri Juri Zaharenka ovat myös
kadonneet. Presidentin tiimin entisen jäse-
nen Ivan Titenkovin mukaan 1990-luvun
lopulla yli 30 ihmistä katosi ja murhattiin,
ja asialla olivat niin sanotut kuoleman es-
kadroonat.

Venäjän television kirjeenvaihtaja Pavel
Sheremet teki 1990-luvulla huomiota he-
rättäneitä juttuja naapurimaasta. Silloin
Lukashenko kutsui luokseen sisäministe-
rin, pääsyyttäjän ja KGB:n varajohtajan.
Yhdeltä heistä Sheremet sai myöhemmin
kuulla keskustelun sisällön, jota hän kuvaa
Venäjällä ilmestyneessä Lukashenko-kir-
jassaan Slutshainyi prezident (Sattumapre-
sidentti).

– Löytäkää jotain häntä vastaan, johtaja
sanoo Sheremetistä.

– On pengottu. Mitään ei löydy.
– Sitten laitan tiedän tilallenne miehet,

jotka löytävät.
Tulli järjesti väärennetyt todisteet She-

remetiä vastaan 1997. Vain kansainväliset
protestit pelastivat hänet monen vuoden
vankilatuomiolta.

Valko-Venäjän talous on pääasiassa valtion
omistuksessa. Politiikka on pitänyt poissa
investoinnit, muuhun kuin Venäjän halval-

la tuomaan energiaan perustuvan talous-
kasvun ja terveen järjen. Talous on presi-
dentin lypsylehmä.

Jo vuonna 1994 alettiin yksityistettyjä
kiinteistöjä ottaa presidentin kanslian hal-
tuun. Rahat menevät presidentin säätiöön,
jonka budjetti on samaa suuruusluokkaa
kuin Valko-Venäjän valtion – mutta täysin
läpinäkymätön. Säätiöön katosivat muun
muassa asekaupasta saadut rahat.

Varsovan liiton länsiryhmän valtavat ase-
varastot jäivät Valko-Venäjän haltuun.

Valko-Venäjä oli välillä jopa maailman
kymmenen suurimman aseviejän joukossa.
Se myi huippunykyaikaisia venäläisiä ilma-
torjuntaohjuksia Saddam Husseinille. Toi-
sessa suunnassa se myi Irakin vientikielto-
öljyä Venäjän kautta pimeästi länteen.

Valta-asema on tehnyt Lukashenkosta
yhden Ivy-alueen rikkaimmista miehistä.
Yhdysvaltain kongressin tuoreen raportin
mukaan Lukashenko hallitsee jopa sadan
miljoonan euron arvoisia osakeomistuksia.

Samaan aikaan korruptio rehottaa kaikil-
la hallinnon tasoilla. Tulli ryövää matkus-
tavaisia miten haluaa. Tavallisen kansan
osana on kurjistuminen. Neuvostoaikainen
talous ja kolhoosit tuottavat heikosti, vaik-
ka Lukashenko ylpeileekin yli seitsemän
prosentin talouskasvullaan.

Valko-Venäjällä keskimääräinen eläke on
muutamia kymmeniä euroja, palkka puo-
lensataa. Ihmisten aika menee jokapäiväi-
sen ruoan hankkimisessa, eivätkä he ehdi
tai jaksa ajatella politiikkaa.

Pääkaupunki Minskin keskustaa komis-
tetaan, mutta henkinen tila muistuttaa Be-
linytshin pikkukaupungin köyhää linja-au-
toasemaa: hoitamaton sali, betonilattiat ja
puupenkit, puhvetissa ei kahvia, vain teetä
ja pari kuivaa keksiä. Hyvä puoli? Ei maksa
juuri mitään.  »

» Entisen itäblokin kansalaiset ovat yhä päästään
pyörällä järjestelmänvaihdoksen jäljiltä. Viime vii-
kolla julkistettu unkarilainen mielipidetutkimus
kertoo, että hämminki jatkuu sosialismista kapita-
lismiin siirtyneiden käsityksissä ja tunnoissa.

Yhteiskunnallinen tutkimuslaitos Tárki selvitti
katsomuksia 11 maassa. Jokaisessa entisessä itäblo-
kin valtiossa haastateltiin tuhatta ihmistä.

Kansalaisilta kysyttiin, kumpaa nämä pitävät pa-
rempana yhteiskuntajärjestyksenä, sosialismia vai
demokratiaa. Selkokielellä saman voisi muotoilla:
tuntuiko ennen paremmalta kuin nyt?

Peräti kolmasosa valitsi vastauksekseen kuvaa-
vasti ”ihan sama”. Nämä yhdentekevää äänestä-
neet muodostivat suurimman vastaajaryhmän.

Koko entisessä Itä-Euroopassa nykyistä ”demok-
ratiaa” kannatti 28 prosenttia vastanneista. ”So-
sialismin” puolesta oli niukasti harvempi eli 24
prosenttia. Sellaisiakin oli, joille ei kelpaa kumpi-
kaan valtiomuoto.

KARI JYRKINEN, BRATISLAVA

Sosialismia vai 
demokratiaa? Ihan sama

Demokratian puolesta         Sosialismin puolesta        Ei kumpaakaan         Samantekevää 

Anna Back – Aamulehti

ViroValko-Venäjä

14 %

Ukraina Unkari Venäjä Keskiarvo
      37 % 37 %52 % 22 %43 % 26 % 35 % 13  %36  % 28 % 33 %    28  %

8 %12 %8 % 16 %13 % 14 %
18  %23 % 36  %23  % 24  %

Valkovenäläisten
kansallishenkeä 
Lukashenko on 
loukannut pahoin. 
Hän on ilmoittanut, 
että maailmassa 
on vain kaksi  
tärkeää kieltä: 
venäjä ja englanti.

» Kalevalaa valkovenäjäksi kääntävä Jakub La-
patka ehdottaa leikkiä.

– Minä kirjoitan lapulle, mitä tapahtuu. Sitten
te luette sen tiistaina, Helsingissä asuva entinen
Valko-Venäjän kansanrintaman jäsen ja Novopo-
lotskin kaupunginvaltuutettu nauraa.

Hänen ennustuksensa on varsin pessimistinen.
Kaduille lähtee väärennettyä vaalitulosta vastusta-
maan ”hyvin vähän ihmisiä”. Viranomaisten terro-
ristisyytöksiä kokoontuu uhmaamaan pari tuhatta
oppositiomielistä.

– Tuokin määrä koskee Minskiä. Pikkukaupun-
geissa kadulle ei lähde senkään vertaa, sillä siellä
ihmisen elämä on täysin riippuvaista päälliköistä.
Poliittista elämää ei tunneta oikeastaan lainkaan.

Lapatka pitää opposition ja sitä tukevan lännen
virheenä liiallista innokkuutta: Valko-Venäjän pre-
sidentinvaalien tulos julistettiin väärennetyksi jo
etukäteen. Vallanpitäjät käyttivät tätä hyväkseen.
Valko-Venäjän KGB esitteli ”löytämiään” ovensuu-
kyselyjen tuloksia, joissa oli päivämäärä 19.3. ja tu-
loksena Lukashenkolle vain 46 prosenttia.

– Lukashenko pysyy vallassa vielä ainakin kym-
menen vuotta. Ellei sitten Venäjä löydä hänelle so-
pivaa seuraajaa aiemmin. Parin päivän kuluttua,
kun vaalitarkkailijat ja toimittajat ovat poistuneet,
ihmisiä aletaan pidättää ja laittaa vankilaan.

Lapatkan mukaan tavallinen valkovenäläinen
katsoo naapurimaihin ja miettii, mihin hän niiden
”demokratiaa” tarvitsisikaan.

– Meillä ei ole kaikkialla rehottavaa rikollisuut-
ta ja korruptiota niin kuin Venäjällä. Kaduilla on
turvallista liikkua. Miksi minun pitäisi kiinnostua
opposition tyhjistä horinoista, kääntäjä kuvailee
kansan syvien rivien mielialaa.

MATTI POSIO 

Kalevalan kääntäjä
ei usko kumoukseen
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REPORTAASI | Viimeinen diktaattori

ALEKSANDR LUKASHENKO, 51, VALKO-VENÄJÄ

» Rakentanut yhtä maailman nuo-
rimmista diktatuureista 12 vuotta.
» Keskittänyt valtaansa talouden,
politiikan ja oikeuslaitoksen.
» Oppositiojohtajat maan alla,
maanpaossa, maan povessa tai pe-
loissaan.
» Lempinimi: Batka (isäpappa).
» Teesi: ”Valtio olemme me! Valtio on kansaa, ihmi-
siä varten – se on tärkein iskulause uudella viisivuo-
tiskaudella.” – Sovjetskaja Belarus -lehti.
» Ystävät: Gaddafi, Castro, Venezuelan Hugo Cha-
vez, Vladimir Putin.

Despoottien ykkösketju
MAHMOUD AHMADINEJAD, 49, IRAN

» Nousi Iranin presidentiksi näytös-
vaaleissa viime vuonna.
» Tottelee maansa korkeinta uskon-
nollista johtajaa Ajatollah Ali Khame-
neita.
» Kuuluu George W. Bushin nimeä-
mään pahuuden akseliin. Jatkaa
maansa ydinohjelmaa kielloista huolimatta. Yhdys-
vallat ajaa YK:ssa talouspakotteita.
» Lempinimi: ”Hain metsästäjä”.
» Teesi: ”En halua nähdä niiden (läntisten poliitikoi-
den) naamoja. Ainoa mistä lännessä on pulaa ovat
viisaat poliitikot.”
» Ystävät: Hizbollah-johtaja Nasrallah, Hamas-joh-
taja Khaled Meshaal, Vladimir Putin.

KIM JONG-IL, 65, POHJOIS-KOREA

» Suuren Johtajan Kim Il-Sungin
poika kehittelee ydinaseita, kun kan-
sa nääntyy.
» Saa harvoin kutsuja ulkomaille.
Pelkää lentämistä: käynyt junalla
Venäjällä ja Kiinassa.
» Valmistelee pojistaan itselleen
seuraajia.
» Lempinimi: Rakastettu Johtaja.
» Teesi: ”Suoraan sanottuna, emme tunne sellaista
sanaa kuin loikkari. On vaikea odottaa kuulevansa
mitään sellaiselta ihmissaastalta. Siksi emme välitä,
puhuivatpa he mitä hölynpölyä tahansa.”
» Ystävät: Vladimir Putin, Kiinan Hu Jintao.

MUAMMAR GADDAFI, 64, LIBYA

» Kolme ja puoli vuosikymmentä
hallinnut eversti mielistelee länttä:
Irakin sodan alettua hän julisti luo-
puvansa joukkotuhoaseista ja teki
sopimuksia öljy-yhtiöiden kanssa.
» Järjestää huippukokouksen Egyp-
tin kanssa Sudanin Darfurin kriisin
ratkaisemiseksi.
» Muistissa ovat Pan Amin matkustajakoneen
alasampuminen Britannian Lockerbiessa 1988 ja bul-
garialaisten sairaanhoitajien syyttäminen vakoilusta
Israelin hyväksi ja hivin levittämisestä Libyaan 1999.
» Lempinimi: Lähi-idän hullu koira (keksijä: Ronald
Reagan).
» Teesi: ”Libyalaiset elävät paratiisissa.”
» Ystävät: Hu Jintao, Egyptin Hosni Mubarak, Silvio
Berlusconi.

ROBERT MUGABE, 82, ZIMBABWE

» Vallassa vuodesta 1980. Saa jat-
kuvasti vihollisiaan kiinni salalii-
toista ja vallankaappausaikeista.
» Syyttää lännen pakotteita näläs-
tä, 80 prosentin työttömyydestä,
782 prosentin inflaatiosta ja maa-
reformin (5000 maatilaa valkoisil-
ta viljelijöiltä mustille) jarruttamisesta.
» Presidentin solvaamisesta voi saada seitsemän
vuotta vankeutta.
» Lempinimi: Toveri Bob.
» Teesi: ”Ainoa valkoinen mies, johon voi luottaa, on
kuollut valkoinen mies.”
» Ystävät: Hu Jintao, Hosni Mubarak.

FIDEL CASTRO, 78, KUUBA

» Jatkanut yhden miehen vallanku-
moustaan lähes 50 vuotta.
» Yhdysvallat listaa 333 kuubalais-
ta poliittista vankia. Sananvapaus
on Kuubassa minimissä, internetiä
sensuroidaan.
» Kuuban sisäministeri laski vuon-
na 1999 Castron selvinneen 637:sta CIA:n murhayri-
tyksestä.
» Lempinimi: Hevonen.
» Teesi: ”Kapitalismi käyttää rahaa. Me sosialistit
heitämme sen menemään.”
» Ystävät: Hu Jintao, Kim Jong-Il.

Nousussa

1. Saparmurat Nijazov, 
Turkmenistan.
Alias Turkmenbashi eli 
”turkmeenien isä”
2. Hugo Chavez, Venezuela.
Yhdysvaltain vihaaja ja 
Fidel Castron liittolainen
3. Than Shwe, Myanmar.
Burman kovaotteisen 
sotilasjuntan johtaja

Lukashenko syrjäytti vuoden 1996 perus-
tuslaillisella kaappauksella maansa rehel-
lisesti valitun parlamentin. Sen jälkeen hän
ei ole saanut kutsuja Eurooppaan. Vain Ve-
näjällä hän reissaa säännöllisesti. Slobodan
Milosevic kutsui aikoinaan hänet Jugosla-
viaan.

Nykyään Lukashenko kaveeraa Kuuban,
Libyan ja Venezuelan kanssa.

Lukashenko on tunnettu kiihkeänä an-
tisemiittinä. Säännöllisesti hän haukkuu
materialistisen, hengettömän ja pehmon
lännen. Väkivahva slaaviortodoksinen liitto
sen sijaan näyttää maailmalle tietä todelli-
seen vapauteen ja hengellisyyteen.

Valkovenäläisten kansallishenkeä Lukas-
henko on loukannut pahoin. Hän on il-
moittanut, että maailmassa on vain kaksi
tärkeää kieltä: venäjä ja englanti.

Hän on samoilla linjoilla kuin isovenäläi-

set, jotka yleensä pitävät valkovenäläisyyt-
tä pilaantuneena, lännen ja Puolan rap-
peuttamana venäläisyytenä, joka pitää re-
montoida palauttamalla kansa venäläisen
suurvallan ja yhteisen ortodoksikirkon hel-
maan.

Edistykseen, vahvaan kansalliseen kehi-
tykseen ja itsenäisyyteen olisi kuitenkin hy-
vät edellytykset. Valko-Venäjällä ei tunnet-
tu maaorjuutta, vaan siellä oli itsenäinen
pientalonpoikaisto.

Jo 1500-luvun puolivälissä hyväksyttiin
niin sanotut Liettuan suuriruhtinaskunnan
statuutit, jotka ovat Euroopan ensimmäi-
nen kirjoitettu perustuslaki. Franzisk Sko-
rina toimi samaan aikaan kuin Agricola
kääntäen ja julkaisten uuden testamentin
valkovenäjäksi. Kansalliskirjailija Janka
Kupala oleskeli Suomessa 1800-luvun lo-
pulla ja käsitteli pitkissä esseissään Suomea

esikuvana valkovenäläisten kansalliselle
heräämiselle.

Lukashenkon vaalivoitot nojaavat vaalivil-
pille. Vuoden 2001 presidentinvaaleissa
ovensuukyselyt ja viralliset tulokset eivät
täsmänneet.

– Vaalit oli väärennetty: käytettiin vilp-
piä, pelottelua, propagandaa. Jos edellisis-
sä vaaleissa vielä äänesti kansa, niin nyt yk-
siselitteisesti keskusvaalilautakunta, kom-
mentoi äskettäin taas pidätetty Laillisuus-
puolueen puheenjohtaja Aljaksandr Lja-
bezdko.

Nykyään vaalilautakunnat koostuvat pel-
kästään Lukashenkon käskyläisistä. Jo op-
position ollessa mukana kriittisten ehdok-
kaiden ääniä hylättiin eri verukkeilla; yön
pimeydessä vaaliuurnia vaihdettiin ja nii-
hin heitettiin uusia ääniä.
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Kansainvälinen laki on
niin kuin voittaja sen lukee

Nykyään ääniä ei enää lasketa. Vaalipii-
reille ilmoitetaan etukäteen äänimäärät,
jotka ne julkistavat vaalien jälkeen. Uurnat
hävitetään laskematta, kuten eräs kunnan-
johtaja on salaa kertonut demokraattiedus-
tajille.

Kansainvälinen painostus on saanut Lu-
kashenkon hallinnon viime vuosina yrittä-
mään kasvojenpesua. Uusia murhia ja ka-
toamisia ei ole tapahtunut. Monet tunne-
tut aktivistit ja poliitikot istuvat väärenne-
tyistä jutuista pitkiä tuomioita.

Soros-säätiö ja muita kansainvälisiä ih-
misoikeusjärjestöjä on karkotettu. Läntiset
lehtimiehet kärrätään usein rajan taakse.
Vakoojapesiksi on syytetty etenkin Puolan
ja Tshekin lähetystöjä. Televisio todisteli
elokuvassa Agentti 590, miten kansalaisjär-
jestöt toimivat läntisten turvallisuuspalve-
luiden ohjauksessa.

Valko-Venäjän talous ja energiahuolto
ovat täysin riippuvaisia Venäjästä.

Kreml pitää Lukashenkoa arvaamattona ja
liian meluisana kumppanina, mutta hänen
diktatuuripolitiikkaansa Vladimir Putin ei
ole arvostellut. Valko-Venäjä on banaanita-
savalta, jossa Venäjän tiedustelupalvelut
operoivat vapaasti läpinäkymättömyyden
suojassa.

Venäjä ja Valko-Venäjä solmivat Jeltsinin
heikkouden aikana suurieleisen sopimuk-
sen liittovaltiosta. Suunnitelma on jäänyt
kuolleeksi kirjaimeksi.

Jeltsinille suunniteltiin toisen president-
tikauden jälkeen virkaa liittovaltion presi-
denttinä. Lukashenko haaveili valtakunnan
johtamisesta vuorovedolla Jeltsinin kans-
sa. Myös Putinin tulevaisuudensuunnitel-
missa liittovaltiohanketta pidetään varalla
jokerina.

Kolmanteen valtakauteensa Lukashenko
valmistautui viemällä läpi uusia lakeja, jot-
ka kieltävät ”parjaamasta” valtiollista jär-
jestystä, tasavaltaa, ministereitä ja erityi-
sesti presidenttiä.

”Joukkoluontoisten järjestyshäiriöiden”
valmistelusta voi saada kolme vuotta van-
keutta. Häkki heilahtaa myös, jos vetoaa ul-
komaihin tai kansainvälisiin järjestöihin ta-
savallan suvereniteetin ja turvallisuuden
tappioksi tai välittää Valko-Venäjän kieltei-
seen valoon saattavia tietoja ulkomaille.

– Vallanpitäjät pyrkivät estämään pro-
testit ja kasvattamaan pelon maksimaali-
seksi. Ilmeisesti Lukashenko pelkää kovas-
ti valtansa puolesta, arvelee Zubr-aktivisti
Atroshtshanka.

Eikä syyttä: Lukashenko on syyllistynyt
murhiin, laittomiin tuomioihin ja jättika-
valluksiin. Jos hän menettää yksinvaltansa,
hän menee väistämättä Milosevicin tietä.

Kansainvälinen
painostus on saanut
Lukashenkon viime
vuosina yrittämään
kasvojenpesua. 
Uusia murhia ja 
katoamisia ei 
ole tapahtunut.

ICJ
» Kansainvälinen tuomioistuin,
YK:n pääasiallinen oikeuslaitos, pe-
rustettu 1946, toimii Hollannin hal-
lintopääkaupungissa Haagissa.
» Voi käsitellä ja ratkoa vain itse-
näisten YK-jäsenvaltioiden välisiä
kanteita esimerkiksi talouspakot-
teista, rajariidoista ja sotatoimista.

ICC
» Kansainvälinen rikostuomiois-
tuin, perustettu 120 valtion sopi-
muksella 1998. Toimii Haagissa. Yh-
dysvallat ei ole mukana.
» Perustettu kansallisten tuomiois-
tuinten täydentäjänä käsittelemään
”vakavimpia kansainvälisesti mer-
kittäviä” rikoksia, erityisesti kan-

sanmurhia, sotarikoksia ja ihmisyy-
den vastaisia rikoksia.

ICTY
» Entisen Jugoslavian alueen so-
tarikoksien käsittelyä varten perus-
tettu erityistuomioistuin, toimii
Haagissa.
» Perustettiin YK:n päätöslausel-
malla vuonna 1993.

MUUT YK-ELIMET
» Ihmisoikeuskomitea, joka ko-
koontuu Genevessä tai New Yorkis-
sa, voi käsitellä yksityisten ihmis-
tenkin valituksia. Ihmisoikeustoimi-
kuntaa ollaan korvaamassa ihmisoi-
keusneuvostolla, jonka päätehtävä
on raportoida ja ehkäistä loukkauk-
sia ennalta.

IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN
» Jossain Euroopan neuvoston 46

jäsenmaasta asuva kansalainen voi
valittaa kansallisen viranomaisen
tai tuomioistuimen päätöksestä ih-
misoikeustuomioistuimeen, joka
toimii Strasbourgissa, Ranskassa.
Tuomioistuin voi määrätä jäsen-
maan korvauksiin väärin tuomitulle.

EY-TUOMIOISTUIN
» EU-maiden ja EU-toimielinten
väliset kiistat ratkaiseva sekä EU-
lainsäädäntöä tulkitseva elin. Toimii
Luxemburgissa. Ratkaisi esimerkiksi
suomalaisille mahdollisuuden tuoda
käytettyjä autoja muista EU-maista
ilman korkeita kotimaisia veroja.

WTO-PANEELI
» Ratkaisee Maailman kauppajär-
jestön 149 jäsenmaan väliset kaup-
pakiistat. Voi antaa esimerkiksi lu-
van rangaistustulleihin, jos joku
maa rikkoo kauppasopimuksia.

Kansainvälisiä
oikeustoimijoita

FAKTA

Se on väärin! Se on kansain-
välisen oikeuden vastaista!
Aina kun kuulee tuollaisia

huutoja, kannattaa suhtautua va-
rauksella. Vaikka maailmassa on
monenlaista kansainvälistäkin oi-
keutta, se ei ulotu läheskään kaik-
kialle. Sitä paitsi mitään maail-
manpoliisia ei ole pitämässä huol-
ta siitä, että kansainvälistä lakia
noudatetaan.

Laki ja oikeus ovat edelleen, täs-
sä globalisoituvassa nykyhetkes-
säkin, voimakkaasti kansallisval-
tioon sidottuja asioita. Kirjastosta
ei löydy kansainvälisen lain sää-
döskokoelmaa. Sama teko voi olla
rikos yhdessä maassa ja täysin lail-
linen toimenpide toisessa.

Niinpä puhuttaessa kansainvä-
lisestä oikeudesta on yleensä kyse
itsenäisten valtioiden tekemistä
sopimuksista ja niiden noudatta-
misesta. Valtion on etukäteen si-
touduttava sääntöihin, joiden no-
jalla se voidaan tuomita. Tai yrit-
tää tuomita.

Hienosti sanottuna kansainvä-
lisen oikeuden subjekteja ovat val-
tiot ja monikansalliset järjestöt.
Toisaalta kansainvälisen oikeuden
ratkaisut voivat vaikuttaa suoraan
yksityisiin ihmisiin ja yrityksiin.

Voisi jopa väittää, että työn,
kaupankäynnin ja muun arkielä-
män ylittäessä yhä enemmän val-
tioiden rajoja tarvitaan myös en-
tistä enemmän kansainvälistä oi-
keutta.

Tämä ei kuitenkaan ole suurin
ongelma, huomauttaa Helsingin
yliopiston kansainvälisen oikeu-
den professuuria hoitava Jarna
Petman.

– Ongelman nimi on fragmen-
toituminen eli pirstaloituminen.
Tarvitaan koko ajan erikoistu-
neempaa tietoa esimerkiksi ih-
misoikeuksista, ympäristöasioista
ja maailmankaupasta aina erik-
seen.

Oikeutta tai ainakin oikeutta ja-
kavia instansseja on enemmän
kuin koskaan ennen. Mitä puut-
tuu, on globaali oikeuskäsitys ja
maailmanlaajuinen moraali. Kan-
sainvälinen oikeus on entistä tek-
nisempää.

Kansainvälinen oikeus kuitenkin
on, ja tulee vielä pitkään olemaan,
enemmänkin politiikkaa kuin ju-
ridiikkaa.

Valtioita, sen poliittisia johtajia
tai kansalaisia voi tuomita vain oi-
keusistuimissa, joihin maat ovat
sitoutuneet sopimuksella.

Irakin entistä presidenttiä Sad-
dam Husseinia vastaan käydään
oikeutta Bagdadissa, koska Irak ja
etenkään Yhdysvallat ei ole mu-
kana Kansainvälistä rikostuo-
mioistuinta ICC:tä koskevassa so-
pimuksessa.

– Tämä on voittajan oikeutta
puhtaimmillaan. YK:kaan ei ole
millään lailla tässä prosessissa
mukana, eikä oikeudenkäyntiä pi-
detäkään legitiiminä kansainväli-
sen oikeuden näkökulmasta. Esi-
merkiksi puolustusasianajajan
mahdollisuudet ovat aivan liian
rajalliset, sanoo Petman.

– ICC olisi ollut helpoin vastaus
Saddam-kysymykseen, mutta sen
keinovalikoimaan ei kuulu esi-
merkiksi kuolemantuomio. Siksi
Yhdysvallat ja Irak halusivat
muun ratkaisun.

Kansainvälisen oikeuden mer-
kittävin rajoite onkin juuri se, että
suurvallan halutessa rikkoa sään-
töjä ei muilla ole paljon mahdolli-
suuksia vaikuttaa. Se ei tarkoita
silti sitä, ettei kansainvälistä oi-
keutta ole olemassakaan, Petman
huomauttaa.

– Tapahtuuhan normaalielä-
mässäkin toisinaan murhia ja rais-
kauksia, joista ei saada ketään tuo-
miolle. Se ei silti tuhoa itse oi-
keusjärjestelmää.

Siinä missä Saddamia syytetään
ja puolustetaan Irakissa, käytiin
Jugoslavian ex-presidenttiä Slo-
bodan Milosevicia vastaan taas
oikeutta Hollannin Haagissa.

– Hollanti on tyypillinen kohde,
muttei ainoa mahdollisuus. Esi-
merkiksi Ruandan sotarikoksia
käsitellään kansainvälisessä tuo-
mioistuimessa toisaalla Afrikan
maaperällä eli Tansaniassa, Jarna
Petman sanoo.

Kaikkine rajoituksineenkin kan-
sainvälinen oikeus vaikuttaa kaik-
kialla ja hiipii sisään arkielä-
määmmekin vaikkemme sitä itse
useimmiten huomaa. Suoma-
laisiin vaikuttavat eniten YK, EU,
Euroopan neuvosto ja maailman
kauppajärjestö WTO.

– Kun aamulla avaa radion, siel-
tä tulee ulkomaista musiikkia, jo-
hon sovelletaan kansainvälisiä te-
kijänoikeussäännöksiä. Kuppiin
kaadetaan kahvia, jonka myyntiin
kansainvälisen kauppaoikeuden
säännöt ovat luoneet omat kut-
kansa ja niin edelleen, Petman
luettelee.

Meihin suomalaisiin vaikutta-
vat etenkin Yhdistyneiden Kansa-
kuntien peruskirja sekä euroop-
paoikeus, sikäli kuin sitä enää voi
katsoa edes osaksi kansainvälistä
oikeutta.

– Perinteisimmillään kansain-
välinen oikeus tulee eteen ja toi-
mii esimerkiksi tapauksessa, jossa
suomalainen murhaa vaikkapa
englantilaisen Ranskassa. Tuol-
loin kolmella maalla on ihan pe-
rinteen ja vanhan tapaoikeuden
pohjalta lupa vaatia epäiltyä tuo-
mittavaksi maaperälleen. Jos ei
ole sopimusta, joka määrää oikeu-
denkäyntipaikan, niin maiden
edustajat yksinkertaisesti istuvat
pöydän ääreen ja sopivat asiasta,
Petman selvittää.

MATTI MÖRTTINEN
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PIRKANMAA12 TEKSTI: PIIA NYSTRÖM | KUVAT: RAMI MARJAMÄKI

Toijalan ja Viialan rajakyltti nö-
köttää yksinäisenä lumipen-
kassa kunnat toisiinsa liittävän
tien varrella. Toijalan kohdal-
le on töhritty mustalla tussilla

teksti ”city” eli kaupunki. Viialan päällä lu-
kee ”zoo” eli eläintarha.

Toijalalainen Päivi Lehmusvirta, 41, hi-
hittää ilkikurisesti tekstille, vaikka vitsissä
ei sinänsä mitään uutta olekaan. Hänen äi-
tiään, viialalaista Maija Koskivainiota, 66,
alkaa vähän hymyilyttää.

– Menit sitten sen lumikokkareen pääl-
le, että näyttäisit kuvassa minua pidem-
mältä, Koskivainio toteaa vieressä seisoval-
le tyttärelleen. 

– Totta kai, Lehmusvirta huudahtaa. 
Äidin ja tyttären välillä vaikuttaisi olevan

pientä kuntien välistä kisailua. Toijalalai-
suus ja viialalaisuus eivät ole haihtuneet
mihinkään, vaikka molempien kuntien val-
tuustot ovat edellisenä iltana äänestäneen
Toijalan ja Viialan yhteenliittymisen puo-
lesta.

– Tuleeko Viialasta siiten Akaan Viiala,
niin kuin Tampereella on Messukylän Vii-
ala, Koskivainio pohtii.

– Taitaa se sitten olla vaan pelkkä Akaa,
Lehmusvirta toteaa.

Naiset hiljenevät hetkeksi. Matka jatkuu
seuraavalle kyltille. 

Viialan keskustaan on matkaa kaksi kilo-
metriä. Yläpuolella oleva Toijala-kyltti
näyttää seitsemää kilometriä.

Maija Koskivainio asettuu kyltin eteen
seisomaan.

– Taitaa Viiala jäädä varjoon, hän sanoo
ja kurkkaa takanaan olevaa Viiala-kylttiä.

Sitten hän tuumii pieni hymy kasvoillaan,
että niinhän siinä taitaa käydä muutenkin.
Pieni Viiala jää liitoksessa isomman Toija-
lan jalkoihin.

– Kyllä te viialalaiset saatte olla täällä
ihan rauhassa, ei me teitä mihinkään Lem-
päälään ajeta, Päivi Lehmusvirta nauraa. 

Äiti on pienestä kiusoittelusta huolimat-
ta tyttärensä kanssa samaa mieltä. Hän tuu-
mii, että liitoksen mukana ei taida juuri mi-
kään muuttua ainakaan eläkeläisen näkö-
kulmasta. Kela ja verotoimisto ovat olleet
Toijalan puolella jo pitkään.

– Mutta kyllä meikäläinen on varmaan
aina viialalainen, hän toteaa.

Maija Koskivainion olohuoneessa viilettävä
Akseli Saarinen, 1 vuosi 8 kuukautta, ei
vielä tiedä Toijalasta, Viialasta tai Akaasta
mitään. Hän on eniten kiinnostunut mum-
munsa hyllyssä komeilevasta posliinikul-
hosta.

Maija Koskivainio ehtii saada kätensä vä-
liin juuri ennen kuin vikkelä tyttärenpoika
tiputtaa sen lattialle. Hän on antanut lap-
senlapselleen lempinimen ”termiitti”.

– Tuollaisia ne tulevaisuuden akaalaiset
sitten ovat, hän nauraa, kun Akseli kajaut-
taa ilmoille kuuluvan protestihuudon. 

Akselin äiti Sari Saarinen kaappaa pojan
hetkeksi syliinsä. Akseli kiemurtelee itsen-
sä kuitenkin nopeasti vapaaksi ja alkaa tut-
kia mummunsa televisiohyllyllä olevia vi-
deokasetteja.

– Kun kerroin omalle pojalleni, että Toi-
jalasta ja Viialasta tulee kaupunki nimeltä
Akaa, hän totesi, että sehän on ihan tyhmä
nimi, Päivi Lehmusvirta kertoo.

Jos vanhojen kuntien nimistä pitäisi vali-
ta jompikumpi, uudesta kaupungista tulisi
Lehmusvirran mielestä ehdottomasti Toi-
jala. 

Koskivainio pohtii kysymystä muutaman

Mitäs me 
akaalaiset
KUNTALIITOS | Äiti Maija Koskivainio
ja tytär Päivi Lehmusvirta ovat asuneet
kaksikymmentä vuotta eri kunnissa. 
Pian he saattavat palata saman 
kaupungin asukkaiksi, vaikka kumpikaan
ei ole aikeissa muuttaa mihinkään.

» Toijalan, Viialan ja
Kylmäkosken valtuustot
äänestivät liittymisestä
yhdeksi Akaan kaupun-
giksi keskiviikkona 15.3.

» Kylmäkosken val-
tuusto äänesti liittymis-
tä vastaan äänin 14-7.
Toijalassa liitoshanke
meni läpi yksimielisesti
ja Viialassakin se sai
selkeän enemmistön
äänistä.

» Akaan kaupungin
syntymiseksi Toijalan ja
Viialan valtuustojen on
vielä käsiteltävä uusi
hakemus ja annettava
sille hyväksyntänsä.

Mistä kyse

FAKTA
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Päivi Lehmusvirta, 41, 
Toijala 

» Viialalainen
– Äiti. Syntymäpaikka.
» Jaana Karrimaa
– Viialan kunnanjohtaja.
Tahtonainen.
» Viialan lukio
– Pitää säilyttää
» Akaa
– Hyvä juttu. 
» Perhe
– Tärkeä, tosi tärkeä. Mi-
ten sitä voi muuten kuvata.

Maija Koskivainio, 66, 
Viiala 

» Toijalalainen
– Tytär.
» Pauli Ihamäki
– Toijalan kaupunginjohta-
ja. Punainen.
» Toijalan lukio
– Tyttären tyttären koulu.
» Akaa
– Ollaan oltu ennenkin.
» Perhe
– Tärkeä. Meikäläiselle
kaikki kaikessa.

MITÄ TULEE MIELEEN?sekunnin: – Ihan sama, hän vastaa sitten
diplomaattisesti. 

Toijalan ja Viialan yhdistyessä äiti ja ty-
tär, palaavat pitkästä aikaa saman kunnan
asukkaiksi.

Koskivainio on asunut Viialassa vuodes-
ta 1952. Hänen kaikki viisi lastaan ovat viet-
täneet lapsuutensa Viialassa. 

Päivi Lehmusvirta muutti Toijalaan kak-
sikymmentä vuotta sitten. Entisestä viiala-
laisesta on tullut täysiverinen toijalalainen.

– Se on niin kaupunkilainen, kiusoittelee
isosisko Raija Rautiainen.

– Niin, ja äiti on maalainen, Maija Kos-
kivainio nauraa. 

Kahvipöytään on katettu keksejä, pullaa ja
viinereitä. Keittiön ikkunassa roikkuvat
Maija Koskivainion itse koristemaalaamat
verhot. Pimeä alkaa laskeutua nykyisen Vii-
alan, tulevan Akaan ylle.

Päivi Lehmusvirta kaivaa keittiön kaa-
pista valkoisen kahvimukin jossa on tam-
perelaisen jääkiekkoseuran kirvestunnus. 

– Tässä on äidin kahvimuki, hän esitte-
lee.

– Tappara, Maija Koskivaino hihkaisee
ja nostaa kädet ilmaan.

Hän nyökkää kohti olohuoneeseen vii-
pottavaa Akselia ja kertoo, että tyttärenpo-
jan perheessä kannatetaan Ilvestä. 

– Kovasti nuo ovat kyllä yrittäneet aivo-
pestä Tapparan puolelle, ilvesfani Sari Saa-
rinen kertoo. 

Jotkut asiat eivät muutu, oli kotipaikka
sitten Toijala, Viiala tai Akaa. 

» Aiheesta lisää sivulla 30.

”Kun kerroin omalle 
pojalleni, että Toijalasta 
ja Viialasta tulee 
kaupunki nimeltä Akaa,
hän totesi, että sehän 
on ihan tyhmä nimi”

Siinä vaiheessa, kun
Akseli Saarinen on
lukioiässä, Akaassa
saattaa olla vain yksi
lukio. Maija Koski-
vainio ja Päivi Leh-
musvirta arvelevat,
että Toijalan ja Vii-
alan yhdistyessa toi-
selle lukiolle saattaa
tulla lähtö. Toisaalta,
äitiä ja tytärtä epäi-
lyttää, miten oppi-
laat saadaan mahtu-
maan yhteen luki-
oon.

14 su|asiat 19. maaliskuuta 2006

RAPORTTI14 TEKSTI: TANELI HEIKKA | KUVAT: ERIIKA AHOPELTO, Chennai, Sriperumbudur

Nuoren miehen hento ääni
kaikuu yössä ämyreistä. Hän
vetää laulua ääni väristen,
antaumuksella ja vähän nuo-
tin vierestä:

– Kannum kannum nokia! Kannum kan-
num nokia! kaveri toistaa kertosäettä.

Paikalla olevat reilut sata intialaismiestä
tunnistavat biisin, ja laulaja saa kunnon ap-
lodit.

Olemme Perundarain pikkukaupungin
markkinapaikalla Etelä-Intiassa, Tamil Na-
dun osavaltiossa. Nokian myymäläauto on
kaartanut paikalle ja avannut ovensa. Vit-
riinit kimmeltävät yön pimeyteen ja esitte-
levät suomalaisen matkapuhelinvalmista-
jan uutuuksia.

Miesjoukko tungeksii ulkona juontajan
ympärillä, kun hän arvuuttelee filmitähtien
nimiä ja pyytää laskemaan sadasta alaspäin.
Välillä on sijaa yleisön lauluesityksille.

Nuori laulaja on äkännyt yhdistää viih-
teen ja päivän Nokia-ilosanoman. Laulussa
on tamilinkielinen sanaleikki: ”kannum no-
kia” tarkoittaa tässä yhteydessä rakastettu-
jen silmien kohtaamista. Täällä talvisella
torilla, yön viilentyessä alle 25 plusasteen,
kaikki tietävät, mitä laulu oikeasti tarkoit-
taa.

Se tarkoittaa, että Intian ja kylmästä
maasta tulevan matkapuhelinvalmistajan
katseet ovat kohdanneet. Nyt tunteet käy-
vät jo kuumina.

Perundarain 55 000 asukkaan pikkukau-
punki on etappi pitkällä matkalla. Bussi
puikkelehtii kylään pitkin mersujen, nor-
sujen, mopojen ja lehmien ruuhkauttamaa
pölyistä tietä. Kuuden hengen tiimi virittää
torille Nokia-viirit ja -portin.

Parhaillaan noin 20 tällaista iskuryhmää
kiertää Intian tuhansia kyliä ja maalaistaa-
jamia. Tarkoituksena on kertoa, mikä on
Nokian matkapuhelin ja miksi se kannat-
taa ostaa. Tapahtumasta on ilmoitettu pai-
kallislehdessä.

Perundarain torilla on lähes pelkästään
miehiä. Pikkukaupungeissa ja kylissä naiset

eivät liiku ulkona pimeän tultua.
Ramesh, 19-vuotias valokuvausliikkeen
pyörittäjä, on jo hurahtanut. Nuori mies on
tilannut Nokian ”Intia-mallin”, taskulam-
pulla ja pölysuojalla varustetun 1100:n,
mutta hän ei ole vielä saanut sitä. Rameshin
kaulassa roikkuu digitaalinen pokkarika-
mera, jolla hän kuvaa häitä ja muita perhe-
juhlia.

– Kun saan puhelimen, minut voidaan
tilata kuvaamaan, vaikka en olisikaan liik-
keessäni. Ilman puhelinta menetän tilauk-
sen, Ramesh selittää innoissaan.

Intian kansallispäivän iltana monet perun-
darailaiset istuvat kotona katsomassa tele-
visiosta itsenäisyyspäivän paraatia Delhis-
tä. Siellä suurvallaksi hamuava Intia ulkoi-
luttaa ydinkärkiohjuksiaan pitkin historial-
lista Rajpath-bulevardia.

Isänmaallinen on tunnelma myös Perun-

”Herää, Intia, herää!”
TALOUSKASVU | Nokian myymäläauto kiertää Intian maalaiskyliä levittäen kännykän
ilosanomaa. Putoaako siemen hyvään maahan? Lastaaja Kuppurajin ostopäätöksestä 
riippuu myös suomalaisten hyvinvointi.

darain torilla, missä Nokian markkinointi-
video pauhaa bussin nurkassa.

– Jaago, India, jaago!
Iskulause tarkoittaa: ”Herää, Intia he-

rää!” Laulu heijastelee Intian huiman ta-
louskasvun herättämää kansallista itsetun-
toa. Intia nousuun!

Videolla vilahtelevat Intian supertähdet:
Bollywood-legenda Amitabh Bachchan,
tenniskaunotar Sania Mirza ja ”maailman
nopein intialainen”, formulakuski Narain
Karthikeyan. Tumma miesääni laulaa No-
kia-sanomaa rullaavan jumputuksen päälle.
”Levitämme mobiliteettia koko maailmaan,
pysähtyä ei koskaan saa. Sun aika nyt herä-
tä on! Jaago, India, jaago!”

Suomalaisesta pikkukaupungista lähte-
nyt ilosanoma leviää Perundarain raitille,
jossa sitä imevät 38-
vuotias muovikaup-
pias Selvarithinam
ja tyttärensä Yamu-
nadeva, 7. Mies toi-
voo, että kännykäs-
tä tulee iso apu
muovibisneksen
pyörittämiseen.

– Minulla ei ole
lankapuhelinta, joten kun saan kännykän,
pystyn soittamaan ostajille heti, kun saan
tavaraa!

Nokian Intian tehdastoiminnan johtaja
Jukka Lehtelä istuu hymyilevänä toimis-
tossaan Chennaissa, Tamil Nadun pääkau-
pungissa. Intian rakkaus matkapuhelimiin
on nuori ja kukoistava.

– Kolmen, neljän vuoden päästä Intian
osuus maailman matkapuhelinmarkkinasta
lähenee kymmentä prosenttia, Lehtelä sa-
noo.

Myyntikäyrä on ponnahtanut kohti tai-
vasta yhtäkkiä. Matkapuhelinten määrä
maassa on nyt noin 85 miljoonaa. Alkuvuo-
desta menee rikki 100 miljoo naa, 200 mil-
joonan katto lävistetään 2006 – ja sitä rataa.

Buumi alkoi puolisentoista vuotta sitten.
Intian suurimmissa metropoleissa kännyk-

”Levitämme mobiliteettia
koko maailmaan, 
pysähtyä ei koskaan saa. 
Sun aika nyt herätä on!”

Myyntitiimin vetäjä Rupinder Singh näyttää
intialaismiehille, miten kamerapuhelimen ku-
via tulostetaan.

Muovikauppiaan ty-
tär Yamunadeva nä-
ki ensi kertaa kän-
nykkäkamerakuvan.
Isä Selvarithinam
odottaa Nokian
markkinoimasta hal-
vasta ”Intia-puheli-
mesta” helpotusta
liiketoimiinsa.
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kä on lähes joka kolmannella. Kaupungeis-
sa myydään runsaasti uusimpia kommuni-
kaattoreita ja kamerapuhelimia. Nokia on-
kin kääntänyt katseensa jo maaseudulle.

Kännykkäverkkoja viritetään alueille,
joilla lankapuhelimista ei ole koskaan kuul-
tu edes tuulten huminaa piuhoissa.

– Uskomme, että iso kasvu tulee maa-
seudulta, missä 70 prosenttia porukasta on,
Lehtelä sanoo.

Maaseutua kiertävät bussit ovat yksi kei-
no, jolla Nokia aikoo kanavoida tuhansien
pikkukylien rupiapurot kassavirran Gange-
siksi. Yhtiö haluaa olla hyvässä asemassa,
kun maaseutu räjähtää kasvuun.

– Kasvua on, ja täällä Intiassa se on jää-
kiekkomailatyyppinen kasvu, sanoo Lehte-
lä ja piirtää ilmaan lyhykäisen litteän lavan
ja sitten kattoon nousevan varren.

Intian maaseutu on alkanut herätä. Suo-
malaisten onneksi.

Kuinka tärkeä Intia on Nokialle – ja kuinka
tärkeä Suomelle? Suomi on vastikään jul-
kaistun tutkimuksen mukaan maailman
kymmenenneksi globalisoitunein maa. Se
tarkoittaa, että yhä suurempi osa suoma-

laisten yritysten tuloksesta kiskotaan ulko-
mailta. Voitoista sipaistaan verosiivu kou-
lujen, neuvoloiden ja vanhainkotien pyö-
rittämiseen.

Intia taas on maailman nopeimmin kas-
vava talous, jonka merkitys korostuu, kun
kehittyneempien talouksien moottori yskii.

Etelä-Aasian jättiläisen koneisto jyrähti
käyntiin 1990-luvun alussa, kun nykyinen
pääministeri Manmohan Singh oli valtio-
varainministerinä. Singh avasi Intian maa-
ilmankaupalle ja ulkomaisten investointien
voiteluaineelle. Tulos: maan talous kasvaa
kahdeksan prosenttia vuodessa.

Siksi pääministeri Matti Vanhanen esit-
teli virkaveljelleen alkuviikosta Delhissä ta-
vallista arvovaltaisemman liikemiesval-
tuuskunnan. Nokian pääjohtajan Jorma
Ollilan lisäksi siihen kuuluivat Metson
Jorma Eloranta, Wärtsilän Ole Johans-
son ja KCI Konecranesin Stig Gustavson.

Viesti on selvä. Intia haluaa myös val-
mistavan teollisuuden kärkimaaksi. Jotta
siihen päästään, maa tarvitsee nykyistä pa-
rempia teitä, satamia ja koneita. Niiden ra-
kentamisessa suomalaiset ovat parhaim-
millaan.

Avautumassa ovat massiiviset markkinat.
– Intian matkapuhelinmarkkinan kasvu

on voimakkaampaa kuin kokonaiskasvu
maailmalla. Totta kai Intia on meille tär-
keä, tehdasjohtaja Lehtelä sanoo.

Nokian markkinaosuudeksi Intian gsm-
puhelimissa arvioitiin viime vuonna jopa
75 prosenttia. Yhtiön asema on vankka,
mutta kilpailu Intiassa kovenee. Muutkin
valmistajat ovat haistaneet, että Intia on
keskellä potentiaalista aarreaittaa. Intian li-
säksi Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Lähi-
Itä ja Afrikka nousevat.

Millä ilveellä matkapuhelimet uppoavat In-
tiaan, jossa elää 450 miljoonaa ihmistä alle
dollarilla päivässä?

Nostetaanpa Lehtelän pöydälle torilla ta-
paamamme muovikauppias Selvarithinam
ja tyttärensä Yamunadeva.

Selvarithinamin kännykkäbudjetti on
3 000 rupiaa (58 euroa). Maailmassa on
miljardeja selvarithinameja, jotka seisovat
kulutusjuhlan portinpielessä. Heitä suur-
yritykset katselevat nyt ahnaasti. Jos ne
pystyvät painamaan tuotteensa hinnan riit-
tävän alas, aukeavat Selvarithinamille ovet
juhliin ja yrityksille aivan uudet markkinat.

– Jos puhelimen hinta menee alle 1 500
rupian (29 euron), niin se on täällä hyvin
kilpailukykyinen. Siihen hintaluokkaan
tuotteita alkaa pikkuhiljaa mennäkin, Leh-
telä sanoo.

Nokia on satsannut edullisiin peruspuhe-

limiin. Yhtiön 1100-peruskapula markki-
noitiin ”Intia-mallina”. Siinä on taskulamp-
pu sähkökatkojen varalta, pölytiivis näppäi-
mistö ja neljä intialaista kieliversiota.

Selvarithinamin puhelinrahat kerätään
yhteistaloudessa useammasta sukupolves-
ta. Avain tulevaisuuteen on oikeastaan pie-
ni Yamunadeva saparoissaan ja pullonpoh-
jalaseissaan. Hän roikottaa kädessään kiil-
tävälle paperille painettua esitettä uusim-
mista kamerapuhelimista.

– Kun tulotaso nousee, eivät he tyydy
yhteen puhelimeen. Samassa taloudessa

asuvien lasten perheet ostavat, sitten tule-
vat heidän lapsensa, Lehtelä sanoo.

– Samalla tavalla se kasvu menee kuin
muuallakin.

Perundarain torilla illan huipennus lähes-
tyy. Miesporukka tiivistää rivejään. On aika
esitellä uusimpia teknisiä ihmeitä. Myymä-
läautotiimin vetäjä Rupinder Singh kaivaa
taskustaan kamerapuhelimen.

Singh napsii miehistä kuvia, siirtää kuvat
tietokoneelle ja tulostaa. Monet lähtevät
täältä takataskussaan uusin ihme, kamera-
kännykällä otettu passikuva. Sellaisen saa
myös Kuppuraj, 32-vuotias lastaaja. Hä-
nellä on jo kännykkä.

– Toimin itsenäisenä lastausyrittäjänä.
Annan puhelinnumeron kuljettajille, ja he
soittavat minulle kun lastaajaa tarvitaan,
Kuppuraj sanoo.

Kuppurajilla on ollut puhelin vuoden. Sa-
maa laitetta käyttää koko perhe.

Himoitsemisen ja ostamisen psykologia
toimii Aasiassa samalla tavalla kuin lännes-
säkin. Perusmallin jälkeen halutaan lisä-
ominaisuuksia. Talouskasvu saattaa antaa
siihen mahdollisuuden.

– Voisin ostaa kamerapuhelimen. Mutta
vielä siihen ei ole varaa, Kuppuraj pohtii ja
näyttää kuvaansa, jossa tummat silmät kat-
sovat suoraan nokialaisen kamerapuheli-
men linssiin.

Nälkäisiin silmiin kannattaa katsoa sy-
välle. Niissä näkyy Suomen hyvinvoinnin
tulevaisuus.

Nokia on satsannut edullisiin perus-
puhelimiin. Yhtiön 1100-peruskapula
markkinoitiin täällä ”Intia-mallina”. 
Siinä on taskulamppu sähkökatkojen 
varalta, pölytiivis näppäimistö ja 
neljä intialaista kieliversiota.
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» Jukka Lehtelä lähetettiin
Espoosta Intiaan reilu vuosi
sitten. Tehtävä oli selkeä: pitäi-
si laittaa pystyyn matkapuhe-
lintehdas.

Nokian kymmenes matkapu-
helintehdas maailmassa toimii
nyt Sriperumbudurin kaupun-
gin laitamilla, 42 kilometrin
päässä Chennain metropolista.
Ensimmäisestä lapionpistosta
viime viikonloppun avajaisiin
kului kahdeksan kuukautta.

Urakka ei ole ollut helppo.
Kun tehdasalueen aitaa alet-
tiin vetää, kävi ilmi, että tontil-
la oli kyläläisten käärmejuma-
lan palvontapaikka. Sitä ei us-
kallettu hävittää, vaan aitaan
piti tehdä mutka.

Syksyllä alkoivat sateet.
Chennaissa sataa monsuuniai-

kaan tavallisesti puoli metriä.
Nyt vettä tuli kaksi metriä.
Työt keskeytyivät lähes täysin,
koska 1 500 ihmisen työmaal-
le pääsi vain jokunen sata ih-
mistä. Loput olivat kotona tul-
vivien teiden vankeina.

Alkuvaikeuksien jälkeenkin
Intia on edelleen haastava toi-
mintaympäristö. Esimerkiksi
ajoaika Chennaista tehtaalle
saattaa olla jopa kolme tuntia.
Jopa sata rekkaa päivässä ma-
telee tehtaalle norsujen, mo-
pojen ja riksojen ruuhkautta-
mia teitä.

Liikenneoloihin puuttunees-
ta Lehtelästä on tullut Chen-
naissa yhteiskunnallinen vai-
kuttaja, jonka ehdotuksista
keskustellaan lehdissä.

– Julkinen liikenne ei ole
tehokasta. Olen pyytänyt heitä
rakentamaan joko metron tai
junaradan, hän sanoo.

Nyt yhtiö kuljettaa suuren
osan henkilöstöstä töihin
40–50 bussilla.

– Haemme työntekijät mel-
kein kotoa. Bussi on sen verran
korkea, että se kyllä menee
puolen metrin vedessä. Lisäksi
naisten yötyö on Intiassa uusi
asia. Heidät viedään yövuoros-
ta niin lähelle kotiovea kuin
mahdollista, Lehtelä sanoo.

Intiassa infrastruktuuri-
hankkeiden suunnittelu alkaa
yleensä silloin, kun valmista
olisi pitänyt jo olla.  Lehtelän
mukaan nokialaiset ovat kui-
tenkin uutta sukupolvea.

– He voivat olla töissä 16

tuntia päivässä. Heillä on aivan
uskomaton into ja halu saada
asioita eteenpäin.

Tehtaan ympärille nousee pie-
ni teollisuuskaupunki. Tontille

on varattu tilat kymmenelle
Nokian alihankkijalle. Kolmen,
neljän vuoden päästä alueella
on töissä 10 000 ihmistä.

Nokian tulo Chennain ku-
peeseen oli osavaltiolle voitto.
Nokiasta kilpailivat myös Ban-
galore, Mumbai ja Delhi.
Chennain hyväksi toimivat
suhteellisen moderni lento-
kenttä ja koulutettu, edullinen
työvoima. Osavaltiossa ei ole
samanlaista palkkakilpailua
kuin ylikuumentuneessa In-
tian piilaaksossa, Bangalores-
sa. Kännyköiden kokoonpa-
nossa liikutaan 50–100 euron
kuukausipalkoissa. Lisäksi No-
kia saa alueella verovapauden
investoinneista ja osittaisen
vapautuksen yritysverosta
kymmeneksi vuodeksi.

Chennain liepeille nousee 10 000 työntekijän Nokia-teollisuuskaupunki

RAPORTTI

Kiina

Sri lanka

Intian valtameri

INTIA

Delhi

Mumbai

Pakistan
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Chennai

Tamil Nadu
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Nuori intialaisisä Dhana Kha-
ra heristää korviaan. Ulko-
maalainen pastori kertoo:

– Kotimaassani poika nimeltä Ri-
ku joutui vakavaan liikenneonnetto-
muuteen. Rikun puolesta rukoiltiin,
mutta pojan tila kävi yhä huonom-
maksi. Kun toivoa ei enää ollut, lää-
kärit päättivät kytkeä hengityskoneen
pois, vieras kertoo.

Mutta juuri silloin Rikun aivoissa
havaittiin elämän värähdys.

– Hallelujaa! Monta sataa in-
tialaista käsiparia nousee kohti kat-
toa.

Tätä varten he ovat tulleet. Dhana
Khara on vaimonsa Biujulin kanssa
tuonut lapsensa tänne satojen kilo-
metrien päästä. Viisivuotias Martin
ja nelivuotias Maria ovat sairaana.
Vanhemmat ovat kuulleet, että tohto-
ri Markku Koiviston rukous paran-
taa.

Sali on kuin jättikokoinen seuro-
jentalo. Parimetrinen nokialaispapin
pää hymyilee julisteessa, jonka teksti
hehkuttaa: ”Chennain sielujen herä-
tyskampanja. Puhuja tohtori Markku
Koivisto, Kansojen Profeetta.”

Koiviston tarina jatkuu. Riku para-
ni, ja pian hän nousi saarnaspönttöön
julistamaan. Mikä ihme!

– Hallelujaa! Huraa! yleisö innos-
tuu. 

Intialainen luterilainen piispa lu-
kee synnintunnustuksen ja julistaa
synninpäästön.

– Nyt kaikki on okei, Koivisto sa-
noo mikrofoniin. Nokian herätysliik-
keen kampanja Etelä-Intian metro-
polissa Chennaissa on alkamassa.

Koivisto on se entinen Nokian seura-
kunnan kirkkoherra, joka reilut 15

vuotta sitten aloitti kirkossaan tors-
tai-iltojen herätyskokoukset.

Sittemmin kaatajapappi on vedetty
lööppeihinkin. Sitä ei kuitenkaan tie-
detä, että Nokian Missio on maail-
manlaajuinen operaatio. Koivisto on
Intiassa yhdeksättä kertaa.

– Kuin Lempäälässä kävisi, Koi-
visto sanoo mutustaessaan iltatilai-
suuden jälkeen possuwokkia chen-
nailaisen loistohotellin thai-ravinto-
lassa.

Että oikein Kansojen Profeetta?
– Se ei ole minun keksintöni!

Olemme yrittäneet karsia näitä
ylisanoja, joita Intiassa harrastetaan,
Koivisto selittää vähän nolona.

Koivisto vetää Intiassa kolmipäi-
väisen herätyskampanjan: paikalliset
käyttävät sanaa crusade, ristiretki.
Malli on amerikkalainen. Nokian pro-
feetta lentää paikalle kuin yritysjoh-
taja, saarnaa hengellisen pörssikurs-
sin nousuun, ja palaa pääkonttoriin.

Viimeiset kvartaalit ovat käsillä, ti-
linpäätös on lähellä. Tuleeko tulosta?

– Käännyttäminen on Tamil Na-
dun osavaltiossa kielletty laissa. Siksi
en pyytänyt tänään uskoon haluavia
tulemaan eteen. Se on vaarallista.
Pyysin vain nostamaan käden ylös.
Melkein kaikki nostivat. En ole oikein
varma, ymmärsivätkö he mistä oli ky-
symys, Koivisto pohtii.

Seuraavana aamuna kampanja jat-
kuu 400 pastorin ja seurakunta-aktii-
vin koulutustilaisuudella. Pieni viik-
sekäs mies ravaa pitkin Chennain Pe-
lastusarmeijan suurta lavaa kuin pis-
toksen saaneena. Nokian herätyksen
Intian-johtaja pastori V.V. Raju on
vauhdissa.

– Suomi on hyvä maa, koska se tuo

evankeliumia tänne, missä ihmiset ja-
noavat sitä. Miljoonat menevät joka
sekunti helvettiin. Kirkon tehtävänä
on pelastaa heidät. Menkää korjaa-
maan satoa! Herätkää! Herätkää! He-
rätkää! Raju ravistelee.

Monet kuulijoista ovat itseoppinei-
ta tai pikakoulutettuja saarnaajia.

Ulkomaalainen teologian tohtori
astuu lavalle tomaattikeittoa mainos-
tavassa pikeepaidassa. Koivisto ker-
too, kuinka kourallisesta ihmisiä al-
kanut herätys on Suomessa kasvanut
tuhansien liikkeeksi.

– Halleluja! kansa vastaa.
Koivisto laskeutuu alas lavalta ylei-

sön joukkoon. Hän kertoo vitsejä, pi-
tää laululeikin ja näyttelee. Monia
moinen hymyilyttää.

Sitten tulee opetuksen ydinsisältö.
Jumala kutsuu pastoreita nyt lopun
ajan apostoleiksi. Se tietää vaikeuk-
sia. Silti kaikki on mahdollista, kun-
han vain saa Jumalan voitelun.

On aika voiteen virrata. Koivisto ot-
taa esiin pienen pullon öljyä ja nostaa
sen ilmaan. Pastorit tungeksivat jo-
noon, ja suomalainen sipaisee öljy-
pisaran jokaisen otsaan.

Baptistikirkon naisten raamattupii-
rin vetäjä Vijayakumari palaa hy-
myilevänä: – Sain kokemuksen, että
kasvoin Hengessä ja että minun teh-
täväni on julistaa.

Koivisto tekee lähtöä. Ennen iltati-
laisuutta on levähdettävä hotellilla.
Silloin hänen luokseen tuodaan äiti,
sylissään heiveröinen pikkulapsi.
Blessi on 11 kuukautta, mutta tuskin
puolivuotiaan kokoinen, laiha ja it-
keskelevä.

– Lääkärit sanovat, että hänellä on
reikä sydämessä ja maksavika, ja että
hän kuolee, sanoo murheen murtama
Shanti-äiti.

Koivisto painaa kätensä äidin ja
lapsen päälle. Rukous valuu hiljaa
liikkuvien huulten välistä. Tytön koh-
talo ei muutu. Köyhän perheen pikku
tytöllä ei ole tässä maassa koskaan ol-
lutkaan muuta toivoa kuin armo.

Intiassa on ennen Koiviston kiertuet-
ta noin 24 miljoonaa kristittyä, joista
puolet on protestantteja. Määrä tun-
tuu suurelta, mutta Intian väestöstä
se on 2,3 prosenttia.

Kristinuskon painopiste on siirty-
nyt kehitysmaihin. Karismaatikot las-
kevat määräkseen, helluntailaiset
mukaan lukien, 700–800 miljoonaa.
Se hipoo jo katolisen äitikirkon ko-
koa.

Koiviston kokouksissa käy hellun-
tailaisia, baptisteja, luterilaisia, ang-
likaaneja ja vapaakirkkojen jäseniä.
Useimmat Intian kokouksen osallis-
tujista ovat alakastisia, köyhiä kristit-
tyjä, mutta Nokian herätys käännyt-
tää myös hinduja. Yhtenä houkutti-
mena on kastin ikeestä vapautumi-
nen.

Koivisto tunnustaa, että hän ei oi-
kein tiedä, miten intialaiset kokevat
hänen työnsä täällä.

– Kyllähän me ihan pihalla ollaan,
mitä tämä on ja mitä on intialainen
ajatusmaailma, Koivisto sanoo.

Hän luottaa paikallisen organisaa-
tion kykyihin. Nokia Missiolla on Vi-
sakhapatnamissa koulu, päiväkoti ja
orpokoti. Pastori Rajun lisäksi liik-
keellä on 20 osa-aikaista työntekijää.

Illalla Koivisto opettaa intialaisille
suomea. Kun lauletaan ”Kiitos Her-
ralle”, vasen puoli salia nousee ylös;
kun lauletaan ”halleluja”, oikea puoli
nousee ylös. Tämä on uutta ja haus-
kaa. Dhana Khara hymyilee ensim-
mäisen kerran näiden päivien aikana.

Koivisto lupaa Jumalan parantavan
vaivaiset. Tunnin saarnan ja siunaus-
jonon jälkeen hänelle tulee kiire
Frankfurtin koneeseen. Valkoisen au-
ton ovet avataan ja Kansojen Profeet-
ta poistuu.

Penkissä Dhana Khara puristaa
poikaansa kainaloonsa. Mies hymyi-
lee hieman ja keikuttelee päätään
myöntymisen merkiksi.

Lapset voivat kuulemma hyvin.

TANELI HEIKKA, TEKSTI JA KUVA

Lopun ajan apostoli tomaattipaidassa
NOKIAN MISSIO| Herätysjohtaja
Markku Koivisto käännyttää nyt Intiaa.
Chennain yössä ”kansojen profeetan”
parannettavaksi tuotiin sairaita lapsia.

Nokialainen herätyspastori Markku Koivisto kiertää Intiassa parantamassa, rukoilemassa ja käännyttämässä hinduja. Chennain illassa hänen lähin luottomiehensä on
pastori V.V. Raju.
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Hän on maailman johtavien
intellektuellien tuoreim-
massa listassa sijalla 52. Ti-
me-aikakauslehti määritte-
li viime kesänä hänet maa-

ilman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen
joukkoon.

Häntä itseään listat lähinnä naurattavat:
– Ne ovat pelejä, joita ihmisten on haus-

ka pelata. Vain hupsu ottaa ne vakavasti.
Esimerkiksi Timen lista uusiutuu vuosit-
tain. Se siis kertoo, että yhtenä päivänä si-
nulla on valtavasti vaikutusvaltaa, ja seu-
raavassa hetkessä ei yhtään.

Hän on historioitsija, joka haluaa olla
mieluummin nykyhetken kuin menneisyy-
den tutkija. Erään määritelmän mukaan
muut historioitsijat kirjoittavat kirjoja hyl-
lyihin, mutta hänen teoksensa makaavat
enimmäkseen avonaisina päättäjien työ-
pöydillä.

George W. Bush kuuntelee häntä, jos ha-
luaa tietää jotain Euroopasta.

Mies itse ei edelleenkään innostu omas-

Viisas
mies
kävi
kylässä

ta vaikutusvallastaan: – Vaikutusvaltaa on
sillä, jolla ihmiset luulevat sitä olevan. Sitä
mitataan peilillä, hän lisää.

Hän on professori Timothy Garton
Ash – tutkija, kirjailija, kolumnisti ja en-
nen kaikkea ajattelija.

Olipa hän itse miten skeptinen tahansa,
häntä kuunnellaan ja siteerataan maail-
malla poikkeuksellisen innokkaasti.

Garton Ash kysyy häntä Helsingin Sääty-
taloon kuulemaan tulleilta, ovatko nämä
eurooppalaisia. 

Lähes kaikki viittaavat myöntävän vas-
tauksen merkiksi. Yksikään ei kehtaa kiel-
tää eurooppalaisuuttaan.

TGA, kuten häntä myös usein tituleera-
taan, määrittelee myös itsensä eurooppa-
laiseksi. Mutta on hän muutakin.

– Olen oxfordilainen, lontoolainen, eng-
lantilainen, britti, eurooppalainen, kan-
sainvälisen englanninkielisen yhteisön jä-
sen, maapallon asukas ja ihmisrodun edus-
taja.

Entä mistä syntyi Eurooppa? Kuka oli en-
simmäinen eurooppalainen?

Tarustosta löytyy foinikialainen prinses-
sa Europa, jonka ylijumala Zeus valkoisek-
si häräksi muuntuneena kuljetti nykyisen
Libanonin alueelta selässään Kreetalle.

– Europa olikin siis Euroopan ensim-
mäinen laiton maahanmuuttaja, Garton
Ash todistaa.

Perään hän kuvailee, miten tämän päivän
kreikkalainen rajapoliisi olisi pyörittänyt
päätään kuunnellessaan pikku prinsessan
tarinaa härkämatkasta ja sitten määrännyt
tämän palautettavaksi lähtömaahan.

TGA yksilöi eurooppalaisuuden määritte-
lyjä, joita löytyy esimerkiksi historiasta ja
sanakirjoista: valkoihoinen, syntyperäinen,
kristitty, koulutettu, sivistynyt ainakin
omasta mielestään, yleensä länsieurooppa-
lainen sekä Euroopan unionin tai ainakin
jonkinlaisen poliittisen Eurooppa-projek-
tin kannattaja.

Professori huomaa jossain luentonsa vai-
heessa myös yleisönsä edustavan erästä eu-
rooppalaisuuden ilmikuvaa: keski-ikäisiä,
enimmäkseen miehiä ja puvut päällä.

Juuri näissä määrittelyissä ovat ongel-
mat, jotka ovat saaneet koko eurooppalai-
suuden käsitteen ajamaan päin seinää il-
man jarruja. Valkoiset, alkuperäiset kristi-
tyt ovat enää vähemmistö. Vielä pienempi
vähemmistö ovat keski-ikäiset miehet pu-
vuissaan.

Ash napauttaa kannettavastaan seuraa-
van kuvan videotykin kautta seinälle. Siinä
on tämän päivän eurooppalaisia. Muslimi-
naisia kasvot peittävissä hunnuissaan,
shoppailevia nuoria. Alimpana oikealla nä-
kyy yksi Lontoon viimekesäisistä metro- ja
bussiterroristeista King’s Crossin aseman
turvakamerakuvassa.

Näky puistattaa vieläkin. Puoli tuntia
nauhalle tarttumisen jälkeen tuo välinpitä-
mättömän näköinen nuori mies, syntype-
räinen eurooppalainen, räjäytti itsensä ja
joukon sivullisia hengiltä.

Eurooppalaisuus muuttuu aina vain vai-
keammaksi määritellä. Yhtä vaikeaa on
maantieteellisen Euroopan rajojen vetämi-
nen. 

Onneksi viisas alustaja on kehittänyt aja-
tuksen, joka tekee tarpeettomaksi miettiä
loputtomiin sitä, kulkeeko Aasian ja Eu-
roopan erottava viiva Uralilla ja Bosporin-
salmessa.

– Eurooppa ei lopu, vaan se hiipuu ja
vaihtuu hiljalleen Aasiaksi pitkin Venäjää
ja Turkkia.

Turkin itälaita enää ole Eurooppaa. Sitä
ollaan kuitenkin liittämässä EU:hun ajan
mittaan. Garton Ash toteaa realistina, että
Turkille olisi todella tarjottava jotain muu-
ta kuin täyttä unionijäsenyyttä, jos nyt ol-
taisiin aloittamassa alusta.

– Nyt Turkin kaikki uudistuminen on
kuitenkin kiinni siitä, miten hyvin turkki-
laiset luottavat EU:n lupaukseen jäsenyy-
den toteutumisesta.

– Siksi olen Turkin jäsenyyskysymyk-
sessä periaatteessa vastaan, mutta käytän-
nössä puolesta, TGA naurahtaa.

Tutkijalla on varaa olla vilpitönkin. Kun-
pa poliitikoillakin riittäisi joskus sekä ka-
pasiteettia että selkärankaa sanoa asioita
yhtä suoraan.

Usko Eurooppaan on koetuksella. Sen nä-
kee niin viime kesän kansanäänestyksistä
kuin mielipidemittauksistakin. Garton Ash
tiivistää syyt kolmeen asiaan: laajentumi-
nen, maahanmuutto ja tyytymättömyys yh-
dentymisen ulottumiseen yhä syvemmälle,

ihmisten arkea sivuaviin asioihin.
Entinen komissaari Franz Fischler on jo

pelotellut Euroopan unionin olevan histo-
rian ensimmäinen imperiumi, joka hajoaa
ennen kuin se ehtii syntyäkään.

– EU ei ole valtio, eikä siitä tule valtiota.
Se on kuitenkin omalaatuinen imperiumi,
jota historiallisesti eniten muistuttaa En-
simmäinen valtakunta eli Pyhä saksalais-
roomalainen keisarikunta.

Se sai alkunsa vuoden 843 Verdunin so-
pimuksessa – ja kesti ainakin muodollises-
ti tuhat vuotta.

Historioitsijana TGA tietää, että impe-
riumeilla on tapana kaatua. Siitä huolimat-
ta professori uskoo, että 30 vuoden kulut-
tuakin on olemassa jotain, mitä kutsutaan
Euroopan unioniksi.

Onhan EU siitä poikkeuksellinen impe-
riumi, että siihen jonotetaan jäseneksi.

– Kaikkine puutteineenkin se on kansa-
laisvaltiota paremmin sovitettu kohtaa-
maan 21. vuosisadan globaaleja haasteita,
kuten ilmastonmuutosta ja maailmankau-
pan ongelmia.

EUROOPPALAISUUS |
Nykyhetken historioitsija 
Timothy Garton Ash uskoo
EU-imperiumin kestävän
vielä 30 vuotta

”EU ei ole valtio, eikä siitä
tule valtiota. Se on kuitenkin 

omalaatuinen imperiumi, 
jota historiallisesti eniten 
muistuttaa Ensimmäinen 

valtakunta eli Pyhä saksalais-
roomalainen keisarikunta.”

Kun tämän päivän his-
torioitsija puhuu, ylei-
sö kuuntelee.
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» Syntynyt 12. heinäkuuta 1955
Lontoossa
» Historioitsija, kirjailija ja ko-
lumnisti
» Eurooppa-tutkimuksen kes-
kuksen johtaja Oxfordin yliopis-
ton St. Antony’s Collegessa
» Useiden arvostettujen tie-
deakatemioiden jäsen
» Kirjoittanut kahdeksan kirjaa,
joista tuorein Free World (Ran-
dom House, 2004) käsittelee
Euroopan ja Amerikan suhteita
» Palkittu mm. Somerset Maug-
hamin palkinnolla ja Prix
Européen de l’Essai -palkinnolla
» Säännöllinen kolumnisti mm.
Guardian- ja New York Review of
Books -lehdissä
» Sai maanantaina Kullervo Killi-
nen -palkinnon, joka on nimetty
sotien jälkeisinä vuosikymmeni-
nä vaikuttaneen maineikkaan
suomalaisen meriupseerin, jour-
nalistin ja kansainvälisen politii-
kan vaikuttajan mukaan

Timothy
Garton Ash

» Joku neropatti ( joka ei ollut
Henry Kissinger, vaikka niin
väitetään) valitti, että Euroo-
palta puuttuu puhelinnumero.

Professori Timothy Garton
Ashin mielestä Euroopalta
puuttuvat aivot.

Rumemmin sanottu kuin
tarkoitettu. Garton Ash näet
tarkoittaa, ettei nykyinen EU
ajattele strategisesti. Se lähin-
nä reagoi tapahtumiin.

– Joskus voi olla sotkuista,
mutta silti tulee tulosta. Ukrai-
nan oranssin vallankumouksen

tapauksessa EU:n politiikka oli
täysin improvisoitua, mutta se
oli aika hyvää. Eikä olekaan
niin tärkeää, miten tehdään,
jos tiedetään, mitä tehdään. 

Ukrainan esimerkki on nyt
ajankohtainen, sillä edessä on
seuraava testi, joka huolestut-
taa professoria kovasti: Valko-
Venäjä. Ensi yö voi olla alku-
soittoa vaikkapa seuraavalle
vallankumoukselle. Garton
Ash maalaa tilannekuvan val-
miiksi.

– Oppositio, joka väittää et-
tä vaalit ”varastettiin”, kutsuu
kansaa mielenosoituksiin pre-
sidentti Aleksandr Lukas-
henkoa vastaan. Viranomaiset
eivät halua uutta Ukrainaa, jo-

ten protestit pyritään vaienta-
maan, jos ne yltyvät suuriksi.

Kysymys kuuluu, onko unio-
ni miettinyt reaktionsa val-
miiksi.

Toinen yksinvaltias, Jugosla-
vian entinen presidentti Slo-
bodan Milosevic kuoli selliin-
sä Hollannissa ennen kuin
kansainvälinen tuomioistuin
ehti lukea hänelle tuomiota.

Garton Ash pyyhkäisee yh-
den myytin saman tien roskiin.

– On väärin väittää, että hän
pääsi väistämään vastuunsa.
On toki sääli, ettei hän elänyt
niin pitkään, että olisi kuullut
tuomionsa, mutta ei hän ka-
rannut oikeudelta.

– Tämä oli ensimmäinen
kerta sitten Nürnbergin – ei
vaan ensimmäinen kerta kos-
kaan, kun entinen valtionpää-
mies on kuollut vankeudessa,
missä hän on ollut odottamas-
sa tuomiota hirmuteoistaan.
Tämäkin on valtava edistysas-
kel, jota ei sovi aliarvioida.

Jotta EU voisi suunnitella stra-
tegiaansa, sen olisi saatettava
voimaan ainakin osa vaikeuk-
siin ajautuneen perustuslaki-
sopimuksen uudistushank-
keista.

– Perustuslaki sinänsä on
kuollut. Tarvitaan uusi halli-
tustenvälinen konferenssi, to-
dennäköisimmin vuoden 2007

loppupuolella. Unioni tarvit-
see esimerkiksi sille suunnitel-
lun ulkoministerin ja tämän
alaisen ulkosuhdepalvelun.

Garton Ash huomauttaa, et-
tä yritys saada osia perustus-
laista voimaan sisältää riskin,
että jotkut maat haluavat avata
jo sovittuja asioita. Hän mai-
nitsee ohimennen, että Suomi
haluaa ehkä vielä kaataa aja-
tuksen ”EU-presidentistä” eli
pysyvästä huippukokousten
puheenjohtajasta.

Tyhmä toimittaja havaitsee
vasta kotona, että siinähän
saattoi olla uutinen. Haastatel-
tava oli ollut juuri lounaalla ul-
koministeri Erkki Tuomiojan
kanssa.

FAKTA

Euroopalla
ei ole aivoja

Timothy Garton Ash katselee Eurooppaa syvällisellä tavalla, joka kiinnostaa päättäjiäkin. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Tapani
Vaahtoranta kiidätti Ashia eduskunnan ulko-
asiainvaliokuntaan.
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Puntit tasan Kiinan kanssa

» Ulkomaalaiset varastavat kulttuuripe-
rintöämme, valittelee Kiinan hallituksen
virallinen lehti China Daily.

– He ovat menneet jo niin pitkälle, että
kutsuvat meitä opiskelemaan maihinsa
kiinalaista kulttuuria, toteaa apulaiskult-
tuuriministeri Zhou Heping.

Paheksunnan taustalla on se, että Kii-
nan lounaisosissa elävän miao-kansan pu-
kuja ja arvoesineitä on siirtynyt viime ai-
koina kiihtyvällä vauhdilla muualle. Län-

simaiset ostajat saavat perinnetavaraa
suhteellisen halvalla, mutta myyjille tulot
voivat tuottaa omaisuuksia. 

Puntit näyttävät menevän pikku hiljaa
tasan. Kiinalaiset ovat pitkään tehneet
länsimaisia merkkituotteita luvalla ja lu-
vattomasti – ja vieneet työpaikkoja. Glo-
balisaatio liikuttaa arvokasta ja halpaa ta-
varaa joka suuntaan.

Sarjiksella itsemurhaiskuun
» Palestiinalaisjärjestö Hamas kiistää, et-
tä se rohkaisisi lapsia sarjakuvamaisella
nettisivulla itsemurhaiskuihin.

Al-fateh.net -sivustolla ilmestyi tällä vii-
kolla tarina tytöstä, joka tietoisesti johdat-
telee israelilaisia sotilaita pommiansaan –
ja kuolee itse sankarillisesti räjähdykses-
sä. Suhad-tyttö lepää lopussa kuolleena
ruohikolla. Hänen kasvoillaan on hymy,
koska hän koki marttyyrikuoleman.

Israelailaisen Palestinian Media
Watchin (PMW) johtaja Itamar Marcus
sanoi, että kysymyksessä on Hamasin vi-
rallinen sivu kuten ovat palestine-
info.com and palestinegallery.com.

Hamasin virkailija Farhat Abu-Assad
totesi, että monet islamilaiset nettisivujen
ylläpitäjät tukevat Hamasia, mutta ei se
tee niistä järjestön sivuja.

Aina sama mies
» Kirjallisuuspalkintoja on Suomessa jo
niin paljon, että osa hukkuu tulvaan. Hil-

jakkoin jaettu ensimmäinen Vuoden afo-
rismikirja -palkinto ei herättänyt huo-
mioita juuri missään. 

Osasyynä taisi olla se, että valinta oli
turhan itsestään selvä. Kunnian sai alan
guru Markku Envall teoksestaan Ja Job
antaa anteeksi. Hän sai Finlandia-palkin-
non vuonna 1990 kokoelmasta Samurai
nukkuu.

Tosi kovien aforistikkojen määrä on
Suomessa niin pieni, että heidät on kaikki
pian palkittu. Viime vuonna perustettu
Aforismiyhdistys tosin totesi, ettei vuoden
kirjan valinta ollut helppoa. Yhdistyksen
kokoaman listan mukaan teoksia julkais-
tiin vuodessa yli 20 ja taso oli hyvä.

Lisäksi tuli varmaan jokunen omakus-
tanne. Ja runsaasti hiljaa yöllä kotona en-
nen nukkumaan menoa lausuttuja, jotka
ovat aina aivan loistavia.

Obeliskit liikkeelle
» Jokohan pian lähtevät Luxorin obeliski
Pariisin Concorden aukiolta ja Kleopatran
neula Lontoon Westminsteristä takaisin
kotiinsa Egyptiin? Mallikansa, ruotsalai-
set, nimittäin näyttää esimerkkiä. 

Ruotsi palautti Kanadasta tuodun hais-
la-intiaanien toteemipaalun takaisin sinne
minne se kuuluu. Tukholmassa museossa
ollut 134-vuotias toteemi luovutettiin juh-
lallisesti takaisin heimon edustajille.

Haislat pystyttivät 9-metrisen paalun
vuorelle Kitlope-joen rantaan Brittiläi-
seen Kolumbiaan. Toteemi siirrettiin hä-
märäperäisesti Ruotsiin 1920-luvulla.

PIKKUASIAT

Koonnut Pekka Mikkola

Tosi kovien 
aforistikkojen
määrä on 
Suomessa niin 
pieni, että heidät
on kaikki pian
palkittu. 

Miao-kansa on viidenneksi suurin Kiinan 
virallisesti tunnustamista 56 etnisestä ryh-
mästä. Miao-kielestä käytetään myös nimeä
hmong.

Ruotsin kulttuuriministeri Leif
Pagrotsky (vas.), haisla-heimon
edustaja Sam Robertsson ja inti-
aanipäällikkö G'psgoloxin totee-
mi. Paalu oli luvattomassa lainas-
sa yli puoli vuosisataa.

SCANPIX
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Millaista on kasvaa tyhjiössä niin
kuin tähti?
Juhani Ahvenjärvi: Niin olen
pullollani (Yhä kiihtyvä tauko.
Teos, 2005).

Tähtitieteen dosentti Hannu
Karttunen vastaa:

– Tähti kasvaa hyvin erilaisissa
olosuhteissa kuin mihin me
olemme tottuneet. Meidän tunte-
mistamme elämänmuodoista tyh-
jiössä voi selviytyä vain alkeelli-
nen virus.

– Avaruudessa on lähes tyhjää.
Siellä täällä on muutama mole-
kyyli, vähän kaasua ja tihentymiä.
Avaruuden tyhjiö on silti tyhjem-
pi kuin laboratoriossa tehty.

– Meille tyhjiö on vihamieli-
nen paikka. Paineettomassa tilas-
sa ihminen kuolee aika pian. Sy-
vänmerensukeltajat tietävät, mi-
ten vaarallista on nousta liian no-
peasti syvyyksistä. Silloin painet-
ta on liikaa, tyhjiössä ei ollenkaan.
Myös lämpötila on ihmiselle on-
gelma: kaukana tähdestä ollaan

lähellä absoluuttista nollaa, lähel-
lä tähteä taas on hyvin kuuma. Li-
säksi lyhtyaaltoinen säteily tap-
paa.

– Tähdet saavat alkunsa, kun
tähtienvälisen aineen pilvet tii-
vistyvät. Esimerkiksi aurinko syn-
tyi nopeasti: nyt tähti elää rauhal-
lista keski-ikäänsä. Se on elinkaa-
rensa puolivälissä. Sen sijaan ih-
misen on mahdotonta kasvaa tyh-
jiössä. Siellä ei ole edes mitään
hengitettävää.

SUVI SINERVO

OLLAKO VAI EIKÖ OLLA | Kirjailija kysyy, asiantuntija vastaa

RONALD SNIJDERS,
FEDOR VAN ELDJIK:
EEN NORMAAL BOEK
Prometheus, 2006

Kuinka normaali on nor-
maali kirja ja miten se kir-
joitetaan?

Tarvitaan kirjoitustaitoinen ih-
minen ja kone, jolla hän kirjoit-
taa.

Kirjain liittyy kirjaimeen, sana
sanaan ja lause lauseeseen. Sitten
etsitään normaalille tekstille kus-
tantaja. Tuloksena on ”normaali-
kirja”, joka putkahtaa painoko-
neesta lukijoiden ulottuville.

Yksinkertaista, täydellisen nor-
maalia ja niin itsestään selvää, ei-
kö vain?

Hollantilaiset Ronald Snijders
ja Fedor van Eldijk alkavat kui-
tenkin ihmetellä kirjassaan Een
Normaal Boek, miksi kirjassa pi-
tää olla sivunumerot. Jos sivuja ei
numeroida sitä mukaa kuin teks-
ti etenee, päädytään kaaokseen.
Johtopäätös: jotta kirja olisi nor-
maali, siitä on löydyttävä sivunu-
merot.

Normaaliuden tutkijat eivät ha-
lua ottaa kuuleviin korviinsakaan
sitä mahdollisuutta, ettei nume-
rointi olisi oikean kirjan olennai-
nen osa. He tunnustavat rakasta-
vansa sivunumeroita ja näyttä-
vänsä keskisormea kaikille, jotka
eivät niistä piittaa. Heitä suoras-
taan ärsyttää, jos joku rohkenee
kysyä, onko heidän mielisivunsa
18 tai 218 tai joku muu.

Kuinka siihen voi vastata teke-
mättä vääryyttä kaikille muille si-
vuille, he ihmettelevät. Heidän

mielestään juuri sivunumerot
ovat parasta, mitä kirjassa voi
edes olla.

Normaalikirjailijoita jää kai-
hertamaan yksi asia: mikä salai-
suus sivujen numerointikäytän-
töön oikein kätkeytyy? Lopulta he
oivaltavat, että kyse on pelosta.

Jos ei ole sivunumeroita, ei ole
normaaliuttakaan. 

Sitten vain kirjakauppaan pyy-
tämään: saanko yhden normaalin
kirjan, kiitos!

MAILA-KATRIINA TUOMINEN, TEKSTI
ANNA BACK, KUVITUS

Oululaista
ehdottomuutta

RADIOPUHELIMET. TOIM. JUHA
HURME JA RADIOPUHELIMET. 
Like, 2006.

» 1980-luvulla
Oulussa syntyi
vakuuttava vaih-
toehtobändien
pesue. Mieskuo-
ro Huutajien li-
säksi hengissä
on ainoastaan
tiukin ja tinki-

mättömin: Radiopuhelimet. 20
vuotta täyttävän bändin soitto on
niukkaa ja karua kuin pohjoisen
talvi. Ja täysin vastustamatonta
kenellekään, joka on joskus kuul-
lut punkin tai hevin kutsun.

Teatterista rokkikirjoittajaksi
loikannut Juha Hurme ja Puheli-
mien laulaja J. A. Mäki ovat
koonneet yhtyeen historiikin, jo-
ka julkaistaan 30. maaliskuuta. 

Saman tien ilmestyy tuplakoko-
elma Varmaa hapuilua, joka sisäl-
tää peräti kaksi ja puoli tuntia ou-
lulaista ehdottomuutta.

JOHANNA VEHKOO

Lontoo on
taas liekeissä

ALAN MOORE, DAVID LLOYD: 
V NIIN KUIN VERIKOSTO.
Egmont, 2005.

» Maailman ne-
rokkain sarjaku-
vakäsikirjoittaja
Alan Moore tu-
lee ehkä suurel-
lekin yleisölle
tutuksi, kun V
niin kuin veri-
koston elokuva-

versio saa Suomen ensi-iltansa
tulevana perjantaina. Thatcherin
aikoihin syntyneessä tarinassa on
yllättävän osuvaa ajankohtaisuut-
ta, ja niinpä Lontoon heinäkuiset
terrori-iskut aiheuttivat kuulem-
ma ensi-illan lykkäämisen. Fil-
missä kun on kohtaus, jossa ter-
roristit räjäyttävät Englannin
parlamenttitalon.

Alkuteos V for Vendetta, tulevai-
suuden totalitaariseen Englantiin
sijoittuva dystopia, on ollut saata-
villa suomeksi viime syksystä läh-
tien. 

Kunpa vielä joskus saataisiin
käännettynä Mooren pääteos
Watchmen, joka on supersankari-
sarjakuvan ihan oikeasti älykäs
muunnelma.

JOHANNA VEHKOO

Millainen on
normaali
kirja?

Normaalin kirjan mitat ovat noin 140 mm x 202 mm tai 130 mm x 210 mm.
Sivumäärä ja paperin laatu vaikuttavat painoon ja paksuuteen.
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1Kylmäkoski päätti, ettei se
tule mukaan uuteen Akaan

kaupunkiin. Kannattaako
kahden köyhän, Toijalan ja
Viialan mennä naimisiin,  Toi-
jalan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Timo Rajala
(kok)?

– Köyhyys ei ole ilo, mutta
rakkaus kovankin onnen voit-
taa.  Mielestäni kaksi näin lä-
hekkäin olevaa, varsin saman-
laista kuntaa voi yhdessä järjes-
tää palvelutuotantonsa ja hal-
lintonsa niin, että uusi runsaan
13 000 asukkaan Akaa on isku-
kykyisempi kuin kunnat erilli-
sinä. 

– Kunta- ja palvelurakenne-
uudistus tulee muodossa tai toi-
sessa viimeistään seuraavalla
vaalikaudella. Nyt voimme vie-
lä vaikuttaa asioihin. Uuden
kunnan perustaminen on aito
itsenäisyysratkaisu. Ratkaisuja
viivyttelevät ovat pian todelli-
sessa pakkoraossa.

2Akaa on monelle tuttu ni-
mi Arvo Ylpöstä ja sana-

ristikoista. Kuinka paljon lii-
tosta auttoi, ettei nimestä tar-
vinnut kiistellä?

– Auttoi varmaan kovasti,
vaikkei nimi pahenna kaupun-
kiakaan. 500 vastaajalle kohdis-
tetun gallupin mukaan Akaa-ni-
mi sai yli 350 myönteistä kan-
nattajaa. Se on paljon.

3Mitä terveisiä lähettäisit-
te Pohjanmaan uudelle

kunnalle, joka aikoo ottaa ni-
mekseen Vöyri-Maksamaa?

– Täytyyköhän perua äskei-
nen vastaus. Jos sikäläiset niin
hyväksi näkevät, niin siitä vaan.

Onhan tuohon varsin helppoa
keksiä mainoslauseita kuten:
”Möyrikää omaa maata Vöyris-
sä eikä se tule Maksamaankaan
paljon, sillä meillä on edulliset
tontit.”

4Kuntia on nyt Suomessa
431. Kuinka monta niitä

on viiden vuoden kuluttua?
– Veikkaan, että kuntien lu-

kumäärä vuonna 2011 on 320.

5Kuntaliitosten yhteydessä
epäillään konsulttien ri-

kastuvan. Paljonko Akaasta
maksetaan selvityspalkkioina
ja vastaavina?

– Valtio myönsi esiselvi-
tysavustusta 20 000 euroa. Kol-
me kuntaa pani likoon 5 000
euroa kukin. Avustuksen perus-
teluissa todetaan muun muas-
sa, että avustusta voidaan käyt-
tää konsultointiin, mikä on hyvä
asia. Ulkopuoliset silmät ovat
hyödyksi. Konsultit kilpailutet-
tiin ja Yritystaito Oy teki par-
haan tarjouksen, kustannukset
kaikkineen noin 26 000 euroa.
Lisäksi rahaa kului tiedottami-
seen ja asiantuntijakorvauksiin.
Ei ihan mahoton raha. 

6Kuinka kauan arvioitte
Kylmäkosken pärjäävän

itsenäisenä kuntana?
– Riippuu siitä, mitä pärjää-

misellä tarkoitetaan? Velvoittei-
ta ja investointitarpeita on,
mutta mitä kylmäkoskelaiset
päättäjät haluavat kotikuntansa
puolesta tehdä? Liitosselvitys
osoitti, että tervehdyttämistä
tarvitaan myös Kylmäkoskella.
Ennuste ei ole hyvä. Kylmäkos-
ki ja Urjala saattavat löytää toi-
sensa viimeistään vaalikaudella
2009–2012. Mahdollista on, et-
tä niin sanottu Jäännös-Akaa,
osa nykyistä Kylmäkoskea, liit-
tyyy perustettavaan Akaan kau-
punkiin lähivuosien kuluessa. 

7Millä ihmeen konstilla
Akaasta tehdään vakaa ja

hyvinvoiva kaupunki?
– Jos se olisi ihmeen konstil-

la tehtävissä niin se fakiiri
Kronblom olisi sen jo tehnyt ja
vaikuttaisi nyt Akaan Keisarina.
Eli määrätietoisella ja strategi-
sella työllä, jossa kaavoituksen,
tonttipolitiikan ja aktiivisen

elinkeinopolitiikan avulla saa-
daan kuntaan uusia asukkaita ja
työpaikkoja. Hyvinvointi kyt-
keytyy asuinympäristöön, joka
Akaan alueella on monipuoli-
nen. Peruspalvelut toimivat.
Kuntaelämän vakaus riippuu
paljolti valtiosta ja tehtävien
mahdollinen uusjako koskettaa
myös Akaan kaupunkia. Tarkal-
la taloudenpidolla tasapainoon. 

8Mitkä ovat Akaan vah-
vuudet ja heikkoudet?

– Liikenneyhteydet ja sijain-
ti. Kaikki palvelut ovat lähellä
ja myös Tampere, Helsinki ja
Turkun maksimissaan kahden
tunnin matkan päässä. Riittävä
tonttitarjonta, kohtuulliset asu-
miskustannukset, peruspalve-
lut kohdallaan. Kehitysmyön-
teisyys. Kyky nähdä uutta
muuttuvassa maailmassa.

– Kun kaksi kuntaa liittyy
yhdeksi uudeksi, jonkintasoi-
nen kulttuuritörmäys on väistä-
mätön. Kunpa se ei jäisi liian

Jahkailijat ajautuvat pian pakkorakoon
KUNTALIITOS |
Hyvä nimi 
auttoi kovasti 
liitoshanketta, 
sanoo Akaan 
kaupungin 
innokkaana 
puuhamiehenä 
tunnettu 
Timo Rajala.

» Syntynyt: Urjalas-
sa 30.4.1957
» Asuu: Toijalassa
» Koulutus: vara-
tuomari
» Työ: Poliisikoulun
hallintojohtaja, Tam-
pere
» Perhe: puoliso ja 4
lasta, joista 2 jo ai-
kuisia
» Harrastukset: kir-
joittaminen, rulla-
luistelu, kunnallispo-
litiikka 
» Esikuva: Iskä, joka
opetti omalla toimin-
naallan työnteon ja
sitkeän yrittämisen
merkityksen huumo-
ria unohtamatta
» Viimeksi luettu
kirja: Jarkko Sipilä:
Likainen kaupunki

Timo Rajala
FAKTA

12 KYSYMYSTÄ

pitkäksi ajaksi elämään eikä tu-
lisi Hirsikangas-syndroomaa.
Hirsikangas on korkea mäki
Toijalan ja Viialan välimaastos-
sa. Siellä kuulemma ennen van-
haan oli kylätappeluita. Ja teh-
tiin kai muutakin lystiä. Tiukka
talous estää pilvilinnat.

9Minkälainen nainen tai
mies pitää tulevan kau-

punginjohtajan olla?
– Muutosjohtamiskyky on

nyt kova sana. Henkilökunta te-
kee palvelutyön. Johtajalla täy-
tyy olla henkilöstöosaamista ja -
ymmärrystä. Kaupunginjohtaja
on ykköslobbari ja siksi ulos-
päinsuuntautuneisuus, markki-
nointihenkisyys, esiintymis- ja
neuvottelutaidot, elinkeinoelä-
män ja yrittäjyyden tuntemus
sekä kyky verkostoitua ovat
suureksi avuksi. Huumori aut-
taa. 

10Saitte äänivyöryn kun-
nallisvaaleissa Toijalan

sitoutumattomissa (ToSi). Sit-
ten siirryitte kokoomukseen.
Oliko ToSi vain ponnahdus-
lauta politiikkaan?

– Ei se ollut vain ponnah-
duslauta, vaan määrätietoinen
avaus. Olen ToSin perustaja. Se
sai 1996 vaaleissa historiallisen
20,4 prosentin äänisaaliin. Tie
avautui.  Kokoomuksen listoille
siirryin kesällä 2004 siksi, että
koin vaikuttamismahdollisuu-
det pienessä joukossa rajoittu-
neiksi. ToSi-väki ei tuolloin ol-
lut kovin innokasta asettumaan
ehdolle. Tein johtopäätökset ja
annoin tilaa toisillekin.

11Eikö loikkaaminen ole
äänestäjien pettämistä?

– En loikannut, koska jatkoin
ToSi-ryhmässä vaalikauden
loppuun äänestäjiltä saadun
valtakirjan perusteella. Uusissa
vaaleissa vuonna 2004 tulin va-
lituksi kokoomuksen listoilta.
Kesken kauden siirtyminen eli
loikkaus on toinen juttu.

12Aiotteko pyrkiä edus-
kuntaan?

– Kosittu on yllättäen ja pyy-
tämättä. Asia on vakaasti har-
kittavana.

PEKKA MIKKOLA, TEKSTI
RAMI HANAFI, KUVA

Timo Rajala perusti Toijalan sitoutumattomat vuosikym-
men sitten ja sai paljon ääniä. Sitten tuli suosion notkah-
dus, mutta viime vaaleissa kokoomuksen listoilla ääni-
määrä hiukan taas nousi.                                                                 

Oriveden opiston kesäkurssit ja tapahtumat 2006
Klemetti-Opiston musiikkikurssit 5. - 22.6.
Kursseja kuoronjohtajille, laulajille ja musiik-
kikasvattajille. Musiikki ja tietokone-kurssit ja 
bändikurssit.
Nuorison orkesterikurssi 7. - 18.6. sekä sellon-
soiton mestarikurssi.

Kirjoittajakurssit 5. - 10.6. ja 17.7. - 10.8.
Runo, proosa, romaani, novelli, draama, luova 
kirjoittaminen, oma tarina, laululyriikka, suomen-
taminen.

Kuvataidekurssit 17.7. - 5.8.
Akvarelli, öljy, tempera, pastelli, piirustus, 
romuveistos, nuorten kuvataidekurssi, lasten ja 
vanhempien kurssi, kuvataidetta kaikille.

Kielikurssit 24.7. -12.8.
Kursseja työhön ja vapaa-aikaan, englanti, espanja, 
italia, kiina, ranska, ruotsi, viro.
Kursseja myös lukioon siirtyville ja abeille.

Oriveden Opisto
Koulutie 5, 35300 Orivesi
Puh. 0207 511 511
orivedenopisto@kvs.fi
www.orivedenopisto.fi

Klemetin Kesä -konserttisarja 10. - 21.6.

Uuden Kirjan Päivät -kirjallisuus-tapahtu-
ma 8. - 10.8.

TAKAUMA | Vuosi 1963
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Vahvat miehet vauhdissa

Urho Kekkonen kävi Jugoslaviassa neljä kertaa ja Josip Tito Suomessa kahdesti. Vauhdikas
hetki avoautossa on jugoslavialaisen valokuvaajan ikuistama.

URHO KEKKOSEN ARKISTO

Erikoisia eurooppalaisia valtioi-
ta kuten Jugoslaviaa ja Suo-
mea johtivat joskus vahvat

miehet. Presidentit Josip Tito
(1892–1980) ja Urho Kekkonen
(1900–1986) luotsasivat valtakun-
taansa yli neljännesvuosisadan ajan.

Partisaanijohtaja Titosta tuli sodan
jälkeen ensin pääministeri ja sitten
presidentti, kuten Kekkosesta. Tava-
tessaan miehet tietysti viihtyivät hy-
vin yhdessä. 

Yli kymmenestä kansallisuudesta
koostuva valtio pysyi rauhallisena Ti-
ton rautanyrkin alla. Hänen kuole-
mansa jälkeen pelättiin sisällissotaa.
Viime viikonloppuna kuollut Slobo-
dan Milosevic nousi uudeksi vah-
vaksi mieheksi vuonna 1986, mutta
valtio alkoi hajota rajusti liitoksistaan
1990-luvun alussa. 

Kriisin jälkipyykkiä puidaan nyt
Kosovossa presidentti Martti Ahti-
saaren johdolla.

UKK ja Tito tapasivat viimeksi Ety-
kokouksessa Helsingissä 1975. Kek-
konen kävi Titon hautajaisissa vuon-
na 1980.

Ensimmäisen kerran Kekkonen
vieraili Jugoslaviassa 1963. Edistyk-
sellinen sosialistimaa esitteli hänelle
muun muassa sähköautoja. Kun Tito
kävi Suomessa kesäkuussa 1965, maa
näytti molemmat puolensa: etelässä
omenapuut kukkivat ja napapiirillä
satoi räntää.

Ilmapiiri oli kaikilla vierailuilla
”myönteinen ja lämmin”. Samoin ku-
vaili myös pääministeri Matti Van-
hanen alkuviikosta Intian-vierailu-
aan. Pääministeri Manmohan Sing-
hin kanssa oli mennyt mukavasti.

Titon muisto lepää Suomessa. Ori-
mattilassa UKK-arkiston eteishallin
ja henkilökunnan työhuoneen lattial-
la on hänen lahjoittamansa matto.

PEKKA MIKKOLA

POLITIIKKA |
Frankenstein
pysähtyy Brysseliin
» Euroopan unionin entinen kiertä-
vä sirkus on jymähtänyt Brysselin
jälki-ceaucesculaiseen graniittipa-
latsiin, joka tunnetaan 16. vuosisa-
dan humanisti-filosofin Justus Lip-
siuksen nimellä.

EU-huippukokous on koolla ensi
torstaina ja perjantaina, taas kerran
pysähtyneisyyden tunnelmissa.

Kuusi vuotta sitten Lissabonissa
päätettiin tehdä maanosastamme
maailman ”johtava tietopohjainen
talousalue”. Tähän mennessä on
päästy niin pitkälle, että tavoite-
vuosiluvusta 2010 on hiljaa luovut-
tu.

Nyt katsotaan mitä jää jäljelle
Frankensteinin ... anteeksi, Frits
Bolkesteinin direktiivistä, jonka pi-
ti vapauttaa palvelukauppa ja tuoda
muutama miljoona uutta työpaik-
kaa.

Tuskin paljon mitään. Ongelma
on, ettei puolalainen putkimies ää-
nestä Ranskan presidentinvaaleissa.

TERVEYS |
Kiltti skotti,
ethän polta pubissa
» Irlanti, Norja, nyt Skotlanti. Tupa-
kointikielto kaikilla työpaikoilla
(lue: pubeissa) tulee voimaan kilt-
tien ja nuukien maassa ensi sunnun-
taina.

Suomessa valmistaudutaan vetä-
mään vellit housuun ja porataan sa-
vureikiä hallituksen rohkeasti eh-
dottamaan ravintoloiden täystupa-
kointikieltoon:

”Jos nyt kuitenkin sinne tupakka-
koppiin saisi viedä kaljatuopinkin.
Jos nyt kuitenkin annettaisiin par-
haiten lobbaaville kapakoille siirty-
mäaikaa. Ketä se nyt haittaa?”

Suomessa on ”sivistystä” torjua
turvallisuutta ja terveyttä edistäviä
sääntöjä vetoamalla vapauden ihan-
teisiin.

Vähiten täällä on ihmisoikeuksia
sillä, joka haluaisi kävellä kadulla
hengittämättä edellä kulkevan niko-
tinistin tupakan savuja – tai jopa
kumota joskus tuopillisen hengittä-
miskelpoisessa sisäilmassa.

KIRJALLISUUS |
Nyt puhuu
Arajärvi
» Työstä ja pääomasta pauhasivat
takavuosina eniten sellaiset, jotka ei-
vät koskaan olleet kumpaakaan näh-
neet.

Tänä päivänä kuuluu puhua vii-
saita työstä, globalisaatiosta ja hy-
vinvoinnin murroksesta.

Todennäköisesti kaikki, mitä
asiasta tulee tietää, löytyy torstaina
julkistettavasta ja Risto Kolasen
toimittamasta kirjasta Työtä! Hyvin-
vointi globaalissa murroksessa (Tam-
merpaino 2006).

Työväen sivistysliiton viimesyk-
syinen kurssisarja käsitteli globali-
saation vaikutuksia työhön, hyvin-
vointiyhteiskuntaan ja vallankäyt-
töön. Sarjasta koostettu kirja näkee
päivänvalon otollisissa oloissa
muunkin kuin UPM:n irtisanomis-
ten ansiosta: Yksi kirjoittajista on
tohtori Pentti Arajärvi, ja teos jul-
kistetaan Helsingissä Paasitornin
Tarja Halonen -salissa.

TAMPERE |
Nollalinjalla
Männikön malliin
» Tampere tilaa ja Tampere tuottaa.
Maanantaina Tampere tilittää.

Kaupungin vuoden 2005 toteutu-
neet menot ja tulot selvitetään huo-
menna. Yllätyksiä ei taloussuunnit-
telupäällikkö Jukka Männikön
suusta kuulla.

Viime vuonna vastaavaan aikaan
kerrottiin muutaman miljoonan eu-
ron ylijäämästä ja sitä edellisenä
puolen miljoonan alijäämästä. Yllä-
tyksiä ei ole tullut sitten vuoden
2002, jolloin kaupungin kassasta
löytyi 53 miljoonaa euroa ”ylimää-
räistä” rahaa.

Yksi asia on varma. Meni sitten
hyvin tai huonosti numeroiden va-
lossa, kaupungin vastuulliset virka-
miehet haluavat pitää taloudenpi-
don tiukkana tai tiukentaa sitä.

Huonompi juttu on, että ainakin
vanhustenhuoltoon eli Koukkunie-
men vanhainkodin henkilöstöön on
vähän vaikea esittää nyt leikkauksia.
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Liikenneministeriön pian eläköity-
vä kansliapäällikkö Juhani Kor-
pela on huolissaan. Tämä virka-
miehen prototyyppi on noussut
uransa loppumetreillä hillitysti

barrikadeille ja lähtenyt puhumaan pe-
risuomalaisen virkamiesjohdon puolesta.

Hän pelkää, että uudet poliittiset valtiosih-
teerit jyräävät kokonaan kansliapäälliköt.

– Olen ollut paikalla keskustelussa, jossa on
lähdetty siitä, että myös osastopäälliköiden va-
kanssit politisoidaan. Se olisi tuhoisaa, se oli-
si nykyaikaisen suomalaisen valtionhallinnon
loppu, Korpela varoittaa.

Hänen luulisi tietävän, mistä puhuu.
Korpela ampaisi huimalle virkauralle Suo-

men pankin luotto-osaston ylimääräisen kir-
janpitäjän virasta
vuonna 1963. Sit-
temmin hän vakiin-
nutti maineensa
budjetti-Korpelana.

Pelko ministeriöi-
den virkamiesjoh-
don politisoitumi-
sesta kumpuaa
omista kokemuksis-
ta.

Korpela muiste-
lee kauhunhetkiä, jotka hän koki Kalevi Sor-
san ja Johannes Virolaisen hallituksen aika-
na 1970-luvun alussa. Silloin valtion kassa ”hu-
mahti tyhjäksi hyvin nopeasti sellaisen talous-
ja finanssipolitiikan tuloksena, ettei siitä muu-
ta voinut seuratakaan”.

– Se oli vahvasti poliittista aikaa. Hallitus-
yhteistyön nimissä sanottiin, ettei sitä tai tätä
voi tehdä. Silloin kuitenkin opin, että virka-
miesten pitää vain yrittää tehdä jotain, kun
nähdään, että selvästi menee pieleen, Korpela
kuvaa saamaansa oppia.

– Tuolloin ministeriöt olivat jakaantuneita
kahdenvärisiin virkamiehiin. Vähitellen tämä
tilanne muuttui, mutta jos siihen taas halu-
taan mennä, niin kyllä kuvauksia tuosta ajasta
on olemassa

Korpela heittää pilkkakirveensä sosiaalide-
mokraattien ja keskustan suuntaan. Nyt ovat
jälleen vallassa samat puolueet kuin silloin
1970-luvulla.

Noilta ylipolitisoitumisen vuosilta on kotoi-
sin toinenkin oppi, jota Korpela ei unohda.

Jos virkamiehen ehdotus ei poliitikoille kel-
paa, niin yritä samaa asiaa kolme kertaa, sitten
luovu ja pane paperit kaappiin.

Korpela ei suinkaan kiellä virkamieheltä po-
liittista näkemystä. Maan kokonaisedun on
kuitenkin noustava yli kaiken.

– Nyt on vahvasti sellainen tilanne, että
kansliapäällikköjen virkoja politisoidaan. Sil-
loin samasta puolueesta voi tulla ministeri,
kansliapäällikkö ja valtiosihteeri. Luulenpa,
että silloin menetetään pyrkimys objektiivi-
suuteen ja asioiden katsomiseen kokonaisuu-
den kannalta, Korpela epäilee.

Hallitus valmistautuu kiistelemään siitä, mi-
ten kolme pian vapautuvaa kansliapäällikön
virkaa jaetaan. Yksi niistä on Korpelan posti
liikenne- ja viestintäministeriössä. Hänen li-
säkseen eläkkeelle ovat jäämässä sosiaali- ja
terveysministeriön sekä opetusministeriön
kansliapäälliköt.

Korpela puhuu poliittisen ohjauksen lisään-
tymisestä. Hänen mielestään ministerin pitäi-
si panostaa ministeriön toiminnan, hallin-
nonalan ja strategian ohjaamiseen.

– Nykyisin nousevat esiin entistä enemmän
oman puolueen ja omien taustaryhmien nä-
kökannat, hän kritisoi.

Poliittisen ohjauksen seurauksena voi Korpe-
lan mielestä olla jees-miesten lisääntyminen.

– Tulee enemmän sellaisia virkamiehiä, jot-
ka ovat aina samaa mieltä ministerinsä kanssa
eivätkä ehdota ikäviä asioita. Ei tuoda esiin si-
tä, mitä tilanne vaatii, vaan koetetaan selvitä
ongelmista mahdollisimman vähällä, korkein-
taan runsaalla selittämisellä.

Kaikkein pahinta mallia Korpela nimittää
”jees-miesten Enroniksi”. Tällä kansliapääl-
likkö viittaa yhdysvaltalaisen energiayhtiön
skandaaliin, jossa toimihenkilöt näkivät tuhon
olevan edessä, mutta mitään ei tehty.

– Tällaisessa tilanteessa pitää olla itsenäisiä
ja riippumattomia virkamiehiä, jotka esittä-
vät, mitä tarttis tehdä. Jos poliittinen päättäjä
esitykset hyväksyy, niin hyvä on.

– Jos ei, niin virkamieskunta on tehnyt par-
haansa.

Barrikadeille!
HALLINTO | Kokenut huippuvirkamies Juhani Korpela
varoittaa, että vakanssien politisointi 1970-luvun malliin
tietäisi nykyaikaisen valtionhallinnon loppua.

» Lakien valmistelussa on
puutteita. Kansliapäällikkö 
Juhani Korpela myöntää, että
eduskunnan esittämään kri-
tiikkiin on aihetta. Osasyyksi
hän nimeää uuden perustus-
lain.

– Se toi mukanaan normiuu-
distuksen, jonka mukaan asia,
joka aiemmin voitiin säätää
asetuksella tai alemman asteen
säännöksellä, pitää nostaa laik-
si, Korpela muistuttaa.

Hän arvosteleekin Suomen
suuntausta, joka luo enemmän
lakipykäliä kuin muualla. Kor-

pela hakisi mallia Hollannista,
jossa tavoitteena on purkaa
lainsäädäntöä ja vähentää oh-
jausta.

Erityisen voimakkaasti hän
kritisoi lakiesityksiin liittyviä
vaikutusarvioita.

– On saatu kansainvälistäkin
huomiota siitä, että tämä puoli
on heikolla tolalla. Kun jotakin
tehdään, pitäisi tietää, mitä sii-
tä seuraa. Ei se, että tiedetään,
mitä tehdään, ole mikään vai-
kutusarvio.

Korpela nostaa yhdeksi esi-

merkiksi lain poliittisista valti-
osihteereistä. Hän oli yhdessä
ministeri Esko Rekolan kans-
sa asiantuntijana eduskunnas-
sa.

– Kumpikaan emme tien-
neet, mitä vaikutuksia lailla on,
koska perustelut olivat hyvin
ristiriitaiset. Jos esitys on
epäselvä ja perustelutkaan ei-
vät sitä valaise, niin siinä sitä
ollaan.

Korpela sanoo virkamies-
kunnan odottavan hallituksel-
ta selkeyttäviä linjauksia po-
liittisten valtiosihteereiden ja

kansliapäälliköiden väliseen
jupakkaan.

Tukea on tullut korkealta ta-
holta.

Eduskunnan puhemies Paa-
vo Lipponen (sd) otti asiaan
kantaa pääjohtajakunnan 50-
vuotisjuhlassa viime marras-
kuussa.

– Kun poliittisten virkamies-
ten lukumäärää kasvatetaan,
kasvaa myös riski hallinnon
poliittisen tason eristäytymi-
sestä omaksi sisäpiirikseen,
josta virkamiehet pidetään loi-
tolla, Lipponen totesi.

Jarrua Suomen lakitehtailuun

”Silloin opin, että 
virkamiesten pitää 
vain yrittää tehdä jotain,
kun nähdään, että 
selvästi menee pieleen.”
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PUSKASTA

Urban
Pellonpää

sunnuntai.asiat@aamulehti.fi

» Yhtyneen vasemmiston Tarja Halonen voitti pre-
sidentinvaalit, mutta Sauli Niinistö ja Matti Vanha-
nen voittivat myös. He olivat rehtejä ja hyviä häviäjiä
toisin kuin vaalien huonot voittajat.

Vanhanen lupasi äänestää Niinistöä toisella kier-
roksella. Niin hän teki ja mukana miltei koko keskus-
ta. Reilua peliä keskustassa. Saattoi olla uutta ja yllät-
tävää keskustaa huonosti tunteville.

Niinistön poistuminen näyttämöltä oli suorastaan
presidentillinen, mitä ei voi sanoa voittajien kiukutte-
lusta. Keskusta-oikeistolainen yhteystyö presidentin-
vaalien toisella kierroksella jäi suomalaiseen poliitti-
seen historiaan taitekohtana. Keskusta-oikeistolainen
yhteistyö on realistinen vaihtoehto, kun hallitusta
ryhdytään kokoamaan kevään 2007 eduskuntavaalien
jälkeen.

Kaikki eivät tuosta yhteistyöstä riemastuneet. Tasa-
vallan presidentti Halonen (sd, yht. vas) kiukutteli
heti valintansa jälkeen toimittajille, että nämä poli-
tisoivat hänet. Hänhän on koko maan äiti, koko kan-
san presidentti, siis miltei poliittinen Äiti-Amma! Ei
häntä saa käsitellä poliittisessa kamppailussa niin
kuin poliittisessa kamppailussa kuuluu!

Toinen riemastunut demari oli Iso-Eero. Tuo aina
niin sympaattinen iso mies ja valtiovarainministeri.
Heinäluoma pyöri monta viikkoa eduskunnassa kuin
vappuhyrrä yhtyneen työväenliikkeen krapulaisissa
vappubileissä Tammelantorin vienossa tuulessa. Hän
oli vihainen keskustalle ja kokoomukselle. Monta
hauskaa iltaa hän jaksoi pilata pillastumisellaan. Lie-
nee nyt rauhoittunut, kun on huomannut, että tulok-
sellinen hallitusyhteistyö keskustan ja demareiden
välillä pelaa edelleen.

Heinäluoma kyseli hädissään: ”Eihän hallitusta voi
muodostaa kukaan muu kuin vaalien voittajapuolue"?
Hän ajatteli: ”Eihän kenestäkään muusta kuin minus-

ta voi tulla päämi-
nisteri ensi kevää-
nä?”

Kyllä voi, Eero.
Hallituksen muo-
dostajan tehtävä on
eri asia kuin se, ku-
ka aloittaa hallitus-
tunnustelut. Ei mi-
hinkään valtiosään-
töön ole kirjoitettu,
että suurin puolue

muodostaa hallituksen ja saa pääministerin paikan.
Sekään ei muuten ole varmaa, että demarit on suu-

rin puolue ensi maaliskuussa. Jos taas keskusta on
kakkonen ja kokoomus on kolmonen, ne voivat sopia
uudesta hallituksesta. Silloin demarit joutuvat oppo-
sition penkille. Mitä sitten? Aikansa kun pelaa liian
kovaa ja härskisti, niin penalttiahan siitä tulee.

Yhtynyttä vasemmistoa on rakennettu erilaisissa ka-
bineteissa jo vuosia. Tässä projektissa itsetarkoitus
on demarien ylivalta. SDP, vasemmistoliitto ja SAK
rakensivat yhtynyttä vasemmistoa presidentinvaalien
varjolla. Halonen toimi hankkeen ehdokkaana ja väli-
kappaleena.

Keskusta ja kokoomus hoitivat toisen kierroksen
yhteistyönsä varsin julkisesti, mutta silti se saatiin so-
sialistileirissä näyttämään likaiselta puuhastelulta.

Viime keväänä Heinäluoma vertasi keskustan ja ko-
koomuksen yhteistyötä jopa vuoden 1918 rintamalin-
jojen palauttamiseen. Eiköhän se vallankumous kui-
tenkin jäänyt jo Kalevankankaan multiin – ja hyvä
niin.

» Kirjoittaja on aatemaailmaltaan keskustalainen. Hän
osallistuu päätöksentekoon vallan ytimessä. Palstalla kir-
joittavat myös Tarja Tanner (sd) ja Stig Höger (kok).

Presidentinvaalien
huonot voittajat

Silloin demarit joutuvat
opposition penkille. 
Mitä sitten? Aikansa 
kun pelaa liian kovaa
ja härskisti, niin
penalttiahan siitä tulee.

Kansliapäällikkö
Juhani Korpela ke-
hottaa virkamiestä
yrittämään kolme
kertaa. Jos poliiti-
kot eivät vieläkään
suostu, voi panna
paperit kaappiin.
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MIELIPIDE20 TÄLLÄ SIVULLA VIERAILEVA KIRJOITTAJA HAASTAA VÄITTELYYN. 

Iltalehden lukijakyselyssä kol-
me neljästä suomalaisesta on
sitä mieltä, että Suomea edus-
tava urheilija saa ilmaista pet-
tymyksensä tappiosta sano-

malla, että ”perseelleen meni ja vitut-
taa saatanasti”.

Vielä muutama vuosi sitten jo ”per-
kelettä” pidettiin erittäin rohkeana
hiihtolatukielenä.

Nykyään enää neljäsosa suomalai-
sista paheksuu aggressiivin käyttöä
kansainvälisissä edustustilaisuuksissa.
Kulkeeko sopivan ja sopimattoman
kielenkäytön määrittelyssä myös edis-
tyksen ja taantumuksen raja?

Kansainvälinen muotoilija saa tele-
visiossa höystää jutusteluaan vetelillä
v-sanoilla.

No, ne taiteilijat. Boheemit, villit ja
vapaat.

Virkamiehen tai hoitoalan ihmisen
aggressiivia on asiakkaan yleensä
mahdotonta hyväksyä, vaikka jo 1950-
luvulla kotipaikkakunnallani pidettiin
kaikista parhaana kunnanlääkärinä
vanhaa spriihinmenevää tohtoria, joka
kiroili, oikkuili ja ärjyi potilailleen sie-
kailematta.

Poliitikoista jo Paasikivi sadatteli.
Presidentti Halosesta juorutaan, että
suuttuessaan hän olisi hirmuinen kie-
lenkäyttäjä.

Onko opettaja tässä maassa viimei-
nen, joka ei saa kiroilla?

Aivan harvinaisia eivät ole huoltajan
valitukset opettajan sopimattomasta

kielenkäytöstä oppitunnilla tai oppi-
laan kahdenkeskisessä puhuttelussa.
Niin kuin nyt jokin alatyylinen kielen-
käytön muoto voisi olla nykyoppilaal-
le outo ja pelottava. Arat ja herkät ovat
tietenkin erikseen, mutta eihän heitä
tarvitsekaan puhutella.

Muistan oppilaan joskus ilmoitta-
neen minulle valitusuhkauksin, että
”noin ei opettajalla ole oikeus sanoa”.
Eikä kysymyksessä silloin tainnut olla
edes kiroilu, vaan selkeä ilmoitus: poi-
kaoppilas oli käyttäytynyt äärimmäi-
sen halveksittavasti ja ”paskamaises-
ti”. Siis minun mielestäni. Naapuri-
pulpetin tytöstä sama oli ollut ”aivan
iiihanaa”.

Opettajan kurinpidolliset keinot
ovat vähäiset: me emme lyö korville,

tukista, näpäytä sormille emmekä lai-
ta tötterö päässä nurkkaan (hyvä asia).

Me käytämme omaa karismaamme
– siis uhkailua, lahjontaa ja kiristystä,
sanoisi joku – ja jakelemme vain kou-
lun virallisesti hyväksymiä rangais-
tuksia. Sellaisia ovat puhuttelu, oppi-
laan poistaminen luokasta ( jos pois-
tuu), yhteydenotto huoltajaan (voi
paisuttaa asian vain hullummaksi),
neuvottelu oppilastyöryhmän tai reh-
torin kanssa sekä viralliset jälki-istun-
not koulupäivän päätyttyä.

Entinen rehtorini piti tapanaan jär-
jestää kasvatuksellisia istuntoja aa-
muisin kello kuuden ja kahdeksan vä-
lillä. Menetelmä oli tehokas, mutta se
aiheutti suuttumusta huoltajissa ja
poiki valituksia.

Moraalifilosofi Maija-Riitta Ollila sa-
noi koulutustilaisuudessa, että karis-
maattisella henkilöllä on taito puhua
ja kuunnella ”enkelten kieltä”. Se kie-
li puhujan tulisi aina kääntää kuunte-
lijan elämismaailman kielelle.

Minkälaista kieltä opettajan siis oli-
si puhuttava, että se olisi hänen oppi-
laansa ( jos kuuntelee) elämismaail-
man kieltä? Entä onko oppilaan elä-
mismaailman kieli enkelten kieltä
(kauniisti sanottu murrosikäisistä
mussukoista)?

Jos opettaja yrittää puhua oppilaan
kieltä, hän puhuu varmasti jonkun
mielestä opettajalle täysin sopimatto-
masti.

Ollila sanoo, että rajojen asettami-
nen on ihmisen tehtävä.

Parempi ryhti 
peruskouluun
PUHEENAIHE | Menestyskirjailija ja lehtori Aino Kontula ihmettelee,
miksi oppilas saa kiroilla mielin määrin, mutta opettaja ei koskaan. 
Hän ehdottaa peruskouluun koulupukua ja tiukempia sääntöjä.

AVAUS

Aino
Kontula

» Kirjoittaja on 
raisiolainen peruskoulun
opettaja, jonka kirjasta 
Rexi on homo ja opettajat
hullui on tullut lukijoiden
suursuosikki.
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VASTAKAIKU

www.aamulehti.fi/keskustelu, sunnuntai.asiat@aamulehti.fi

Koulunkin olisi määriteltävä rajansa
luoviksi eikä taannuttaviksi. Ne olisi
päivitettävä usein. Vaan miten se teh-
dään ja kuka sen tekee? Jokaisella opet-
tajalla ja huoltajalla on oma käsityk-
sensä siitä, mikä on koulussa sallittua ja
mikä kiellettyä – aina piponpidosta,
toppatakista ja lattialla istumisesta läh-
tien.

– Kaikki mikä on oppilaista kätevää,
on koulussa kielletty jollain kummalla
perusteella, ilmaisi asian eräs oppilas

Niinhän se on muussakin elämässä:
kaikki kiva on aina vahingollista tai
epäterveellistä.

Kehittäisivätkö nämä ehdotukset en-
tistä paremmaksi suomalaista perus-
koulua, joka tutkitusti kuuluu maail-
man parhaisiin?

1. Rangaistusvaihtoehtojen lisäämi-
nen. Kiristetään sääntöjä. Määrätään
käyttäytymisnumero vastaamaan oppi-
laan todellista käyttäytymistä. Voisiko
oppilaalle antaa käyttäytymisestä myös
nelosen? Olisikohan armeijalla tai ken-
nel-liitolla uusia ideoita...

2. Jos vanhempien ja koulun kasva-
tusperiaatteet poikkeavat toisistaan,
mitä tehdään? Jos oppilas vetää aamu-
tupakkansa koulun parkkipaikalla äi-
tinsä kanssa, rangaistaanko molempia?
Miten?

3. Koulun enimmäiskoon säätäminen
perusopetuslailla 300 oppilaaseen. Sil-
loin opettajan olisi mahdollista tuntea
jokainen oppilaansa.

4. Yhtenäinen koulupuku käyttöön.

Se säästäisi merkkivaatteilla kikkailul-
ta. Oppilaan pukeutuminen ei enää oli-
si kiusaamisen aihe. Koulupuvussa
esiintyminen edellyttäisi korrektia käy-
töstä ja asiallista kielenkäyttöä.

5. Vanhempien vastuu. Vanhemmat
entistä suurempaan taloudelliseen vas-
tuuseen huollettaviensa tekemisistä:
vahingonteoista, alkoholi- ja tupakka-
lain rikkeistä, aiheettomista poissa-
oloista?

6. Opettajankoulutukseen valittaisiin
vähintään puolet miehiä ja kaikkien
opiskelijoiden olisi läpäistävä karis-
maattisuustesti (ei nynneröille ollen-
kaan).

7. Valinnaisuutta lisää. Oppilaat sai-
sivat useammin valita mitä opiskelevat:
voisiko esimerkiksi kielellisesti täysin
lahjaton ja haluton valita käden taitoja
ja rakentaa teknisessä työssä omasta
päästään linnunpönttöjä?

8. Internetin käytön valvominen. Mi-
tä kaikkea sieltä tuleekaan.

9. Päättäväisyys. Jos todella haluam-
me jälkeläisiämme hyvään ihmisyyteen
ja yhteiskuntavastuuseen kasvattavan
koulun, meillä on siihen varmasti myös
rahaa.

10. Keinoista päättäminen onkin ko-
konaan toinen juttu.

» Mitä mieltä tästä avauksesta? 
Lähetä kommenttisi sähköpostitse: 
sunnuntai.asiat@aamulehti.fi tai kirjeit-
se osoitteeseen Sunnuntai/Asiat, 
Aamulehti, PL 327, 33101 Tampere.

Entinen rehtorini piti tapanaan järjestää 
kasvatuksellisia istuntoja aamuisin kello kuuden 
ja kahdeksan välillä. Menetelmä oli tehokas, 
mutta se aiheutti suuttumusta huoltajissa.

HANNU MÄNTTÄRI/AAMULEHTI

» Kansanedustaja Heidi Hautala kirjoittaa presi-
dentin valtaoikeuksia koskevassa avauksessaan (Asiat
12.3.), että hänen korviinsa ovat jääneet ”soimaan
Bjarne Kalliksen (kd) erään illan vuorosanat: parla-
mentarismi on mennyt liian pitkälle”.

Näin olen saattanut sanoa Kansallisteatterin vaali-
keskustelussa, johon Hautala viittaa. Sanavalinnoista-
ni ei kuitenkaan pitäisi vetää sellaista johtopäätöstä,
etten pitäisi parlamentarismia demokratian yhtenä
tärkeänä kulmakivenä.

Tarkoitukseni on ollut ilmaista, että silloin kun par-
lamentarismi toimii vain muodollisesti, tulisi löytyä

poliittinen elin, joka pai-
naa jarrua. Tarkoitan muo-
dollisella parlamentaris-
milla lähinnä tilaa, jossa
valta on siirtynyt eduskun-
nalta hallitukselle ja vain
päähallituspuolueiden
kahdelle kolmelle ministe-
rille.

Olen itse ollut mukana
hyväksymässä nykyistä pe-
rustuslakia. En kuitenkaan
pidä hyvänä, että presiden-
tiltä riisuttiin lähes kaikki

sisäpoliittinen valta. Toivon, että presidentillä olisi
valtaa toimia solmun avaajana silloin, kun politiik-
kaan on syntynyt pattitilanne.

Tähän liittyy tietenkin riski, että presidentti käyt-
tää valtaansa väärin niin, että eduskunnasta ja halli-
tuksesta tulee presidentin sätkynukkeja. Riski on lä-
hes olematon, jos parlamentarismi toimii. Valitetta-
vasti liian usein näyttää siltä, että parlamentarismin
periaate on kääntynyt ylösalaisin ja eduskunnan tulee
nauttia hallituksen luottamusta – eikä päinvastoin.

BJARNE KALLIS

» Kirjoittaja on kansanedustaja ja kristillisdemokraattien
entinen presidenttiehdokas.

Valta uhkaa karata
vain parille ministerille

Rakkaudesta kotiin.

www.lapponiahouse.com

Puh. 0400 772 271 (03) 367 7032
AVOINNA ma–to 12–17 (su 12–15).
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

SUNNUNTAINÄYTTELY
TÄNÄÄN klo 12–15

Kaikille tilauksen 31.3.2006 mennessä tehneille
Upea 32” SONY LCD-tv tai

WEBER grilli (arvo 1990€)

       Ylivoimaista LAPPONIA-lämpöhirttä
Näe

3 upeaa

lomataloa.
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MIELIPIDE22 AJANKOHTAISEN NETTIKIRJOITTELUN PARHAIMMISTO

» UPM:n toimitusjohtaja Jussi
Pesonen, tämä on Teille.

Haluaisin tietää, kuinka Te voitte
olla vielä kasassa? Tilannetta kai
helpottaa, ettette ole yksin noiden
murheellisten päätösten takana,
vaikka Teihin tämä nyt näyttääkin
henkilöityvän. Minä en kuitenkaan
kestäisi olla alkuunkaan vastuussa
Suomen alasajon ja ulosmyynnin
vauhdittamisesta tällä tavoin, suo-
rastaan eksponentiaalisesti.

Minä en Teidän sijassanne kestäi-
si ajatella niiden tuhansien kal-
taisieni ihmisten perheitä, heidän
mahdollisia asuntovelkojaan, hei-
dän kauniita kotejaan, jotka saatta-
vat joutua pakkohuutokaupanpitä-
jän nuijan alle. Ei, minä en yksin-
kertaisesti pystyisi siihen.

Vain sen minä siis haluaisin tie-
tää, että miten Te pystytte. Että nu-
kutteko yönne hyvin, en muuta.

LOKAAJA
http://humanerror.vuodatus.net/

» Onko (ulkoministeri Erkki) Tuo-
mioja itse tyhmä, vai pitääkö hän
kansalaisia tyhminä?

Tuomiojalla on 6 558 UPM:n
osaketta. UPM:n irtisanomisilmoi-
tusten jälkeen niiden arvo on nous-
sut noin 12 000 euroa. Potin koko-
naisarvo on noin 130 000 euroa.

Hyvä hetki myydä, niin varmaan
tekevät muutkin osakekapitalistit.

Ehkä Tuomiojan henkistä taakkaa
helpottaisi vielä enemmän, jos hän
tilittäisi voittonsa esimerkiksi Voik-
kaan tehtaan tulevien työttömien
virkistysrahastoon.

TIMO HAAPALA
http://www.mtv3blogi.com/

setaarkadia/

» Jos tyyppi tienaa miljoona euroa,
niin tienatkoon. Hän ei kuulu ver-
tailuryhmääni juuri nyt. Toiseksi,
UPM:n tj ei kuulu tuttavapii-
riinikään saati entisiin koulukave-
reihini, joten en tunne katkeruutta
palkkauutista kohtaan.

Sitten tuo ajankohta: Varmaankin
jossakin blogissa ja varsinkin me-
diassa tullaan taivastelemaan
UPM:n tj:n palkankorotuksen ja ir-
tisanomisten samanaikaisuutta ja
käytetään sanaa ”pöyristyttävä” ja
mitä nyt keksitäänkin. Minusta sen
sijaan palkankorotusuutinen oli jo-
tenkin hauska. Tilannekomiikkaa ja
vauhtia.

ARI LAAKSO
http://atlaakso.vuodatus.net/

» Erkiltä (Tuomioja) taisi vahingos-
sa jäädä huomioimatta sekin, että
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Peso-
nen ilmoitti jo tammikuun lopussa
tehtaiden sulkemisesta ja ir-
tisanomisista. 

Niiden laajuudesta ei vielä tuol-
loin ollut tietoa, joten pörssikään ei
sanottavammin reagoinut. Erkki oli-
si jo tuolloin voinut ilmaista protes-
tinsa koville markkinavoimille, mut-

ta silloin olisi 10 000 euron kipura-
hat jääneet saamatta.

Halpoja olivat kuitenkin Erkin
joulusilakat toimitusjohtaja Pesosen
eväitten rinnalla. Hän kuittasi viime
vuonna yhtiöltä palkkana, palkkioi-
na ym. kulu- ja kalukorvauksina yli
miljoona euroa.

Ymmärrettävästi UPM:n oli ryh-
dyttävä toimenpiteisiin henkilöstö-
menojensa supistamiseksi.

JORMA USKI
http://jormauski.vuodatus.net/

» Paperitehtaat ovat sitä savupiip-
puteollisuutta, joka joutaa vähenty-
äkin. Tehdään kuten Tarja Cron-
berg neuvoi Lauantaiseurassa, käy-
tetään puu energiantekoon, ei tie-
tysti tukkipuita. Puusta voi myös
valmistaa paljon muuta.

On paperintekijöiden omaa ah-
neutta, että suomalaiset tehtaat ei-
vät enää pärjää kansainvälisessä kil-
pailussa. 

Jääkööt jäljelle ne tehtaat jotka
pärjäävät ilman tukiaisia. On ihan
hyvä, että kehitysmaatkin saavat
osansa kakusta.

JM
http://maalainen.blogspot.com/

» Paperiliitto voi ottaa nyt sinival-
koisen roolin ottamalla osaa raken-
nejärjestelyihin alentamalla palkka-
tasoaan laajasti ja koko rintamalla.
Paperilaisilla on tunnetusti keskiar-
voa huomattavasti korkeammat pal-
kat. 

Parempi alentaa maltilla omaa tu-
loansa ja ehkä näin säilyttää enem-
män työpaikkoja kuin lähteä kilo-
metritehtaalle mittaamaan kesä-
mökkitontin omaa metsän kasvua.

Yhteiskuntavastuu liike-elämässä
on entisen ”eimolaisen” ja nykyisen
teräspeikkolaisen Jalo Paanasen
sanoin vastuuta liiketoiminnan ter-
veydestä ja tuottoisuudesta. Vain
tuottava yhtiö voi tarjota työpaikko-
ja terveesti.

ILKKA LUOMA
http://ilkkaluoma.blogspot.com/

» Kun sunnuntai-iltana kirjoitin ko-
tisivulleni UPM:n osakkeitteni myy-
misestä, en voinut vielä asian kes-
keneräisyyden vuoksi kertoa mille
suomalaiselle yhteisölle ne – tam-
mikuun alun kurssien mukaiseen
hintaan – päätyisivät.

Lehtien toimittajat ja pääkirjoit-
tajat näyttävät tienneen osakkeiden
päätyvän ulkomaiselle sijoittajalle,
Tuomiojan hyötyvän irtisanomisten
aiheuttamasta osakekurssin huo-
mattavasta noususta ja Tuomiojan
ostaneen lisää osakkeita helmikuus-
sa, jolloin jo spekuloitiin kurssien
nousevan.

Mikään näistä väitteistä ei pidä
paikkaansa. Palaan asiaan sitten,
kun osakekauppa on vahvistunut.

ERKKI TUOMIOJA
http://www.tuomioja.org/

Potkuilla
rikastuu

UKKOSENJOHDATIN | Nettikirjoittajat ihmettelevät tuhansia irtisanovan 
Jussi Pesosen palkankorotusta ja Erkki Tuomiojan tuottoisaa protestia

Juri Valkonen ja Sami Nikkanen paiskivat töitä UPM:n Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella.

MIKA KANERVA
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MEDIA

Jyrki Lehtola
lehtola@dlc.fi

BLOGOSFÄÄRI
VAPAAN VERKKOKESKUSTELUN PARHAAT PALAT

» Entisen Neuvostoliiton alueelta kulkee
Suomen kautta Eurooppaan seksityöläis-
ten virta, jota ei ole saatu kuriin. Suoma-
laisesta pakolaisten vastaanottokeskuk-
sesta kadonneita kiinalaistyttöjä on löy-
detty Englannista asti. Aihetta käsitellees-
sä tv-ohjelmassa haastateltu työministe-
riön johtaja Mervi Virtanen ei nähnyt
järjestelmässä mitään ongelmaa, vaan
pyrki vierittämään vastuuta poliisille. 

Ihmiskauppa on hyvin vakava asia ja si-
tä pitää pyrkiä ehkäisemään kaikin kei-
noin. Nykyinen turvapaikkajärjestelmä
antaa monille kehitysmaiden asukkaille
unelman onnesta vauraassa länsimaassa,
jolloin he ovat helppoja uhreja ihmiskau-
pan järjestäjille. 

Eurooppaan haluava joutuu usein mak-
samaan vielä koko omaisuutensa päästäk-
seen matkaamaan rekan kontissa tai sou-
tuveneessä henkensä uhalla länsimaiseen
onnelaan. 

Tästä huolimatta yrittäjiä riittää, joten
ei ihme, että kauppa kannattaa.

Kun pakolainen saapuu länsimaahan,
on paikallisten viranomaisten vastuulla,
että hän ei katoa maan alle seksiorjaksi ja
että hänen munuaisensa pysyvät tallessa.
Suomessa näitä vastuutahoja ovat ulko-
maalaisvirasto ja työministeriö.

Ihmiskauppaa voi tapahtua paitsi maa-
hanmuuton yhteydessä, myös maan sisäi-
sesti. Epätoivoiseen tilanteeseen ajautu-
neita ihmisiä on helppo houkutella ansioi-
den ja paremman elämän toivossa töihin.

Ihmiskauppa on nykyajan orjakauppaa,
jossa yksilöltä viedään hänen perusoikeu-
tensa ja vapautensa. Tavallisen kansalai-
sen keinot ihmiskaupan ehkäisemisessä
ovat melko rajalliset, mutta prostituutio ja
porno lienevät niitä tavallisimpia syitä,
joiden vuoksi ihmiskauppa kannattaa. 

TIMO LAAK
http://www.laak.info/blog

Orjakauppa on lähellä

Susikaato oli virhe
» Kuhmoinen–Längelmäki -akselilla
lienee syytä juhliin. Yksi susi saatiin
ammuttua. Muuten niin hienon ja kau-
niin päivän päätteeksi uutislähetyksen
kuvat hangelle ammutusta nuoresta
urossudesta olivat todella surullista
katseltavaa.

Sen tutkimustiedon mukaan, mitä
tiedämme, susi metsästää laumassa. Se
on taitava toimimaan ryhmässä ja käyt-
tää sitä hyväkseen saalistaessaan. Lau-
ma on myös perusedellytys sudelle ra-
vinnon hankkimiseen.

Yksittäisen suden ampuminen lau-
masta huonontaa suden mahdollisuuk-
sia hankkia ravintonsa luonnosta. Mah-
dollista on, että nyt kaadetun suden jäl-
jelle jäänyt lauma hankkii entistä
useammin ruokansa koirista ja karjasta,
koska ihminen sen siihen omilla toimil-
laan pakottaa.

KAIZU
http://qdesq.vuodatus.net/

Pitikö linnut tappaa?
» Iso osa Sorsapuiston linnuista on ta-
pettu. Syy oli, että epidemiariskin takia
linnut olisi pitänyt majoittaa sisätiloi-
hin tavallista pidemmäksi ajaksi. Varsi-
nainen motiivi tappamiselle oli, että
lintujen pitäminen sisätiloissa olisi
kuulemma ollut huonoa kohtelua.

En nyt ihan ymmärrä. Huonoa koh-
telua ei sallita, joten tappo on ratkaisu?
Mikä logiikka? Parempi siis kuolla kun
viettää vuosi lentämättä. Näinköhän?
Tarve lajityypilliseen käytökseen vas-
taan tarve elää.

Tässä tapauksessa asiassa toimittiin
mielestäni harkitsemattoman oloisesti.
Mielestäni koko asiasta paistoi läpi
myös kaksinaismoralistinen ajatusmal-
li. Ehkä lievästi traumatisoitunut eläin
on kuitenkin parempi vaihtoehto, kuin
kuollut raato?

Ymmärtääkseni kaikki eläinkunnan
(ihmiset mukaan lukien) edustajat voi-
vat toipua ikävistäkin kokemuksista.

Mutta kuolemasta ei pahemmin toivu-
ta, paitsi tarinoissa. Jälleen kerran eläi-
miä käsiteltiin tuotteina, ei elävinä
olentoina.

OLLI-POIKA PARVIAINEN
http://www.o-pp.net/journal/

Romahtava rakennusala
» Varsinkin suomalainen rakennus-
teollisuus on todellisessa alennustilas-
sa. Vuosikymmeniä on tehty kammot-
tavan rumia taloja. Mutta lisäksi vuosi-
kausia on saatu lukea skandaaliuutisia
uusista ja vastikään remontoiduista
asunnoista ja toimistoista, jotka osoit-
tautuvat homepesiksi.

Nämä sekä romahtavista katot ja
vuotavat ikkunat eivät ole saaneet ra-
kennusteollisuutta ryhdistäytymään.
Minä en ole vuosikausiin harkinnut
asunnon ostoa muualta kuin vanhoista
taloista.

SATU HASSI
http://www.satuhassi.net/puheet/

blogi.htm

Kyllä Pasila opettaa
» Ne lukuisat suomalaiset, jotka pel-
käävät vankien pääsevän liian vähällä,
voivat nukkua yönsä rauhassa. Tunnen
vankeja ja olen käynyt vankiloissa,
useinkin. Kyllä ne ovat sellaisia paikko-
ja Suomessakin, että ei sinne tee ke-
nenkään mieli takaisin.

Luultavasti olen samaa maata kuin
etenkin talousrikosten yhteydessä Pasi-
lan putkaan viedyt itsensä paremmiksi
ihmisiksi arvioivat eli hyvätuloiset ja
koulutetut. Poliisien puheiden mukaan
tällainen tyyppi – esimerkiksi profes-
sori – laulaa muutaman tunnin put-
kassa pitämisen jälkeen kuin kana-
rialintu.

JUKKA KEMPPINEN
http://kemppinen.blogspot.com/

» Miltä sekin vaikuttaisi, jos ilmoittaisin tässä Alma
Median omistamassa lehdessä, että Helsingin Sano-
mat on huono lehti, koska se ei ole Aamulehti, Ilta-
Sanomat on surkea läpyskä, koska se ei ole Iltalehti, ja
mitä kirjoihin tulee, WSOY:n kirjoja ei kannata ostaa,
koska WSOY:lla on sama omistaja kuin Helsingin Sa-
nomilla.

Tuonkaltaisen jutun oli viime maanantaina TV1:n
A-pisteeseen tehnyt toimittaja Markku Lehtola, joka
ei valitettavasti ole minulle sukua, koska olisi virkis-
tävämpää pilkata julkisesti sukulaisiaan kuin Ylen vä-
syneitä toimittajia.

Markku Lehtolan jutun pääajatus oli tuttu useista
vaihtoehtolehtien esseeyritelmistä: media ei uskalla
keskustella ja kyseenalaistaa, ja on kaiken lisäksi kau-
pallista.

Juttu käytti myös vaihtoehtolehdistä tuttua kieltä,
jossa klisee kilpaili kliseen kanssa: ”media” myötäilee
”eliittien sopuilua”, ”veisaa konsensusvirttä” ja ”nie-
laisee vallan näkökulman”. 

Ihan kiva. Jos olisin vaihtoehtolehden kangasvyötä
ja sandaaleita käyttävä päätoimittaja, julkaisisin ehkä
jutun, mutta en maksaisi kirjoituspalkkiota, koska sa-
mat vetelät teemat julkaistiin juuri edellisen nume-
ron mediaa käsittelevässä artikkelissa. Mielenkiintoi-
seksi Markku Lehtolan jutun tekivät sen julkaisufoo-
rumi, jutun sisältämät valinnat sekä loppupäätelmä.

Juttu oli läpinäkyvä hyök-
käys MTV3:n olemassaoloa
vastaan.

Juttu käsitteli pintapuoli-
sesti mediaa laajassa mitta-
kaavassa, mutta olennaisilta
osiltaan se keskittyi Yleisra-
dioon ja MTV3:een. Muita
esimerkkejä mediasta ei
Markku Lehtola löytänyt,
koska se ei ollut tarkoituk-
senmukaista.

Asiantuntijana jutussa oli Turun yliopiston viestin-
nän professori Hannu Nieminen, joka tuki kivasti
toimittajan mielipiteitä. Syytettynä oli MTV3:n toimi-
tusjohtaja Pekka Karhuvaara, koska MTV3:n petos
on olla mainosrahoitteinen kanava, joka tuottaa suo-
sittuja ohjelmia.

Yleisradiolta palkkaa saavan Markku Lehtolan pe-
rusteesi oli, että Yle hoitaa erinomaisesti julkisen pal-
velun tehtävänsä. Se tuottaa ”monipuolisia ja moni-
äänisiä asiaohjelmia ja erityisryhmien ohjelmia”.

Yle myös auttaa suomalaisia olemaan kansalaisia:
”Voidakseen toimia kansalaisina ihmiset tarvitsevat
tietoa. Sitä tarjoaa eri kanavista selvästi eniten Ylen
TV1.”

MTV3 ei Ylen toimittajan mukaan sen sijaan palvele
muuta kuin pahaa rahaa. Kaupalliset kanavat eivät
ajattele erityisryhmiä, joille suunnatut ohjelmat ”tus-
kin kelpaavat kaupallisille tv- ja radiokanaville, jotka
mieluummin kokoavat suuria ja maksukykyisiä ylei-
söjä mainostajille” – ja onhan se ihan hirveää, että
kaupallisessa maailmassa joutuu toimimaan kaupalli-
sen logiikan mukaan.

Lopuksi Ylen toimittajan jutussa ehdotetaan epä-
suorasti, että MTV3 pitäisi ehkä lopettaa, tai ainakin
sitä pitäisi rankaista, koska se ei pelaa Ylen toimitta-
jan määrittämillä säännöillä.

MTV3:n toimiluvan ehtona on julkisen palvelun
vähimmäisvelvoitteita. Hannu Niemisen mukaan ne
ovat lähinnä paperille piirrettyjä periaatteita. MTV3
raportoi puolivuosittain liikenneministeriölle toimi-
lupaehtojen täyttämisestä, mutta ”on epäselvää, ar-
vioidaanko ehtojen täyttymistä millään lailla”.

Epäselvää on myös, mitkä journalistiset kriteerit
Markku Lehtolan juttu joutui läpäisemään, vai oliko
niitä lainkaan.

Hyvä Yle, paha raha

Yleisradiolta palkkaa
saavan Markku
Lehtolan perusteesi
oli, että Yle hoitaa 
erinomaisesti julkisen
palvelun tehtävänsä.

50 vuotta ilman
pyöräilykypärää
» Olen samaa mieltä Matti Posion kans-
sa (Sunnuntain Asiat 12.3.) pyöräilykypä-
rän pakollisuudesta. Munankuori-nimike
on loistava.

Päätin, etten käytä kypärää. Olen pyö-
räillyt kuntoa nostaen yli 50 vuotta!

PIRKKO NURKKALA

Munankuori päähän,
jos on suojattavaa 
» Kypärän käyttö pyöräiltäessä on järjen
käyttöä ja järjen suojelua. Sikäli kuin pyö-
räilijän pään kuoren sisällä aivot on.

Omalaatuinen laki suosittaa pyöräilyky-
pärän käyttöä, mutta valvontaa tai pakot-
teita ei ole. Eikä tässä sakkopykäliä tai ky-
päräpoliiseja tarvitakaan. Lainvalvojilla
on tärkeämpääkin tehtävää.

Jotenkin turvallisuutta olisi silti edistet-
tävä läpi hankalankin asenneilmaston.

Jospa ajattelisimme asiaa Esko Ahon
lanseeraamalla yksilövastuun periaatteel-

la: Ken ajaa ilman turvavälineitä ja siksi
loukkaantuu, maksakoon itse seuraukset.
Pois vakuutuskorvaukset ja julkinen ter-
veysapu.

Nythän kuvio pyörii aivan päin vastoin.
Turvallisesti ajava maksaa välinpitämättö-
mienkin kulut. Kypärän ostaja tukee yh-
teiskuntaa tuottamalla arvonlisäverotuloa
valtiolle, ja niillä rahoilla hoidetaan myös
liikenneonnettomuuksissa loukkaantunei-
ta.

Pilkatkaa vain munankuoria ja holhous-
valtiota. Minusta ”muovikuksa” on pyö-
räilijän paras ystävä.

MATTI MÖRTTINEN

Högerin kokoomus
on banaani väärinpäin
» Hohhoijaa huokaisin, kun luin kokoo-
muksen Stig Högerin (Asiat 12.3.) juppi-
maista sanahelinää. Hän näki kovasti vai-
vaa todistaakseen, että demarit paapovat
virkamiehiä eli puolustavat kunnallista
työtä, eivätkä halua yksityistää kaikkea
mikä liikkuu.

Totisesti siskot ja veljet sairaanhoitajat,
lastentarhanopettajat, opettajat, kirjaston-
hoitajat, kodinhoitajat ja perhepäivähoita-
jat eli ”virkamiehet”: kai huomasitte Hö-
gerin todellisen karvan? Arvokasta työtä
tekeviä ihmisiä vähäteltiin virkamiehiksi,
jotka eivät Högerin arvomaailmassa il-
meisesti osaa tehdä työtään hyvin, koska
sattuvat olemaan kunnalla töissä.

Tehdäänpä analyysi Högerin omasta aa-

tesuunnasta hänen omalle tyylilajilleen
uskollisena. Högeriläinen kokoomus on
kuin banaani väärinpäin: kun sen kuorii,
tulee pehmeän kuoren alta esiin kova si-
sus.

Högerin kokoomus puhuu nöyrästi pät-
kätyöläisten ja naisten oikeuksista työelä-
mässä. Tosiasiassa turvattomuutta halu-
taan lisätä joustoilla. Ranskan aateveljet
paljastavat, mitä se voi tarkoittaa: pätkä-
töiden lisäämistä ja nuorten aseman hei-
kentämistä pidentämällä aikaa, jossa pät-
kätyö muuttuu vakituiseksi.

Höger ”haastaa” niin kuin oppositiosta
kuuluukin. Ongelma on, että tässä ei ole
muuta sisältöä kuin vanhakantainen so-
sialismilla pelottelu. Kun Mauno Koivis-
toa valittiin presidentiksi, kokoomus pe-
lotteli, että jos Koivisto valitaan, sosiali-
soidaan polkupyörätkin. Koivisto sai tar-
peekseen ja ilmoitti, että jos hänet vali-
taan, vain vaihdepyörät sosialisoidaan. Ja
tuli valituksi. Kyllä kansa tietää.

Högerin kokoomuksen imago perustuu
mielikuviin, jotka luodaan isolla rahalla
mainostoimistoissa. Ollaan olevinaan ”dy-
naamisia uudistajia” vaikka oppi on kon-
servatismi! Vaalien alla puhutaan hyvin-
vointipalveluista. Unohdetaan vain ker-
toa, että Högerin haikailemissa yksityisten
palveluiden ihmemaissa niitä saa yleensä
laadukkaina vain rahalla.

Ei totisesti mikään reilun kaupan ba-
naani.

PIA VIITANEN

» Kirjoittaja on kansanedustaja ja sosiaali-
demokraattisen puolueen varapuheenjohtaja.
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Högerin 
kokoomuksen

imago perustuu
mielikuviin, jotka

luodaan isolla 
rahalla mainos-

toimistoissa.

Kevään kirjauutuudet
– tulossa huhti- ja toukokuussa

Pia Mäkinen:
Pelejä ja leikkejä juhliin
 – Morsiamenryöstöstä

mummonrukkiin
Yli 200 viihdyttävää ja helposti

toteutettavaa seuraleikkiä
häihin, syntymäpäiville, mökki-

juhliin tai vaikkapa illan-
istujaistenratoksi. Kirja

tulee myyntiin huhti-
kuussa!

Juhlijoille

Maria Syvälä:
Iltasuukko ja muita

hellyysharjoituksia äideille
Koskettavasti ja hauskalla tavalla

kirjoitettu kirja siitä, miten
perhe-elämän arkihaasteista voi selviytyä
- vaikka äidin pinna joskus kiristyykin.
Kirjaan on haastateltu pirkanmaalaisia

äitejä ja lapsia.
Kirja tulee myyntiin huhti-

toukokuun vaihteessa!

Äideille

Juho K. Juntunen ja
Antti Marttinen:

Vihdoinkin kirja, joka laittaa
kaikkien suomirockin ystävien tiedot

koetteelle: Kuka mitä häh?
– Kysymyksiä suomirockista tykittää

sadoittain kysymyksiä ja vastauksia
artisteista, biisien sanoista,

rokkareista, albumien kansista,
säveltäjistä..... pippurisena

mausteena bändien itse
laatimat kysymykset!

Kavereille

Kummalliset
kansanhuvit on käännetty
englanniksi ja julkaistaan

toukokuussa nimellä
 Funny Finnish Pursuits.

 Käännöksen myötäurheiluhullut Suomen
ystävät yli kieliesteiden pääsevät

nauttimaan tämän kirjan rehevästä
annista. Tämä upeasti kuvitettu kirja

on persoonallinen tuliainen
kavereille tai asiakkaille

maailmalla!

Lahjaksi
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Paula Latva
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JERUSALEM

Ari Rath
arirath@bezeqint.net, www.pforp.net

» Ihmiset istuvat katukahviloissa. Taivas on huikaise-
van sininen, ja aurinko muistuttaa keväästä Jerusale-
min kivikasvoisten rakennusten yllä. Rauha ja kirkkaus
ovat kuitenkin petollisia. Ne valaisevat poliittista draa-
maa, joka vuosikymmeniä kestäneestä
palestiinalais–israelilaisesta konfliktista on jälleen tul-
lut.

Israelilaiset ja palestiinalaiset kohtaavat vielä melko
vapaasti joissakin ravintoloissa ja halvoissa supermar-
keteissa. Jokaisen julkisen tilan sisäänkäyntiä valvovat
aseistautuneet vartijat, jotka ravistelevat jokaista tuli-
jaa. He muistuttavat meitä toisenlaisista ajoista, aivan
äskettäin.

Onko tämä hiljaisuus vain tyyntä uusien itsemur-
haiskujen myrskyn edellä, kysyvät itseltään niin israe-
lilaiset kuin palestiinalaisetkin. Vai pääseekö terve jär-
ki niskan päälle, vaikka kovan linjan sotaisa Hamas-lii-
ke voittikin tammikuussa palestiinalaisten parlament-
tivaalit?

Israelin omista parlamenttivaaleista on tulossa ehkä
kummallisimmat, mitä maa on 58-vuotisen itsenäisyy-
tensä aikana kokenut. Kampanjassa kummittelee voi-
makkaimpana mies, joka on koko alkuvuoden maannut
peruuttamattomalta vaikuttavassa koomassa.

Ariel Sharonin kuvia on kaikkialla. Lumivalkoisten
hiusten ja sinisen paidan reunustamat kasvot ovat
määrätietoiset, päivettyneet ja täynnä tulevaisuu-
denuskoa. Ilme symboloi uuden Kadima-puolueen ni-
meä, joka tarkoittaa: ”Eteenpäin”. Sharon onnistui luo-
maan tämän liikkeen poliittisen elämänsä viimeisenä
lukuna.

Sharon ehti myös toteuttaa Israelin täydellisen ve-
täytymisen Gazan kaistalta elokuussa. Teko näytti kie-
livän hänen päättäväisyydestään lopettaa konflikti. En-
tinen kova kenraali oli vuosikausia uskonut ”suurem-
paan Israeliin”. Nyt hänestä tuli ensimmäinen Israelin
pääministeri, joka purki juutalaissiirtokuntia Gazassa
ja Länsirannan pohjoiskärjessä.

Maaliskuun 28. päivän vaaleissa taistellaan Sharonin
todellisesta perinnöstä – ja siitä, saako seuraaja Ehud
Olmert tarpeeksi kannatusta toteuttaakseen sen.

Muodollisesti Israel boikotoi Hamasia ja tilanne on
patti. Toiset vaikutusvaltaiset israelilaisäänet vaativat
antamaan Hamasille tilaisuuden muodonmuutokseen.

Viime viikolla ryhmä palestiinalaisia ja israelilaisia
kokoontui katoliseen Notre Dame -keskukseen, joka si-
jaitsee vastapäätä vanhankaupungin uutta porttia eli
entistä Länsi- ja Itä-Jerusalemin rajapyykkiä.

Sujuvaa hepreaa Israelin vankiloissa oppinut pales-
tiinalainen ex-ministeri Sufian Abu Zaideh vannoi, et-
tä Hamas tulee muuntumaan vastuulliseksi poliittisek-
si puolueeksi aivan kuin Palestiinan vapautusjärjestö
PLO aikanaan. Sitten puhui Motti Keidar – uskonnol-
linen professori Bar-Ilanin yliopistosta, joka tuotti Is-
raelin rauhantekijä-pääministeri Jitshak Rabinin
murhaajan yli kymmenen vuotta sitten. Hän julisti, et-
tä Israel ja Hamas tarvitsevat vastakin toisiaan. Siksi
osapuolet myös neuvottelevat.

Tämä viikko on Israelissa karnevaaliaikaa. Juutalaise-
na Purim-juhlana useimmat lapset ja monet aikuiset-
kin pukeutuvat naamiaisasuihin.

Paraatissa palestiinalainen ja israelilainen pape-
rinukke pitelevät toisiaan kädestä ja syleilevät. Elämää
suurempi näky. Ehkä tämä on hyvä enne.

» Kirjoittaja on Jerusalem Post -lehden entinen päätoimit-
taja, joka toimittaa nettilehteä Partners for Peace pales-
tiinalaisen journalistin kanssa.

Kampanjointia koomassa

Orivesi
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» Tuleeko Mäntästä ensimmäisenä mieleen, että siellä
käydään kovaa kaupunginjohtajakiistaa? Tuskin kaikil-
le. Entä estäisikö johdossa leimuava riita muuttamasta
kaupunkiin, jos joku saa sieltä työpaikan ja asuntokin
löytyy? Tuskin.

Mäntän kaupunginjohtajaa Ilkka Nikmoa on erotet-
tu jo vuosia. Riita on kuluttanut aikaa, voimia ja rahaa.
Ne ovat pois jostakin muusta.

Riitely on halvaannuttanut johtoporrasta, mutta
edelleen mänttäläiset nousevat aamulla autoonsa, aja-
vat työpaikalleen ja palaavat illaksi perheen pariin ai-
van samalla tavalla kuin kuka tahansa naapurissa, Vilp-
pulassa tai Juupajoella.

Uutiset riidoista ovat kielteisiä, ja kielteistä julkisuutta
päättäjät kaikkialla säikysti pelkäävät. Menee maine.
Mutta mitä se maine on, ja mistä se lopulta muodos-
tuu?

Tavallisen ihmiset arkea ei heiluttele riidoista aiheu-
tuva ikävä julkisuus. Sen hän kyllä huomaa, jos lapsi
joutuu koulussa liian suureen opetusryhmään, koulu-
matka on turvaton tai viikonloppuna ei pääse lääkäriin.
Näitä ongelmia päivitellään, kun Oriveden tai Mäntän
asukkaat käyvät kylässä serkun luona Tampereella.

Sama pelaa toisin päin. Kyllä kehun, kun pääsen no-
peasti lääkäriin ja annan kuulua, kun tiedän, että tuttu
hammaslääkäri jo odottaa minua vuositarkastukseen.

Pääkaupungin rakennusvirastoon jonottavan voi sa-
moin kuvitella pihisevän kateudesta, kun oman pikku-
kaupungin palvelualttiudesta iloisesti yllättynyt mänt-
täläinen tai orivesiläinen kertoo, kuinka nopeasti hän
sai talolleen rakennusluvan. Hyvä maine ei synny julis-
tamalla palvelut hyviksi. Sanoilla pitää olla katetta.

Maine menee, jos käytäntö kertoo toista kuin isku-
lauseet. Uusi asukas ensin pettyy ja sitten muuttaa
pois, jos tarjolla ei
olekaan sitä, mitä
hänelle on luvattu
tai se otetaan
pois. Siinä mene-
vät verotettavat
vanhemmat ja
koulusta lapset.

Muuttajan kat-
keruus on kova,
jos hän kokee, et-
tei häntä edes
kuunneltu – tai kuunneltiin muodon vuoksi vasta siinä
vaiheessa, kun päätökset oli asiallisesti jo tehty ja pe-
rääntymisestä olisi tullut arvovaltakysymys.

Kunta voi järjestellä koulut ja lääkärien vastaanotot
asukkaiden ääntä kuunnellen. Toinen tapa on hoitaa
ratkaisut virkamiesvetoisesti asukkaiden mielipiteistä
piittaamatta.

Todennäköisyys konfliktien syntymiseen vähenee,
jos ihmisten mielipiteet otetaan asiallisesti huomioon.
Johtajakiistasta syntyy helposti ketju uutisia. Asukkai-
den huomioon ottamisesta taas syntyy myönteisiä tu-
loksia, jotka nousevat puheeksi siellä, missä ihmiset
liikkuvat.

Kuntien luottamushenkilöt joutuvat nykyään koville.
Viranhaltijoiden asema on vahvistunut, kun tulos-

vastuullinen ajattelu ja tehokkuusvaatimukset ovat le-
vittäytyneet myös julkiselle puolelle. Orivedelläkin
kerrotaan, että kaupunginvaltuusto on aikoihin tehnyt
vain yhden virkamiehen esityksestä poikkeavan pää-
töksen. Se kuulemma koski kadunnimeä.

Se siitä riitelystä.

» Kirjoittaja on Aamulehden aluetoimittaja Orivedellä.

Riitelyä suu kiinni

Kaupunginvaltuusto
on aikoihin tehnyt vain
yhden virkamiehen
esityksestä poikkeavan
päätöksen. Se kuulemma
koski kadunnimeä.
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H
allissa lainehtii
Fiatien meri. Mal-
listoa on 30-luvun
Topolinosta 90-lu-
vun urheiluau-

toon. Rikkoina rokassa ovat
Olds Mobile, Porsche ja 15
moottoripyörää. Katonrajaa
kiertävät ohjauspyörät, ja sei-
nän julisteet kertovat omaa ta-
rinaansa.

Toden totta, Fiat oli Suomen
myydyin auto vuonna 1975.

Töllinmäen Torino Hä-
meenkyrössä on nimensä ve-
roinen. Paikkaa isännöi itseoi-
keutettu Mr. Fiat Rainer Mä-
kipää. Suurin osa 30 autosta
on entisöity ja ajokunnossa.
Rekisterissä niistä on viisitois-
ta.

Rakkaimpia ovat 500-sarjan
kanttiautot 1920-luvulta, vaik-
kei italialaiskaunottaria voi
asettaa paremmuusjärjestyk-
seen.

Autojen keskellä pitkänhuis-
kean, vetreästi askeltavan mie-
hen silmiin syttyy intohimoi-
nen tuike. Fiatit ovat vieneet
69-vuotiaan Mäkipään elämäs-
tä yli 40 vuotta. 1960-luvulla
ajossa oli vielä Alfa Romeo, sen
jälkeen käyttöautoksi on kel-
vannut vain Fiat. Nykyisin tal-
vella alla on Fiat Uno, kesäisin
urheilumallinen Fiat Coupe
1995.

– En minä ymmärrä, miten
näihin voi tällä tavalla hurah-
taa. Kun menee määrättyyn
pisteeseen, niin paha on enää
palata.

Syyttävä sormi osoittaa Kes-
kusosuusliike Hankkijaan. Mä-

kipää meni Hankkijalle juok-
supojaksi 1952 ja eteni 1960-
luvulla varaosapäälliköksi.

Mäkipää näyttää mallistoa
esittelevää pahvitaulua. Neli-
senkymmentä vuotta vanha
taulu on yhä kuin uusi. Se on
sama, joka sytytti nuoren mie-
hen intohimon Fiateihin.

– Vaikuttava mallisto ja an-
siokas firma, Mäkipää muistaa
tuumineensa.

Hankkija perusti Auto-No-
von ja ryhtyi Fiatien maahan-
tuojaksi. Mäkipää sai tehtä-
väkseen siirtää varaosat Hank-
kijalle Tampereen Fiat-liik-
keestä. Siellä liikkeen juoksu-
poika kertoi rakentavansa 20-
luvun Durantia. Mäkipää kävi
katsomassa projektia ja innos-
tui entisöinnistä.

– Silloin ajattelin, että mi-
nun pitäisi saada jostakin van-
ha Fiat.

Rainer kuuli 1927-vuosimal-
lin Fiat-avoautosta. Se oli ik-
kunalaseilla ja kankailla kyhät-
ty umpiautoksi ja haisi mädän-
tyneelle. Kaikesta huolimatta
auto vaihtoi omistajaa ja enti-
söitiin uuteen kukoistukseen.

Mobilismin siemen juurtui sy-
välle nopeasti. Avoautoa seura-
si 1927-vuosimallin umpikori-
nen Fiat. Työ vaihtui varaosis-
ta automyyjäksi ja vihjeitä sa-
teli. Autot vaihtuivat ja kalus-
toa kertyi. 

Perhe muutti 1971 Hämeen-
kyröön omakotitaloon, jossa
oli tilaa rakentaa. Pihalle koho-
si iso halli ja aitat täyttyivät ta-
varasta.

Vähitellen Fiatit valtasivat
yhä suuremman alan elämästä.
Mäkipää oli perustamassa mo-

bilistikerhoa Tampereelle ja
toimi museoajoneuvotarkasta-
jana. Fiatistien kokoontumiset
jatkuvat Töllinmäessä vieläkin
joka syksy.

Italialaisautot kiertyvät tii-

viisti elämän eri käänteisiin,
niihinkin joita ei välittäisi
muistella. Parikymmentä vuot-
ta sitten perheessä oli neljä
lasta, tallissa 45 autoa ja moot-
toripyörää, kun avioliitto päät-
tyi eroon.

Vähän myöhemmin ainoan
pojan viimeinen matka päättyi
127-mallin Fiatilla päin rekkaa
ajettuun kolariin.

Intohimo levittäytyy kaikkial-
le. Kahvipöydässä kukkaku-
vioiset kupit saavat seurakseen
Fiat-lusikat. Ne tulivat aika-
naan Auto-Novon johtajalta
häälahjaksi. Seinillä on julis-

teita, valokuvia ja Fiat-tauluja.
Salin puolella on Suomen pre-
sidentin käytössä olleen Fiatin
jäähdyttäjän kehyksestä tehty
lasivitriini täynnä keulamerk-
kejä.

Hyllyssä on mappikaupalla
lehtiä, varaosaluetteloita ja
kirjallisuutta ja varasto jatkuu
vinttiin. Säntillisessä järjestyk-
sessä, niin kuin entiselle vara-

Rainerin 
helmet
PYHÄ LEHMÄ | Rainer Mäkipäälle 
Fiatit ovat koko elämä

Tämä mallistoa esittelevä pahvitaulu sai Mäkipään
ihastumaan Fiateihin.

Presidentin auton jäähdyttäjän
kehyksestä syntyneessä vitriinis-
sä on keulamerkki poikineen.

”Hankkija-aikana taisivat alushousut 
olla ainoat, joissa ei lukenut Fiat.”

Fiat 501 vuodelta 1925 on helmi, josta Rainer Mäkipää ei luovu. Vieressä Fiat 850 Capriolet 1967.

IHMISTEN HARRASTUKSET, TARINAT, UNELMAT JA AIKAANSAANNOKSET

Jos keksit juttuvinkin, kerro siitä sähkö-
postilla sunnuntai.ihmiset@aamulehti.fi 
tai puhelimella 040-752 0690.
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osamiehelle sopiikin.
– Kun asiaan innostuu, niin

silloin ihmiselle kerääntyy kai-
kenlaista rekvisiittaa. Hankki-
ja-aikana taisivat alushousut
olla ainoat, joissa ei lukenut
Fiat.

Oma lukunsa ovat Hankki-
jan poistamat varaosat, joita
Mäkipää pelasti omiin varas-
toihinsa. 15 000 eri nimikettä,
siis kuorma-autolasteittain ta-
varaa.

– Minulla on muun muassa
120 Fiat 127:n uutta nokkapel-
tiä, Mäkipää naurahtaa.

Hän myöntää, että harrastus
on jo ehtoopuolella. Tarkoitus
olisi, että Fiatien meren kaikki
yksilöt olisivat kunnossa. Vielä
on hiomatta viisi helmeä.

TEKSTI: SARI SAINIO
KUVAT: RAINE LEHTORANTA 

» Fiat on kuin...
minun elämäni.

» Fiat ei missään tapauksessa...
ole huono auto.

» Ilman Fiatia...
elämä olisi ollut kuin sateinen
päivä.

» Fiatin kanssa....
olen ajellut niin myötä- kuin vas-
tamäetkin.

Ajatusleikkejä

Rainerin 
kahvilusikat.

Pienoismalli Fiat 500  1930-luvulta.

» Hufvudstadsbladetissa ilostutti äsket-
täin Lycka är en kaffekopp, aukeaman ar-
tikkeli kahvikupeista. Ihana idea!

Suomalaisten ongelma on se, että täällä
kiinnitetään liian vähän huomiota koko-
naisuuteen. Siihen, kuinka pienellä vaival-
la kaikesta voi tehdä paljon kauniimpaa.

Usein ruokaakin tärkeämpi on ruoan
esillepano: astioiden, viinin ja serviettien
valinta, valaistuksen oikea ambience, taus-
talla soiva pianokonsertto. Valintojen lista
tuntuu joskus loputtomalta!

Kokonaisuuden tärkeys palautui mieleeni
viikonloppuna. Mofa vei lapset Lapin hu-
vilalle, ja mieheni halusi juhlistaa lapse-
tonta viikonloppua.

Hemmotteluni alkoi kylpyhetkellä. Mie-
heni oli täyttänyt porealtaan Pariisista
hankkimallaan Chanelin kylpyvaahdolla
sekä valaissut kylpyhuoneemme kyntti-
löillä. Altaan reunoilla odottivat Krug kul-
hossaan, shampanjalasit sekä tarjotin, jos-
ta löytyi pähkinöitä, juustoja ja oliiveja.

Mieheni on suomalainen, joten yritän
ymmärtää, mutta joskus toivoisi, ettei pe-
rusasioiden oppiminen olisi näin vaikeaa.

Perussääntö on: liioittelu on rah-
vaanomaista. Kynttilät ja shampanja riit-
tävät, ehkä oliivitkin. Pähkinät ja juustot

ovat kuitenkin ehdottomasti liikaa: yhtei-
nen kylpy on eroottisesti leikittelevä het-
ki, ei välipala! Ruokahuone on ruokailua
varten. 

Mieheni oli kaiken lisäksi valinnut vää-
rät, liian isot shampanjalasit, jotka hän
vielä kaatoi täyteen. Shampanja on nautis-
kelua, ei juopumista varten: liian isoissa
laseissa shampanja lämpenee kelvotto-
maksi.

Kuten näette, pieniltä vaikuttavat asiat
ovat tärkeitä, ja niiden huono hoito voi pi-
lata kaiken.

Miksi meillä pidetään shampanjaa juhla-
juomana? Sehän on nimenomaan mainio
arkijuoma! Äitini neuvoi häissäni: ”Muis-
takaa aina juoda shampanjaa. Viineistä tu-
lee riitaisaksi ja väkevät hävittävät käytös-
tavat, mutta shampanja pitää mielen ja
ruumiin keveinä”.

Kuinka oikeassa hän olikaan. Kun ajat-
telee humalaisia suomalaisia tappamassa
toisiaan, tilastot varmasti kaunistuisivat,
jos viinan sijasta juotaisiin kevyttä, iloista,
kaihoisaakin shampanjaa. 

Miksi tässä maassa on niin häpeilevä
suhde shampanjaan? Nimikin on muutet-
tu ”samppanjaksi” – vulgääriä!

» Kirjoittaja on helsinkiläinen seurapiirirou-
va, joka tarkkailee elämää Café Ursulan pöy-
dästä.

Miksi tässä maassa on niin
häpeilevä suhde shampan-
jaan? Nimikin on muutettu
”samppanjaksi” – vulgääriä!

KAIVOPUISTON ROUVA

Shampanjaa

”En minä ymmärrä, miten näihin
voi tällä tavalla hurahtaa.”

Rainer Mäkipää

Gitta Helin
gitta.helin@luukku.com
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KASVOT

» Kevennyspäätöstä pyöritellessäni surf-
failin lukemattomilla nettisivuilla, selailin
alan gurujen kirjoja ja kuuntelin kohtalo-
toverien kokemuksia. Laihduttajalla on
edessään metodien tavaratalo, jota on hy-
vä tutkia rauhassa, jotta löytää omille tai-
pumuksilleen toimivimman menetelmän.

Hampaat irvessä ei kannata sinnitellä
vastenmielisellä kaalisoppadieetillä. Moti-
vaatio ei heti tilaisuuden tullen karkaa kä-
sistä, jos näkee hieman vaivaa ja etsii itsel-
leen mahdollisimman mukavan ruokava-
lion.

Omat kiloni johtuvat suurelta osin vehnän
ja karkkiherkkujen rempseästä annoste-
lusta, siksi mietinkin hiilihydraattitietois-
ta ruokavaliota eli karppausta. Toistaisek-
si en ole siihen pilkuntarkasti ryhtynyt.
Olen kuitenkin korvannut perunan, riisin
ja pastan vihreillä vihanneksilla, vaikkapa
parsakaalilla.

Olen totutellut sinnikkäästi lautasmal-
liin: riisivuoren sijasta puolet lautasesta
täyttää tuore salaatti ja porkkanaraaste.
Hiilihydraatit korvaan kasviksilla, eikä
sipsejä, karkkeja tai keksejä kerta kaikki-
aan enää hankita kaappiin.

Ystävältäni sain myös toimivan vinkin:
ronskit laput jääkaapin ovessa, kuten ”Älä
syö” ja ”Haluatko kerätä lisää ihraa?” hil-
litsevät naposteluhalua kummasti. Tai na-
postelenhan minä illat pitkät edelleen,
mutta raksut ovat vaihtuneet retiiseihin ja
suklaapatukat miniporkkanoihin.

Olen yllättänyt itseni uimahallista ja jopa
kuntosalilta, joka on rapakuntoiselle lais-
kimukselle aivan uusi maailma. Äheltävää
uutta yrittäjää ei siellä katsota kieroon,
vaan muut treenaajat näyttävät kukin kes-
kittyvän omaan suoritukseensa.

Ensimmäiset illat rautaa vääntämässä
tuottivat ankarat lihaskolotukset, mutta
noin kolmen kerran jälkeen homma alkoi
sujua.

Silti viikon tulos on latistava: ei repsah-
duksia, muttei pudotustakaan, vaan sata
grammaa lisäystä viime viikosta! Yritän
kuitenkin olla lannistumatta – kroppani
tässä vielä totuttelee uuteen elämäänsä.
Olisikohan pari grammaa uutukaista li-
hasmassaakin mukana sotkemassa kuvioi-
ta?

» Kirjoittaja on kolmekymppinen toimisto-
työtä tekevä nainen, joka taistelee houkutuk-
sia vastaan ja tavoittelee normaalipainoa.

Metodien tavaratalo

”Älä syö” ja ”Haluatko 
kerätä lisää ihraa?” 
hillitsevät naposteluhalua
kummasti.

» Pituus: 160 cm
» Lähtöpaino: 86,2 kg
» Paino nyt: 81,8 kg 
» Pudotus: 4,4 kg
» Painoindeksi: 32
» Tavoitepaino: 60 kg

5 viikon jälkeen

TILANNE

PUNTARI

Iris
kohtuuden.keinulaudalla@gmail.com

» Vuosi sitten olimme koko perhe
lomalla Kanarialla, ja se oli petty-
mys. Säät olivat epävakaiset, emme-
kä päässeet rannalle. Valtterilla
kävi välillä aika pitkäksi ja meillä
meinasi tekeminen loppua, kertoo
tamperelainen Kirsi Viitanen per-
heen lomakokemuksista.
Tuon loman jälkeen Kirsi ja Harri
päättivät, että lomalle lähdetään ai-
na tuttavaperheen kanssa tai 9-vuo-
tiaalle Valtterille pyydetään loman
ajaksi seuraa mukaan.

Viime elokuussa matkaan lähdet-
tiin kolmen perheen voimin. Siitä
tuli paras loma ikinä.

– Tuttavamme sukulaisella on
kesäasunto Lofooteilla, pienellä
Skrovan saarella. Saarella oli reilut
parisataa asukasta ja vain yksi
kauppa, joten rauhaa riitti. Vaelte-
limme saarella, uimme Atlantissa,
laitoimme ruokaa yhdessä ja olim-

me paljon lasten kanssa. Sääkin oli
hieno.

Borgin Viikinkimuseon viikinki-
laivassa otettu perhekuva tiivistää
loman tunnelman.

– Kauniit maisemat, hyvä fiilis ja
koko perhe viihtyy. Kunnon loma,

ei mitään pakollista ohjelmaa, vaan
vain lomailua.

Viitanen onkin laittanut kuvan
tietokoneensa taustakuvaksi. On-
han kyseessä paras perheloma iki-
nä.

MARI KARSIKAS

Kunnon loma 
Lofooteilla

» Mikä on elämäsi kuva ja millainen tarina siihen liittyy? Lähetä kuva ja lyhyt tarina toimitukseemme: sunnuntai.ihmi-
set@aamulehti.fi tai Aamulehti, Sunnuntain Ihmiset, PL 327, 33101 Tampere. Julkaistut kuvat ja tarinat palkitaan.

» Tällä palstalla esittelemme lukijoidemme tekemiä omakustanteita. Ota yhteyttä sähköpostilla
sunnuntai.ihmiset@aamulehti.fi tai puhelimella 010 665 3137

ME TEIMME SEN

Hanurivetoista hauskanpitoa

ELÄMÄNI KUVA

» Tavallisten ihmisten tarinat
kertovat jotakin olennaista
meistä ja historiasta. Tampere-
lainen Lauha Peltola halusi,
että tarinat eivät katoaisi, ja
kokosi serkkujensa kanssa su-
kunsa tarinat yksiin kansiin.

– Pidimme tärkeänä, että
lastenlapset saisivat tietää,
millaista meillä oli sota-aikana,
Peltola tiivistää.

Aleksanterin ja Stiinan suku
on Rajamaan sukukirja, mutta
sivulliselle siitä aukeaa mie-
lenkiintoinen näkymä men-

neeseen. Lukijalle raottuu ovi
suomalaiseen arkeen ja histo-
riaan. Yksittäisen ihmisen ko-
kemus sodasta tai vaikkapa
Amerikan siirtolaisuudesta
koskettaa.

Kirjaa kirjoittaessaan Peltola
huomasi, miten tarinat heijas-
tavat yhteiskunnan muutosta.

– Elämä on nykyään niin
kovin erilaista, siinä on paljon
mahdollisuuksia, mutta henki-
sesti se on paljon hajanaisem-
paa.

SARI SAINIO

Rajamaan tarinoita

» Orivesiläinen Eero Niemi
on aina kirjoittanut ja laittanut
kokemuksiaan muistiin. Nyt,
lähempänä 80 ikävuottaan,
hän kokosi teksteistä kirjan
Tähän päivään on päästy.

Orivedellä kirja nousi best-
selleriksi heti ilmestyttyään.
Kirjakauppa on myynyt sitä lä-
hes sata kappaletta.

Niemi vie mukanaan lento-
koneasentajan töihin, veneen
veistoon, askareisiin pienelle
maatilalle. Hän jopa vedostaa

grafiikkaa itse tekemällään
prässillä. Monitaitoinen mies
sanookin, että melkein kaikki
muu on tuttua paitsi musiikki.

– Tositarinoita elämästä.
Mitä nyt pikkuisen omaa va-
pautta olen käyttänyt. Faktan
varassa kirja purjehtii.

Kirjassa on myös piirroksia
ja Niemen omia aforismeja.
Kirjoittaminen innostaa, ja sik-
si Niemellä onkin jo toinen
kirja tekeillä.

PAULA LATVA

Muistikuvista bestseller

» Crawfish Kingsien pitkä-
soitto saa tossun vipattamaan
ja villasukat makkaralle. Taita-
vasti svengaava Zydeco Bunga-
loo on tamperelaisin voimin
soitettua hyväntuulista
kreolien cajun- ja zydecomu-
siikkia Yhdysvaltojen Lou-
sianasta. 
– Musiikki on hanurivetoista
hauskanpitomusiikkia. Mitään
sanomaa siinä ei kyllä ole, ki-
taristi Markku Aho naurah-
taa.

Crawfish Kingsissä soittavat
Ahon lisäksi Tommi Tenkula,
Janne Salo, Rauno Nieminen
ja Jarkko Helin. Levyllä soivat
hanuri, kitara, pimpparauta ja
pyykkilauta.

Zyderco Boogaloo on bändin
toinen omakustannelevy, jolla
on tarkoitus ponnistaa entistä
tiheämmin keikkamarkkinoil-
le. Livenä bändin voi bongata
Sata Häme soi -tapahtumasta
ja Kiikoisten purpureilta.

SARI SAINIO

» Luen lehtilööpistä Katriina Wuo-
riston sanat: ”Tämän onnen olen an-
sainnut”. Katriina Wuoristo tarkoittaa

onnellaan uutta miesystäväänsä, tai-
demaalari Fritz Jacobssonia.

Katriina Wuoriston sanat ovat meil-
le kaikille tutut. Moni toteaa työviikon
päätteeksi ansainneensa jotain hyvää
– oluen, lukuhetken tai hyvät unet. 

Jääkiekkoleijonat olisivat ansain-
neet kultamitalit samoin kuin Janne
Ahonen ja Hannu Manninen.

Katriina Wuoristo on julkisuuden hen-
kilö. Hän on varakas, ja jos onnea saisi
rahalla, hänellä olisi varaa sijoittaa sii-
hen. Rahalla onnea ei saa, mutta rahat-
tomalla ei ole edes mahdollisuutta yrit-
tää.

En tunne Katriina Wuoristoa, joten

minulla ei ole oikeutta arvioida hänen
onneaan. Wuoriston sanat vain osuivat
silmiini.

Mikä on ansaittu onni? Saako sellai-
sen vasta, kun on tarpeeksi kärsinyt?
Onko olemassa Pyhän Pietarin bonus-
kortti, jossa näkyvät hyvät ja huonot te-
komme – ja sitten, tehtyämme tietyn
määrän hyviä tekoja, olemme ansain-
neet onnen, kenties kuukauden tar-
jouksena?

Sanomme helposti, että olemme an-
sainneet jotain konkreettista, esimer-
kiksi rakkauden, koska olemme tehneet
niin paljon elämässä hyvää. Jonkun
kannalta meidän hyvä tekomme saattaa
olla miinusmerkkinen.

Onni on jollekin hyvää tuuria lotossa,
rahaa, näyttävää elämää, uraa. Erään
ystäväni lempinimi on Hannu Hanhi,
koska hän on niin onnekas.

Hartaus ja onnen tunne koko elämäs-
tä nousevat pyhästä yksinkertaisuudes-
ta, arjesta.

Tavallisen ihmisen onni kohtaa taval-
lisena päivänä. Kuljet keväisillä hangil-
la, aurinko paistaa, tuulikin puraisee
poskea. 

Illalla pulahdat saunan löylyistä
avantoon.

Ei elämän tarvitse olla sen kummem-
paa, eikä tällaista hetkeä tarvitse ansai-
ta. 

Se täytyy vain itse huomata.

Mielenterveysyhdis-
tys TAIMI:n jäsen-
lehti 1/2006 kertoo
vitsin Pitkänie-
men psykiatri-
sesta sairaalas-
ta. Uuden pal-
velevan puhe-
limen auto-
maattisesta
vastaajasta
kuului:

– Hyvää
päivää! Jos teillä
on pakkomielteitä,
olkaa hyvä ja paina-
kaa numeroa 1 useita
kertoja.

– Jos teillä on itse-
tunto-ongelmia, pyytä-

kää jotakuta painamaan nu-
meroa 2.

– Jos teillä on useita
persoonallisuuksia,
painakaa numeroita 3,
4, 5 ja 6.

– Jos podette vai-
noharhaisuutta, me
tiedämme, kuka olet-
te ja mitä te tahdotte.
Pitäkää vain puhelu

auki ja me jäljitämme
puhelunne.

– Jos olette skitso-
freeninen, pieni ääni il-

moittaa teille, mitä nume-
roa teidän on painettava.
– Jos olette depressiivi-

nen, on samantekevää, mitä
numeroa painatte. Kukaan ei

kuitenkaan vastaa.
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ELÄMÄ 

Matti Pitko
matti.pitko@aamulehti.fi

Anneli Saariston esittä-
mä La dolce vita sijoit-
tui vuonna 1989 Lau-

sannen Eurovision laulukilpai-
lussa seitsemänneksi eli pa-
remmin kuin mikään suomen-
kielinen esitys koskaan. Suo-
men tämän vuoden euroviisu-
edustaja Lordi kutkuttaa Saa-
riston mieltä.

– Että maistelkaas tätä, kun
ette kerran muuten pisteitä an-
na!

Saaristo ei kerta kaikkiaan
kykene puhumaan Lordista
kasvot peruslukemilla.

– Minulta on viime päivinä
kyselty, minkä neuvon annan
Lordille. Neuvoni on tämä: ol-
kaa oma itsenne! 

(Hervotonta, sydämen poh-
jasta tulevaa naurua).

– Mitä hävittävää Suomella
on, Saaristo kysyy ja vastaa it-
se:

– Ei mitään. Kokeillaan nyt
tätäkin, eiväthän euroviisut ole

loppujen lopuksi muuta kuin
leikkiä.

Saariston mielestä Lordin
vastaanotto Ateenassa on ar-
vausten varassa.

– Tämä juttu voi olla siellä
ihan hyvästäkin. Only Lord
knows! (Entistä hervottomam-
paa naurua).

Saaristo muuttaa pysyvästi
Tampereelle toukokuun alus-
sa. Uusi, 66 neliön koti löytyi
vain muutaman minuutin
päästä Tampere-talosta.

Jokioisilla syntynyt ja vart-
tunut Saaristo on tätä ennen
asunut 20 vuotta Turussa ja 16
vuotta Helsingissä. Miksi siis
Tampere?

– Minulla on Tampereella
sukulaisia, mahtavat tuki-
joukot sekä paljon hyviä ystä-
viä. 

– Tykkään kaupungin rosoi-
suudesta ja leppoisuudesta se-
kä aktiivisesta musiikki- ja
teatterielämästä.

Minkä parin veikkaat Tanssii
tähtien kanssa -ohjelman voit-
tajaksi, Suomen Tanssiurheilu-
liiton puheenjohtaja ja kansain-
välinen tanssiurheilutuomari
Carola Tuokko?

– Veikkaan Jussi Väänästä ja
Katja Kannonlahtea heidän iloi-
sen ja positiivisen olemuksensa
takia.

Mikä pari on oma suosikkisi ja
miksi?

– Keke Armstrong ja Helena
Ahti-Hallberg. He pyrkivät oi-
keasti oppimaan, eivätkä kikkaile
mitään muuta. Seurasin kilpailua
paikan päällä ja olin iloinen tä-
män parin hyvästä suorituksesta.
Minun oli vähän vaikea ymmär-
tää tuomariston kantaa ja annet-
tuja pisteitä.

Oleellinen kysymys

Vitsi Pitkästäniemestä

» Radiouutisten miellyttävä-ää-
nisenä toimittajana mieleen jää-
nyt Jari Rantschukoff on pitänyt
listaa harvinaisen sukunimensä
kirjoitusversioista. Niitä on kerty-
nyt tähän mennessä yli 30. 

Jo synnytyslaitoksella vauvasta
tuli vahingossa Rantscugoff. Lap-
sena kaverit kutsuivat Jaria Ru-
tinoffiksi tai vain Koffiksi. Armei-
jassa hänet nimettiin luonnolli-
sesti Smirnoffiksi ja Sinebrychof-
fiksi. Työpaikoilla nimi on vään-
tynyt Romanoffiksi tai Ro-
mantschukiksi.

Postilähetyksissä on päällä lu-
kenut usein joko Bobrikoff tai
Stroganoff, kerran myös
Danzlkoff ja Trantsupoff.

Tuoreimpia väärinkirjoitusver-
sioita ovat seuraavat: 

1. Rampsukoff
2. Lanttukoff
3. Ranrsukoff
4. Lampukoff
5. Nanzukoff

Lista

”Kaikki hyvin
niin kauan kun
saa terveenä

murehtia helttojaan!”
Oopperalaulaja 

Karita Mattila ikääntymisestä 

Avussa 

10.3.2006

Lord-kohu kutkuttaa Anneli Saaristoa
KIRSI VALDEN

Anneli Saaristo on löytänyt mieluisan kodin läheltä Tampere-
taloa. 

Ansaittu onni

Pitäkää vain linja auki...

Kaksi keski-ikäistä naista tapasi vuosien
jälkeen. Toinen kertoi eronneensa.
– Mutta te sentään olette pysyneet sit-
keästi yhdessä, hän kehui tuttavaansa.
– No joo...saamattomuutta se vain on,
että meillä on edelleen yhteinen osoite.
– Älä nyt, sullahan on niin kiva mies!
– Just joo. Vie pois, saat kuule ihan il-
maiseksi.

MARJAANA KARHUNKORPI

Bussissa kuultua

I
tähelsinkiläinen kauppakes-
kus uinuu keskellä arkipäi-
vää. Lähiön asukkaat ovat ko-
koontuneet aukiolle aikaa ku-
luttamaan. Kukaan ei tunnu
aavistavan, että lööpeissä ir-
vistelevä Lordi on juuri saa-

pumassa kauppakeskuksen pitseri-
aan.

Lähiön ihmisiä on turha arvostella.
Tomi Putaansuu on halunnut pitää
kasvonsa tuntemattomina, joten pe-
riaatteessa kuka tahansa väkijoukos-
ta voisi olla Putaansuu. Tunnelma on
kuin sokkotreffeillä.

Kun pitseriaan astuu rennosti kä-
velevä, mustaan nahka-asuun ja lip-
palakkiin sonnustautunut mies, jolla
on mustat pitkät hiukset ja parta
kuin Lordilla, ei henkilöstä voi ereh-
tyä.

Kädenpuristus on jämäkkä, mutta
ystävällinen.

– Mie oon edelleen kippeenä. Ko-
lokytseitsemän ja viis oli aamulla
lämpöä. Ei parannu, kun ei ehi lep-
päämään. On keikkoja ja harjoituksia
ja, tiäkkö, kun niiden maskien lait-
toon ja ottoon menee tunteja aikaa,
mies aloittaa.

Ei voi kuin hymyillä. Mies hirviön
takaa on leppoinen, Rovaniemen
murretta puhuva äijä!

Mutta miksi ihmeessä sairaanakin
hyväntuulinen mies haluaa muuttua
välillä hirviöksi?

Hirviöfanius syntyi jo lapsuudessa.
Kolme–neljävuotiaana Putaansuu
piirustuksissaan seikkaili toraham-
paisia ja vihaisia ihmisiä. Leikkeihin
kelpasivat ainoastaan hirviöaiheiset
lelut ja autoille sanottiin kiitos ei.

Kun pikku-Tomi näki pätkän King
Kong -elokuvasta ja Kivikasvojen
kauhulinnashow’n, jossa Fredi esitti
Draculaa, hän tiesi haluavansa itse-
kin hirviöksi.

Aluksi hirviön luomiseen riittivät
äidin luomivärit ja rajauskynät, joilla
sai silmät leiskumaan vihaisena, sekä
paksusta paperista leikattu toraham-
masrivistö. Kun se ei enää riittänyt,
pikku-Tomi siirtyi maalarinteippiin,
jolla pystyi muotoilemaan korkeam-
mat posket ja terävämmän otsan ku-
ten elokuvien hirviöillä. Niinä vuosi-
na E.T. oli kova juttu.

– Äiti ompeli E.T.-puvun, ite opet-
telin tekemään E.T.-maskin ja isä teki
valosormihanskan, Putaansuu muis-
telee.

Äidin ompelutaito tuotti vaate-
kaappiin myös Hulkin ja Teräs-
miehen puvut. Ehkä hyvä niin, sillä
Putaansuu oli ehtinyt kokeilla Hul-
kiksi muuttumista myös vihreän kon-
taktimuovin avulla.

– Kavereiden kanssa keksittiin
ala-asteikäisinä, että kontaktimuovia
vois kiertää vartalon ympärille. Muu-
ten kokkeilu meni hyvin, mutta kave-
ri vetäs kontaktimuovin myös naa-
man ympärille, eikä muoviin oltu
tehty hengitysreikiä. Tuli hieman kii-

re repiä muovi kasvoilta pois. Tuol-
laisten kokkeilujen kautta oikea hir-
viöksi muuntautumistapa alkoi löy-
tyä, mies hymähtää.

Tarjoilija tuo pitsan pöytään. Pu-
taansuu laittaa pitkät, mustat hiuk-
sensa ruokailun ajaksi poninhännälle
ja alkaa syödä jauheliha-peppero-
nisalami-mozzarella-jalapeno-valko-
sipuli-pitsaansa käsin. Tarina hir-
viöksi muuntautumisesta ei kuiten-
kaan ole vielä kerrottu.

Yläasteella Putaansuu sai käsiinsä
maskeerauskirjan, josta löytyivät vin-
kit maalarinteippimörköä todelli-
semman hirviön luomiseen. Kun
omin avuin ei enää päässyt eteen-
päin, hän soitti rohkeasti kaupungin-

teatterin maskeeraajalle ja kysyi
apua. Ja jokaisella Helsingin reissulla
teinipoika vaati päästä Linnanmäen
ja Luonnontieteellisen museon lisäk-
si Kuokkasen peruukkiliikkeeseen.
Vain sieltä sai hirviön kaipaamia
teatterimeikkejä.

Nyt Putaansuu on lähellä lapsuuden
unelmaansa. Viimeisten neljäntoista

vuoden aja n hän on luonut hirviö-
bändiä, opetellut maskeeraamaan ja
valamaan lateksista naamioita ja
muuta hirviörekvisiittaa.

Työn tuloksena on syntynyt oma,
ilkeä hirviöhahmo Lordi, jossa yhdis-
tyvät miehen suosikkihirviöt kuten
Dracula, Hulk ja Painajainen Elm
Streetillä -elokuvan Freddy Krueger.

Pitkästä muokkaustyöstä ja viime
syksynä uusitusta asusta huolimatta
Putaansuun hirviö ei ole vielä täydel-
linen.

– Mie haluaisin, että Lordilla olisi
korkeammat poskipäät ja naama olisi
kalpeampi. Mutta kyl mie silti oon
Lordin suurin fani. Mie säästän kaik-
ki lehtijututkin siitä.

KASVOT

L   R
DIT   M

IUNELM
A

| Tom
i Putaansuu on aina

halunnut hirviöksi. Rennosta Tom
ista

tulee Lordina ilkeä m
onsteri.

”Äiti ompeli E.T.-puvun,
ite opettelin tekemään 
E.T.-maskin ja isä teki 
valosormihanskan”
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TEKSTI: MARI KARSIKAS
KUVAT: MARI MÄNNISTÖ
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Lordin show on täynnä tulta, savua ja rekvi-
siittaa. Lordin asuun pukeutumiseen ja mas-
keeraukseen kuluu Putaansuulta kolmisen
tuntia. 
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Putaansuu vaikuttaa mieheltä, joka
ei ole antanut iän vaikuttaa kiinnos-
tuksensa kohteisiin. Hän kuvaileekin
kotiaan lelukaupaksi. 

Yksi huone on täynnä Kiss-yhtyeen
fanitavaroita. Olohuoneesta löytyy
science fiction -hahmoja, Master of
the Universe -leluja sekä Muppet
Show -nukkeja. Putaansuun ja hänen
avovaimonsa koirat, englanninbull-
doggit Mörkö ja Frida sekä tiibetin-
terrieri Nerys, ovat oppineet, ettei-
vät lelut ole oikeasti leluja.

– Mie en halua kasvaa henkisesti
päivääkään yli 12-vuotiaaksi. Eihän
Aira Samulinkaan anna iän vaikut-
taa tekemisiinsä, medianomiksi kou-
luttautunut mies toteaa.

– Mie tiiän, että monella
miunikäisellä on lapsia ja ne kauhis-
tellee, että miten niien lapset voivat
tykätä tällasesta hirviöbändistä kuin
Lordista. 

– Ovatko ihmiset unohtaneet sen,
mitä ite tekivät lapsena? Kaikki itse-
ään kunnioittavat pikkupojathan tyk-
käävät hirviöistä! Miksi ihmiset anta-
vat sen lapsen sisällään mennä huk-
kaan, Putaansuu ihmettelee.

Hän itse pitää edelleen samoista
asioista kuin lapsenakin.

– En mie häpeä olla oma itteni.
Mie tykkään keräillä hirviötavaroita,
tykkään nahkasta ja niiteistä, eikä
koskaan ole tullut sellainen olo, että
olinpa pöljä, kun jostain asiasta olen
tykännyt. Mie oon mie.

On jälkiruokakahvien aika. Putaan-
suu kieltäytyy.

– En mie juo. Se on pahhaa. En oo
koskaan tykänny. Mut miulla on
muuten toinenkin juttu, jota et ehkä
usko, Putaansuu virnistää.

– Mie en juo olutta. En sitten ol-
lenkaan. Onhan se vähän outo juttu
rokkarille. Moni tuleekin kysymään,
että olenko mie mies vai mikkihiiri,
kun ei ohrapirtelö kelepaa. Muuten
mie kyllä sitten oon aika perus-
suomalainen äijä, Putaansuu nauraa
ja liottaa teepussia vedessä.

Viime aikoina miestä ei ole paljoa
naurattanut. Suomen Euroviisukar-
sinnan voiton jälkeen hänen kehittä-
määnsä hirviömaailmaa on tuhottu
kertomalla muiden bändiläisten ni-
miä ja jahtaamalla heitä kameran

kanssa. Hän haluaisi edelleen pitää
omat kasvonsa vain pienen piirin tie-
dossa.

– Miks joidenkin on niin vaikee
ymmärtää, että bändissä esiintyvät
tietyt hahmot ja kyse on luodusta
hirviömaailmasta. En mie ole Lordi,
vaan Lordi herrää henkiin silloin,
kun laitan puvun päälle.

– Tuskin fanit oikeasti ha-
luavat tietää, että mie käyn kau-
passa ostamassa maitoa. He ha-
luavat fanittaa hirviöitä. Eihän
joulupukkikaan riisu nuttuaan ja
näytä, miltä näyttää sen alla. Sa-
malla tavalla maskit ovat meille
työasu, Putaansuu painottaa.

Ateenan Eurovision-laulukil-
pailussa tiedotusstrategia pysyy
entisenkaltaisena. Hirviömas-
keissa ei anneta tv-haastatteluja
suomeksi, ettei hirviömystiikka
tuhoudu rovaniemeläismurteen
takia. Englanniksi puhuttaessa
murre ei kuulu.

– Maskit päällä mennään la-
valle ja poistutaan paikalta. Il-
man maskeja koitetaan liikkua
mahdollisimman vähän, Putaan-
suu toteaa ja painaa lippalakin
päähänsä.

Pitsat on syöty, ja mies häviää
huomiota herättämättä lumiseen
lähiöön.

Torstai-iltana ennen Lordin
Tampereen keikkaa takahuo-
neessa kävelee itsevarma hirviö.
Putaansuusta muistuttaa vain
hiukset ja parta.

– Mie tiiän, että kun sie tap-
paat minut Lordina, sie käyttäy-
vyt eri tavalla. Sie jännität. Kaik-
ki niin tekkee. Mie näen sen ih-
misten naamasta ja sitten miekin
alan suhtautua toisella tavalla.
Jotkut sanoo, että tulevat mie-
luummin jutteleen vasta sitten,
kun olen omissa vaatteissani, sil-
lä Lordina olen ärhäkämpi, mies
on varoittanut etukäteen.

Todellakin. Kun Putaansuusta
on tullut Lordi, hän ole ei vain
kasvanut pituutta kolmisenkym-
mentä senttiä. Hänen ryhtinsä,
ulosantinsa ja liikkeensä ovat
muuttuneet. Hän avaa suunsa lä-
hinnä irvistyksiin, eikä rentoon

höpöttelyyn kuten Putaansuu tekisi.
Hän ärjyy ja karjuu lavalla. Vaatii
huomioita ja suosiota.

Kiltinoloinen Putaansuu näyttää
nauttivan Lordina olostaan.

– Mahtavaa. Aivan kingiolo, mies
tokaisee.

Bändin show’ssa kauhutunnelmat
vaihtuvat toiseen ja Lordi kantaa

vuorotellen lavalle moottorisahan,
kirveen ja lihapalojen näköisiä latek-
sikappaleita.

Jossain hurjan show-miehen pu-
naisina kiiluvien piilolinssien takana
on silti se leppoisa kaveri, joka unel-
moi mökillä olemisesta ja Seinfeldin
katsomisesta. 

Ei niin hirveitä unelmia.

KASVOT

”Mie en halua kasvaa henkisesti 
päivääkään yli 12-vuotiaaksi.”

Zorro HämähäkkimiesTeräsmies TaikaviittaKissanainen

Hirviöbändi ei ole vitsi. Lordi keskittyy keikan alkuun omassa rauhassa.

Batman

HEKIN ELÄVÄT KAKSOISELÄMÄÄ

© DISNEY

Tavataan sunnuntaina 26.03. klo 11-15 Koskikeskuksen Keskusaukiolla.

ASUNTOSUNNUNTAI
SUURI

Koskikeskuksen Keskusaukiolla 26.03.2006 klo 11-15

Näe Tampereen seudun uusimmat
asunnot yhdellä kertaa!
Lopeta turha kiertely, säästä aikaa ja rahaa.
Tule Koskikeskuksen Keskusaukiolle, jonne on
koottu esille Tampereen seudun uudisasunnot.
Paikalla näet pohjapiirroksia, aluekarttoja ja
julkisivukuvia sekä tapaat rakennuttajien
asiantuntijoita.

Asuntosunnuntaina voit lisäksi keskustella
asiantuntijoiden kanssa erilaisista rahoitusmah-
dollisuuksista sekä nykyisen asunnon arvioinnista.

YH-Pirkanmaa Oy LKV
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HIRVIÖ Palvelun avulla saat oman numerosi kahteen eri puhelimeen.  Multi-SIM

-palvelulla saat nykyiseen SIM-korttiisi rinnakkaiskortin eikä sinun tarvitse
enää erikseen vaihtaa SIM-korttia puhelimesta toiseen. Näin voit vaivat-
tomasti käyttää kahta eri puhelinta vapaa-ajalla ja työajalla. Sonera
Multi-SIM -palvelun kytkentämaksu 3,90 € ja kuukausimaksu 3,90 €/kk.

Multi-SIM -palvelua ei saa Sonera Max-, Easy- eikä zeroforty -liittymiin. Rinnakkaiskortilla ei voi lähettää eikä vastaanottaa multimediaviestejä. Rinnakkaiskortti ei sisällä
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Toimi heti:
Tilaa www.sonera.fi/multisim
Käy Sonera Kauppiaalla
Soita Sonera Asiakaspalveluun 0800 17000

Sonera Etu -asiakkaat saavat Sonera Multi SIM -palvelun kytkennän
nyt maksutta (norm.  3,90 €). Tarjous voimassa 12.3.–1.4.2006.
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ETUSIVUN KUVA: MARI MÄNNISTÖ

Tervetuloa! Minä olen Susu, tämän
lehden tähtireportteri. Soita minulle
juttuvinkki numeroon 040 752 0690.

» Jääkaapissamme on runsaasti manda-
riineja. Tyttäreni mukaan niiden määrä on
suoraan verrannollinen turhan hössötyk-
sen ja huolehtimisen määrään.

Tämän kuulin sen jälkeen, kun hän pyy-
si minua tuomaan evääkseen pari manda-
riinia. Ostin kaupasta kilon hedelmiä, trip-
lapakkauksen suolakeksejä, juomaa ja pari
pussia kuivattuja hedelmiä. Ajattelin, että
kotona on ruisleipää ja päälliset.

Kotona tyttäreni totesi hyväntahtoisesti
hymähdellen, että kyseessähän ei ole
eväsretki, vaan kuusi tuntia kestävä koe.
Sinä aikana vakava aliravitsemus ei uhkaa
ketään. Sen jälkeen, kun olin pohtinut mi-
tä pitää tehdä, jos auto ei lähdekään aa-
mulla käyntiin, kuivakka kommentti luo-
kitteli minut selvästi hysteeriseksi.

En kyllä myönnä olevani hysteerinen ja
hössötyksestäkin olen vähän eri mieltä.
Mutta äitinä saan sekä olla huolissani että
kannustaa ja rohkaista.

En epäile lapseni kykyjä tai pärjäämistä.
Silti minua jännittää ja hermostuttaa.
Myötäelän, koska hikisen jumppasalin, ik-
kunasta siivilöityvän auringon ja armotto-
man puristuksen yhdistelmä on liian me-
hukas unohdettavaksi. 

Hermostuttaa, koska en halua tunnus-
taa, että 18-vuotias osaa jo huolehtia itses-
tään. Sehän merkitsee sen myöntämistä,
että voi olla tarpeeton.

Lähtölaskenta alkoi helmikuussa. Mitä lä-
hemmäksi kevät, kesä ja syksy tulevat, sitä
lähemmäksi tulee hetki, jolloin pitää pääs-
tää kokonaan irti. Ahdistuksensekaisin
tuntein mietin sitä hetkeä, jolloin tyttäreni
pakkaa tavaransa ja täyttää muuttoilmoi-
tuksen. Pohdin, olemmeko osanneet, jak-
saneet ja viitsineet olla sellaisia vanhem-
pia kuin aikanaan ajattelimme. Olemmeko
kasvattaneet lapsistamme itseensä usko-
via, rohkeita ja ennakkoluulottomia, niin
kuin oli aikomus?

Vielä seuraavat kaksi viikkoa mandarii-
ni-indeksi taitaa olla huipussaan. Sen jäl-
keen mandariinit voi vaihtaa pikkuleipien,
kakkujen, siivouksen ja kutsuvieraslistan
suunnitteluun.

Onneksi tiedän, etten ole yksin. Tyttäre-
ni kanssa puurtaa reilusti yli 30 000 abitu-
rienttia. Niinpä karkeasti arvioiden meitä
on 60 000 hössöttäjää.

Mandariini-indeksi

Myötäelän, koska hikisen
jumppasalin, ikkunasta 
siivilöityvän auringon ja
armottoman puristuksen
yhdistelmä on liian 
mehukas unohdettavaksi.
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YHDESSÄ04

J
uuri kun Brasilia-teemaan keskit-
tynyt Tampere Film Festival ehti
pistää valkokankaat takaisin rullal-
le, kylään saapui jo 20 vuoden ajan
tuhtia thrash-metallia tahkonnut

Sepultura, tuo armottomasti ytimiin pus-
keva brasilialaisbändi. 

Tullikamarin loppuunmyydyllä Pakka-
huoneella hurjaa kansainvälistä energiaa
tarjonnut nelikko, kärjessä ärjy Derrick
Green, aloitti Euroopan kiertueensa vii-
me sunnuntaina Oslosta ja tiistaina oli
vuorossa Tampere. 

Ja kyllä tärähti hilseet päästä. Keikka oli
kerrassaan fyysinen kokemus. Vaikka ko-
koonpanon musiikista voi olla pariakin
mieltä, livetärinän armotonta voimaa ja
huumaavaa vaikutusta ei voi kieltää. Näin
pitelemätön meno puskee huokosista läpi
ja puhdistaa koko kropan. 

Illan aloitti lämmittelijä Crucified Bar-
bara, debyyttialbuminsa In Distortion We
Trust tammikuussa julkaissut heviveto.
Kolmantena bändinä lavalle nousi illan
pääartikkeliksi sijoitettu metallimenestys,
Sepulturan kanssa yhteiskiertueella mat-
kaava ruotsalaispoppoo In Flames. 

Kaikki kunnia naapurille, mutta allekir-
joittaneelle paketin ykkösenä näyttäytyi
kuitenkin vieläkin takaraivossa takova
Brasilian vieras. Hui vietävä, mikä rykäys.

TOMMI VALKOKARI, TEKSTI
MIKA KANERVA, KUVAT

Sepultura
jyrisee 

läpi ihon

TAMPERE | Brasilialainen
hevitykki karisti pölyt 
Pakkahuoneen tiiliseinistä

Kun järjestät juhlat, kerro siitä 
myös meille! sunnuntai.ihmiset
@aamulehti.fi tai 040-752 0690.

KOKO KANSAN KEKKERIT, KOKKARIT, BILEET JA RIEHAT

Pakkahuoneella tiistaina täräyttäneen Sepulturan laulaja Derrick Green on raisu sälli. Hyvä etteivät seinät kaatuneet ympäriltä, kun
voimapakkaus ärjyi. Miestä kuulee lisää, kun bändin uusi kiekko Dante XXI ilmestyy hyllyihin 22. maaliskuuta.

Tukholman areenoilta 1998 ponnistanut 
Crucified Barbara lämmitteli yleisön Sepultu-
raa varten.

BRASILIAN 

HEVIJYRÄ

Paikalla häärää malttamat-
tomana nuoria naisia ja
miehiä. Näkyypä yleisön

joukossa liikkuvan myös Tom-
mi Evilä ja Sillä silmällä -sarjan
Gekko. Paikka on kerran kuussa
rokimmaksi muuttuva Tans-
sisaluuna Tampereella, ja pälyi-
levien katseiden haluttuna koh-
teena PMMP. 

Ravintolan tutun hillitty tan-
gomarkkinameininki loistaa
poissaolollaan, kun bändi saa-
puu yleisön eteen, väki tiivistyy
kasaan ja Kovemmat kädet pau-
kahtaa ilmoille. Paulan ja Mi-
ran livetouhu riuhtoo niin rai-
lakkaasti joka ilmansuuntaan,
että neitien seinää päin törmää-
mistä saa välillä pelätä ihan to-
sissaan. 

Niukasta tilasta huolimatta
PMMP on mahtava näky. Laulu-
äänet pelittävät upeasti yhteen
ja erikseen, lempparikappaleet
raikuvat, eikä liki tunnin yli-

määräinen odotus ota enää pät-
kääkään pattiin. 

Vinkki kaikille tätä vielä koke-
mattomille: nähkää PMMP live-
nä ja arvostus taatusti kasvaa
entisestään.

TOMMI VALKOKARI, TEKSTI
MIKA KANERVA, KUVAT
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Tampereen asukki Mikko Pihlaja (vas.) ja Joensuusta asti kylään matkannut kaveri Valtteri
Anttila saivat seuraa Kauhajoelta saapuneesta Maria Perälästä ja Teuvan tytöstä Laura Kale-
vasta. Ja koko porukka aivan tulessa, In Flamesin takia tietysti.

Noin 1 300 päätä antoi tukan heilua rankan metallin tahdissa. Sepulturan ja In Flamesin yh-
teiskeikka oli yksi ehdottomasti  parhaista paikallisista livereissuista miesmuistiin.

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ensimmäistä kertaa sekä Sepulturan että In Flamesin livenä
nähneet Annika Heinonen (vas.) ja Kimmo Laine Tampereelta sekä Anu Halttunen Valkea-
koskelta saivat Pakkahuoneella syliinsä huiman paketin rankkaa rokkia.

Mahtava livebändi
TAMPERE | PMMP:n lavameno 
pistää epäilijöille luun kurkkuun

Tampereen jannut Olli Juutilainen (vas.), Matti Saastamoinen ja Juha Hei-
nonen valmistautuivat Paulan ja Miran näkemiseen huolella. – Keikan ta-
kia tultiin, ennakkoliputkin hankittiin. Uusi levy on niin ketun hyvä.

– Tiukka veto, esiintymisti-
lassa tosin oli
parannettavaa.
Tällaista on ilo
kuunnella. Ja
basistilla näytti
olevan saman-
lainen basso
kuin mulla, 
sekin lämmitti mieltä.

Tunnelma

Jari Paananen
ARVIO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rokkisaluunaan saapuneet Aiju (vas.), Vilja, Sannu, Aini, Pilvi ja Venla
ovat koko poppoo Tampereen Steiner-koulussa samalla luokalla. 
PMMP:n ääreen piti päästä vaikka keskellä yötä.

PMMP eli laulavat leidit Paula ja Mira, basisti Juho Vehmanen, kitaristi
Mikko Virta ja rumpali Heikki Kytölä on livenä ihan oma lukunsa.
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YHDESSÄ

Siilinkarin Sunnuntai-kävelyllä ta-
pasi vain hyväntuulisia ihmisiä.
Ihana aurinko, mukava tapahtu-

ma ja Sunnuntain Ihmiset ja Asiat kir-
voittivat kehuja sen verran, että perihä-
mäläistä alkoi jo vähän hävettää.

– On kiva saada uudistuksia Aamu-
lehteen. Mukavalta näytti, tuumasi
Maija Koivunen.

Kommenttien kärkipäähän kipusi se,
että enää ei pirkanmaalaisperheissä
tarvitse känätä siitä, kuka lukee mitä-
kin. Kiitosta saivat lehtien runsaus ja
paksuus.

– Lehdestä riittää jaettavaksi aamu-
kahvilla kaikille perheenjäsenille, kan-
gasalalainen Jaana Selkilä kiitteli.

Jarmo Salmi paistoi eväsmakka-

raansa nuotion lämmössä, ja totesi, että
heillä ei lehdenluvusta tarvitse neuvo-
tella.

– Sain pitää koko lehden, kun herä-
sin jo puoli seitsemältä. Riitta heräsi
yhdeksän jälkeen, ja silloin olin lukenut
koko lehden. Vaikka ei tämä kyllä ihan
kertalukemisella aukea, sen verran pal-
jon oli luettavaa.

Onneksi ihan pelkkää suitsutusta ei
sadellut, muutenhan kommentit vai-
kuttaisivat maksetuilta.

– Aamu meni pilalle, kun jouduin
haeskelemaan sudokua. Sitä ei saisi
siirtää toiseksi viimeiseltä sivulta mi-
hinkään, Juhani Mäkivuoti moitti.

SARI SAINIO, TEKSTI
JUKKA RITOLA, KUVAT

Oi ihana sunnuntai A. Aallon Rytmior-
kesteri sai väen pak-
kautumaan lavan
eteen.

TAMPERE | 20 000 reippailijaa nautiskeli Siilinkarilla

Siilinkarin majakka juhlii tänään 
100-vuotissynttäreitään. 
Susu onnittelee!

Kakkukahvit
kaikissa konttoreissamme
maanantaina 20.3.2006

Tervetuloa!

Ikaalinen Luhalahti
Hämeenkyrö Nokia

Tampere-Kauppakatu
Tampere-Kaleva Kysy myös talletustarjoustamme!
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Kirsi Hellsten (vas.) ja Outi Peltola nauttivat auringosta ja hyvästä tapahtumasta.  – Sunnuntaissa oli
tosi paljon luettavaa, kaikkea ei ehtinyt aamulla millään lukea, Kirsi kommentoi. 

Hyvä Tampere! Arto Nieminen tuumasi, että tamperelaisille on tarjolla
jatkossa Kuukausiliite joka sunnuntai. Nea Nieminen (vas.) ja Jaana
Selkilä olivat sama mieltä.

Hugon tassut palelivat pahas-
ti, mutta Juhani Mäkivuotin
takin sisällä oli onneksi läm-
mintä. 

Kolmivuotiaan Pyry Koivusen  näkymät olivat vertaansa vailla äiti-Mai-
jan olkapäiltä.
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Tokio vuode-divaani
kuvan kankaalla
1675€
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YHDESSÄ

Nekalan koulun käytävillä kaikui tiistaina men-
neiden aikojen sävel, kun juhlasalissa laulet-
tiin vanhoja koululauluja harmonin säestyk-

sellä. Kolmatta kertaa järjestettyyn yhteislauluiltaan
osallistui lähes 200 innokasta musiikin ystävää. Lau-
luun yhtyi myös joukko Nekalan entisiä lapsikuoro-
laisia, jotka juhlivat ensimmäisen pääkaupunkiesiin-
tymisensä 60-vuotispäivää.

Laulut eivät olleet ainoa houkutus saapua paikalle,
sillä illan aikana saattoi tavata myös vanhoja luokka-
tovereita vuosikymmenten takaa. 

HEIDI KORMANO, TEKSTI JA KUVAT

Harmoni
virkisti
koulumuistot
TAMPERE | Nekalassa
kaikuivat vanhat suosikkilaulut

IKAALINEN | Viisi tangon taitajaa sai kylpylän hurmioon

Sirpa Larinko (vas.)
ja Marjatta Pilviö
ovat tunteneet toi-
sensa jo vuosikym-
meniä. Molemmat
lauloivat Nekalan
Nuottiniekoissa.
– Kun lauloimme
Porilaisten marssia,
kaikki nousivat sei-
somaan ja upseerit
tekivät kunniaa. Kyl-
lä siinä meni pienel-
lä kuorolaisella kyl-
mät väreet pitkin
selkää.

Entinen Nekalan koulun oppilas ja nykyinen
lastentarhan opettaja Paula Mäenpää saapui
yhteislauluiltaan yhdessä äitinsä ja veljensä
kanssa. Illan laulurepertuaari jaettiin monis-
teina kaikille, mutta Mäenpäällä oli mukana
myös vanha kansakoulun laulukirja.

Paavo Skaffari toi
mukanaan kuvan
4-luokkalaisista
vuodelta 1947.
– Luulen, että minä
olen tuossa, Skaffari
kertoi.

L
uulisi kuningatar Kati Forsia
puuduttavan, kun hän on kiertä-
nyt Arto Nuotion ja orkesterin
kanssa tammikuusta asti tango-
karsintoja pitkin Suomea. Vaan ei,

Kati jaksaa hymyillä ja heläytellä, vaikka
riekkujia lavoilla on joka lähtöön.

Keskiviikkona Ikaalisten kylpylän tan-
gokuningatar- ja kuningaskilpaan ehti
ajoissa vain viisi laulelijaa – kuten useim-
piin ensimmäisiin karsintoihin. 23. huhti-
kuuta Helsingissä, siinä viimeisessä mah-
dollisessa, heitä on varmasti kymmenker-
taisesti. Siellä laulaja pääsee videoinnin
jälkeen luikauttamaan tulisesti vain puoli
tangoa, sillä kisa kestää tasan kaksi tuntia.

Takaako määrä laadun? Ei Ikaalisten
perusteella. Lavalle pääsi tunnelmoimaan
neljä naista ja mies, kaikki naiset jatkane-
vat toiselle kierrokselle.

Ikaalislainen tanssikansa valitsi oman
kylän tytön Mari Sihvosen suosikikseen,
mutta tamperelaisen Mia Pihkalan tum-
ma ja upeaksi kasvanut tangoääni sai hii-
ret juoksemaan selkäpiitä. 

Puoliammattilainen, vanhojen sävel-
mien nautiskelija tanssitti jopa valoja täy-
den lavan yllä. Pihkala on muuten Ikaalis-
ten Eija Hinkkalan artistitallista, kuten
Forskin.

Imua lavalle toi myös Porin Reposaaren
kultakurkku Sini Tuomisalo, joka mat-
kusti Ikaalisiin Pietarista saakka. Hänen
äänensä taipuu kirkkaasti jazziin ja ope-
rettiin asti. Mutta yllättäjä tuli Parkanosta:
Niina Martikainen on tähän asti uskal-
tautunut vain karaoke-baariin. Ikaalisissa
hän veti kaksi huikean vaativaa tangoa
tyylikkäästi. Pieni laulukoulutus päälle,
ja...

AULIS ALATALO, TEKSTI JA KUVAT

Yön kuningattaret
loivat outoa taikaa

Sini Tuomisalon maskotti putoili sinne sun
tänne ja Mia Pihkala piteli vatsaansa.

Parkanon Niina Martikainen on laulanut vain karaoke-baareissa. Kes-
kiviikkona hän veti Ikaalisten karsintalavalla huikeat tangot.

Ikaalislainen Mari
Sihvonen oli kotiky-
lässään yleisöäänes-
tyksen ykkönen. 

Kati Fors (oik.) on hallitseva tangokuningatar, Eija Hink-
kala seniorilaulajien kuningatar ja Mia Pihkala seuraava
tähti.
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» Kymmenet ihmiset jonotti-
vat torstain vastaisena yönä
J.K.Rowlingin Harry Potter 
-kirjasarjan uusinta käännöstä
Puoliverinen prinssi. Kylmästä
ja odotuksesta värisevät fanit
hihkuivat innoissaan, kun kir-
jakaupan ovet avattiin keski-
yöllä.
HEIDI KORMANO, TEKSTI JA KUVAT

Pitkä
odotus
päättyi
TAMPERE | Harry
Potter houkutteli
keskellä yötä 
kirjakauppaan

Lotta Kallio on ollut Potter-fani jo
yhdeksän vuotta.  – Sain ensim-
mäisen kirjan 11-vuotiaana ja jäin
koukkuun, hän kertoi. Kalliolla on
kaikki aikaisemmin ilmestyneet
kirjat sekä suomeksi että englan-
niksi. Nyt ilmestyneen käännök-
sen hän on jo ehtinyt lukea alku-
peräiskielellä. 

Arto Kekki lähti hakemaan pojal-
leen uutta käännöstä ex tempore.
12-vuotias on innokas fani. 

E
nää ei tarvitse matkustaa etelään rentou-
tuakseen ja nauttiakseen kiireettömästä
olosta. Parkanoon tuli pala itämaista, tar-
kemmin sanottuna tiibetiläistä ja intialaista
hemmotteluhoitoa.

Yrittäjä-kosmetologi Sanna-Mari Salminen toi
Helsingin kuumimman hoitouutuuden Parkanoon –
muualla Suomessa sitä ei vielä olekaan. 

Sitä sanotaan spa-hoidoksi tai Princip Attiviksi: eri-
koisrakenteinen hoitopöytä on yhden ihmisen höyry-
sauna. Höyryt tehostavat aromaattisten hoitoainei-
den tehoa hieronnassa, kuorinnassa, kuona-aineiden
poistossa ja jopa unettomuuden hoidossa.

Jotta rentoutuksen lähde olisi täydellinen, yhden
hengen spa herättelee kaikkia aisteja tuoksuilla, valo-
ja tuikkivalla katolla ja musiikilla. 

Koko ympäristö on rakennettu itämaisen filosofian
opein, yksinkertaisen harmonisesti viimeistä kristal-
lia myöten.

Perjantai-iltana ja vielä lauantaina Parkano hehkui
pääkaupungin jetset-glamouria. Illalla noin 60 naisen
shampanjapirskeissä purjehtivat cidesco-kosmetolo-
gi Janina Frostell, spa-hoidon maahan tuonut Ca-
milla Aho ja kokki Heimo Karne.

Naisilta ei tarvinnut kysyä, olivatko he ihastuneita.
Sen näki silmistä.

AULIS ALATALO, TEKSTI JA KUVAT

Kimaltava
spa tuli
hellimään
PARKANO | Yhden hengen höyrysauna
tarjoaa täydellistä rentoutumista

Intialainen päähieronta tekee hyvää. Koko kehon rentoutus alkaa pääs-
tä ja Sanna-Mari Salmisen sormista. Janina Frostell oli sulaa vahaa jo
tässä vaiheessa.

Miehen on tehtävä, mitä miehen kuuluu. Tero Pentti kaa-
teli kuohuvaa vaimonsa yrityksessä. Kosmetologi Titta
Küttner (vas.) tuli Porista asti tutustumaan hoitoon.

Mira Leppiniemi (vas.), Tiina Pihlaja ja Mari Haapasalo
katselivat vieraskirjaa, nimikirjoitusten taulua. 

Glaamuuurrrr. Camil-
la Ahoa (vas.) ei tar-
vinne esitellä, eikä
Janina Frostellia.
Sanna-Mari Salmisen
hoitola on sattuvasti
Hunajainen.

RISTEILY+HOTELLI, 3pv
1 yö Romantika B2-hytissä,
toinen yö hotellissa

ROMANTIKAN RISTEILYT
JOKA PÄIVÄ kuljetuksin

Tampereelta ja ympäristöstä

Laukut laivalla bussissa. Hinnoissa myös kuljetus
Tampereelta. Tähti on täysihoito, muut  alkaen puolihoito.

alk. hlö/H2

Kuljetuksin joka päivä
su-ke 24.4. asti

8pv, la-la

alk. hlö/B4

4pv, to-su

5pv, su-to

alk. hlö/H2

HOTELLIMATKAT, 1yö
Kuljetuksin,
bussi mukana

to alk. 40 pe, la  alk. 62
to, la alk. 99 pe alk. 119

alk.su-ke 25.4.asti

GALAXYN RISTELYT
su-to 10.5. lähtien alk. 36
perjantai, lauantai alk. 59

alk. hlö/H2

joka la 1.4.-29.4.  alk.

Valssi 1.4.-15.4. 299
Meri 1.4.-15.4. 339
Viiking* 1.4.-27.5. 359
Pühajärve* 1.4. 319
Paradiis* 1.4.-15.4. 419
Tervis* 8.4. 359
Viimsi 8.4.-22.4. 419
Laine* 8.4., 15.4. 359
Fra Mare*  8.4. 359

Tervis 26.3. 239
Viimsi 2.4.-30.4. 279
Paradiis 2.4.-16.4. 269
Viiking 28.5.-25.6. 229

Tervis 23.3.-6.4. 209
Paradiis 20.4., 27.4. 229
Viimsi 27.4. 239
Saarenmaa 18.5-1.6199

(03) 45 800
IKAALINEN
ma–pe 9–17

Ei toimitusmaksua!
Kaikissa hinnoissa

kuljetus Pirkanmaalta

 TALLINNAAN KYLPYLÄMATKAT

LEGOLAND®

PARIISI-BRYSSEL
Amsterdam, 5pv Lennot mp.

2.7., 7.7., 9.7., 14.7… 649
BUDAPEST-WIEN

619

Zakopane, Krakova, Auschwitz,
Varsova, Via Baltica, 9pv

Kööpenhamina, 5pv
5.6., 14.6., 26.6., 3.7.… 279

6.6., 14.6., 25.6., 3.7.,
12.7., 20.7., 1.8., 9.8.

Lento/Bussi KOLMÅRDEN, 3pv, 9.6., 12.6.… 99
GEIRANGER-vuono, 7pv, 26.6.… 279
PÄRNU, 4pv joka to 23.3.-6.4.… 115
VILNA, 5pv 13.4., 24.5., 5.6.… 199
JURMALA, 4pv 23.3, 30.3, 14.4… 199
RIIKA, 4pv 23.3., 30.3., 14.4.… 219
BALTIAN KIERTO, 5pv 13.4, 5.6… 259

PARHAAT
MATKAT

29 79

89hlö/H2

LAAJA MATKAESITE ILMESTYNYT. SOITA (03)45 800

alk. hlö/H
2

Liite 3: Ihmiset 19.3.2006
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KASVOT

M
ies hivuttautuu
puomille, kiris-
tää kypärän
hihnan ja
liu’uttaa suksia

edestakaisin. Alhaalla heilah-
taa lähettäjän käsi, yleisön hil-
jentyessä mies lähtee liukuun. 

Ei, kyse ei ole Janne Aho-
sesta ja maailmancupin mes-
taruustaistosta, vaan Timo
Pekkosesta Leppäkosken K-
25 -hyppyrimäessä. Tavoittee-
na on hypätä 20 metriä.

Leppäkoskella hypätään vuo-
sittain Torpan Baarin mesta-
ruustittelistä. Mäkikisa sai al-
kunsa kuutisen vuotta sitten ja
sen syntytarina on perisuoma-
lainen.

– Varmaan hyppään 20

metriä milloin vain, oli Pekko-
nen uhonnut.

Sanasta otetaan vuosittain
mittaa 3–6 miehen voimin.
Vielä Pekkonen ei ole maagista
metrimäärää ylittänyt, mutta
moni muu on. Houkuttimena
toimi sponsoribaarin lupaus
tarjota viikon oluet jokaiselle
yli 20 metriä hypänneelle. 

Kilpailun tason noustua
oluet saa enää vain voittaja.

Säännöt ovat yksinkertaiset:
pisimmälle hypännyt voittaa.
Osallistumisehtona on harjoit-
telemattomuus – herrasmies-
sopimus kieltää päissään hyp-
päämisen. Sanomaton ehto on
rohkeus, mutta onko sitä? 

Puomilla istuessa lasku-ura
näyttää hyvältä, eikä hyppyrin-
nokka irtoa alastulorinteestä

metrikaupalla. Liu’ussa mielen
pitää olla vakaa, sillä paluuta
puomille ei ole.

– Vauhti on pelottavaa. Ikä
vaikuttaa pelkoon, pohtii 35-
vuotias Toni Forsström vaka-
vana elämänsä ensimmäisen
hypyn jälkeen. 

Parin hypyn jälkeen hän on
jo konkari.

– Vauhti on parasta. Enää
eivät jalatkaan tutise!
Marko Ansala ja viime vuo-
den voittaja Joni Saarinen
luottavat siihen, että vuoden-
takainen tuntuma on säilynyt.
Pekkonen ja Jari Heinonen
tunnustavat hypänneensä tam-
mikuussa kerran.

Hyppääjiä ei häiritse, että
Leppäkosken puitteet eivät
vastaa Innsbruckin huimia
vuoristomaisemia tai edes
Lahden stadionaluetta. Hyp-
pyyn lähdetään vakavana ja
kommentit ovat ahosmaisia. 

– Ponnistuksen pitää osua
kohdalleen. Pieni myöhästymi-
nen näkyy heti hypyn pituu-
dessa, Ansala analysoi.

Miehet nakuttavat hyppyjä
20 metrin molemmin puolin.
Kilpailua johtaa Jari Heinonen
22 metrin hypyllään ja perää
pitää Pekonen kolme metriä
lyhyemmällä loikalla. Koska
vain pituus ratkaisee, ei tyylis-
tä ole huolta. Hyppääjät hake-
vat vienoa V-tyyliä käsien pyö-

Hyppypuvuilla ei niin väliä, kunhan katsomossa ollaan kuin  
Keski-Euroopan mäkiviikoilla. Verkkareissa Jari Heinonen,
karvahatussa  Hannu Laine.

Ilmojen halki käy Timo Pekkosen tie. Pisin hyppy jäi metrin päähän tavoitteesta.

20 metrin 
metsästys
SIUNATTU HULLUUS | Miesporukka 
hyppää joka talvi Torpan Baarin
mestaruustittelistä
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Havuja, perkele. Joni Saarinen kaatuu 22,5 metrin hyppynsä. Vielä vii-
me vuonna kaatuneella hypyllä saattoi voittaa.

riessä vinhasti. Telemark on
nopea, jos on ollenkaan. 

– Sen ehtisi tehdä, jos osai-
si, arvioi Joni Saarinen keltai-
nen liivi yllään.

– Hyppyä on turha kaunis-
tella, hän jatkaa päättäväisesti. 

– Telemarkin tekijä nimit-
täin kaatuu helposti, jolloin
hyppy hylätään.

Mittamiesten, tuomarin ja
yleisön yhteistyö on sauma-
tonta.

– Kaljapullotuulimittari sa-
noo tuuleksi 1,7. Ei ole nostetta
ei, kuuluu arvio alastulorin-
teestä.

– PALJO? huudetaan ylei-
söstä, kun hyppy on leiskautet-
tu. 

Päätuomari Asko Luukko-
nen ilmoittaa tuloksen Riku
Poutiaiselle, joka huikkaa sen
yleisölle. Kisamakkara ja kuu-
ma mehu käyvät kaupaksi,
vaikka osalla yleisöstä onkin
kylmät kisajuomat mukana.
Hyppääjille satelee ohjeita.

– Muista talon maine!
Tänä vuonna paikalla on ne-

lisenkymmentä henkeä, mutta
edellisvuonna oli satakunta.
Edes Norjan yhdistetyn maa-
joukkueen harjoittelu vierei-
sessä K-64 mäessä ei hetkaut-
tanut.

– Norjalaiset ihmettelivät,
kun väki seisoi selin heihin ja
hurrasi 20 metrin hypyille,
Paula Helin nauraa.

Kisa etenee rivakkaa tahtia,
vaikka käytössä on vain parit
sukset ja muutama kypärä. Vii-
meisen kierroksen alkaessa
Heinonen johtaa edelleen 22
metrillä, mutta Saarinen hen-
gittää niskaan. 

– 23, 23, 23, hokee Saarinen
itselleen ennen viimeistä hyp-
pyään. 

Puomilla vielä välineiden
tarkistus ja keskittyminen.
Vauhdikas liuku, räväkkä pon-
nistus – ja lumen pöllähdys. 

Saarinen kaatuu pitkän hyp-

pynsä ja Heinonen tuulettaa
vuoden 2006 Torpan Baarin
mäkihyppykisan voittoa. Mar-
ko Ansala tulee toiseksi, Forss-
töm kolmanneksi ja Saarinen
neljänneksi. Viimeiseksi tulee
Pekkonen, jonka pisin hyppy
kantaa 19 metriä.

– No, ensi vuonna taas uu-
delleen, mies toteaa 20 metrin
raja mielessään. 

Uho on vaihtunut optimi-
miin.

LAURA KOIVISTO, TEKSTI
SAMPO RAUTAMAA, KUVAT

Torpan Baarin mäkitaiston viisikko. Toni Forsström (vas.), Timo Pek-
konen, Marko Ansala, Joni Saarinen ja tuore mestari Jari Heinonen.

K-25

Vähän veetä, häivähdys telemarkia, mutta vain pituus ratkaisee.
Mittamiehet ovat valmiina mittaamaan Joni Saarisen hypyn.

Otto sanoo moro. Kilpailun jälkeen mestari-Heinonen nostaa  
poikansa syliin, sillä pokaalit jaetaan vasta myöhemmin illalla.

l i u k u o v e t  •  k a a p i s t o t

Kaunista t i laa.
Kirena-kaapistolla kaunistat kotisi melkeinpä

minkä tilan tahansa. Voit itse valita korkeuden,

leveyden, syvyyden, värit ja varusteet

– ja toteuttaa unelmiesi kaapiston!

Hyvin varustetuista sisustus- ja kalustusliikkeistä.

Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.kirena.fi

Tilanjako-ovet: High Tech Flamenco, pyökkikehys
High Tech Kirsikkaraita, kirsikkakehys.

Lastenhuone: ovet 4 osaan jaettu punainen/kirkas lasi,
kehys ja runko valkoinen.

Vaatehuone: ovet kirsikkalevy, kehys koivu,
runko ja sisäosat kirsikka.
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KASVOT

Käännekohta, 1977.

Tervetuloa, Mr. Chance, 1979. 

J
os etsitte isoäitiä Holly-
woodin hittielokuvaan,
soittakaa Shirley
MacLainelle. 71-vuo-
tias näyttelijätär ja me-

nestyskirjailija on vähän yllät-
täenkin pompannut unelma-
kaupungin kuumimpien täh-
tien joukkoon. 

MacLainelle voi soittaa sii-
näkin tapauksessa, jos haluaa
tietää, millaisia nykyajan nuo-
ret elokuvatähdet ihan oikeasti
ovat.

Hän esitti humaania isoäitiä
Cameron Diazin ja Toni Col-
letten tähdittämässä eloku-
vassa Lainakengissä. Jennifer
Anistonin rinnalla hän näytte-
li Huhupuhetta-yritelmässä.
Sitä ennen MacLaine valloitti
Nicole Kidmanin parina Vai-
moni on noita -elokuvassa.

– Cameron kertoi aina har-
joitusten aluksi, miten vaikeaa
hänen oli vältellä kameroita
matkalla töihin. Kertomukseen
meni yleensä tunti, MacLaine
aloittaa.

– Nicole Kidman, joka on
ihana, kyseli minulta pitkäikäi-
syydestä, muttei mitään näyt-
telemisestä. Jennifer Anisto-
nin kanssa juttelin paljon tun-
neasioista, koska hänellä oli
vaikeaa Brad Pittin kanssa.
Hänkään ei kysynyt minulta
mitään näyttelemiseen liitty-
vää.

Nuoret näyttelijättäret jäivät
paljosta paitsi. Jos Diaz ja Col-
lette olisivat tajunneet kysyä,
Oscar-voittaja MacLaine olisi
kertonut, että he harjoittelivat
Lainakengissä-elokuvaa
MacLainen vanhan studiopu-
kuhuoneen kohdalla.

Mitä muuta MacLaine olisi
halunnut tähtösille kertoa?

– Olisin kertonut heille ura-
ni isoimmasta erehdyksestä.
Minua harmittaa vieläkin, että
kieltäydyin pääroolista eloku-
vassa Alice ei asu enää täällä.
Ellen Burstyn voitti siitä
Oscarin, MacLaine harmitte-
lee.

– Ihmettelin silloin, kuka
ihme tämä Martin Scorsese
oikein on. Miksi ihmeessä me-
nisin hänen elokuvaansa? Se
oli tyhmä, tyhmä virhe.

MacLaine on taas nousukii-
dossa, mutta silti hän tuntee
itsensä vähän yksinäiseksi ny-
kyajan Hollywoodissa.
MacLainen rakkaimmat muis-
tot liittyvät aikoihin, jolloin
hän hengaili Frank Sinatran,
Dean Martinin, Jack Lem-
monin ja Clint Eastwoodin
kanssa. 

Hän juhli miesten kanssa ja
nautti elämästään. Pahat kielet
vihjailivat kaikenlaista, mutta
MacLaine kieltää vieläkin kai-
ken.

– Kukaan ei koskaan ehdot-
tanut, että olisin mennyt sän-
kyyn roolin takia. Ajattelin, et-
tä minussa oli jotain vikaa,
MacLaine nauraa.

– Toisaalta on mukavaa, et-
tä menestykseni ei ole koskaan
pohjautunut seksiobjektina
olemiseen. Ajattelin jo 20-vuo-
tiaana, että olen luonnenäytte-
lijä.

1950-luvulla, kun MacLaine
ponnahti kuuluisuuteen, elo-
kuvakankaita hallitsivat sellai-
set nimet kuin Joan Crawford
ja Lana Turner. MacLaine on
yksi viimeisistä tähdistä, jotka
puristettiin julkisuuteen stu-
diojärjestelmän suojista.

– Kun studiot lopettivat va-
kinäyttelijöiden palkkaamisen,
varsinkin naisten roolit vähe-
nivät. Koko elokuvateollisuus
muuttui yhdessä yössä,
MacLaine harmittelee.

Hänen mielestään Holly-
wood tuottaa edelleen liian vä-
hän elokuvia kypsille katsojil-
le.

– Hollywood tekee pahan
virheen, kun se unohtaa yli 50-
vuotiaat ihmiset. Nuoriin ei voi
luottaa. He jäävät kotiin ja kat-
sovat videoita tai lähtevät juh-
limaan. Nuoret käyvät vakitui-
sesti elokuvissa vain, jos he
seurustelevat.

CRAIG MODDERNO, REUTERS

Hollywoodin isoäiti
STARA | Shirley MacLaine haikailee vanhoja, hyviä aikoja

» Syntynyt: 24.4.1934 Virgi-
niassa. Shirleyn veli Warren
Beatty on vähintään yhtä
kuuluisa kuin isosiskonsa.
» Ura: Paramount Pictures
palkkasi MacLainen riveihin-
sä 1950-luvun puolivälissä
suoraan teatterin lavalta.
MacLaine teki filmidebyyttin-
sä vuonna 1955 Alfred
Hitchcockin elokuvassa Mut-
ta kuka murhasi Harryn?
MacLainen tavaramerkiksi
muodostui elokuvassa Sweet
Charity heitetty: ”If My
Friends Could See Me Now”.
» Palkintosade: MacLaine
on ollut viisi kertaa ehdolla
Oscar-palkinnon saajaksi.
Vuosina 1958 (Yli kaiken ym-
märryksen), 1960 (Poika-
miesboksi), 1963 (Irma La
Douce – Pikku pariisitar ) ja
1977 (Käännekohta) MacLai-
ne veti kuitenkin vesiperän.
Vuonna 1983 hän vihdoin
voitti elokuvalla Hellyyden
ehdoilla. MacLaine oli ehdol-
la myös parhaasta doku-
menttielokuvasta vuonna
1975. Dokumentti The Other
Half of the Sky: A China Me-
moir ei kuitenkaan voittanut.
» Oho: MacLanen alkuperäi-
nen nimi on Shirley MacLean
Beaty. 

CV

Lainakengissä, 2005.

Shirley MacLaine

Shirley MacLaine ja Jack Lemmon
elokuvassa Poikamiesboksi, 1960.

T
amperelainen neiti
Vilma Rovio on
kiihdyksissä. Nyt ei
soseenjakajalla ole
aikaa hidastella, sillä

Vilmalla on päiväuniensa jäl-
keen armoton nälkä. Ja jos Vil-
ma hermostuu liikaa, tarvitaan
yksilöllistä syöttöä. Silloin kol-
men lapsen syöttösessioon on
tehtävä muutoksia. Esa-isän
on keskityttävä vain Vilmaan
ja Päivi-äiti ottaa vastuulleen
rauhallisemmat sisarukset Ot-
son ja Helmin. 

Nyt kaikki sujuu kuitenkin
hyvin. Rovion perhe istuu ri-
vissä lattialla, kolmoset sitte-
reissään ja vanhemmat heidän
edessään. 

– Minä olen tällä laidalla,
koska olen vasenkätinen, se-
lostaa koti-isänä häärivä Esa
Rovio. 

Tahti on tarkka. Molemmat
vanhemmat antavat kaksi lusi-

kallista omalla laidallaan ole-
valle lapselle ja yhden keskellä
olevalle. Näin kaikki kolme
saavat yhtä monta lusikallista
yhteisellä lautasella odottavas-
ta soseesta. Sosetta tehtäessä
kuluu kymmenen kilon peru-
nasäkillinen parissa viikossa.

Syöttötapa on yksi monista
tarkkaan mietityistä yksityis-

kohdista kolmosperheen arjes-
sa. Näitä oppeja ei löydy yhden
vauvan vanhemmille tarkoite-
tuista naistenlehtien jutuista.
Niistä, joissa neuvotaan esi-
merkiksi nukuttamaan lasta ai-
na niin pitkään, kuin hän tah-
too.

– Ne jutut kasattiin meillä
flunssa-aikana pinoiksi sängyn
alle kohottamaan pinnasänky-
jen päätyosaa, nauraa äiti Päivi
Rovio. Hänkin on tällä hetkellä
kotiäitinä. Kaikki perheen ru-
tiinit on opeteltu käytännön
kautta.

Esa ja Päivi Rovio ehtivät
toivoa esikoista toista vuotta.
Ultraäänikuva, joka paljas-

tuikin kolmen pienen ihmis-
alun yhteispotretiksi, oli alku-
sokki. 

– Päivi mietti kolmosras-
kauden riskejä, minä taas ryh-
män hoitamista, muistelee Esa. 

– Siinä näkyvät hyvin mei-
dän ammattimme! 
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» Esa ja Päivi Rovion kolmoset syntyivät 5. heinäkuuta 2005.
He pääsivät sairaalasta kotiin 22. elokuuta 2005.
» Villi ja vilperttimäinen A-tyttö Vilma painoi syntyessään 1
785 grammaa ja oli 42 senttiä pitkä.
» Hymyilevä ja herttainen B-tyttö Helmi painoi 1 379 gram-
maa ja oli 40 senttiä pitkä.
» Rento ja nallemainen C-poika Otso painoi 1 930 grammaa
ja oli 44 senttiä pitkä.
» Helmi on brunette, Vilma blondi ja Otso punapää.
» Lapset kuluttavat yli 1,5 litraa Tuttelia päivässä. Viikossa ku-
luu 84 vaippaa ja parissa viikossa 10 kilon säkki perunoita.

Helmi, Otso ja Vilma

5 094 GRAMMAA ELÄMÄÄKOLMOSET | Rovion perheessä rutiinit 
hoidetaan hiotulla liukuhihnataktiikalla

”Lasten ensimmäisen kotiviikon jälkeen
ajattelin, että kukaan ei voi selvitä tästä!”

Työpisteeksi aikanaan suunniteltu huone on nyt kolmen pienen valta-
kunta. – Mutta töitä täällä kyllä tehdään, nauraa Esa Rovio.

Lusikoinnin rytmi ei saa hidastua hetkeksikään, kun kolme vauvaa aterioi yhtä aikaa. Helmi, Otso ja Vilma tarvitsevat molemmat vanhemmat syöttäjikseen. 

Vauvaoppaat joutavat
sängynjalan korokkeiksi

84 

VAIPPAA

VIIKOSSA

Vinkkaa meille mielenkiintoisista perheistä
sunnuntai.ihmiset@aamulehti.fi 
tai puhelimella 040-752 0690.

PERHEEN JA PARISUHTEEN ILOT JA SURUT, SANKARIT JA NEUVOT
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Mitä pitää tehdä, jos lapsi ei suostu syö-
mään makaroneja?
Tarjoa lapselle teelusikallinen makaroni-
laatikkoa muiden perheenjäsenten lau-
tasten ollessa kukkurallaan. Kun
lapsi, todennäköisesti hämmenty-
neenä, on syönyt annoksen tai har-
kitsee sen syömistä, epäile, ettei
hän varmasti jaksa lisää. Liioittelu,
hassuttelu ja ongelmien huomiotta
jättäminen voisi siis tepsiä! 

Tarjoile makaronia myös uusis-
sa, yllättävissä yhteyksis-
sä. Hyvä periaate on,
että kaikkea maiste-
taan. Toisaalta kaikki
eivät pidä samoista
ruuista. Sen voi jollain
tapaa huomioida aterioita
suunniteltaessa.

Miten lapset saa ajoissa nukkumaan?
Vanhempien on varattava riittävästi aikaa
illan toistuviin rutiineihin, myös iltapa-
laan ja iltapesuun. Iltatoimien jälkeen
kannattaisi ottaa tavaksi jokin yhteinen
päivän päätös: iltakirja, musiikki, sylittely,
peli, juttelu tai vaikkapa höyhenellä sively. 

On myös tärkeää antaa lapselle mahdol-
lisuus olla lähellä ja käydä läpi päivän
asioita. Ole läsnä ja pidä oma ja lasten
huomio iltatoimissa. Ole päättäväinen ja
vie yksi asia kerrallaan loppuun. Säännöl-
linen rytmi illasta toiseen helpottaa ja
rauhoittaa nukkumaan asettumista.

Miten kaupassa kiukuttelevan lapsen saa
hiljaiseksi ilman lahjontaa?
Tee lapsen kanssa jo ennen kauppaan me-
noa selväksi reitti, kesto ja ostoslista. Pidä
itse kiinni suunnitelmasta ja sopimukses-
ta. Vältä eteen osuvien ihanien vaatepar-
sien kokeilua, sen voi jättää toiseen ker-
taan. 

Anna lapselle kaupassa vastuullisia teh-
täviä kykyjen mukaan ja mahdollisuus
osallistua päätöksentekoon. Lapsi voi esi-
merkiksi ehdottaa, kumpi leipä ostetaan.
Tarkkailkaa ympäristöä, seurustelkaa ja
nauttikaa toistenne seurasta. Näin enna-
koiden et todennäköisesti joudu tekemi-
siin kiukuttelevan lapsen kanssa.

Kerran lahjottuasi voit varautua teke-
mään sen uudestaan. Älä lahjo!

Kuinka paljon lapsen kannattaa surffata
internetissä?
Päämäärättömästi ja tarpeettomasti ei in-
ternetissä kannata surffata. Internettiä voi
käyttää tarpeen mukaan harkitusti tiedon
hakuun, oppimiseen ja niin edelleen. Va-
paa-aika kannattaisi käyttää ulkoillen,
leikkien ja harrastusten parissa.

» Tällä palstalla kolmen lapsen äiti ja erityis-
opettaja Petra Lampinen vastaa lapsiin liitty-
viin kysymyksiin oman kokemuksensa pohjal-
ta. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen
sunnuntai.ihmiset@aamulehti.fi tai postilla
Aamulehti/Ihmiset, PL 327, 33101 Tampere.
Muista mainita, minkä ikäisiin lapsiin kysy-
mys liittyy.

Päivi on TAYSin naistentautien ja
synnytysten erikoislääkäri, Esa taas
ryhmädynamiikkaa tutkinut liikun-
tieteiden tohtori. 

Raskausaika sujui kuitenkin mu-
nuaisongelmia ja ennenaikaisia su-
pistuksia lukuun ottamatta hyvin.
Jopa pariskunnan vanhemmat sai-
vat tietää raskaudesta vasta viikolla
18, jolloin Päivin massu näkyi jo hy-
vin. 

– Emme ostaneet mitään tarvik-
keita, ennen kuin lapset olivat syn-
tyneet, Päivi muistelee. Riskit pe-
lottivat. 

Esa kertaa hauskaa hetkeä, jol-
loin hän haki kolme äitiyspakkaus-
ta postista. Suuret laatikot eivät
meinanneet mahtua autoon. 

Postivirkailijakin aivan riemastui
oivallettuaan perheen saavan kol-
me vauvaa kerrallaan.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun
sain kokea, miten ulkomaailma
suhtautuu kolmosiin. Mehän emme
voi mennä minnekään ilman, että
herätämme valtavasti huomiota.
Jopa ohiajavat moottoripyöräko-
lonnat ovat kääntyneet joukkona
meitä ihailemaan. Autot tööttäävät
ja kuskit näyttävät peukkua.

Lapset syntyivät suunnitellulla
keisarinleikkauksella raskausviikol-
la 32+4. Ensin syntyi Vilma, sitten
Helmi ja lopuksi velipoika Otso.
Lapset viettivät vajaat kaksi kuu-
kautta keskolassa ja pääsivät sitten
elokuussa kotiin.

– Kolmen vauvan vaunuja ei
meinannut löytyä mistään. Kaupat
eivät suostuneet edes tilaamaan nii-
tä. Lopulta löysimme junamaiset
käytetyt vaunut kolmosperheyhdis-

tyksen kautta. Nykyään niissä on
elopainoa jo liki 50 kiloa!

Ulkoilu ja uni ovat asioita, joista
Roviot eivät tohdi luopua. Vaikka
isovanhemmat asuvat kaukana, on
tarvittaessa lähdetty vaikka kylään
nukkumaan. Kodinhoitaja käy pari
kertaa viikossa. 

– Hirveän tärkeää on säilyttää
vanhempien kahdenkeskinen aika.
On muistettava keskustella rauhas-
sa kaiken hoitotyön ohella, Esa sa-
noo.

– Lasten ensimmäisen kotivii-
kon jälkeen ajattelin, että kukaan ei
voi selvitä tästä! Olimme univelasta
kuin humalassa. Mutta vähitellen
kaikki helpotti, Päivi muistelee. 

Kolme pientä naamaa kääntyy
yhtäaikaa hymyyn.

KIRSIKKA OTSAMO, TEKSTI
EMIL BOBYREV, KUVAT

FAKTA

Helmin, Otson ja Vilman junamaiset kolmosvaunut painavat kyytiläisineen jo enem-
män kuin niitä usein työntävä Päivi-äiti. 

Otso, Vilma ja Helmi jaksavat olla unien jälkeen vain hetken paikallaan.

ÄITI NEUVOO

» Suomessa syntyy vajaat
kahdetkymmenet kolmoset
vuodessa.
» Kolmosraskaudet lisääntyi-
vät tilapäisesti 1990-luvun al-
kupuolella lapsettomuushoi-
tojen vuoksi, mutta ovat "nor-
malisoituneet" taas hoitokäy-
täntöjen ja -aineiden vakiin-
nuttua. Ilman hoitoja Suomes-
sa syntyy kymmenkunta trip-
lettiä vuosittain.
» Kolmosraskaus on riskiras-
kaus, koska äiti ja vauvat jou-
tuvat huomattavasti kovem-
malle kuin yhden lapsen ras-
kaudessa. 
» Kolmoset syntyvät lähes
poikkeuksetta keskosina,
useimmiten raskausviikoilla
31–35. Täysimittainen raskaus
kestää 40 viikkoa. 
» Kolmosia ei synnytetä Suo-
messa alateitse, vaan keisa-
rinleikkauksella.

Lähde: Suomen Kolmosper-
heet ry

Kolmoset
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2.1. syntynyt poikamme
LAURI JUHANI ADIEL

kastettiin 11.3.
Kastepappina Mikko Oikarinen

Kummit: Soili Leveelahti,
Kari ja Virpi Rantanen

sekä "ulkokummi" Tapio Aalto

Kiitos kaikille meitä muistaneille!
Nina Leveelahti ja Teemu luoto

sekä siskot Anni & Enni

Piritta (o.s. Heikkinen) ja 
Mikko Simonen

10.2.2006
Beau Rivage, Mauritius

20.01.2006 syntyneet
tyttäremme ovat saaneet

05.03.2006 kasteessa nimet

Suvi Tuulia ja
Sonja Olivia
Kasteen toimitti
Viialan kirkossa

Ali Kulhia.

Kummit ovat Sari Mäki-Annala, 
Antti Annala ja

Arja Lauttamus sekä

Mirja Ahokas, Kai Mikkonen ja 
Susanna Koivunen.

Lämmin kiitos
meitä muistaneille!

Onnelliset vanhemmat
Maarit ja Marko Aaltonen

sekä isoveli Miro

Riikka os. Vänninmaja
 ja Mauri Jämsä
Vihitty 25.2.2006
Hämeenkyrössä

29.1.2006 syntynyt poikamme sai
12.3. kasteessa nimekseen

Sakari Matias
Mönkkönen

Kastoi kummi Kirsi Perämaa
Kummit: Petri Hoffren, Jari ja

Sanna Mönkkönen
Kiitos kaikille meitä muistaneille!

Onnelliset vanhemmat Janne 
Mönkkönen ja Helena Collin sekä 

isoveli Santeri

Ursula os. Mattsèn ja
Aki Änäkkälä

17.2.2006

 
16.1.06 syntynyt pikku

Mimmumme sai 26.2.06
kasteessa nimekseen

 AMANDA
Kastepappina Harri Henttinen
Kummeina Katariina Riikonen,
Airi Mäkelä ja Reijo Rantanen

Kiitos kaikille Mimmua
muistaneille!

Mari Koivistonalho, Petri
Jortikka sekä Ida ja Konsta

Esikoistyttäremme kastettiin
16.1.2006

ja sai nimekseen

Alina Katariina.

Kastepappina Eero Lumijärvi.

Lämpimät kiitokset.

Onnelliset vanhemmat
Päivi ja Martti Peltomäki.

Kristiina ja Jani Hakala
3.2.2006 Finlaysonin kirkko

Valokuvaamo Miia Marjamäki

Kaisa Jarmas ja
Robert Brilmayer

11.2.2006
Valokuvaamo Miia Marjamäki

Marjo o.s. Viitanen ja
Jarmo Tiilikka

25.2.2006 Kangasala
Studio Amanda

Heli o.s. Kämäri ja
Sami Nikander

2.7.2005
Valokuvaamo Miia Marjamäki

 
Hanna Eronen

&
Jari Westerberg

18.3.2006

Katri o.s. Harjula ja
Kimmo Jarvanne

7.1.2006 Finlaysonin kirkossa
Valokuvaamo Miia Marjamäki

Hanna ja Marko
Kuoppala
25.2.2006

Valokuvaamo Raimo J. Niemi

1.1.2006 syntynyt poikamme

MIKAEL EEMELI
kastettiin 12.3.2006

Kastepappi: Mauri Nieminen
Kummit: Mari Vuoristo & Timo 

Lentolehto sekä Jannika Välimaa

Lämmin kiitos kaikille
meitä muistaneille!

Niina & Mika Vuoristo

Milla Törmä ja
Olli Virtanen

11.2.06 Hämeenkyrön Iso-Pappila
Mirja Keskinen

2.2.2006 syntynyt poikamme
sai 12.3.2006 kasteessa nimen

Niilo Toivo
Valdemar

Kastepappina Johan Lampinen
Kummeina: Anneli ja Matti

Kyllästinen ja Minna Hakala

Kiitos kaikille meitä muistaneille!
Onnelliset vanhemmat
Pirjo ja Mika Hakala

12.1.2006 syntynyt poikamme 
’’Jeppe’’ sai 5.3.2006 kotona 

kasteessa nimen

MIRO PATRIK PETTERI
Kastepappina: Ari Rantavaara

Kummeina:
Paula ja Antti Tuomi

Johanna ja Mika Wallenius
Pienokaisestansa onnelliset

Susanna Tuomi-Toljola ja 
Janne Toljola

Tiina o.s. Viitanen ja
Tomi Willberg

3.3.2006
Studio Amanda

Riikka o.s. Vilppula
ja Toni Savela
Vihitty 25.2.2006
Nastolan kirkossa
Kuva: Kuvamestarit Lahti

Pikkuprinsessa

Oona Härkälä
Luopioisista; rakkautta ja syliä, 
sanojakin hyviä, niitä hän nyt 

tarvitsee, neitokaiseksi
kasvaakseen

Paljon onnea meidän ruususuulle
t: isoveikka Leevi, äiti ja isä

Terhi ja Mika
kihlautuivat 4.2.2006

Onnitteluissa mukana
äiti, isä ja Suvi

sekä Virpin perhe
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12.1.2006 syntynyt tyttäremme
sai nimekseen

VIOLA
ALEKSANDRA

SALMINEN
Kastejuhlaa vietettiin

12.3.2006 mummulassa.
Kastepappina Risto Takkinen.

Kummeina toimivat
Katri ja Kai Alalempi
sekä Jukka Heikkilä.

Kiitos kaikille meitä
muistaneille.

Aila Hyypöläinen ja Ilkka Salminen
sekä isosisko Heta

23.11.2005 syntynyt tyttäremme

Saaga Serafiia
kastettiin 29.1.2006.

Kiitos kaikille meitä muistaneille
Minna Pessinen ja
Mikko Vähäsälo

Mi conejito,
647 días contigo

TULETKO AAMURUSKOON
DONITSILLE?

TQ kettusi

 
PIHLA ALINA  

31.1.06 syntynyt tyttäremme
kastettiin 18.3.06

Ylpeinä tiedottavat
Pirjo ja Pasi Lepistö sekä

isoveli Petrus

 
27.1. syntynyt tyttä-

remme  
Ella Mikaela Mäntynen

kastettiin 11.3.
Kummeina

Arttu Järvi, Suvi Mäntynen sekä
Mika Myllyniemi.

Kastepappina Jari Pulkkinen
Onnelliset vanhemmat

Anu ja Anssi
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Onnea Jennalle ripille 
pääsyn johdosta

T: Äiti, isä, Johanna, Jarno ja Timo 

4.1.2006 syntynyt tyttäreni
sai kasteessa nimen

IIA EMILIA
SAHINOJA

Kummeina: Jenna Palmroth
ja Laura Mäkelä

Kastepappina: Eeva Koskimäki

Kiitos kaikille muistaneille!
Jenni Sahinoja

Kyllikki ja Markku Päily
24.3.2006

40-hääpäiväonnittelut
t: Tero, Tanja ja lapsenlapset

95v. Aune Setälä
19.3.2006

Onnittelut:
poika Risto ja lapsenlapset:
Sinikka, Jouni Seija, Juha

aina 5:een polveen
veli Sakari

sukulaiset, ystävät

Kahvit: Kalevan Kilta,
Teiskontie 8, klo 13–17

 
Kastetut  

28.12.2005 syntyneet suloiset
kaksostyttäremme saivat

26.2.2006 kasteessa nimek-
seen Aada Karoliina & Saana

Aurora Kaunis kiitos kaikille mei-
tä muistaneille ja Tays:iin meitä
hoitaneille! Ylpeät vanhemmat
Piia Kleemola & Janne Laine

1.2.2006 syntynyt rinsessamme
sai kasteessa 11.3.2006 nimen

Elli Miina Sofi a
Seestie

Kastepappina Harri Henttinen
Kummeina: Heljä Seestie

Vesa Aaltonen
Jussi Lehto

Onnelliset vanhemmat
Veera Lehto ja Eero Seestie

17. 1. 2006 syntynyt poikamme,
Oton ja Kajn pikkuveli

MARTIN
ELJAS

kastettiin 12. 3. 2006

Kummeina Kristina Wichmann,
Janina Alander ja Paul Sohlberg

Lapsistaan onnelliset
Heidi Sohlberg-Siltanen

Mikko Siltanen

Huomenta
Rakas!

Onnellista
1-vuotishääpäivää!

toivoo MARJO

ONNEA
SIRKKA

19.3.2006
Lapset ja lastenlapset
sisko ja veli perheineen 

Taas ollaan tasoissa!

Paljon onnea
Tiina-serkulle

eilisen johdosta!

t. Minna perheineen

Rauno 70 v.
Haulitorni. Eilen.

Sydämelliset kiitokset kaikille.

Pienet Prinssimme
SASU VILI SANTERI ja

JOONATAN OLIVER SEBASTIANin
kastejuhlaa vietettiin 11.3 -06
kastepappina Jussi Mäkinen
kummeina Julia Granat, Pasi

Vuorela, Simone Granat, Carita
Granat ja Sari Majamäki.

Onnelliset vanhemmat Janika
Granat ja Janne Tuominen.

”Hymyssä lapsen herttaisen
on onnen valtakunta.

Silmissä vauvan suloisen
on kaikkein kirkkain kulta.”

9.2.2006 syntynyt rakas poikamme
sai 18.3.2006 kasteessa nimen

Vili Oskari Kristian
Paalasmaa

Kummeiksi oli ilo saada
Susanna Paalasmaa & Arto Huovila

Eija & Markku Aalto
Kasteen toimitti Oili Yli-Kleemola

Reteet vanhemmat
Johanna Kallio & Lauri Paalasmaa

Sydämelliset
kiitokseni

Teille, lapset, lastenlapset, las-
tenlastenlapset, sukulaiset ja ys-
tävät juhlapäivästäni 12.3. 06
TOINI HONKOLIINI

KARHUN KAKSOSET
VENLA JA VEETI, 6 kk

19.3.
Paljon Onnea!

T: Äiti, Isä ja Joona-isoveikka

2 vuotta täynnä naurua ja
iloa, vauhdikasta menoa!

Onnea Akselille! 

Mitäs jos Ahma otettais
yhdet näkäräiset...

tai kolmet... kymmenet!

30 vee 18.03.06
Onnea sankarille!

T: Kuutio!

23.1.2006 syntyneet
pikkuprinssimme saivat

kasteessa 12.3.2006 nimet

Lauri Matias
ja

Eero Hermanni
Kiitos kummeille ja

muille meitä muistaneille!

Johanna ja Sakari Lähdesmäki
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» Koko nimi: Eija Silvia Vilén.
» Olen syntynyt: 20.3.1977.
» Asun: Ikurissa Luhtitalossa.
» Perheeseeni kuuluu: Aviomies
Jani, 7-vuotias Jiri ja 2-vuotias
Emmi.
» Ammatiltani olen: Lastenhoi-
taja.
» Minusta tulee isona: Vanhem-
pi ja viisaampi.
» Lempiruokani: Lohi ja uunipe-
runat.
» Lempijuomani: Vesi.
» Lemmikkini: Meillä on vain
pölykoiria.
» Harrastan: Ulkoilua ja jum-
passakin yritän käydä aina, kun
vain on aikaa.
» Haluaisin harrastaa: Melon-
taa tai sukeltamista.
» Katson televisiosta: Pääasias-
sa suomalaisia ohjelmia kuten
Paavoa ja Railia, Huumaa, uutisia
päivittäin sekä Everwoodia.
» Viimeisin lukemani kirja: No-
ra Rovertsin Perintönä maa ja
taivas.
» Ihminen, jota ihailen: En osaa
nimetä ketään tiettyä henkilöä,
monissa läheisissäkin ihmisissä
on ihailtavia piirteitä.
» Haaveilen: Vakituisesta työ-
paikasta ja omakotitalossa.
» Elämäni suurin saavutus: Lap-
set tottakai!
» Paras ystäväni: Mieheni Jani.
» Inhoan: Hämähäkkejä.
» Rakastan: Perhettäni ja ystä-
viäni.
» Vietän syntymäpäivääni: Toi-
vottavasti hyvien ystävien kans-
sa syöden ja hauskaa pitäen.

» Koko nimi: Elias Nurminen.
» Olen syntynyt: 20.3.1990.
» Asun: Kangasalla Rantakoivis-
tossa.
» Perheeseeni kuuluu: Isä, äiti,
veli ja sisko.
» Ammatiltani olen: Käyn tällä
hetkellä Pikkolan yläastetta.
» Minusta tulee isona: Ehkä ra-
vintolapäällikkö.
» Lempiruokani: Härän sisäfilee
pippurikermakastikkeessa ja
ranskalaiset.
» Lempijuomani: Coca cola.
» Lemmikkini: Ei ole.
» Harrastan: Jääkiekkoa Kan-
gasalan Kisa-Eaglesissa.
» Haluaisin harrastaa: Karting-
autoilua.
» Katson televisiosta: OC,
Muodon vuoksi, 24, Losti ja for-
mulaa.
» Viimeisin lukemani kirja: Dan
Brownin Enkelit ja demonit.
» Ihminen, jota ihailen: Kimi
Räikkönen.
» Haaveilen: Ulkomailla mat-
kustelusta.
» Elämäni suurin saavutus: Ei
ole vielä.
» Paras ystäväni: Onni, jonka
kanssa pelataan shakkia ja poh-
ditaan maailman menoa.
» Inhoan: Kotona siivoamista ja
tietenkin koulussa kieliä.
» Rakastan: Ruuan laittoa, eten-
kin uusien reseptien kokeilua.
» Vietän syntymäpäivääni: Su-
kulaisten ja kummien kanssa ko-
tona ja juhlat jatkuvat ehkä ensi
viikonloppuna, kun lähden Ruot-
siin pelaamaan jääkiekkoa.

Elias NurminenEija Vilén

29 VUOTTA

» Koko nimi: Alina Tuulia Meri-
nen.
» Olen syntynyt: 19.3.1996.
» Asun: Nokialla.
» Perheeseeni kuuluu: Isä, äiti,
Lotta-sisko ja Joonas-veli.
» Ammatiltani olen: Opiskelen
Koskenmäen koulun kolmannella
luokalla.
» Minusta tulee isona: Elokuva-
näyttelijä.
» Lempiruokani: Kiinalaisessa
ravintolassa friteeratut katkara-
vut.
» Lempijuomani: Keltainen jaffa.
» Lemmikkini: Ei ole vielä, mut-
ta meille on tulossa norwichin-
terrierin pentu.
» Harrastan: Piirtämistä.
» Haluaisin harrastaa: Näytte-
lemistä.
» Katson televisiosta: Paavoa ja
Railia sekä Krisse Show’ta.
» Viimeisin lukemani kirja: Taisi
olla joku koirakirja.
» Ihminen, jota ihailen: Krisse,
koska se on niin hyvä ja hauska
ohjelmassaan.
» Mistä haaveilen: Suuresta
näyttelijän roolista jossain maail-
man parhaassa näytelmässä.
» Elämäni suurin saavutus:
Pääsin mukaan koulussa tehtä-
vään elokuvaan.
» Paras ystäväni: Pauliina.
» Inhoan: Ankeutta ja kiusaa-
mista.
» Rakastan: Koiria ja muita elä-
miä.
» Vietän syntymäpäivääni: Kut-
sumalla kavereita kylään ja pitä-
mällä juhlat.

Alina Merinen

16 VUOTTA 10 VUOTTA

» Niko Sundell, mitä ihmettä
tapahtuu lauantaina 8.4. kello
13?

– Tyttökaveri on varannut
tatuoijalle ajan. Se oli ihan hy-
vä synttärilahja. Kovasti olen
koittanut katsoa, minkä kuvan
otan.

» Tuliko ilmoitus sinulle yllä-
tyksenä?

– Tuli täytenä yllätyksenä.
Kuva oli aika mielenkiintoi-
nen, esimerkiksi oma mum-
moni ei tunnistanut minua sii-
tä.

» Miten synttärit muuten meni-
vät?

– Todella loistavasti, ko-
tosalla juhlittiin kavereiden
kanssa.

» Tälle palstalle poimitaan joka
viikko edellisen lehden mielen-
kiintoisin ilmoitus.

OLIPAHAN JUHLAT

”Dirty Harry”
Harri Rantala

50 v. 25.3.2006.
Hyvää syntymäpäivää!

Toivoo: painon väki

Tarja,
Tahmelan
kaunotar!

Onnea
maailman

parhaimmalle
Muumikselle

23.3. johdosta.

Marjis

ONNEA JOKOLLE
12 v.

T: Kotiväki 

ONNEA
MARKO 40 v.

Saija, Laura, Saara,
Tiia ja Henri 

Myöhästyneet onnittelut 
Katjalle 13.3. johdosta
Toivotteleepi TamLKn poppoo Meidän perheen

ihanat miehet
senkun komistuvat ja

ikääntyvät!

Hurjan paljon onnea
5-vuotiaalle Nikille
ja jokusenvuoden

vanhemmalle isille!
Onnea toivottavat
perheen naisväki

ALMA 10 v.
(OF OLD BURFORD KISS OF FIRE)

Atalassa
Ylpeä ja onnellinen

kotiväki 

Onnea Maija Kunnas
12 v

19.3. 2006
toivoo Vallit

» Miksi mies ei voi koskaan tuo-
da kaupasta mitään muita hedel-
miä kuin banaaneja ja omenoita?

– Banaanista saa äkkiä kun-
non energialatauksen. Lisäksi
banaani on mukavan kompak-
tisti pakattu, eli se on helppo
ottaa evääksi töihin tai vaikka
kalareissulle. Omenan puoles-
ta puhuvat myös täysin prag-
maattiset syyt: hyvä hinta-laa-
tusuhde, tehokkuus ja perin-
teisyys.

– Saman voisi sanoa myös
ymmärrettävämmin. Banaani
ja omena ovat hedelmämaail-
man Volkswagen Golf Variant

neliveto ja Toyota Corolla. Nil-
lä mennään. Muuta voi ajatella
sitten, jos joku nimenomaan
vonkuu jotain erikoisempia
juustotarjottimia.
Mies voi tieten-
kin ostaa myös
muunlaisia he-
delmiä – jos nai-
nen sellaisia erik-
seen kaipaa. Täl-
laisia ekstramieli-
tekoja varten
kannattaa kirjoit-
taa kauppalappu
taskuun ja soittaa
perään.

» Miksi mies ei voi laittaa ruo-
katarvikkeita jääkaappiin tai as-
tioita pois heti ruokailun jäl-
keen?

– Mies on luon-
teeltaan säästä-
väinen, toisin
kuin huikente-
luun taipuvainen
heikompi astian-
sa.  Jättäessään

kahvikuppinsa tai lautasensa
tiskipöydälle mies yksinkertai-
sesti arvioi voivansa vielä tar-
vita niitä. Miksi turhaan tiska-
ta jokaikisen kupillisen jäl-
keen?

– Toiseksi kysymyksen väit-
tämä ei ole edes totta. Nainen
jättää astiansa – ja joskus täh-
teensäkin – pöydän reunalle
kuivumaan aivan yhtä usein
kuin mies. Mies ei vain katso
tarpeelliseksi nalkuttaa siitä
joka kerta. Miehellä on mieles-
sään tärkeämpiä, globaaleja
asioita, kuten jalkapallo ja sek-
si.
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NIMPPARIT

Josefiina Tyllinen
Pälkäneeltä

NAINEN KYSYY, MIES VASTAA

» Miksi nainen on niin totaalisen
avuton, jos hänen autonsa jää
nalkkiin parkkipaikalle tai liuk-
kaaseen mäkeen?

– Jos naisen auto jää mä-
keen sutimaan, hän hermos-
tuu. Hän ei panikoi, mutta
suuttuu autolleen. Miksi mies-
insinöörit ovat käyttäneet mil-
joonia sellaisten autojen kehit-
tämiseen, joilla ei pääse mäkeä
ylös! Nainen ei ole koskaan
kuulunut Pirkanmaan mootto-
rikikkailijat ry:hyn, joten hän
ei tiedä, millä kepulikonstilla
kiukuttelevan auton saa totte-
lemaan. 

– Naisen suuttumus voi-

daan siis vahingossa luokitella
avuttomuudeksi, vaikka se to-
dellisuudessa on pyhää vihaa
autoinsinöörejä kohtaan. Nai-
sen tuskin tarvitsee edes huo-
mauttaa, miten paljon parem-
pia autot olisivat, jos niitä
suunnittelisivat naiset.

» Miksi nainen ei ymmärrä, että
tv-kanavilla pitää surffailla?

– Toisin kuin miehet, nais-
ten ei ole koko ajan pakko hö-
sätä jotain. Naiset pystyvät is-
tumaan sohvalla ja keskittä-
mään kaiken huomionsa yh-
teen asiaan. Jos televisiosta tu-
lee naisen suosikkisarja, hän ei

halua, että siitä jää pätkäkään
näkemättä. Kanavan voi siis
vaihtaa mainosten ajaksi, mut-
ta sille pitää palata hyvissä
ajoin. Surffailuun ja moneen
muuhunkin asiaan pätee sama
viisaus: miksi hyvää pitäisi
vaihtaa?

– Teksti-tv:n urheilutulos-
ten selailu on kanavasurffai-
luun rinnastettava pakkoneu-
roosi. Tutkailu on hyväksyttä-
vää, jos televisiosta ei tule mi-
tään katsomisen arvoista. Nai-
sen päähän ei mahdu, miksi
ohjelma pitää pilata kuvan
päällä vilkkuvilla sarjataulu-
koilla. 

Oletko syntynyt ensi tai
seuraavana sunnun-
taina? Jos olet, soita
meille numeroon 
010 665 3531, niin
teemme Sinusta syn-
tymäpäivähaastattelun. 

» Millainen Josefiina olet?
– Olen 9-vuotias ja tyk-

kään urheilusta.  Hiihdän ja
ratsastan. Suomenhevonen
Toton Perkka on suosikki-
hevoseni.

» Tiedätkö, miksi nimesi
on Josefiina?

– Kaksi vanhaa sukulais-
mummoa on ollut Jose-
fiinoja, ja nimeni tulee heil-
tä.

» Mikä on lempinimesi?
– Isä ja äiti kutsuvat mi-

nua Joseksi.

» Kuinka monta Josefiinaa
tunnet itsesi lisäksi?

– En tunne ketään muuta
Josefiinaa, mutta yksi yläas-
telainen on Josefina.

» Miltä tuntuu olla Josefii-
na?

– Kivalta. On mukavaa,
kun on harvinainen nimi.

» Tänään on Josefiinan, Juu-
son, Joosepin ja Joosefin päi-
vä. Josefiinaksi on ristitty 
9 846 naista ja kolme miestä.
Juusoja on 9 013, Jooseppeja
2 827 ja Joosefeja 251.

MIES KYSYY, NAINEN VASTAA

EETU PIETARINEN
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PISTEET TÄHÄN

» Vastaukset seuraavalla 
aukeamalla.

1. Mikä kaupunki?

3p: Pietari ja Bergen kannatta-
vat sen valitsemista Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi.
2p: Sinne on perustettu tuo-
miokirkko vuonna 1300.
1p: Se on Suomen vanhin yli-
opistokaupunki.

2. Mikä tutkimuksen ala?

3p: Sitä harrastetaan esimer-
kiksi Hervannassa ja Otanie-
messä.
2p: Se yrittää tehdä erittäin
pienillä välineillä erittäin suu-
ria vaikutuksia.
1p: Sen nimen alku merkitsee
miljardisosaa.

3. Kuka maaliskuinen maail-
manmestari?

3p: Hänen sukunimensä on sa-
ma kuin jäljettömiin kadon-
neen työmarkkinajohtajan.
2p: Viime kesänä hän putosi
Yhdysvaltain MM-joukkuees-
ta.
1p: Sisähallissa hän työnsi äs-
kettäin kuulaa yli 22 metrin ra-
jan.

4. Mikä planeetta?

3p: Sen vuorokausi on pitempi
kuin sen vuosi.
2p: Euroopan Avaruusjärjes-
tön luotaimen odotetaan ehti-
vän ensi kuussa sen kiertora-
dalle.
1p: Se on Rakkauden jumala-
tar.

5. Kuka novellikirjailija?

3p: Hänen ensimmäisen koko-
elmansa nimi on Raapaisuja.
2p: Hän tuli tunnetuksi Lapin-
lahden lintuna.
1p: Hän on esittänyt elokuvas-
sa keihäänheittäjäkaimaansa.

6. Mikä monarkia?

3p: Sen koko pinta-ala on alle
700 neliökilometriä.
2p: Siellä on Keski-idän van-
hin tärkeä öljylähde.
1p: Viikko sitten siellä avattiin
formulakausi.

7. Kuka supersankari?

3p: Hän oli Timo Kokkilan
luomus.
2p: Hän sai voimansa radioak-
tiivisesta hernekeitosta.
1p: Hän katosi toistaiseksi nä-
kyvistä Pahkasika-lehden lo-
pettaessa.

8. Mikä kaupunkimaantieteen
ilmiö?

3p: Torinoon tuli 300 vuotta
sitten poikkeuksellisen sään-
nöllinen tällainen.
2p: Sittemmin Manhattanin
keskiosiin rakennettiin vielä
säännöllisempi.

1p: Tämä on Suomessa suosit-
tu valitusten aihe.

9. Mikä luku?

3p: Billy Wilder teki elokuvan
sen numeroisesta vankileiristä.
2p: Tampereen elokuvajuhlat
palkitsi viikko sitten doku-
mentin sen numeroisesta pa-
perikoneesta.
1p: Ruotsin kielen kirosanana
se on suurempi kuin helvetin
kuustoista.

10. Mitkä kisat?

3p: Irlantia aiemmin edusta-
nut Sonia O’Sullivan saa edus-
taa niissä Australiaa.
2p: Ne alkoivat tiistaina Mel-
bournessa.
1p: Briteille ne olivat vuosi-
kymmeniä tärkeämpiä kuin
monet Euroopan mestaruuski-
sat.

11. Kuka pari päivää sitten
juhlittu?

3p: Nuorena häntä kutsuttiin
nimellä Succat.
2p: Hänet haudattiin luulta-
vasti Armaghiin noin 1550
vuotta sitten.
1p: Hän on irlantilaisten suoje-
luspyhimys.

12. Mikä suosittu viihde-
konstruktio?

3p: Markku Uusipaavalniemi
on sen käsittelijänä virtuoosi.
2p: Sen ulkonäkö on yksinker-
tainen, vaikka siinä onkin ta-
vallaan 43 252 003 274 489
856 000 vaihtoehtoa.
1p: Sen kehitti 1970-luvun
puolivälissä unkarilainen ma-
temaatikko.

13. Mikä Irakin paikkakunta?

3p: Siellä sijaitsee imaami Ali

al-Hadin mausoleumi.
2p: Se on kuin venäläinen au-
tokaupunki kahdella ärrällä.
1p: Sen asukkaat ovat melkein
laupiaita.

14. Mikä talo?

3p: Se on nimetty suomalaisen
vapaamuurarin mukaan.
2p: Ensi viikonloppuna siellä
vietetään itävaltalaisen vapaa-
muurarin 250-vuotisjuhlaa.
1p: Se on Lahden tärkein kon-
serttitalo.

15. Mikä legendaarinen eloku-
varooli?

3p: Sen ensimmäinen esittäjä
tulkitsee nykyään saman am-
matin edustajaa Täydelliset
naiset -sarjassa.
2p: Isaac Hayes sävelsi hah-
molle kuuluisan teeman.
1p: 2000-luvulla häntä on esit-
tänyt kuuluisa näyttelijä Sa-
muel L. Jackson.

JARI-PEKKA VUORELA

16. Tampereen Työväen Teat-
terissa saa syksyllä ensi-iltan-
sa manserock-musikaali. Mikä
on sen nimi? (2p.)

17. Monesko playoffseista pu-
donnut  Jokerit oli jääkiekkoi-
lun SM-liigan runkosarjassa?
(2p.)

RAIMO ISO-ETTALA

MIKA KANERVA

PULMAT, PÄHKINÄT, VISAILUT JA SARJAKUVAT

Uutisvisan ja tehtävien vastaukset
löytyvät seuraavalta aukeamalta. 
Älä kurki!

Yht.

PIILOSANA

SUDOKU SANARISTIT

AIVOJUMPPA

KÄYTÄ JÄRKEÄSI

4 sukellusvenettä 3 fregattia

2 risteilijää 1 taistelualus

Avomerellä piileskelee 10 alusta, jotka on kuvattu
alla. "Meriruudukon" reunoilla olevat numerot
kertovat, kuinka monessa ruudussa kullakin pysty-
tai vaakarivillä on alus tai osa aluksesta. Alukset
voivat olla pysty- tai vaakasuorassa. Ne eivät voi
olla kosketuksissa edes kulmistaan. Sinun on
selvitettävä alusten sijainti. Päästäksesi alkuun
neljän ruudun sisältö on jo näkyvissä.
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» Täytä tyhjät ruudut siten, että jokainen vaa-
ka- ja pystysuora rivi sekä 3 x 3 ruudun laatikko
sisältää numerot yhdestä yhdeksään.

» Täytä ristien keskustat siten, että jokaiseen syntyy kahdeksan kahdeksankirjaimista sanaa.

Lisää sudokuja: www.aamulehti.fi/sudoku

» Piilosanavihjeessä on aina suora vihje ja piilosanamainen osa. Piilosanamaiset ovat mm. anagrammeja, kätköjä ja sanaleikkejä. Tarkemmat ohjeet  www.sanaristikot.fi/artikkelit.

» 1. Yhdistä
kaikki pallot
yhdellä yhte-
näisellä viival-
la niin, että
viiva vaihtaa
suuntaa vain
kolme kertaa.

» 2. Vieressä
on neljä laat-
taa, joista kol-
mella voi
muodostaa
samanlaisen
jatkuvan ku-
vion. Millä
laatalla sitä ei
voi tehdä?

» 3. Mikä lu-
ku on viimei-
sessä kortis-
sa?

Vaakasuoraan
1. Nuo housut ovat kolarilla heti
aluksi työn sotkemat. (7)
5. Nyt olisi vuoro kokoontua hieman
vanhanaikaisemmissa puitteissa.
(7)
9. Rämejuoksu yksi: voimattomuus
aiheuttaa, ettet tee yhtään kierros-
ta. (15)
10. Missä äänilajissa Lotta laulaa?
(5)
11. Onko huomenaamulla hedelmää
tarjolla? (5)
12. Luultavasti italialainen myöntä-
minen voi kuumentaa. (5)
13. Naista, josta ei ole moneksi. (5)
17. Rakkulaiseksi ei synnyttäjän ala-
pää tule, kun otetaan lapsi pois ope-
raatiolla. (15)
18. Tee kasa ylioppilaskokelaan sy-
leilyssä, muutut hyytelöksi! (7)
19. Kyseinen Kakko on juontaja, joka
päättää, miten kilpailussa käy. (7)LA
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Pystysuoraan
1. Natriumista saadaan kiva kiinni-
tysväline. (5)
2. Pyöreä muusikko on sormi ojossa.
(11)
3. Siellä maatkoot, oli nimittäin kyse
tutusta rakennuksesta. (11)
4. Eli Ile? Totean lopuksi: "Presiis!"
(4)
5. Vieri vieressä. (4)
6. Vedenottopaikalla viihtyvä kar-
vainen otus onkin louhoksen sisään-
menolla. (11)
7. Keskellä möllöttävä saa peräänsä
Ayrtonin ja Gardnerin ja päätyy
muuten vihreälle paikalle. (11)
9. Saiko puusta poistaa haaroja? (5)
12. Voin ….. Lucky …..! (5)
14. Sasin puoluetoveri Rauramo. (5)
15. Kalkkiviivalla oli outo murikka.
(4)
16. Mitä muurahaisten teko synnyt-
ti? (4)
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Ilmoittaja,
osta tämä
paikka ja
ole esillä!

Soita ja varaa
ilmoitustila

puh. 010 665 8105
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SARJAKUVAT30
B. VIRTANEN

VILLIMPI POHJOLA

LOLA

VASTAUKSET
Uutisvisa
1. Turku 2. Nanoteknologia 
3. Reese Hoffa 4. Venus 5. Tapio
Liinoja 6. Bahrain 7. Peräsmies
8. Asemakaava 9. 17 (sjutton)
10. Kansainyhteisön kisat 
11. Pyhä Patrik 12. Rubikin kutio 
13. Samarra 14. Sibeliustalo 
15. Shaft 16. Vuonna 85 17. 11

Aivojumppa
1.

2. Laatoilla 2, 3 ja 4 saa muo-
dostettua laatan 3 kuvion. Laa-
talla 1 se on mahdotonta.
3. 25.

Käytä järkeäsi

Sanaristit

Ilmoittaja,
näy tällä
ilmoitus-
paikalla!

Soita ja varaa
ilmoitustila

puh. 010 665 8105
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VÄÄRÄ JOHTOPÄÄTÖSBABY BLUES

RATKAISUT

MUUMI

TUPLAT

» Piilosana

» Sudoku
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