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Pro gradu –tutkielmani aihe on urheilujournalismi paikallislehdissä. Tutkimuskysymykseni vaativat 
minua keräämään erilaisia aineistoja. Yhdistelenkin tutkielmassani kvantitatiivista ja kvalitatiivista 
tutkimusta. Tutkin määrällisesti sitä, minkälaisia juttuja paikallislehdissä esiintyy. Laadullisesti 
tutkin puolestaan toimittajien suhdetta urheiluun, kotipaikkakuntaan ja journalismin yleisesti 
hyväksyttyihin arvoihin. Tältä osin tutkielmani on tuotannon tutkimusta, mikä tarkoittaa erityisesti 
paikallislehtien urheilutoimittajien ihanteisiin, tehtäviin ja rutiineihin pureutumista. 

Kriittistä journalismia pidetään hyvän journalismin synonyymina. Toimittajan tärkeimpänä 
tehtävänä nähdään usein vallan vahtikoirana toimiminen. Urheilujournalismi syntyi alun perin 
palvelemaan urheilun aatetta, eikä urheilun kriittiselle ja analyyttiselle arvioinnille ole 
tiedotusvälineissä yleensä ollut sijaa. Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttunut. Useiden 
tutkimusten mukaan myös urheilutoimittajat muistuttavat tänä päivänä pikemminkin räksyttäviä 
rakkeja kuin kehrääviä kissoja. 

Paikallislehdissä urheilujournalismi ei ole ottanut samanlaisia harppauksia kohti yleisesti 
tunnustettuja journalismin ihanteita kuin isompien tiedotusvälineiden urheilujournalismin on 
katsottu ottaneen. Paikallislehtien urheilujournalismi muistuttaa monilta osin pikemminkin 
vanhemman koulukunnan urheilujournalismia: aineiston määrällisessä analyysissa saamieni 
tulosten perusteella voidaan sanoa, että paikallislehtien urheilujournalismi on pääasiassa 
positiiviseen sävyyn kirjoitettua tapahtumien kuvailua. Tekeekö se paikallislehtien 
urheilujournalismista huonoa vai pätevätkö siihen vain eri laatukriteerit? Tähän vastaan tutkielmani 
laadullisen aineiston analyysivaiheessa. 

Paikallislehtien urheilutoimittajien tärkein tehtävä ei heidän omasta mielestään ole vahtikoirana 
toimiminen. He pitävät ensisijaisena tehtävänään paikallisen urheilun esiin nostamista ja 
urheilijoiden kannustamista – siis paikallisen urheilun hyvän kertomuksen tukemista. Paikallisen 
urheilun hyvän kertomuksen levittäminen tarkoittaa levikkialueen urheilun ja urheilijoiden 
puolustamista ja heidän etujensa ajamista. Laajemmin tämän voidaan katsoa palvelevan koko 
paikkakunnan etua, sillä positiivisten urheilu-uutisten raportoiminen voi vahvistaa yhteisöllisyyden 
tuntua ja levikkialueen ihmisten paikallisidentiteettiä.  
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1 Johdanto 

Olen tottunut avaamaan sanomalehden urheilusivujen kohdalta. Unelma urheilutoimittajuudesta 

olikin minulle alun perin suurin syy hakeutua toimittajakoulutukseen. Tähän päivään mennessä en 

ole vielä työskennellyt urheilutoimittajana, mutta seuraan siitä huolimatta urheilua ja 

urheilujournalismia tiiviisti. 

Ensimmäistä kertaa pääsin tarkkailemaan urheilutoimittajien työtä lähietäisyydeltä 

työskennellessäni kesätoimittajana suurehkossa paikallislehdessä. Lehden urheilusivuja selatessani 

kiinnitin huomiota siihen, kuinka kritiikittömästi urheilusta ja urheilijoista usein kirjoitettiin. Tein 

kandidaatin tutkielmani kyseisen lehden urheilutoimittajista ja nyt jatkan pro gradu -tutkielmassani 

kuta kuinkin saman aiheen kimpussa. Tutkin paikallislehtien urheilujournalismia ja erityisesti 

urheilutoimittajiksi itsensä identifioivien journalistien roolia urheilujournalismin tuottajina. 

Journalismilla on erilaisia yhteiskunnallisia tehtäviä, joista kenties tärkeimpänä on pidetty vallan 

vahtikoirana toimimista (Kunelius 2003, 193-194). Toimittajat itsekin ovat pitäneet journalistin 

ihannetyyppiä aktiivisena yhteiskuntakriitikkona (Heinonen 1995, 112). Kuitenkin sekä 

paikallisjournalisteja että urheilujournalisteja on arvosteltu kykenemättömyydestä kriittiseen 

kirjoittamiseen. Kumpienkin on nähty mieluummin asettuvan kehräävän kissan kuin räksyttävän 

vahtikoiran rooliin. Syitä tähän myötäsukaiseen suhtautumiseen on lukuisia. 

Paikallisjournalismilla on tärkeä rooli yhteisön äänenä ja pienen paikkakunnan etujen puolustajana. 

Sen tehtäviin kuuluu myös tuon paikallisen yhteisön rakentaminen ja uusintaminen. Pienellä 

paikkakunnalla on lisäksi pienet piirit, jolloin lähdesuhteet ovat tiiviitä. Muun muassa näiden 

tekijöiden on katsottu vaikuttavan heikentävästi paikallisjournalistien kykyyn tarkastella asioita 

kriittisestä näkökulmasta.  

Urheilutoimittajiakin on pidetty haluttomina omaksumaan vahtikoiran roolia. Syiden on katsottu 

kumpuavan muun muassa liian läheisestä suhteesta huippu-urheilun järjestelmään ja toimittajien 

alhaisesta koulutustasosta. Erityisen usein suomalaisen urheilujournalismin luonnetta selittävänä 

tekijänä on pidetty sen historiaa ja perinnettä. 

Alun perin urheilutoimittajat elivät symbioosissa urheiluliikkeen kanssa. Heidän tavoitteenaan oli 

edistää jalon urheiluaatteen leviämistä. Monet tutkijat ovat kuitenkin todenneet urheilutoimittajien 

hieman professionalisoituneen ajan myötä. Kalle Virtapohjan (1998, 67) mukaan urheilujournalistit 

ottivat etäisyyttä urheiluliikkeeseen Martti Vainion doping-käryn jälkeen 1980-luvulla. Kari 
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Koljonen (2000) puolestaan päätyi pro gradu -tutkielmassaan siihen tulokseen, että 

urheilutoimittajat ovat aikaisempaa korkeammin koulutettuja eikä heillä enää ole yhtä kiinteitä 

siteitä urheilun vaikuttajiin ja järjestelmään kuin aiemmin. Seppo Pänkäläisen (1998a, 4) mukaan 

urheilujournalismista on siirrytty vähitellen urheilujournalismiin. Tuoreempien tutkimusten valossa 

näyttääkin siltä, etteivät urheilutoimittajat ole aivan entiseen tapaan urheilun tosiuskovaisia. Mutta 

miten on asian laita paikallislehdissä, jossa lehden tekemisen realiteetit ovat täysin toiset kuin 

isommissa aviiseissa? Ovatko paikallislehtien urheilujournalistit yhä edelleen tosiuskovaisia ja 

allergisia urheilun kritiikille? 

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että paikallislehden urheilutoimittajat toimivat varsin erilaisessa 

ympäristössä kuin isommissa päivälehdissä työskentelevät kollegansa. Kun Hesarissa keskitytään 

kansainvälisen ja kansallisen (miesten) huippu-urheilun seurantaan, voi paikallislehden 

urheilutoimittaja viettää työpäivänsä jalkapallon 5. divisioonan jumbofinaalia seuraten. Onkin syytä 

kysyä, pätevätkö samat journalistisen laadun kriteerit isoihin päivälehtiin ja paikallislehtiin? Kun 

journalistista kriittisyyttä ja vahtikoirana toimimista on yleensä pidetty toimittajien ehdottomana 

hyveenä, onko paikallislehtien urheilutoimittajien mielestä kriittinen hyvän synonyymi? 

Paikallisjournalismia on tutkittu varsin vähän. Syynä saattaa olla se, että paikallistoimittajia on 

pidetty amatööreinä ja paikallislehden tekemistä puuhasteluna (Koljonen 2008, 26). 

Urheilujournalismin tutkimus on yleensä keskittynyt urheilujournalismin sisällön määrällisiin 

piirteisiin, tapauskohtaisiin tekstintutkimuksiin ja ennen kaikkea urheilutoimittajiin 

ongelmakohteina (Vuorinen 2007, 6). Vaikuttaa siltä, että sekä paikallis- että urheilujournalismia 

käsittelevä tutkimus on keskittynyt pitkälti siihen, voidaanko paikallislehdissä tai 

urheilutoimituksissa tehdä journalismia yleisesti tunnustettujen ihanteiden mukaisesti. Näihin 

ihanteisiin kuuluu erityisen elimellisesti kriittisyys. Tämä on myös oman tutkimukseni keskeisiä 

teemoja. Kysymykset paikallislehtien ja niiden urheilutoimittajien tehtävistä ja ihanteista sekä 

toisaalta käytännön konventioista ja mahdollisista sidonnaisuuksista ovat mielestäni merkittäviä. 

Paikallislehdet ovat yhä Suomessa varsin elinvoimaisia. Lehtiä on lähemmäs toista sataa ja niiden 

yhteenlaskettu levikki lähentelee miljoonaa. Jo siinä on mielestäni riittävästi argumentteja 

puoltamaan tämän tutkielman toteuttamista. Lisäksi globalisoitumisen seurauksena myös 

paikallisuuden merkitys kasvaa entisestään. Voidaankin sanoa, että käynnissä on samanaikaisesti 

lokalisaation nousu ja tuho. Kaikki maailmankolkat ovat nykyään muutaman klikkauksen päässä, ja 

kaukaiset kriisit tulevat yhä voimakkaammin ihmisten iholle. Samaan aikaan kuitenkin paikallinen 

ja tuttu sanomalehti voi tarjota sellaista pysyvyyttä ja turvaa, jota lukijat kaipaavat. 
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Tutkielman otsikossa termi urheilutoimittajat on lainausmerkeissä. Syy ei ole se, ettenkö arvostaisi 

paikallislehtien urheilusivuille kirjoittavia toimittajia. Termi on lainausmerkeissä siksi, ettei 

varsinaisia urheilutoimittajia paikallislehdistä juuri löydy. Sen sijaan melko suuressa osassa 

paikallislehtiä on toimittaja, joka keskittyy muun työn ohella nimenomaan urheiluun. He usein 

identifioivat itsensä ainakin jollain tasolla urheilutoimittajiksi.  Lisäksi moni lehti luottaa 

freelancereihin urheilupuolella. Minua eivät tämän tutkielman raameissa kiinnosta yleistoimittajat, 

jotka satunnaisesti kirjoittavat urheilusta. Oletan heidän suhtautuvan urheiluun samalla tavalla kuin 

muihinkin aiheisiin. Paikallislehtien yleistoimittajien kriittisyyttä on pro gradu -tutkielmassaan 

tarkastellut jo Marko Hämäläinen (2008). Keskitynkin tässä tutkielmassa tarkastelemaan 

nimenomaan itsensä urheilutoimittajiksi identifioivia journalisteja – niin vakituisessa työsuhteessa 

olevia kuin freelancereita. 

Tutkielmani rakenne on seuraavanlainen: Varsinaisen empiirisen osion alustamisen aloitan 

esittelemällä tutkimuskysymykseni. Tämän jälkeen erittelen tärkeitä käsitteitä ja tarkastelen 

aiempaa journalismia, paikallislehtiä ja urheilutoimittamista käsittelevää kirjallisuutta. Empiirisen 

osion aluksi luon katseen paikallislehtien urheilujournalistisiin teksteihin. Sen jälkeen kohdistan 

tarkastelun toimittajien arvoihin, ihanteisiin ja käytännön toimintatapoihin. Hujasen (2000) tavoin 

ymmärrän arvot ja ihanteet journalismia koskeviksi periaatteiksi ja tavoitteiksi.  Toimintatavoilla 

puolestaan tarkoitan paikallislehtien urheilujournalistien vakiintuneita työrutiineita ja konventioita. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkielmani on pääasiassa tuotannon tutkimusta. Käytännössä tämä tarkoittaa paikallislehtien 

urheilutoimittajien ihanteiden ja konventioiden tarkastelua. Ensiksi minun täytyy kuitenkin 

kohdistaa katse paikallislehtien urheilujournalismiin ja kysyä: Minkälaista urheilujournalismia 

paikallislehdissä tehdään? Tähän kysymykseen edes karkealla tasolla vastattuani voin tarkastella 

paikallislehtien urheilutoimittajia; heidän arvojaan, käytäntöjään ja muita lopputuotteeseen 

vaikuttavia tekijöitä. Siis asioita, jotka tekevät paikallislehtien urheilujournalismista sellaista kuin 

se on.  

Tutkimuskysymykseni vaativat minua keräämään erilaisia aineistoja. Yhdistelenkin gradussani sekä 

kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastatakseni 

joudun tarkastelemaan paikallislehtien urheilusivujen sisältöä määrällisesti. Toiseen ja kolmanteen 
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tutkimuskysymykseeni etsin vastauksia haastattelemalla paikallislehtien urheilutoimittajia ja 

analysoimalla heidän sanomisiaan. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Minkälaista urheilujournalismia paikallislehdissä tehdään? 

Aluksi tutkin kvantitatiivisesti paikallislehtien urheilusivuja. Pyrin tarkastelemaan, minkälaisia 

juttuja lehdissä esiintyy. Tarkastelen muun muassa aiheita ja juttutyyppejä. Sekä paikallis- että 

urheilujournalismia on perinteisesti kritisoitu kritiikin puutteesta. Mutta miten on: esiintyykö 

paikallislehtien urheilusivuilla analyyttisia ja kriittisiä juttuja vai enemmänkin selkään taputtelua ja 

paikkakunnan omien sankareiden hehkuttamista?  

2) Mitä on hyvä urheilujournalismi paikallislehtien urheilutoimittajien näkökulmasta? 

Selvitettyäni minkälaisia juttuja paikallislehtien urheilusivuilla esiintyy, voin kääntää katseeni 

tuotteesta tekijöihin. Tutkin paikallislehtien urheilutoimittajien käsityksiä journalismin 

laatukriteereistä ja journalistisista arvoista. Yksi olennaisimmista kysymyksistä kuuluukin: mikä on 

paikallislehtien urheilutoimittajien mielestä hyvää journalismia? On myös mielenkiintoista 

tarkastella sitä, osuvatko paikallislehtien urheilutoimittajien käsitykset hyvästä journalismista ja 

journalistisista arvoista yhteen varsin yleisesti hyväksyttyjen journalististen laatukriteerien ja 

arvojen kanssa.  

Pyrin selvittämään, minkälainen on paikallislehtien urheilutoimittajien ihannejournalisti. Niinpä 

tärkeitä kysymyksiä ovat myös mm: Minkä paikallislehtien urheilutoimittajat kokevat 

tehtäväkseen? Pitävätkö he urheilutoimittajan tehtävänä kriittisenä vahtikoirana toimimista vai 

jotain muuta?  

3) Kohtaavatko ihannejournalisti ja arkijournalisti paikallislehtien urheilutoimittajan työssä? 

Teemahaastatteluiden pohjalta pyrin etsimään vastauksia kysymyksiin toimitustyön ihanteista ja 

arkisista käytännöistä. Siis kohtaavatko journalismin ihanteet ja arkiset käytännöt paikallislehtien 

urheilutoimittajien työssä? Olennaista on tarkastella toimitustyön arkisiin käytäntöihin vaikuttavia 

asioita: Minkälaisia ovat paikallislehtien urheilutoimittajien lähdesuhteet? Minkälainen suhde heillä 

on muuten paikallisyhteisöön? Vaikuttaako kiire paikallislehtien urheilutoimittajien työhön? 

Minkälainen työ- ja koulutustausta heillä on? Yksinkertaisesti muotoiltuna: Mitkä tekijät 

vaikuttavat paikallislehtien urheilutoimittajien työhön ja sitä kautta paikallislehtien urheilusivujen 

sisältöön?  
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Pyrin tutkielmassani vastaamaan siihen, minkälaisena paikallislehtien urheilutoimittajat näkevät 

journalismin ihanteet ja näkyvätkö nämä ihanteet heidän käytännön työssään. Siis minkälaista 

journalismia paikallislehtien urheilutoimittajat pitävät hyvänä ja minkälaista journalismia he 

käytännössä tekevät?  
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2 Käsitteiden määrittelyä 

Tässä kappaleessa pyrin selventämään tutkielmani kannalta keskeisiä käsitteitä. Haluan tässä 

tutkielmassa selvittää, minkälaista journalismia paikallislehdissä tehdään ja mitä paikallislehtien 

urheilutoimittajat ajattelevat journalistista arvoista. Niinpä tärkein selventämistä vaativa käsite on 

journalismi. Kohdistan tarkastelun journalismin tehtäviin, laatukriteereihin ja ihanteisiin sekä 

toimitustyön konventioihin.  

 

2.1 Journalismin abc 

Perinteisen määrittelyn mukaan journalismi on ajankohtaista ja faktapohjaista joukkoviestintää. 

Näistä kahdesta määreestä ajankohtaisuuden merkitys on vain lisääntynyt viimeisten vuosien 

aikana. Esimerkiksi netissä on käynnissä jatkuva kilpailu klikkauksista. Tässä kilpailussa nopeus on 

ehdoton hyve. Hieman kärjistetysti voisikin väittää, että joskus tiedon tuoreutta arvostetaan 

faktapohjaisuutta enemmän. Vaikka paikallislehdet eivät satsaa nopeuteen verkkaisemman 

ilmestymistahdin vuoksi samalla lailla kuin esimerkiksi iltapäivälehdet nettisivuillaan, arvostetaan 

myös niissä uutisen tuoreutta. 

 
Kuitenkin myös totuudellisuus kuuluu journalismin määritelmään elimellisesti. Journalismin 

katsotaan peilaavan ympäristömme tapahtumia. Tässä mielessä käsitys journalismista heijastelee 

realistista tietoteoriaa: jotain tapahtuu todellisessa maailmassa, jonka jälkeen toimittajat raportoivat 

näistä todellisuuden tapahtumista yleisölle. (Kunelius 2003, 21). 

 
Sekä faktapohjaisuus että ajankohtaisuus ovat suhteellisia määreitä. Juttujen ei aina tarvitse olla 

juuri tähän aikaan sidottuja, ja tietyt journalismin piiriin luettavat jutut voivat olla hyvin kaukana 

faktapohjaisesta journalismista. Lisäksi konstruktivistisesta näkökulmasta katsoen käsitys 

faktapohjaisuudesta horjuu. Journalismin on nimittäin sanottu olevan melko teollista 

representaatioiden tuottamista. Tästä johtuen esimerkiksi kaavoittuneet juttutyypit voivat ohjata 

tiedon etsintää ja ”tosien” faktojen löytymistä. (emt., 21-22.) 

 
Olennaisiin journalismin määreisiin on luettu kuuluviksi myös itsenäisyys ja edustavuus. 

Itsenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että journalismi pyrkii suojautumaan ulkopuolisten 

vaikutusyrityksiltä parhaansa mukaan. Toimittajien mielestä heidän tekstinsä heijastelevat 

todellisuutta. Journalistit kokevatkin kertovansa maailman tapahtumista neutraalisti, sillä 

toimituksellisen työn uskotaan suodattavan pois epäluotettavuudet. (emt., 23.) Käsitys 
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journalismista puolueettomana portinvartijana on olennaista journalismin itseymmärryksen kannalta 

(Väliverronen 2009, 17). 

 
Journalismin itsenäisyys on kuitenkin suuri kiistanaihe. Journalismi on esimerkiksi tiukasti sidottu 

muihin yhteiskunnallisiin valtaa käyttäviin instituutioihin, sillä se on riippuvainen muiden 

tuottamasta tiedosta. Journalismilla nimittäin täytyy olla totuus, jota raportoida suurelle yleisölle. 

Myös lehtien lähtökohta taloudellista voittoa tavoittelevina liikeyksikköinä voi vaikuttaa niiden 

itsenäisyyteen. (Kunelius 2003, 24-25.) Paikallinen journalismi on erityisen riippuvaista 

paikallisista instituutiosta ja niiden tuottamasta tiedosta. Lisäksi paikallislehdet ovat sitoutuneet 

ajamaan paikkakunnan yhteistä etua, mikä voi rajoittaa niiden itsenäisyyttä ja liikkumatilaa. Ne 

voivat olla myös huomattavan sidoksissa paikallisiin mainostajiin, ja pyrkiä välttämään näiden 

suututtamista. 

 
Journalismi pyrkii kuitenkin puolustamaan mainettaan itsenäisenä instituutiona. Tämä liittyy 

journalismin edustavuuteen, sillä vain ollessaan riippumatonta voi se uskottavasti edustaa suurta 

yleisöä. Näin ollen journalismin representaatiorooli voidaankin ymmärtää niin, että se edustaa meitä 

asettaessaan päättäjien (myös urheilupäättäjien) puuhasteluita yleisön arvioitavaksi. Journalismi voi 

myös tarjota meille aineksia identiteettityöhön esittämällä meitä itsellemme. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että voimme peilata itseämme muiden yhteisön jäsenten mielipiteisiin verrattuna. Journalismin 

representaatiorooli on kuitenkin syytä kyseenalaistaa, sillä usein voidaan kysyä: ketä journalismi 

oikeastaan edustaa väittäessään edustavansa meidän etuamme? (emt.) 

 
Paikallisjournalismin tärkeimpiä tehtäviä on edistää yhteisöön kiinnittymistä ja alueellisen 

identiteetin rakentumista. Näin ollen se ryhtyy myös yhteisön äänenkannattajaksi. Tällöin vaarana 

on, että paikkakunnan hyvän nimissä saatetaan jonkin ryhmän etu nimittää koko yhteisön eduksi. 

(Kangaspunta 1995, 40-41.) Paikallislehtien urheilusivuilla urheiluelämän intressit voivat 

näyttäytyä koko yhteisön intresseinä, sillä toimittajat ovat usein sitoutuneet tukemaan seurojen ja 

urheilijoiden tavoitteita. 

Journalismin kautta toimittajien valitsemat tahot saavat äänensä kuuluviin julkisuudessa. Tämän 

portinvartijan roolinsa lisäksi toimittajat toimivat niin sanotusti kehystäjinä. Kehystämisellä 

tarkoitetaan sitä, että journalistit tarjoavat näkökulmia todellisuuden tulkintaan. Sekä arkielämässä 

että viestinnän tutkimuksessa journalismia on yleensä arvioitu sen mukaan, miten se onnistuu 

välittämään informaatiota ja kertomaan olennaisista tosiasioista. Sen, mitkä asiat ovat tärkeitä ja 

mistä näkökulmasta niistä raportoidaan, päättävät toimittajat itse. (Nieminen & Pantti 2009, 96.) 
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Arkielämässä pidämme siis journalismia olennaisten ja ajankohtaisten asioiden raportoimisena. 

Onko hyvää journalismia sitten tärkeiden ja tuoreiden asioiden onnistunut raportoiminen? Mitä on 

journalistinen laatu?  

 

2.2 Journalistinen laatu 

Journalistista laatua on vaikea määritellä, sillä laadun käsite on suhteellinen ja sen arviointi 

subjektiivista. Usein journalistista laatua on arvioitu laadun valvonnan, kuten eettisten sääntöjen, 

näkökulmasta tai journalismin toteuttamien tehtävien kautta. (Vuorinen 2007, 25.) 

 
Niemisen ja Pantin (2009) mukaan tapoja määritellä journalistinen laatu on kolme. Ensinnäkin 

journalismin laatua voidaan tarkastella itsesääntelyn näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

journalistit määrittelevät itse laatukriteerit ja huolehtivat siitä, että kriteereitä noudatetaan. 

Suomessa tällaisia laatukriteereitä edustavat Journalistin ohjeet. Nämä eettiset ohjeet rakentuvat 

arvoille, joita ovat muun muassa puolueettomuus, oikeudenmukaisuus, totuus ja hyvä maku. (emt., 

133-136.) Näin ollen voidaan ajatella, että hyvää journalismia syntyy, kun hyvää journalistista tapaa 

noudatetaan.  

 
Toisen näkökulman mukaan journalistinen laatu perustuu journalismin sosiaaliselle vastuulle. 

Tämän vastuun pohjana ovat yhteiskunnalliset arvot, kuten vapaus, yhteiskunnallinen turvallisuus ja 

järjestys. Tältä kannalta katsottuna journalismin laatukriteereitä ovat vapaus, monimuotoisuus ja 

objektiivisuus. Vapaudella voidaan tarkoittaa ensinnäkin vapautta johonkin, kuten esimerkiksi 

kritiikin esittämiseen. Toisaalta vapaudella voidaan tarkoittaa vapautta jostakin, kuten sensuurista, 

mainostajista tai lähteiden ylivallasta. Monimuotoisuudella puolestaan tarkoitetaan sekä sisällön 

monipuolisuutta (eri aiheiden ja henkilöiden kirjoa julkisuudessa) että monipuolista pääsyä mediaan 

(kaikkien tasapuolinen oikeus saada ääntään kuuluviin). Objektiivisuus on kolmesta kriteeristä 

ongelmallisin: kukapa voisi olla täysin objektiivinen? Toimittajilla on aina taustansa ja 

uskomuksensa, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa. Toimittajien tulisikin asettaa oma 

objektiivisuutensa tai subjektiivisuutensa arvioinnin kohteeksi. (emt.) 

 
Journalismin laatua voidaan arvioida myös sen yleisösuhteen näkökulmasta. Tällöin huomio 

kiinnitetään mediaan pääsyyn, dialogisuuteen ja harkitsevuuteen. Yleisösuhteen näkökulmasta 

journalismin tehtävä on julkisen keskustelun järjestäminen ja dialogisuuden vaaliminen. (emt.) 
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Kuneliuksen (2000) mielestä taas hyvä journalismi on nelijalkainen otus, jonka tehtäviin kuuluvat 

tiedonvälitys, tarinoiden kertominen, julkisen keskustelun ylläpitäminen ja kansalaisten julkisena 

resurssina toimiminen. 

 

Kuneliuksen mukaan journalismin laatua on arvioitu usein tiedonvälityksen näkökulmasta. Tarinat 

on puolestaan nähty hyvänä lisänä tiedolle. Tieto on siis journalismin kovaa ydintä ja tarinat 

puolestaan hyvän jutun muotoja. Tarinoiden kautta voidaan kertoa yksittäistapauksista, tunteista ja 

kokemuksista. Viime aikoina on kuitenkin lisääntynyt näkemys siitä, että kenties hyvä journalismi 

onkin juuri tarinoiden kerrontaa. Journalismin voi myös nähdä julkisena keskusteluna. Journalismin 

omaa roolia julkisessa keskustelussa on kuitenkin hankala määritellä. Onko journalismi esimerkiksi 

keskustelun ylläpitäjä, tuomari vai jotain muuta? Lisäksi journalismi voidaan nähdä 

yhteiskunnallisten toimijoiden julkisena resurssina. Tästä näkökulmasta katsottuna journalismi tulee 

hyväksikäytetyksi toimiessaan eri instituutioiden palvelijana. Kunelius kuitenkin ehdottaa, että 

kenties hyväksikäytetyksi tuleminen kuuluukin elimellisesti journalismin olemukseen. (emt., 6-18.) 

 
Nämä Kuneliuksen erittelemät hyvän journalismin piirteet ovat journalismin määrittelyä sen 

tehtävien kautta.  Seuraavassa kappaleessa esittelen journalismin yhteiskunnallisia tehtäviä. 

 

2.3 Journalismin funktiot 

Tässä kappaleessa tarkastelen journalismin funktioita yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Funktionalistisessa yhteiskuntateoriassa on Kuneliuksen (2003) mukaan kolme perustavaa laatua 

olevaa lähtöajatusta. Ensinnäkin yhteiskunta nähdään itseohjautuvana systeeminä ja luonnollisena 

järjestäytymisen muotona. Toiseksi yhteiskunnan etu on myös kaikkien ihmisten etu. Kolmanneksi 

eri instituutioiden katsotaan voivan kehittyä yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. (emt., 181-182.) 

 
Funktionaalisen lähestymistavan perusyksikkö on funktio, joita on olemassa kahdenlaisia. Latentit 

funktiot ovat piileviä. Tekijät eivät välttämättä ole tietoisia tekojensa yhteiskunnallisista 

seurauksista. Esimerkiksi paikallisen urheilujoukkueen puolesta hurratessaan ihminen ei ajattele 

rakentavansa identiteettiään ja tuottavansa näin kollektiivista yhteisöllisyyttä. Silti juuri näin saattaa 

tapahtua. Manifestit funktiot puolestaan ovat ilmifunktioita. Ne ovat toimintoja, joiden seuraukset 

tekijät tunnistavat. (emt.) 
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Joukkoviestintä ja journalismi ovat kietoutuneet voimakkaasti modernin yhteiskunnan toimintoihin. 

Voidaankin sanoa, ettei yhteiskunta toimisi ilman joukkoviestintää ja journalismia. Mutta mitä 

funktioita journalismi sitten täyttää? Niemisen ja Pantin (2009, 12) mukaan journalismilla on kolme 

funktiota. Sen tehtävä on tarjota informaatiota, viihdyttää ja olla identiteettien rakentamisen paikka. 

Medialla on siis informatiivinen, sosiaalinen ja viihteellinen funktio. 

 

Kunelius (2003) esittelee kirjassaan Talcott Parsonsin (1951) näkemyksen, jonka mukaan 

yhteiskunnan on huolehdittava neljästä eri seikasta olemassaolonsa turvaamiseksi. Yhteiskunnan on 

kyettävä keräämään ja koordinoimaan resursseja, uusintamaan arvoja ja normeja, pitämään yllä 

kiinteyttä ja saavuttamaan päämääriä. Tältä kannalta journalismia tarkasteltaessa täytyykin kysyä, 

miten journalismi osallistuu taloudellisten ja tiedollisten resurssien, jatkuvuuden, kiinteyden ja 

päätöksenteon uusintamiseen. (emt., 183-184.) Erityisen kiinnostunut olen tarkastelemaan kahta 

viimeksi mainittua funktiota. 

 

2.3.1 Journalismi ja resurssit 

Journalismilla on olennainen yhteiskunnallinen funktio taloudellisen tehokkuuden edistämisessä ja 

tiedollisten resurssien uusintamisessa. Journalismi ja liiketaloudellinen toiminta ovat nyky-

yhteiskunnassa kiinteästi sidottuna toisiinsa. Taloudellinen tehokkuus on aina ollut riippuvaista 

hyvistä viestintäyhteyksistä. Tämän päivän tietoyhteiskunnassa tuon riippuvuuden voidaan sanoa 

vain kasvaneen. (Kunelius 2003, 199-200.) Urheilun on nähty kaupallistuneen viime 

vuosikymmenten aikana voimakkaasti. Samalla urheilun instituutiot ovat tulleet yhä enemmän 

riippuvaiseksi mediasta.  

 
Tiedollisten resurssien uusintamisella taas tarkoitetaan sitä, että journalismin tulee tarjota 

kansalaisille tietoa. Tällöin he voivat muodostaa mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista. Koko 

yhteiskunnan näkökulmasta median tehtävä onkin tarjota kaikille kansalaisille yhtäläisiä 

osallistumisen mahdollisuuksia. Kansalaiset voivat osallistua julkiseen keskusteluun vain, jos heillä 

on riittävästi informaatiota. (emt., 200-204; Nieminen & Pantti 2009, 27.) 

 
Journalismilla on kaksi toisistaan hieman poikkeavaa roolia tiedollisten resurssien uusintajana. 

Journalismi tuottaa itse tietoa, mutta myös välittää muiden tuottamaa informaatiota. Pääasiassa 

journalismin voi nähdä nykyään toteuttavan jälkimmäistä roolia. Journalismi siis välittää ja 

dramatisoi muiden yhteiskunnallisten instituutioiden tuottamaa informaatiota. Rooli tiedon 

välittäjänä syntyi journalismin kaupallistumisen seurauksena. Kaupallistumisen myötä 
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objektiivisuuden ja riippumattomuuden ihannetta palvova journalismi tuli riippuvaiseksi muista 

yhteiskunnan tietoa tuottavista organisaatioista.  (Kunelius 2003, 200-204; Nieminen & Pantti 2009, 

27.) Paikallislehdissä taloudelliset resurssit ovat pienet ja ne ovat riippuvaisia paikallisista 

instituutioista, jolloin niiden rooli muiden tuottaman tiedon välittäjänä korostuu. 

 

2.3.2 Journalismi, arvot ja normit 

Journalismi perustuu aina yhteiskunnassa vallitseville arvoille ja normeille, sillä journalismin 

tuottaminen vaatii jatkuvia arvovalintoja. Toimittajat raportoivat ympäröivästä yhteiskunnasta 

vallitsevien arvojen ja normien pohjalta. Samalla he itse uusintavat niitä. Journalistit siis piirtävät 

rajaa normaalin ja epänormaalin toiminnan välille ja mallintavat yhteiskuntaa tavalla, joka pitää yllä 

yhteiskunnallista jatkuvuutta. (Kunelius 2003, 190-192.) 

 
Valaisevan esimerkin tarjoaa urheilujournalismi. Urheilujournalismissa korostetaan muun muassa 

nuoruutta, miehisyyttä ja kilpailua (Ylinen 1998, 22-23). Urheilutoimittajat tekevät joka päivä 

valintoja päättäessään mistä aiheista ja mistä näkökulmasta juttuja kirjoitetaan. Kirjoittaessaan 

pääasiassa nuorten miesten huippu- ja kilpaurheilusta urheilutoimittajat uusintavat niitä arvoja ja 

normeja, joiden mukaan itse urheilun syvin olemus on miehisessä kilpailussa eikä esimerkiksi 

naisten mittelöissä tai kuntoliikunnassa. 

 

2.3.3 Journalismi, identiteetti ja yhteisöllisyys 

Oman tutkielmani kannalta erityisen mielenkiintoista on tarkastella paikallislehtien 

urheilutoimittajien tehtäviä, jotka liittyvät yhteisöllisyyden tuottamiseen sekä vahtikoirana 

toimimiseen. Erittelen ensin journalismin roolia yhteisöllisyyden tuottamisessa, jonka jälkeen 

kohdistan tarkastelun journalismin funktioon vallan vahtikoirana. 

 
Journalismin yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada yhteiskunnan jäsenet tuntemaan kuuluvansa 

”meihin”. Tätä funktiota journalismi toteuttaa nostamalla esiin yhteisiä puheenaiheita ja tarjoamalla 

yhteisiä kokemuksia. Samalla media määrittää jatkuvasti myös meidän identiteettejämme. 

(Kunelius 2003, 184-187.) 

 
Ihmisen identiteetti rakentuu lukuisista eri palikoista. Identiteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

sukupuoli, etnisyys, ikä, ammatti ja asema. Tärkeitä identiteetin lähteitä voivat olla myös 

alueellisuus tai paikallisuus. Se, mitkä näistä identiteetin rakennuspalikoista vaikuttavat eniten, 
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vaihtelee. Kun jossain paikallisuus on tärkeä identiteetin lähde, voivat toisaalla luokka ja asema olla 

merkittävimmät identiteetin määrittäjät. (Hujanen 2000, 99.) 

Usein ajatellaan, että ihmisellä on monia identiteettejä. Voidaan kuitenkin myös sanoa, että 

ihmisellä on identiteettinippu, jossa on erilaisia aineksia. Jotkut näistä aineksista yhdistävät saman 

alueen tai maan ihmisiä, osa aineksista sitoo esimerkiksi yhden sukupuolen tai ammattikunnan 

edustajia. (Kivikuru 2000, 11.) 

Alueellisuus, identiteetti ja yhteisöllisyys liittyvät siis kiinteästi yhteen (Hujanen 2000, 42). 

Alueellisesta identiteetistä puhuttaessa voidaan erottaa alueen oma identiteetti ja ihmisten 

alueellinen identiteetti. Ensimmäinen tekee alueesta ainutlaatuisen verrattuna muihin alueisiin. 

Jälkimmäinen taas tarkoittaa ihmisten samastumista johonkin tilaan. Kumpaakin identiteetin 

muotoa artikuloidaan paikallisessa mediassa. (Moring 2000, 88.) 

Identiteettiin kuuluu aina kaksi ominaisuutta; yhteisöllisyys ja eronteko. Yhteisöllisyys perustuu 

siihen, että yhteisön ulkopuolelle jää sellaisia, jotka eivät mahdu mukaan. ”Meitä” ei voi olla ilman 

”heitä” (Kivikuru 2000, 11). Suomalaisten yhteisyyttä rakennetaan korostamalla meidän 

erityisyyttämme esimerkiksi ruotsalaisiin verrattuna. Samalla tavalla voidaan ajatella, että 

pienemmällä paikkakunnalla tehdään eroa esimerkiksi Helsingin herroihin tai naapuripitäjän 

asukkaisiin. 

Paikallisuus on yksi tärkeä identiteettien rakennuspalikka, mutta niin on urheilukin. Urheilu ja 

urheilujournalismi ovat yhteisöllisyyden rakentumisen ja identiteettityön kannalta hedelmällistä 

aluetta. Identiteettityö on aina yhteisten ominaisuuden korostamista ja erojen alleviivausta. 

Urheilussa valitsemme aina puolemme, sillä kahdesta keskenään mittelevästä joukkueesta toinen 

yleensä vetoaa meihin enemmän. (Virtapohja 1998, 58.)  

Urheilun yhteisöllisyyttä tukevasta luonteesta ei tarvitse hakea esimerkkejä kaukaa. Täytyy vain 

muistella kevättä 2011 ja kiekkoleijonien kultajuhlaa Senaatintorilla. Satatuhatta ihmistä huusi, 

hurrasi ja tunsi voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta. Saman voidaan olettaa tapahtuvan 

pienemmässä mittakaavassa pienemmällä paikkakunnalla, jos oman kylän (mies)urheilijat tuovat 

pokaalin kotiin.  
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2.3.4 Journalismi vallan vahtikoirana 

Journalismi on yhteiskunnallisen päätöksentekokoneiston kannalta oleellinen instituutio ainakin 

kahdessa mielessä. Se nimittäin palvelee sekä päätöksentekojärjestelmän toimivuutta että 

uskottavuutta. Järjestelmän toimivuutta journalismi palvelee ensinnäkin kertomalla päättäjille, mitä 

kansa asioista ajattelee. Samalla journalismi myös pitää kansan mukana poliittisessa harkinnassa. 

Lisäksi journalismin avulla äänensä kuuluviin saavat valtaapitävät voivat tiedottaa tehdyistä 

päätöksistä kansalaisille. (Kunelius 2003, 193.) 

Päätöksentekojärjestelmän on myös oltava uskottava. Tässä journalismilla on elimellinen funktio. 

Jotta päätöksentekojärjestelmä olisi uskottava, on ihmisten voitava luottaa sen tehokkuuteen ja 

reiluuteen. Näin ollen järjestelmä voi olla uskottava ainoastaan, jos sitä vahditaan. Journalismin 

voidaan siis sanoa epäilevän valtaapitäviä kansalaisten puolesta. Niinpä usko journalismin 

riippumattomuuteen ja kykyyn olla kriittinen lisää ihmisten luottamusta siihen järjestelmään, jonka 

osa journalismi myös itse on. Journalismin uskottavuus puolestaan on suoraan verrannollinen 

siihen, kuinka riippumaton se on niistä nimenomaisista tahoista, joista se jatkuvasti raportoi. (emt., 

193-194.) 

Toimittajien itsensä mielestä vahtikoirana toimiminen on journalismin tärkeimpiä tehtäviä. 

Kuneliuksen (emt.) mukaan syksyllä 2002 Journalistiliiton jäsenkyselyssä yli 80 prosenttia 

vastanneista piti valtaapitävien vahtimista yhtenä journalismin tärkeimmistä funktioista. 

Myös Ari Heinosen (1995, 112) mukaan toimittajat itse näkevät journalistin ihannekuvana 

aktiivisen yhteiskuntakriitikon, siis vallan vahtikoiran. Kuitenkin käytännössä journalistit kokevat 

harvoin tähän ihannerooliin yltävänsä. 

 

2.4 Ihannejournalisti vastaan arkijournalisti   

Heinosen (1995) mukaan ihanne- ja arkijournalisti eivät kohtaa toimittajien jokapäiväisessä työssä. 

Suomalaisten toimittajien näkemykset journalismin ihannetyypistä ovat varsin homogeenisia. 

Ihannetoimittaja selittää vaikeasti ymmärrettävää maailmaa suurelle yleisölle, huomauttaa 

yhteiskunnan epäkohdista ja vartioi vallanpitäjiä. Ihannejournalisti ei tyydy toistelemaan muiden 

instituutioiden tuottamaa tietoa ja välittämään informaatiota passiivisesti. Näin ollen 

ihannetoimittajan kuva vastaa siis pitkälti perinteistä käsitystä vallan vahtikoirasta. (emt., 112-113 

& 153-154) 
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Arkijournalismin kasvot ovat kuitenkin toiset. Syitä tähän on useita. Ensinnäkin toimittajat 

hakeutuvat yleensä alalle, koska he haluavat toteuttaa itseään luovassa työssä. Journalistisiin 

työtehtäviin hakeutumisen motiiveihin ei näin ollen kuulu esimerkiksi halu paljastaa 

yhteiskunnallisia epäkohtia. Urheilutoimittajat taas ovat perinteisesti tulleet alalle, koska he ovat 

kokeneet urheilun olevan lähellä sydäntään. Toimittajat myös samastuvat liikaa yhteiskunnallisen 

vallan käyttäjiin, mitä on pidetty yhtenä epäeettisen (ja näin ollen huonon) journalismin piirteenä. 

Tämän on nähty vielä korostuvan paikallislehdissä. Lisäksi toimittajat itse luonnehtivat suomalaista 

uutisjournalismia kaikkea muuta kuin kriittiseksi. Arkitoimittajaa voikin näin ollen luonnehtia 

pikemminkin omaan napaan tuijottavaksi itsensätoteuttajaksi kuin vallan vahtikoiraksi. (emt., 112.) 

Minkälaista arkinen journalismi on? Toimittajat liittävät journalismiin hieman ristiriitaisia määreitä. 

Toisaalta he pitävät journalismia ammattitaitoisena, toisaalta taas liittävät siihen varsin vähän 

mairittelevia määreitä. Toimittajien mielestä suomalainen journalismi ei nimittäin ole kriittistä, 

rohkeaa tai epäilevää. Sen sijaan toimittajat pitävät journalismia kyllä helposti manipuloitavana. 

Journalismin nähdään siis olevan ammattitaitoista mutta kritiikitöntä. Näin ammattitaidon 

määritelmä supistuu käsittämään vain taitavan teknisen toteuttamisen. (emt., 113 & 153-154.) 

Journalismin ongelmaksi toimittajat näkevät erityisesti liiallisen samastumisen lähteisiin, kohteiden 

oikeuksien laiminlyömisen ja markkinavoimien liian vallan. Nämä toimittajien määrittelemät 

journalismin ongelmat ovat varsin olennaisia journalismin yhteiskunnallisen roolin kannalta. (emt.) 

Tässä tutkielmassa kiinnitän huomiota etenkin lähteisiin samastumiseen. 

Voidaan sanoa, että arkityö on kuihduttanut journalistiset ihanteet. Jokapäiväinen puurtaminen on 

osoittanut ideaalityypin saavuttamisen liian vaativaksi. Näin ollen periaatteessa tärkeät journalistiset 

ihanteet jäävät irralleen arkityöstä. Arkiseen työnkuvaan taas vaikuttavat enemmän esimerkiksi 

esimiesten valta, aikataulut ja toimitustyön vakiintuneet käytännöt. (emt., 112 & 154-155.) Näitä 

tekijöitä tarkastelen seuraavassa kappaleessa. 

 

2.5 Journalistiset konventiot 

Journalistien toimituskäytännöt ovat rutinoituneet, mikä puolestaan on johtanut niin sanottujen 

journalististen konventioiden syntyyn. Konventiot ymmärretään yleisesti mediakentällä käytössä 

oleviksi tavoiksi rakentaa esityksiä ja ne vaikuttavat mediasisältöihin. (Nieminen & Pantti 2009, 

96.) 
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Sanomalehti on täytettävä joka päivä – useimpien paikallislehtien tapauksessa tosin harvemmin. 

Ilmestymistiheydestä riippumatta täytyy lehden sivuille saada riittävästi materiaalia. Toimittajien 

tehtävä on valita, millä aiheilla lehden sivut täytetään ja mistä näkökulmasta aiheita käsitellään. 

Tässä valintatyössä toimittajia auttavat toimitustyön vakiintuneet rutiinit, jotka voidaan jaotella 

kolmeen ryhmään. Määrittelyrutiinit auttavat juttujen ideoinnissa ja uutiskriteerien soveltamisessa. 

Keruurutiinit ohjaavat tiedonhankintaa ja lähteiden käyttöä. Esitystaparutiineilla puolestaan 

tarkoitetaan vakiintuneita juttutyyppejä. Näitä kaikkia rutiineita soveltamalla saadaan aikaan niin 

sanottua normaalijournalismia. (emt., 96-97.) Tähän normaalijournalismiin kansalaiset luottavat, 

mutta onko se hyvää journalismia? Lieneekin syytä kysyä, johtaako vakiintuneiden rutiinien 

soveltaminen tylsään, tavanomaiseen ja kritiikittömään raportoimiseen.  

Journalistit toimivat aina subjektiivisten näkemystensä perusteella. He valitsevat aiheet, joista 

raportoivat sekä näkökulman, josta aihetta lähestyvät. Näkökulman valinta liittyy juttujen 

kehystämiseen. Kehystämällä juttunsa, siis antamalla sille tietyn viitekehyksen, toimittaja vaikuttaa 

aina siihen, minkälaisen sävyn välitetty sanoma saa. Juttunsa kehystämällä toimittaja korostaa aina 

tiettyjä asioita ja antaa toisille näkökulmille vähemmän painoarvoa. Journalistin tapaan lähestyä 

juttuaiheitaan vaikuttavat aina koulutus, henkilökohtaiset näkemykset ja aiemmat kokemukset. 

Lisäksi sekä toimitusorganisaatioiden sisäiset suhteet että suhteet lähteisiin vaikuttavat toimittajan 

tekemiin journalistisiin valintoihin. (emt., 97-98.) 

Toimituskäytännöt ovat rutinoituneita mekanismeja, joiden avulla mediasisältöjä tuotetaan. Niihin 

kuuluvat muun muassa työnjako toimituksessa, vakiintuneet juttutyypit, uutiskriteerit ja aikataulut. 

Näiden toimituskäytäntöjen perimmäinen tehtävä on tehdä journalistisesta työstä helpompaa. 

Toimituskäytännöt ohjailevat journalistien toimintatapoja, ja näin ollen vaikuttavat sisältöihin. 

(emt., 101.) 

Paikallislehdet ovat liikevoittoa tavoittelevia yrityksiä, jotka voivat olla riippuvaisia paikallisista 

mainostajista. Se, että paikallislehtien on pidettävä markkinavoimat mielessä, saattaa vaikuttaa 

myös niiden sisäisiin käytäntöihin. Lehden omistaja voi puuttua journalistisiin sisältöihin, tai 

päätoimittaja pelätä lähteiden suututtamista. Paikallislehdissä toimittajien on tasapainoiltava monien 

erilaisten paikallisten instituutioiden ristipaineissa.  

Vakiintuneet juttutyypit voivat ohjata tiedon hankintaa ja jutun kirjoittamista. Esimerkiksi 

otteluraportit ovat aina tietyllä kaavalla kirjoitettuja. Tärkeää on ottelun ratkaisuhetkien 

selostaminen ja valmentajan kommenttien kerääminen – yllätyksiä on turha odottaa.  
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Niemisen ja Pantin (emt., 99) mukaan toimituskäytäntöihin vaikuttavat uutiskriteerit. Kuneliuksen 

(2003, 190-192) mukaan uutiskriteerit ovat moninaisia ja jopa keskenään ristiriitaisia. Se voidaan 

todeta tarkastelemalla Kuneliuksen (emt.) kirjassaan esittelemiä Galtungin ja Rugen (1985) 

käsityksiä seikoista, jotka vaikuttavat jonkin tapahtuman uutisarvoon. Uutiskriteereitä ovat muun 

muassa toistuvuus, voimakkuus, yksiselitteisyys, kulttuurinen merkittävyys, odotettavuus, 

yllätyksellisyys, jatkuvuus, päivän valikoima, kohteen kuuluminen eliittiin, henkilöitävyys ja 

negatiivisuus. Yleensä juttujen uutisarvo koostuu edellä lueteltujen tekijöiden yhdistelmistä. 

Paikallislehdessä tärkein uutiskriteeri on ehdottomasti paikallisuus. 

Kiireen on nähty vaikuttavan tänä päivänä suuresti toimitustyöhön. Lehti on nimittäin aina saatava 

täytettyä uutiskriteerit täyttävällä materiaalilla. Näin toimitustyön rytmi ja aikataulut vaikuttavat 

siihen, mistä asioista uutisoidaan ja miten. 

 

2.5.1 Kiire toimittajien kiusana 

Jyrki Jyrkiäisen tutkimuksen (2008, 36) mukaan toimittajat kokevat työnsä suurimmaksi 

ongelmaksi kiireen, aikataulupaineet ja stressin. Kiirettä piti suurena tai melko suurena 

ongelmana peräti 69 prosenttia tutkimukseen osallistuneista. 

Tämän tuloksen perusteella voitaneen tehdä johtopäätös, että kiire on toimituksissa todellinen 

ongelma. Kiireellä on vaikutuksia myös toimitustyöhön ja toimitukselliseen sisältöön. Jos lähes 

kolme neljäsosaa toimittajista sanoo kiireen aiheuttavan heille ongelmia, tulee tähän suhtautua 

vakavasti ja selvittää, minkälaista journalismia kiireessä tehdään. 

Journalistien kokema kiire on lisääntynyt vuosien mittaan. Vuonna 1993 julkaistussa Harri 

Melinin ja Jouni Nikulan tutkimuksessa 25 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kiire on 

suurin työhön liittyvä epäkohta. Melinin ja Heikki Kehälinnan hiukan vastaavassa tutkimuksessa 

Tuntemattomat toimittajat vuodelta 1988 journalistit eivät kokeneet toimitustyön hektisyyttä yhtä 

pulmallisena. Tuolloin 19 prosenttia vastaajista sanoi, että kiire on isoin työhön liittyvä ongelma. 

(emt., 20-25.) 

Kiireen vaikutuksesta toimitukset suosivat helpommin kerättävää materiaalia. Mieluummin 

uutisoidaan yksittäistä tapahtumista kuin paneudutaan tarkasti, analyyttisesti ja kriittisesti vaikeasti 

ymmärrettäviin ja laajoihin ilmiöihin.  (Nieminen & Pantti 2009, 100-101.) 
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Koska kiire vaikuttaa jatkuvasti lehden tekemiseen, täytyy medioilla olla varmoja, vakiintuneita ja 

aina käytettävissä olevia lähteitä. Lähteinä käytetään usein samoja vakiintuneita tahoja, minkä takia 

journalismi voi asettua tukemaan näiden tahojen näkemyksiä ja tulkintoja. (emt.)  

 
2.5.2 Vakiintuneilla lähteillä valtaa 

Hyvät lähteet ovat tärkeitä journalisteille. Jokainen vastaantulija tai instituutio voi periaatteessa 

toimia tietolähteenä. Kun tietoa on nykyään yhä runsaammin muutaman klikkauksen päässä, voisi 

kuvitella, että journalismin riippuvuus tietyistä vakiintuneista lähteistä olisi vähentynyt. Näin ei 

kuitenkaan ole käynyt.  

Journalismin kannalta on olennaista, että lähde on uskottava. Tietyillä instituutioilla ja 

henkilölähteillä on journalismin kannalta enemmän uskottavuutta kuin toisilla. Lisäksi kiire 

vaikuttaa lähdekäytäntöihin. Niinpä journalistit ovat pakotettuja käyttämään lähteitä, joilta on 

saatavissa mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman vähällä vaivalla. Lisäksi vakiintuneet 

lähteet ovat toimittajien kannalta helpompia. Toimittajilla kun ei välttämättä ole riittävää osaamista 

tai halua etsiä uusia tietolähteitä. Vakiintuneiden lähteiden käyttäminen saattaa antaa yksipuolisen 

kuvan uutisoitavista asioista. Toisia lähteitä käyttämällä toimittajat olisivat voineet päätyä erilaisiin 

tapoihin kehystää juttunsa. (Nieminen & Pantti, 102-103.) 

Journalistiset lähteet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: henkilö-, dokumentti- ja 

tilannelähteisiin (Kiviranta 1988, 4). Kiviranta (1989, 60) toteaa, että toimittajien 

lähdekäytäntöjä hallitsevat Suomessa pääasiassa henkilölähteet. Vaikka artikkelin 

kirjoittamisesta on kulunut parikymmentä vuotta, ja sinä aikana esimerkiksi internet on saanut 

merkittävän roolin lähteenä, ovat henkilölähteet silti tukevasti journalismin perustana. Sama 

pätee muutenkin tähän kyseiseen kappaleeseen: vaikka referoin vanhoja kirjoituksia, 

paikallislehdissä urheilujournalistiset käytännöt eivät ole muuttuneet niin radikaalisti, etteivätkö 

ne olisi lähteinä yhä päteviä. 

Koljosen (2000, 30) mielestä urheilujournalismissa henkilölähderiippuvuus on kuitenkin 

pienempää kuin monessa muussa journalismin alalajissa, koska urheilujournalismissa elää 

vahvasti tilasto- ja havaintoperinne. Periaatteessa tämän tilasto- ja havaintoperiaatteenhan uskoisi 

mahdollistavan sen, ettei toimittajien tarvitsisi olla riippuvaisia henkilölähteistä. Se puolestaan 

mahdollistaisi urheilujournalisteja kirjoittamaan kriittisemmin. 
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Gaye Tuchmanin (1978) mukaan journalistien tulee tuntea paljon lähteitä, jotta he saisivat jutun 

kasaan joka päivä. Runsas lähteiden määrä tuo myös ammatillista statusta. Isoa lähteiden 

joukkoa voi pitää jonkinlaisena mittarina ammatillisesta osaamisesta. (emt., 68-70.)  

Lähteiden motiivina julkisuuteen pääsemisessä on pääasiassa se, että ne pystyisivät esittämään 

tietoja, jotka edistävät niiden tarkoitusperiä. Lähteiden pääsy julkisuuden valokeilaan riippuu 

Gansin (1979, 117) mukaan neljästä tekijästä: lähteiden halukkuudesta, asemasta, 

mahdollisuudesta tarjota tiedotusvälineille sopivaa tietoa ja niiden maantieteellisestä sijainnista. 

Paikallislehdissä sijainnin merkitys korostuu. 

Gans (emt., 116) toteaa, että lähteillä on usein toimittajia enemmän valtaa, koska toimittajat ovat 

riippuvaisia niiden tiedoista. Toimittajien ympärille syntyvät tiiviit lähdesuhteet mahdollistavat 

uutisten nopean tuotannon ja mahdollisimman vähäisen ajanhukan. 

Kiviranta (1990) toteaa Tiedotustutkimuksessa julkaistussa artikkelissaan, että journalistit 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Nämä luokat ovat teollisuustyöläinen, tutkija ja kirjailija. 

Hänen mukaansa teollisuustyöläisen rooli hallitsee journalismia. Töitä paiskitaan ikään kuin 

liukuhihnalta, infoissa ravataan orjallisesti. Yhä harvemmat toimittajat tuottavat yhä enemmän 

materiaalia lyhyessä ajassa. Tämä johtaa väistämättä siihen, että perinteisestä toimituksellisesta 

työstä joudutaan karsimaan. (emt., 49.) 

Kivirannan mukaan journalismia ja lähdekäytäntöjä tulisi kehittää analyyttis-kriittiseen suuntaan. 

Henkilölähteiden painottamisen sijaan toimittajien aineiston hankinnan metodina voisi olla oma 

havainnointi ja lähteenä vallitseva tilanne.  Urheilutoimitusten käytäntöihin tämä Kivirannan 

ehdotus sopisi kuin nenä päähän, sillä niissä tiedonhankinta voi monessa tilanteessa luontevasti 

perustua omaan havainnointiin. 

 

2.6 Mitä on kriittinen journalismi? 

Kriittisyyttä pidetään journalismissa ehdottomana hyveenä – johon toimittajat tosin eivät läheskään 

aina yllä. Koska kriittisyys on oman tutkielmani kannalta keskeinen käsite, pyrin seuraavaksi 

selventämään sitä, mitä kriittisellä journalismilla oikein tarkoitan. 

 
Sanakirjan määritelmän mukaan kriittisyys tarkoittaa arvostelevuutta, tarkkuutta ja tutkivuutta. 

Nämä määreet sopivat myös journalistisen kriittisyyden kuvailuun. Journalistin ohjeiden mukaan 

toimittajien täytyy suhtautua lähteisiinsä kriittisesti, tarkistaa faktat mahdollisimman hyvin ja 
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tähdätä todenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. (Pänkäläinen 1998b, 164-

167.) 

Marko Hämäläisen vuonna 2008 julkaistua pro gradu -tutkielmaa arvioivassa artikkelissaan Kari 

Koljonen (2008) toteaa, että paikallistoimittajien parissa kriittisyys ymmärretään samalla tavalla 

kuin se ymmärretään alan ihanteissa. Kriittinen journalisti on analyyttinen, perusteellinen, 

yllätyksellinen, riippumaton ja useita näkökulmia tarjoava toimittaja. Paikallistoimittajat pitävätkin 

kriittisyyttä käytännössä hyvän synonyymina. (emt., 26.) Tässä tutkielmassa haluan selvittää, onko 

tämä myös paikallislehtien urheilutoimittajien mielipide.  

Kriittisyys voidaan ymmärtää kolmen journalistisen hyveen toteuttamiseksi käytännön työssä. 

Kriittinen toimittaja ensinnäkin käyttää lähteitä monipuolisesti eikä katso asioita vain yhdestä 

näkökulmasta. Toiseksi lehti ei voi olla riippuvainen sidosryhmistä tai taipua ulkopuolisiin 

painostusyrityksiin. Kolmanneksi kriittisyydellä tarkoitetaan journalismin vahtikoiratehtävän 

toteuttamista. (emt.) 

Myös Pänkäläisen (1998b) mukaan kriittisen toimittajan tulee tarpeen mukaan kyetä arvostelemaan 

yhteiskunnallisia toimijoita ja ilmiöitä. Paikallislehden urheilutoimittajan tulisi siis kyetä 

arvostelemaan ja tutkimaan kriittisesti urheilijoiden, valmentajien, seurojen ja taustahenkilöiden 

toimintaa sekä erilaisia urheiluun liittyviä ilmiöitä. Tämä tarkoittaa sekä aiheiden että näkökulman 

valintaa. Journalistinen kriittisyys toteutuu sitä paremmin, mitä tärkeämmästä aiheesta on kyse. 

Toki myös vähemmän tärkeitä aiheita voi käsitellä kriittisesti. (emt., 164-168.) Kuitenkin 

paikallislehden urheilutoimittajan kannalta tämä merkitsee, että mutasarjajoukkueen maalivahtipelin 

suomiminen hävityn ottelun jälkeen ei ole paras esimerkki journalistisesta kriittisyydestä. 

Paikallislehden urheilutoimittajalla, joka ei tartu välillä uusiin juttuaiheisiin iänikuisten 

otteluselostusten ja henkilöjuttujen lisäksi, on huonommat mahdollisuudet tehdä oikeasti kriittistä 

journalismia ja tarkastella asioita uusista näkökulmista.  

Toimittajan täytyy myös itse kyetä arvioimaan omaa työtään ja työprosessejaan kriittisesti. 

Kriittisen toimittajan tulee miettiä käsiteltävien aiheiden merkittävyyttä, lähteiden luotettavuutta ja 

motiiveja sekä sitä, antaako lopputulos eli valmis juttu aiheesta totuudenmukaisen kuvan. Yleensä 

urheilujutut ovat melko rutiininomaisia. Joskus rutiineista kuitenkin poiketaan ja toimittajat lähtevät 

niin sanotusti vieraille vesille. Kun näin käy ja juttua ryhdytään tekemään otteluselostusta 

syvällisemmästä aiheesta, heikkenee toimittajien kyky arvioida omaa työprosessiaan. Tällaisissa 

jutuissa lähteiden löytäminenkin voi tuottaa hankaluuksia. (emt., 164-169.) 
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Toimittaja on journalistin ohjeiden mukaan ensisijaisesti vastuussa yleisölleen. Näin ollen 

toimittajan on arvioitava työtään myös yleisön näkökulmasta. Kriittisen journalistin täytyykin olla 

yleisön asialla. (emt., 164-167.) 

Journalismin kriittisyyttä tarkastellessamme meidän täytyy siis kiinnittää huomiota ainakin 

valittuihin aiheisiin ja juttujen kehystystapaan, työtapoihin ja konventioihin sekä toimittajan 

maailmankuvaan. (emt.) 

Seuraavassa kappaleessa tarkastelen paikallisjournalismia – sen ominaispiirteitä, tehtäviä ja siihen 

kohdistettua kritiikkiä. 
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3 Paikallislehdet ja journalismi 

Paikallislehdet ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisessa viestintäkentässä. Tästä ovat 

todisteina lehtien runsas määrä, tilaajauskollisuus ja niiden tehokas toiminta paikallisilla 

markkinoilla. Paikallislehtien määrä kasvoi 1800-luvun lopulta aina 1990-luvun alkuun, jolloin 

lama aiheutti paikallislehtien määrän vähenemisen. (Kurunmäki 1995, 44-46) Tällä hetkellä 

Suomessa ilmestyy yli 160 paikallislehteä. Paikallislehdet puolustavatkin yhä paikkaansa 

suomalaisella viestintäkentällä. Pietilän (1995, 29) sanoin: 

Kestää vielä muutamia vuosia ennen kuin mahdollisesti kehnonlainen paikallislehti työnnetään kilpailussa 

markkinoilta. Se on nimittäin välttämätön, vaikka se olisi tylsäkin. Se tarjoaa tietoja ja aineistoa, jota 

paikkakunnan asioista kiinnostunut ei muualta saa. 

 
Mutta mitä on paikallisjournalismi – mistä se elää ja ketä se palvelee? Nämä ovat oman 

tutkimuskysymykseni kannalta elintärkeitä kysymyksiä. Seuraavaksi yritän lyhyesti ruotia 

paikallislehtien ominaispiirteitä, elinehtoja ja paikallisjournalismia kohtaan esitettyä kritiikkiä. 

 

3.1 Lukijaa lähellä  

Sanomalehdet voidaan jakaa valtakunnallisiin, maakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin lehtiin. 

Kuitenkin rajanveto varsinkin alueellisten ja paikallisten lehtien välillä voi olla hankalaa. Parhaiten 

eron huomaa siinä, että paikallislehdet pidättäytyvät levikkialueen ulkopuolisten asioiden 

käsittelystä, ellei juttuihin ole löydettävissä vahvaa paikallista näkökulmaa. (Kupiainen 2004, 7.)  

Paikallislehtiä on pyritty historian saatossa määrittelemään monella tapaa. Eräs ensimmäisistä 

yrityksistä pukea paikallislehtien olemus sanoiksi tapahtui noin 65 vuotta sitten, kun Pitäjänlehtien 

liitto perustettiin. Tuolloin määriteltiin, että pitäjänlehti on sellainen vähintään kerran viikossa 

ilmestyvä lehti, jonka levikkialue käsittää tietyt pitäjät, uutisointi keskittyy paikallisiin asioihin ja 

lehti on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Ennen Pitäjänlehtien liiton perustamista lehdet olivat 

yksinkertaisesti lehtiä riippumatta siitä, missä ne ilmestyivät, kuka niitä kustansi ja mitä aiheita 

niissä käsiteltiin. 1960-luvulla ryhdyttiin pitäjänlehtiä kutsumaan paikallislehdiksi. Samalla 

Pitäjänlehtien liitto muuttui Paikallislehtien liitoksi. Vuonna 1993 Paikallislehtien liitto yhdistyi 

Sanomalehtien liiton kanssa. (Kurunmäki 1995, 44.) 
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Paikallislehdet kuuluvat nykyään usein isojen lehtitalojen omistukseen. Isoihin konserneihin 

kuulumattomien lehtien väheneminen alkoi 1990-luvun alussa. Monessa konsernissa paikallislehdet 

ovat ikään kuin maakuntalehdistön jatke. (Wiio, 2006.) Suureen lehtitaloon liittyminen voi tarjota 

taloudellisia etuja ja vähentää lehtien riippuvuutta paikallisista toimijoista, mutta silti kysyä sopii: 

mitä omistuksen keskittyminen tarkoittaa lehtien itsenäisyyden kannalta? 

 
Suurin osa paikallislehdistä ilmestyy kerran tai pari viikossa. Paikallislehden määrittelyssä sisältö 

on kuitenkin ilmestymistiheyttä olennaisempaa. Paikallislehteä voidaan kuvailla esimerkiksi 

henkilökohtaiseksi kirjeeksi (Kupiainen 2004, 6) tai vaihtoehtoisesti paikallisyhteisön 

perhealbumiksi (Nikkilä 2003, 53). Lyhyen ja ytimekkään määritelmän mukaan paikallislehti on 

ihmisen lähin poliittisesti sitoutumaton joukkoviestin, joka kertoo oman paikkakunnan uutisista ja 

tapahtumista (emt., 6). 

Paikallislehdet ovat määritelmänsä mukaan poliittisesti sitoutumattomia. Syy tähän on 

taloudellinen: jotta paikallislehti olisi kannattava, on sen tavoitettava lähes kaikki levikkialueensa 

lukijat. Tämä onnistuu paremmin, jos lehti ei sitoudu minkään yksittäisen poliittisen puolueen 

äänenkannattajaksi. (Sahavirta 1979, 11.) 

Paikallislehtiä on yritetty määritellä pidemmän aikaa. Lienee kuitenkin paikallaan kysyä, onko 

tällaisessa tiukassa lehtityyppien jaottelussa edes mieltä. Kuten Kurunmäki (1995, 44) toteaa, 

jokainen lehti voi käyttää itsestään nimitystä, joka sille itselleen parhaiten sopii. Paikallisuus on 

kuitenkin vahva trendi yhä nykypäivänäkin. Paikallisuuteen pyrkivät muutkin kuin varsinaiset 

paikallislehdet, esimerkiksi Helsingin Sanomien kaupunkisivut ovat suosittua paikallista 

uutismateriaalia. 

Kun maailmasta on globalisaation myötä tullut niin sanottu maailmankylä, voisi samalla kuvitella 

paikallisen aineiston menettäneen kiinnostavuuttaan. Näin ei kuitenkaan ole. Muun maailman 

tapahtumista kertovat kaikki, paikkakunnan asioiden raportoimisessa paikallislehdellä on 

käytännössä monopoli. Paikallislehden erityinen vahvuus piileekin levikkialueen asukkaiden 

tuntemisessa. Paikallisaineisto nousee kiinnostavuudessa jopa sisä- ja ulkopolitiikan edelle, eivätkä 

lukijat olisi valmiita karsimaan paikallisaineistosta. Niinpä paikallisaineiston täytyykin tyydyttää 

lukijoiden syvään juurtuneita tiedon tarpeita. (Gassner 1995, 16-19.) 

 

Myös tuoreemmat tutkimukset vahvistavat tätä näkökulmaa. Vuonna 2009 julkaistun 

Valtakunnallisen Paikallislehtitutkimuksen mukaan paikallislehden lukee viikottain 89 prosenttia 

levikkialueen asukkaista. Näistä lukijoista suuri osa lukee lehden kannesta kanteen, lähes puolet 
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heistä useampaan kertaan. Vastaajista valtaosa (77 prosenttia) kertoi saavansa paikallislehdestä 

parhaiten tietoa kotipaikkakuntansa tapahtumista. Muihin tiedotusvälineisiin verrattuna 

paikallislehden vahvuutena vastaajat pitivät sen roolia paikkakunnan puolustajana ja hengenluojana. 

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että lukijat pitävät  paikallislehteä hyödyllisenä ja läheisenä.  

Paikallinen uutisaineisto on siis säilyttänyt globalisaationkin aikakaudella kiinnostavuutensa, 

sillä ihmiset haluavat kiinnittyä lähipiiriinsä. Tällä on vaikutuksia myös paikallislehtien 

markkinoihin. Yleisölle, joka haluaa vahvistaa paikallista yhteenkuuluvuuden tunnetta, 

läheiseksi koettu ja omaa paikkakuntaa puolustava paikallislehti on helppo myydä. (Paasio 1995, 

14.) 

Paikallislehti ei pyri korvaamaan alueen ykköslehteä tai kilpailemaan valtakunnallisten 

uutisvälineiden kanssa. Se täydentää isompien tiedotusvälineiden tarjoamaa informaatiovirtaa. 

(Santonen 1971, 9.) Useimmilla pienillä paikkakunnilla on vain yksi lehti, jota tilataan lähestulkoon 

jokaiseen kotiin. Tästä johtuen paikallislehdellä on käytännössä monopoliasema. Niinpä 

paikallislehti on vahvassa kilpailuasemassa, mikä kasvattaa lehden roolia paikkakunnalla. 

Maakuntalehtikin saattaa raportoida paikallisista asioista, mutta yleensä paikallislehden erilaiset 

uutiskriteerit estävät suoranaisen kilpailutilanteen syntymisen. Ilmaisjakelulehdet saattavat 

synnyttää toisinaan jonkinlaista kilpailutilannetta (Sahavirta 1979, 3). Nykyään ihmiset pääsevät 

teknologisen kehityksen myötä itsekin helpommin tiedon lähteille, mutta paikallislehti ei joudu 

kilpailemaan netin ilmaista uutistarjontaa vastaan samalla tavalla kuin isommat painetut lehdet. 

Paikallisista asioista ei nimittäin löydy yhtä paljoa informaatiota kuin valtakunnan tai maailman 

tapahtumista. 

Korkea levikkipeitto antaa paikallislehdille taloudellisen kilpailuedun, sillä se takaa lehden 

houkuttelevuuden myös mainostajien silmissä. Monopoliasema ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 

lehden kannattaisi satsata laatuun. Kilpailun puuttuminen saattaakin johtaa siihen, että 

paikallislehdet eivät uudistu tai jaksa satsata laatuun riittävästi. Riskinä on siis stagnaatio, 

paikalleen jämähtäminen ja nuutuminen. (Sahavirta 1979, 5.) 

Paasion (1995) mukaan paikallislehden täytyy monopoliasemastaan huolimatta olla laadukas 

menestyäkseen. Paasio määrittelee laadun asiakaslähtöisyydeksi ja paikalliseen syvyyteen 

tähtäämiseksi. (emt., 12-13.) Lehden täytyy Pohjosen (1995, 36) mukaan palvella lukijoita heidän 

vaatimallaan tavalla ja hengittää samaan tahtiin paikallisen yhteisön kanssa. Tässä piilee 

paikallislehden menestyksen avain. 
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Tarkasteltaessa paikallisjournalismin uutiskriteereitä huomataan, että lehdet suodattavat juttunsa 

aina sekä objektiivisten että subjektiivisten kriteerien läpi. Paikallislehden juttu asettuu 

objektiivisten kriteerien kehykseen noudattaessaan journalistisen jutun muotoa. Toisaalta taas 

paikallislehden tehtävä toimia yhteisön palvelijana velvoittaa sitä tarkastelemaan juttuja aina 

subjetiivisten kriteerien läpi. (Hämäläinen 1995, 89-90.) 

Paikallislehtien omistussuhteet ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana, kun media-alan 

omistuksen keskittymisen seurauksena yhä useampi paikallislehti on osa suurempaa lehtiketjua. 

Uusi varakkaampi omistaja onkin monessa tapauksessa pelastanut kannattamattoman 

paikallislehden tulevaisuuden. Perinteisesti paikallislehdet ovat olleet yksityisten ja yritysten 

omistamia. Joskus myös kunnat tai kotiseutuyhdistysten kaltaiset järjestöt ovat julkaisseet 

paikallislehtiä. (Jyrkiäinen & Savisaari 2001, 67; Uotila 1999, 50-51.)  

Uusilla paikallislehdillä on monesti pahoja käynnistymisongelmia. Ongelmien syinä voidaan pitää 

ainakin liian pientä alkupääomaa, epäselviä tavoitteita, osaamisen puutetta johtoportaassa sekä 

markkinointiongelmia. Näistä ongelmista johtuen uusista paikallislehdistä ensimmäisistä 3-5 

vuodesta selviää kuiville vain joka toinen. (Paasio 1995, 13.) 

 
Paikallislehtien lukijakunta ei (hieman yllättäen) rajoitu ilmestymispaikkakunnalla asuviin. 

Kupiaisen (2004) mukaan pienten, alle 4000 talouteen leviävien, paikallislehtien tilaajista jopa 

puolet asuu varsinaisen levikkialueen ulkopuolella. Tämä selittyy sillä, että moni jo paikkakunnalta 

muuttanut haluaa säilyttää kosketuksensa vanhaan ja jollain tapaa tärkeäksi koettuun kotiseutuun. 

Etälevikit vahvistavat paikallisen uutisaineiston voimakkaan merkityksen. (emt., 11-12.) Eri 

lukijakunnille – levikkialueen sisä- ja ulkopuolella asuville – paikallislehdellä lienee hieman 

erilaisia merkityksiä.  Paikkakunnalta muuttanut ei kaipaa tietoa kaupan tarjouksista, vaan haluaa 

lukea vanhoista tutuista, muistella menneitä ja ehkäpä myös tietää miten vanha suosikkijoukkue on 

pelannut. Kuitenkin lehti uusintaa yhtä lailla sekä paikkakunnalla asuvien että nostalgiasyistä lehteä 

tilaavien identiteettiä. 

 

3.2 Paikallisjournalismin tehtävät 

Tiedotusvälineillä, myös paikallislehdillä, on tiettyjä yhteiskunnallisia tehtäviä. Aukottomasti 

paikallislehtien funktioita ei kuitenkaan ole pystytty määrittelemään. (Rautio 1990, 7.) 
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Joukkoviestinnän on katsottu ennemminkin säilyttävän yhteiskunnan ja vallitsevan hegemonian 

jatkuvuutta kuin haastavan ja muuttavan sitä. Tiedotusvälineet toistavat  hyväksyttyjä 

kulttuurimalleja ja käyttäytymismuotoja ja näin ollen edistävät yhteiskunnan jäsenten 

integroitumista vallitsevaan järjestelmään. Vallitsevan järjestelmän säilyttämiseen vaikuttaa myös 

se, että tiedotusvälineet vaikenevat tietyistä asioista. Tässä mielessä paikallislehdet eivät näytä 

olevan poikkeus. Paikallislehdille, jotka ovat sidottuja rajatulle maantieteelliselle alueelle ja joilla 

on tiiviit yhteydet paikkakunnan vaikuttajiin, vallitsevan järjestyksen säilyttäminen sopii hyvin. 

Vallitsevan järjestyksen säilyttämistä tukevat paikallislehdille luonnehditut tehtävät yksilön 

yhteisöön sopeuttajana, jatkuvuuden turvaajana ja toiminnan ohjaajana. (emt., 13-14.) 

Paikallislehdistön tehtäviksi voidaan eritellä tiedotustehtävä, foorumitehtävä, vaikuttamis- ja 

tulkintatehtävä, viihdetehtävä ja taloudellinen tehtävä. Tiedotustehtävällä tarkoitetaan yhteisöä 

koskevan tiedon levittämistä. Foorumitehtävää paikallislehti toteuttaa tuodessaan julkisuuteen 

erilaisia mielipiteitä ja tarjotessaan areenan julkiselle keskustelulle. Paikallislehti tulkitsee 

tapahtumia oman paikkakunnan näkökulmasta ja antaa toimintaohjeita. Paikallisen sanomalehden 

täytyy myös tuottaa omistajilleen voittoa sekä edistää paikallisten yritysten menestymistä. Lisäksi 

paikallislehti viihdyttää. Näitä tehtäviä paikallislehden tulisi siis hoitaa levikkialueellaan. 

Käytännössä tehtävien erittely voi olla vaikeaa, sillä yksi juttu voi palvella useaa funktiota. (emt., 

16-24.) 

Näitä edellä lueteltuja tehtäviä hoitaessaan lehti tulee huolehtineeksi myös sosiaalisesta 

tehtävästään. Sosiaalisella tehtävällä tarkoitetaan paikallislehden roolia yhteisöllisyyden ylläpitäjänä 

ja identiteettien rakentajana. Tätä sosiaalista tehtävää paikallislehdet hoitavat osin tarkoituksella, 

osin eivät. Sosiaalista tehtäväänsä paikallislehti toteuttaa tasoittamalla yhteisön sisäisiä ristiriitoja ja 

edistämällä yksimielisyyttä. (emt., 19-21.) Tässä urheilujournalismin funktio voi korostua. 

Rautio (emt., 22) esittelee Janowitzin (1967) ajatuksen, jonka mukaan paikallislehti vahvistaa 

yhteisöllisyyttä usealla tapaa. Se tarjoaa aineistoa, joka auttaa ihmistä sopeutumaan yhteisön 

instituutioihin ja tulkitsemaan maailman tapahtumia yhteisön näkökulmasta. Paikallislehti rakentaa 

ja ylläpitää paikallista perinnettä. Se myös auttaa ihmisiä sulautumaan sosiaaliseen rakenteeseen 

tasoittamalla arvovaltaa. Lisäksi paikallislehti tarjoaa sisältöä, joka korostaa arvoja, joista yhteisön 

sisällä vallitsee yhteisymmärrys. 

Nikkilä (2003, 24-25) sen sijaan jakaa paikallislehden tehtävät neljään lohkoon: journalistisiin, 

sosiaalisiin, alueellisiin ja kaupallisiin. Journalistisiin tehtäviin kuuluu tärkeimpänä ihmisläheinen 

tiedonvälitys. Lisäksi paikallislehti herättää keskustelua tuomalla julkisuuteen erilaisia mielipiteitä. 
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Sosiaalisten tehtävien alle Nikkilä kokoaa yhteisyyden luomisen ja pienen ihmisen huomioimisen. 

Paikallislehti toteuttaa sosiaalista tehtäväänsä esimerkiksi silloin, kun se puolustaa levikkialuetta ja 

pitää yllä paikallishenkeä. Alueellinen tehtävä tarkoittaa puolestaan seutukunnan kehittämistä. 

Kaupallista tehtävää lehti toteuttaa toimimalla levikkialueen kaupankäynnin välineenä – ja siinä 

samassa tuottamalla itsekin omistajalleen voittoa. 

Kupiainen (2004, 8) näkee lisäksi paikallislehtien tehtäväksi paikallisen yhteisön puolesta 

puhumisen, yhteisön arvojen korostamisen, paikkakunnan historian ylöskirjaamisen ja 

valtaapitävien vahtimisen. 

Kysymys siitä, tuleeko paikallislehden toimia vallan vahtikoirana, on kuitenkin kiistelty. Jo 1970-

luvulla julkaistussa teoksessa Paikallislehden tekemisestä Orvo Mäkelä ja Aarne Leväsalmi 

debatoivat aiheesta. Vaikka kirja on julkaistu 40 vuotta sitten, on kysymyksenasettelu kiinnostava 

vielä tänäkin päivänä. Leväsalmen (1971, 81) mukaan paikallislehden tulee mieluummin suhtautua 

paikallisiin vaikuttajiin myötäsukaisesti kuin räksyttää kaikelle mikä liikkuu. 

 

Kun kysytään, onko paikallislehden oltava haukkuva koira vai kehräävä kissa, kuuluu luonnollinen 

vastaus – ei jyrkästi kumpainenkaan. Ihannelehti on jossakin näiden äärimmäisyyksien välillä ja 

tarvittaessa sen pitäisi osata molemmat mielenilmaisutaidot. Mutta jos on pakko valita toinen tai toinen 

vaihtoehto, kallistuu vaaka kehräävän kissan puolelle. Näin jo yksinkertaisesti siitä syystä, että kehräävä 

kissa on varsin sympaattinen olio eikä siinä ainakaan menetä mitään. Samaa sen sijaan ei voi sanoa 

haukkuvasta koirasta. Haukkuvalla koirallakin voi olla hyvä tarkoitus – periaatteessahan se vartioi taloa ja 

yrittää estää varkaiden, murhaajien ym. herjojen ja heittiöiden sisälle pääsemisen. Mutta yleensä se 

haukkuu kaikkea mikä liikkuu. 

Mäkelän (1971) mukaan puolestaan myös paikallislehden tulee olla kriittistä, sillä kehitystä vie 

eteenpäin tyytymättömyys, ei tyytyväisyys. Mäkelän mielestä paikallislehti syyllistyy valehteluun, 

jos se pyrkii kääntämään aiheen kuin aiheen iloiseksi uutiseksi. (emt., 87.) 

Paikallislehden toimittajan ei ole helppoa olla haukkuva koira. Siinä puuhassa joutuu toisinaan 

räksyttelemään hyville naapureille tai muuten vain tutuille ja mukaville ihmisille. Paikallislehti ei 

kuitenkaan täytä tehtäväänsä kunnolla, ellei se hoida koirankin virkaa. Paikallislehden pitää toimia 

koirana kahdella tavalla. Ensiksikin sen tehtävänä on penkoa esiin tärkeitä asioita, joista muuten ainakin 

sillä hetkellä vaiettaisiin. Toiseksi sen pitää aktivoida paikallisista ongelmista käytävää keskustelua. 
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3.3 Laadukas paikallisjournalismi 

Hyvän paikallisjournalismin määritteleminen ei ole helppoa. Laadukkaaseen paikallisjournalismiin 

kyllä pätevät pitkälti samat määreet kuin hyvään journalismiin yleensäkin, sitä ei käy kiistäminen. 

Esimerkiksi paikallislehtien toimittajien mielestä paikallisjournalismin tulisi olla kriittistä. Toisaalta 

taas paikallisjournalismia ja sen laatua on aina arvioitava lokaalisuuden näkökulmasta. 

Hyvä paikallislehden juttu on aina paikallinen. Hyvä paikallisjournalismi pilkkoo uutiset helposti 

ymmärrettäviksi ja havainnollistaa myös niiden ilmiötason (Hämäläinen 1995, 89-91). Myös 

Gassnerin (1995, 19) mukaan hyvä paikallisjournalismi tarjoaa lukijoille mahdollisuuden ymmärtää 

monimutkaisia asiayhteyksiä paikallisesta näkökulmasta käsin. 

Hyvä paikallisjournalismi eteneekin Pietilän (1995) mukaan induktiivisen päättelyn tietä. Lukijoille 

esitetään yksittäistapauksia, jotka ovat mahdollisimman selkeitä ja toivon mukaan myös lähellä 

lukijoiden kokemusmaailmaa. Näistä yksittäistapauksista lukija voi sitten tehdä omat päätelmänsä, 

siis edetä yksittäisestä yleiseen. (emt., 30.) 

Gassnerin (1995, 19) mukaan hyvä paikallisjournalismi puhuu lukijoiden kieltä, kertoo heidän 

ongelmistaan ja antaa myös heidän äänensä kuulua julkisuudessa. Hyvä paikallisjournalismi 

kirjoittaakin niin kuin ”me” yhteisönä ajattelemme. Tällöin paikallislehti voi jakaa lukijan ilot ja 

murheet. Tähän voi yltää tiedotusvälineistä kunnolla vain paikallislehti, koska sen suhteet 

lukijakuntaan ovat niin läheiset.  

Pietilä (1995) on yrittänyt määritellä hyvän paikallisjournalismin erityispiirteitä. Pietilän mielestä 

hyvä paikallisjournalismi on ensinnäkin omiin aisteihin uskovaa. Omiin aisteihin uskova toimittaja 

voi antaa vähemmän painoarvoa henkilölähteille. Hyvä paikallisjournalismi on Pietilän mukaan 

myös ihmisläheistä, elävästi kirjoitettua, paikkakunnan perinteitä kunnioittavaa, uusia näkökulmia 

etsivää ja vuorovaikutteista. Lisäksi Pietilän mielestä hyvän paikallisjournalismin määreisiin kuuluu 

rakentava kriittisyys. (emt., 30-35.) Epäkohdista vaikeneminen voi olla paikallisjournalismin 

suurimpia syntejä. Pietilän (emt., 30) sanoin: 

Oikea tasapaino toisaalta kannustavuuden ja kotiseutuylpeyden sekä toisaalta terveen journalistisen 

kriittisyyden välillä: kas siinä journalismin suurimpia haasteita. 

Myös Kangaspunnan (1995) mukaan paikallinen yhteisö tarvitsee kriittistä journalismia, vaikka 

yksi paikallislehden tunnistetuista tehtävistä onkin yhteisöllisyyden ylläpito. Yhteisöllisyyskään ei 

Kangaspunnan mielestä voi perustua valheiden ja piiloteltujen totuuksien varaan. (emt., 42.) 
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Hyvä paikallisjournalismi on siis pitkälti samanlaista kuin hyvä journalismi ylipäätään – sillä 

erotuksella tosin, että lokaalisuus on paikallisjournalismissa olennaisen tärkeää laadun kannalta. Se, 

miten paikallisuutta arvotetaan suhteessa muihin paikallisjournalismin laadun kriteereihin 

(esimerkiksi kriittisyyteen) verrattuna, on hyvin tärkeä kysymys. 

 

3.4 Paikallisjournalismin kritiikkiä 

Paikallislehdet ovat saaneet osakseen melko runsasta kritiikkiä. Suurin osa arvostelusta on 

kohdistunut siihen, että pienissä toimituksissa pelätään kirjoittaa kriittisesti. Kritiikin onkin katsottu 

jäävän paikallislehdissä usein yleisönosastokirjoitusten varaan. Kriittisen kirjoittelun vähäisyyttä on 

selitetty muun muassa toimittajien liian läheisillä suhteille paikkakuntaan ja sen vaikuttajiin sekä 

toimittajien alhaisella koulutustasolla. 

Toimittajan rooli ammatillistui 1930-luvulla journalismin kaupallistumisen myötä. Jo tuolloin 

isompien lehtien toimittajien tuli täyttää tiukemmat kriteerit päästäkseen kynäilemään lehden 

sivuille. Paikallislehtien toimittajien ammatilliset vaatimukset eivät olleet yhtä korkeita kuin 

isommissa lehdissä. Näin paikallislehdet saivat jo tuolloin eräänlaisen kotiseutuarkiston leiman, jota 

ne yhä yrittävät karistaa. Edelleenkin paikallislehtiin voi olla vaikea houkutella koulutettuja 

toimittajia. (Hämäläinen 1995, 88.) 

Paikallislehden yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on pidetty paikallisen kiinteyden ja yhteisöllisyyden 

ylläpitoa. Tätä tehtävää paikallislehti toteuttaa konsensusta ylläpitämällä. Paikallislehti välttää 

tuomasta kiistakysymyksiä palstoilleen, jotta yhteisön sopusointu säilyisi. Niinpä se, että 

paikallislehti on niin sidoksissa ”paikkakunnan hyvän” käsitteeseen, on ristiriidassa 

paikallisjournalismin toisen tärkeän tehtävän, valtaapitävien valvonnan, kanssa. (Pellinen 1974, 2-3; 

Rautio 1990, 28 & 49-52.) 

Paikallislehtien on katsottu päästävän tarjottua materiaalia liian harvan seulan läpi. Kun 

journalistisen harkinnan annetaan siirtyä toimituksen ulkopuolelle, ollaan vaarallisilla vesillä. 

Kangaspunnan (1995) mukaan paikallislehdet kärsivät oman aineiston puutostaudista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että toimituksen ulkopuolelta tulevan aineiston osuus on kasvanut jatkuvasti. 

Toimittajan työ helpottuu, mutta journalismin laatu tuskin paranee. Kangaspunnan mielestä liian 

usein kunnan ja yritysten (tai urheiluseurojen) tiedotteita vain referoidaan sellaisenaan. Tällainen 

työkäytäntö helpottaa, kun kiire toimituksissa on lisääntynyt. Tällöin tiettyjä aiheita käsitellään 
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lehdissä näyttävästi, kun toiset haudataan täysin. Toimittajien on näin katsottu helpottavan 

valtaapitävien työtä, kun ketään ei aseteta vastuuseen tai tilivelvolliseksi. (emt., 122-124.) 

Paikallislehden läheisyys yhteisön valtarakenteisiin on huomattu useissa tutkimuksissa. Paikallista 

julkaisua pidetäänkin enemmän viranomaisten kuin kansalaisten äänitorvena. Usein lehden ja 

valtaapitävien edut nähdään yhtenevinä (Rautio 1990, 34). 

Monelta päättäjältä, yrittäjältä ja myös paikallistoimittajalta unohtuukin monesti se, ettei 

paikallislehti ole pelkkä ilmoitustaulu. Toimittajan kannalta kiireistä työtä helpottaa se, että juttuja 

voi poimia tiedotteista ja painaa ne lehteen sen kummemmin miettimättä. Työ helpottuu, mutta 

lukijaa ei palvella. Lukija saa käsiinsä aneemisen lehden ja kysyä sopii: sellaistako paikallislehden 

asiakas todella tahtoo? Kenties lukija ei tiedä paremmasta, sillä kilpailijaa ei aneemisellekaan 

paikallislehdelle löydy. Kuitenkin paikallislehtien tulisi olla ennemmin julkistajia kuin salaajia. 

Toimittajien tulisi sen sijaan keskittyä tärkeisiin aiheisiin ja muistaa kriittinen roolinsa. (Innanen 

1996, 13; Kangaspunta 1995, 40-42; Mäkelä 1971, 89-90.) 

Paikallislehdet ovat määritelmänsä mukaan sitoutumattomia. Sitoutumaton ei kuitenkaan ole 

synonyymi puolueettomalle (Aalto & Santonen 1985, 14). Paikallinen urheilutoimittaja voi hurrata 

oman joukkueen menestykselle, ja ”paikkakunnan hyvää” tavoitellessaan toimittajat valitsevat 

takuuvarmasti puolensa. 

Paikallislehdet toimivat rajatulla alueella. Silti ne saattavat kokea voimakkaampaa painostusta kuin 

isommat lehdet. Jos lehti itse lähtisi ottamaan tiukemmin kantaa, joutuisi se perustelemaan 

asennettaan lukuisille painostusryhmilleen. (Aalto & Santonen 1985, 14; Kyllönen 1971, 73; 

Mäkelä 1971, 89; Sahavirta 1979, 9-17.) 

Yksi iso painostusryhmä ovat ilmoittajat, sillä lehden talous on pitkälti niistä riippuvainen. Tämä 

voidaan joutua huomioimaan myös jutunteossa. Myös kaikki tärkeät uutislähteet voivat painostaa 

lehtiä, sillä lähdesuhteet ovat tiiviit pienellä paikkakunnalla. Niinpä painostajia voivat olla niin 

kunnan päättäjät kuin urheiluseurojen edustajatkin. Siltoja ei haluta polttaa, sillä uutisaineiston 

hankinta vaikeutuisi huomattavasti. Mitä harvalukuisempia lähteitä toimittajalla on käytössään, sitä 

riippuvaisemmaksi hän niistä tulee ja sitä enemmän ne vaikuttavat hänen työhönsä. Pienillä 

paikallislehdillä on käytössään automaattisesti vähemmän lähteitä kuin isoilla aviiseilla. (Rautio 

1990, 39-40; Sahavirta 1979, 9-17.) 

Lisäksi lukijat voivat olla merkittävä painostusryhmä. Määrääväthän lukijat esimerkiksi sen, 

kannattaako lehdessä ylipäätään ilmoittaa. (Rautio 1990, 36.) 
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Painostus voi olla myös lehden sisäistä. Painostus voi tulla toimituksen, ilmoituskonttorin, 

johtokunnan tai omistajien tahoilta. Myös toimittajien persoonallisuus, läheiset ystävyyssuhteet 

lähteisiin ja toimittajien kuuluminen paikallisiin seuroihin ja järjestöihin voivat vaikuttaa siihen, 

mistä ja mihin sävyyn paikallislehdissä oikein kirjoitetaan. Toimituksissa vallitsevat mekanismit 

vaikuttavat siihen, mistä ja miten kirjoitetaan. Se, että paikallislehdissä on vain vähän toimittajia 

töissä, korostaa henkilökohtaisten piirteiden merkitystä. (emt., 45.) 

Paikallislehtien monopoliasema voi myös vaikuttaa siihen, ettei lehdellä ole tarvetta kehittää 

journalismiaan kriittisempään suuntaan. Lehteen ei kohdistu paineita, jotka pakottaisivat sitä 

monipuolistamaan sisältöään. Samoin lehtien sisältöön vaikuttavat voimakkaastikin paikkakunnalla 

toimivat painostusryhmät, lehden omistussuhteet ja toimittajien sidonnaisuudet. Nämä kaikki 

vaikeuttavat lehden pyrkimystä tasapuolisuuteen ja puolueettomuuteen sen suhteessa eri ryhmiin 

sekä pyrkimystä yhteiskunnan kriittiseen erittelyyn. (emt., 47-48.) 

Painostusryhmät ja muut rajoittavat tekijät vaikuttavat siihen, että lehden tehtävä puolueettomana ja 

yhteiskunnan kriittiseen erittelyyn pyrkivänä instituutiona vaikeutuu. Paikallislehden 

painostusryhmien olemassaoloa ei kuitenkaan voi pitää sinänsä pahana. Ne nimittäin tuovat 

Laukkasen (1982, 281) mukaan esiin erilaisia näkökantoja. Lehden vastuulle jää näkemysten 

tasapainottaminen. Lehden vastuuta tässä lisää se, että paikallislehti on omalla alueellaan usein 

monopoliasemassa. 

Kyllösen (1971) mielestä paikallislehden tilanne onkin sitä parempi, mitä useampia 

painostusryhmiä siihen koettaa vaikuttaa. Tällöin ne todennäköisesti ovat nimittäin myös pienempiä 

vaikutusvallaltaan. Lisäksi tilanteessa, jossa jonkun ryhmän onnistuu suututtamaan, vahingot 

pysyvät pienempinä. Kaikkia ryhmiä lienee hankala suututtaa samaan aikaan. (emt., 79.) 

Tutkiva journalismi korostaa Lehtisen (1995) mukaan toimittajan roolia valtaapitävien vahtikoirana. 

Paikallislehden lukijalle tutkivaa journalismia ovat sellaiset pienet tai suuret uutiset, joissa 

toimittaja on paljastanut paikallisten valtaapitävien suhmurointia. Tutkivaa journalismia 

paikallislehdissä ei kuitenkaan juuri esiinny. Pääasialliseksi syyksi tähän on nähty 

paikallisjournalistien ja lähteiden läheiset suhteet. Kuitenkin ainakin yhtä suuri tekijä on Lehtisen 

mielestä toimittajien viitseliäisyys, sillä taustojen penkominen on kovaa ja aikaa vaativaa työtä. 

(emt., 96-98.) 

Paikallislehtien toimittajilla on moniulotteinen käsitys kriittisyydestä. Silti käytännössä 

kriittisyyden toteuttaminen on hankalampaa. Paikallislehtien toimittajista suuri osa on sitä mieltä, 
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että Suomessa journalismi on melko kriittistä. Sen sijaan paikallislehtien journalismia toimittajat 

arvioivat vain vähän kriittiseksi. (Koljonen 2008, 26.) 

Paikallislehdissä kriittisyys ei siis toteudu journalismin ihanteiden mukaisesti. Toimittajien mielestä 

tähän on kahdenlaisia syitä. Suurin osa toimittajista on sitä mieltä, että lehden toiminta-alue on niin 

pieni, suhteet lähteisiin niin läheisiä ja päätoimittaja niin selkärangaton, että kriittisiä juttuja on 

hankala kirjoittaa. Harvemmat toimittajat näkivät syiksi oman laiskuutensa ja ammattitaidon, 

resurssien ja ajan puutteen. (emt.) 

Mutta tulisiko paikallislehdissä esitetyn kritiikin olla luonteeltaan samanlaista kuin isommissa 

lehdissä? Paras mahdollinen kritiikki Kyllösen (1971) mukaan on sellaista, joka näyttää siltä, että se 

olisi lukijoista ja päätöksentekijöistä itsestään lähtevää. Vaikka Kyllösen kirjoitus kovin vanha jo 

onkin, vastaa se edelleen paikallislehtien toimittajien tuntoja. Kyllösen mukaan kovilla ampumista 

ei saa pelätä, mutta lukijoiden sietokyvyn rajoja ei kannata ylittää. (emt., 77-78.) Paikallislehdessä 

esitetty kritiikki tulee esittää tehokkaasti ja selkeästi, mutta kuitenkin niin ettei kirvestä laiteta 

heilumaan. 
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4 Urheilujournalismi 

Urheilu on kuuluisan aforismin mukaan maailman tärkein sivuseikka. Erkki Vettenniemi (1998, 24) 

puolestaan näkee urheilun nykypäivän suurena uskontona ja urheilujournalistit tämän uskonnon 

pappeina ja sielunhoitajina. Vielä hieman radikaalimman version tästä ajatuksesta tarjoilee Sut 

Jhally (1998, 70). Hän toteaa urheilun toimittavan tänä päivänä samaa tehtävää kapitalistisessa 

yhteiskunnassa kuin uskonto Marxin mukaan 1800-luvulla: se on huumeita massoille. Näin 

urheilujournalismi vie tilaa oikealta, kriittiseltä journalismilta. 

Urheilujournalismin voidaan kuitenkin katsoa olevan olennainen journalismin osa, koska se 

kiinnostaa laajoja ihmisjoukkoja. Urheilua seuraaville ihmisille se tarjoaa sekä mielekkäitä tapoja 

kuluttaa vapaa-aikaansa että helposti aukeavia puheenaiheita. (Virtapohja 1998, 64-65 & 232.) 

Urheilujournalismia määrittää Pänkäläisen (1998a) mukaan muutama tekijä. Ensinnäkin 

urheilujournalismi on konkreettista suoritusten kuvailua, sillä urheilu on konkreettista toimintaa, 

jota voidaan havainnoida. Urheilujournalismi on myös sitoutunut ennakko-odotuksiin, sillä 

urheilutoimittajat kaluavat tapahtumat puhki jo ennen niiden aktualisoitumista. Ennen kaikkea 

suomalaista urheilujournalismia määrittää kuitenkin sen historia. (emt., 33.) 

 

4.1 Urheilujournalismin historia 

Urheilusta tuli 1800-luvun lopussa aate, joka oli osa suurta sivistysuskoa. Tätä aatetta ryhtyivät 

tavallisen kansan keskuuteen kylvämään fennomaanit, jotka yhdistivät urheilun isänmaan 

puolustamisen, kansansivistyksen kohottamisen ja suomalaisen kulttuurin levittämisen kaltaisiin 

korkeisiin arvoihin. (Hentilä 1996, 52.) Seuroja alettiin perustaa ja uusia urheilumuotoja ryhdyttiin 

esittelemään. Näistä uusista lajeista, näytöksistä ja kilpailuista haluttiin saada myös lehtiin 

selostuksia. (Wuolio 1982, 101.) 

Pänkäläisen (1998a) mukaan ensimmäiset urheilutoimittajat olivat aidosti työhönsä kiintyneitä.  

Urheilutoimittaminen oli monille mieluinen sivutyö, joka salli harrastuksen yhdistämisen 

tienaamiseen. Alalle rekrytoitiin yleensä urheiluelämän sisältä, urheilukaveruuden perusteella. 

Tämä johti siihen, että urheilujournalismin alkutaipaleella toimittajat työskentelivät enemmän 

urheilua kuin journalismia tuntien. (emt., 5.) Lyhesti sanottuna: urheilutoimittajat oikeasti uskoivat 

urheiluun. Tämän historiallisen lähtökohdan on nähty vaikuttavan yhä edelleen 

urheilujournalismissa. 
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Urheilujournalismin kehtona pidetään yleisesti urheilun erikoislehdistöä. Urheiluliike tarvitsi 

äänitorven, jossa uutta jaloa aatetta saatettiin käsitellä myötämielisesti. Jo tuolloin 

urheilujournalismiin iskostuivat siihen nykyisinkin elimellisesti kuuluvat kilpaurheilumyönteisyys, 

sankarihakuisuus ja uskollisuus kansallisesti merkittäville lajeille. (emt., 6.) 1800-luvun lopulla 

urheilun erikoislehtiä oli perustettu jo kahdeksan, merkittävimpänä vuonna 1898 aloittanut Suomen 

Urheilulehti (Arponen 1998, 28). 

Sanomalehdistö puolestaan alkoi noteerata urheilu-uutisia vuosisadan vaihteen tienoilla. Helsingin 

Sanomien edeltäjä Päivälehti ryhtyi julkaisemaan vuonna 1898 urheilujuttuja oman otsikon alla. 

Ensimmäisen urheilutoimittajan palkkasi Hufvudstadtsbladet vuonna 1902, Helsingin Sanomat 

seurasi perässä muutamana vuoden kuluttua. (Arponen 1998, 28; Virtapohja 1997, 166.) 

Kesti silti aikansa ennen kuin urheilu vakiinnutti asemansa sanomalehtien sivuilla. Esimerkiksi 

Suomen voittaessa ensimmäiset olympialaiset kultamitalinsa Ateenan välikisoissa 1906, 

sanomalehdet julkaisivat aiheesta vain lyhyen maininnan useita päiviä myöhemmin. (Hentilä 1996, 

111.) 

Urheilun järjestötoiminta levisi kuitenkin nopeasti ympäri Suomen. Kansansivistys, raittius ja 

urheilu olivat suurten kansalaisliikkeiden - poliittisesta väristä viis - aatteellisia kulmakiviä. 

Suomalaisten urheiluvoitoilla rakennettiin kansakunnan identiteettiä ja perusteltiin suomalaisuutta. 

Urheilun suosio kasvoikin nopeasti – jo vuoden 1912 Tukholman olympialaisissa Hannes 

Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle. (emt., 52.) 

Urheilujournalismi kehittyi Hemánuksen (1996, 112) mukaan nopeasti jo Tukholman 

olympialaisten ja itsenäisyyden välisenä ajanjaksona. Kehitys jatkui nopeana myös seuraavina 

vuosikymmeninä. Urheilutoimittajia alettiin palkata lehtiin kiihtyvällä vauhdilla 1920-luvulla, sillä 

urheiluaineiston lisääminen nähtiin keinona kasvattaa levikkiä. Myös Yleisradion perustaminen 

1926 ja sitä kautta radion ilmoittautuminen varteenotettavaksi kilpailijaksi vaikutti lehtien 

päätöksiin satsata urheiluaineistoon (Virtapohja 1997, 167). Kaikkiaan kehitys yhdentekevästä 

palstantäytteestä yhdeksi sanomalehden suurimmista osastoista kävi nopeasti. Samalla sen ehkä 

tärkeimmäksi tehtäväksi tuli kansallisten urheilusankareiden hehkuttaminen (Hemánus 1996, 112).  

Nuoren kansakunnan identiteetin rakentaminen olikin Virtapohjan (1997) mukaan yksi syy 

urheilujournalismin alkuvuosinaan nauttimaan arvostukseen. Urheilu ja urheilujournalismi liittyivät 

maanpuolustukseen. Vahvoja urheilumiehiä kasvattava kansakunta pystyi myös puolustamaan 

itseään. Toiseksi urheilujournalismilla katsottiin olevan koulutuksellista arvoa. (emt., 169.) 
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1950-luvulla urheilujournalismia alettiin pitää varsinaisesti professiona. Helsingin olympiakisoilla 

oli tässä kehityksessä ratkaiseva merkitys (emt., 168). Urheilujournalismilla oli kuitenkin 

seuraavina vuosikymmeninä edessään suuria murroksia. 

Urheilujournalismin ensimmäisenä areenana oli toiminut sanomalehti. Radiossa sinivalkoiset äänet 

olivat hehkuttaneet suomalaisten ylivertaisia urheilusuorituksia. Suuri murros oli television, ja vielä 

hieman myöhemmin kaupallisen sähköisen viestinnän, tulo mukaan kilpailuun. Kun aina 1960-

luvulle asti sanomalehdet saattoivat vain raportoida urheilutapahtumista, täytyi niiden television 

tulon myötä keskittyä yhä enemmän esimerkiksi henkilöhaastatteluihin ja huomioda 

televisiourheilua. (emt., 164.) Myös urheilulajeihin televisioinnilla on ollut suuri vaikutus. Muun 

muassa lajien sääntöjä on muokattu televisiourheiluun sopiviksi, hyvänä esimerkkinä tenniksen tie 

break –sääntö. 

Urheilujournalismi on Pänkäläisen (1997) mukaan tehnyt valtavan palveluksen suomalaisille 

lehtitaloille tarjoamalla laajoja kansanjoukkoja kiinnostavaa aineistoa. Esimerkiksi sanomalehtien 

siirtyessä seitsemänpäiväisyyteen sivumäärät paisuivat eikä uutisia riittänyt raportoitavaksi. Tällöin 

urheilu tuli apuun. (emt., 6-7.) Myös paikallislehdissä urheilujournalismi on tarjonnut yleisöä 

kiinnostavaa materiaalia, jolla on helppo täyttää lehtien sivut. 

1980-luvulta lähtien media on näytellyt aina vain isompaa roolia urheilun alalla. Urheilutapahtumat 

ovat viihteellistyneet urheilumedian takia. Media, urheilu ja markkinat ovat yhä tiukemmin 

kietoutuneet yhteen. Trendi on luoda yhä suurempia ja suurempia urheilutapahtumia, jotta sponsorit 

ja kaupalliset televisiokanavat voisivat tienata taskunsa täyteen. (Virtapohja 1997, 177.) 

Paikallisellakin tasolla median rooli urheilun alalla on suuri, joskin hieman erilainen kuin 

isommissa tiedotusvälineissä. Tämä johtuu siitä, että pienellä paikkakunnalla myös tapahtumat ovat 

pienempiä eikä niissä pyöri yhtä suuri raha. 

Pänkäläisen (1998a, 5) mukaan urheilujournalismin historia on jättänyt vahvasti jälkensä myös 

nykypäivän urheilujournalismiin. Ala kun on edelleen hyvin miesvaltainen ja kilpa- ja huippu-

urheiluun keskittyvä. Lisäksi urheilujournalistien myönteisen suhtautumisen urheiluun on katsottu 

kumpuavan urheilujournalismin perinteestä. 
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4.2 Jakaantunut liikuntakulttuuri 

Urheiluelämän järjestäytyessä 1900-luvun alussa perusteltiin urheilun tärkeyttä sen hyvällä 

kertomuksella. Urheilun katsottiin edistävän hyvinä pidettyjä asioita, kuten raittiutta, kuria, tahtoa, 

sisua ja iloa. Urheilutoimittajat ovatkin perinteisesti pitäneet urheilua henkisesti ja fyysisesti 

arvokkaana. Tästä johtuen toimittajat ovat halunneet edistää urheilun hyvän kertomuksen 

leviämistä. (Ilmanen ym. 2004, 19-20; Pänkäläinen 1998b, 173.) 

Liikuntakulttuuri on kuitenkin pirstaloitunut viimeisten vuosikymmenten aikana.  Nykyään ei voida 

puhua enää yhdestä urheilusta tai tämän yhden urheilun hyvästä kertomuksesta. Liikuntakulttuurin 

kentällä on tapahtunut nimittäin kaksi jakaantumista. Ensinnäkin urheilun ja liikunnan välinen 

kytkös on katkennut. Kuntoliikunnasta ei puhuta enää samalla lailla urheilun osa-alueena. Toinen 

jakaantuminen on tapahtunut urheilun sisällä, kun kilpaurheilu ja ammattimainen huippu-urheilu 

ovat eriytyneet. Huippu-urheilu on vain pieni osa liikuntakulttuuria. Arvioiden mukaan sen osuus 

koko liikuntakulttuurin kentästä on ainoastaan viisi prosenttia. Valtaosa suomalaisesta urheilusta 

onkin kilpaurheilua, josta lasten ja nuorten urheilun osuus on iso. (Ilmanen ym. 2004, 15-20.) 

Paikallisella tasolla huippu-urheilijat ovat harvassa. 

Eriytyneen liikuntakulttuurin osa-alueiden arvostus on hierarkkista. Ylimpänä hierarkiassa on 

huippu-urheilu, joka on urheilujournalismin näkökulmasta liikuntakulttuurin kiehtovin osa-alue. 

Huippu-urheilun alapuolella on kilpaurheilu ja alimpana kuntoliikunta. (Hemánus 1997, 1.) 

Tiedotusvälineet keskittyvät nimenomaan ammattimaisesta huippu-urheilusta raportoimiseen – 

ainakin ne tiedotusvälineet, jotka toimivat valtakunnallisella tasolla.  

Kilpa- ja huippu-urheilu ovat luonteeltaan sosiaalista toimintaa. Tämä sosiaalisuus ilmenee 

sääntöinä, jotka määrittävät kilpailuksi kutsuttua tilannetta. Sosiaalisuuteen kuuluu elimellisesti 

myös julkisuus, sillä salaisia kilpailuja ei voida järjestää. Niinpä voidaankin sanoa varsinkin 

huippu-urheilijoiden elävän julkisuudesta. (Hemánus 1996, 109-110.) 

Eriytyneestä liikuntakulttuurista kertova mediakaan ei ole mikään yhtenäinen ja homogeeninen olio. 

Mediakenttä, joka raportoi (huippu-)urheilusta on jakautunut resurssien ja intressien mukaan. 

Tiedotusvälineet valitsevat, mihin lajeihin ja tapahtumiin ne haluavat ja voivat keskittyä. Lisäksi 

urheilujulkisuus on myös alueellisesti kerroksista. Näitä alueellisen julkisuuden tasoja on neljä. Ne 

ovat kansainvälinen, kansallinen, maakunnallinen ja paikallinen taso. Alueellisen julkisuuden tasot 

ovat osittain päällekkäisiä. (Perko 1998, 35.) Esimerkiksi paikallislehti voi raportoida oman kylän 
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urheilijan kansainvälisestäkin menestyksestä, mutta Helsingin Sanomat tuskin kertoo pienen 

paikkakunnan 3. divisioonassa rämpivän jalkapallojoukkueen edesottamuksista. 

Valtakunnallisissa tiedotusvälineissä keskitytään hyvin pitkälti kansainvälisen ja kansallisen 

huippu-urheilun seuraamiseen, sillä näkyvyyden tason määrää urheilun viihdearvo. Alueellinen ja 

paikallinen urheilu elävätkin pitkälti omaa elämäänsä maakunta- ja paikallislehtien palstoilla 

(Ilmanen ym. 2008, 71). Paikallisella tasolla urheilutoimittajat joutuvat pääasiassa tyytymään 

kilpaurheilusta raportoimiseen, sillä kansallisen tai kansainvälisen tason huippu-urheilijoita ei 

pieniltä paikkakunnilta juuri löydy. Voidaan kuitenkin kysyä, antavatko paikallislehdet 

valtakunnallisia uutisvälineitä todemman kuvan suomalaisesta liikuntakulttuurista raportoidessaan 

runsaasti esimerkiksi lasten ja nuorten kilpaurheilusta huippu-urheilun sijaan. 

 

4.3 Viihdettä, draamaa ja sankaritarinoita 

Onko urheilujournalismissa enemmän viihteen vai faktapohjaisen uutisjournalismin piirteitä? Tätä 

ovat monet tutkijat pohtineet. Vettenniemen (1998, 60) mukaan urheilujournalismi on pääasiassa 

viihdettä, jonka tehtävä on tarjota urheilua seuraavalle yleisölle positiivisia elämyksiä. Koljonen 

(2000, 4) ei liitä urheilujournalismia tiukasti faktapohjaiseen uutisjournalismiin eikä toisaalta 

viihdejournalismiinkaan, vaan jonnekin näiden välimaastoon. Urheilujournalismi yrittääkin 

tavallaan tasapainotella tiedonvälityksen, lukijoiden viihdyttämisen ja urheilun kritiikin välillä. 

Urheilutoimittajien tulisi toisaalta kertoa puolueettomasti urheilusta, toisaalta taas hurrata oman 

kylän sankareille. 

Urheilujournalismi on Pänkäläisen (1998a) mukaan vahvasti kiinni suoritusten kuvailun ja 

sankarihaastatteluiden perinteessä. Hän kuvailee suomalaista urheilujournalismia seuraavanlaisesti: 

Se on miesten luomaa ja ylläpitämää, hitaasti muuttuvaa, miesten kilpa- ja huippu-urheiluun 

keskittyvää ja pääasiassa kansallisista valtalajeista raportoivaa. Lisäksi se suhtautuu uusiin 

urheilulajeihin passiivisen myönteisesti ja on etenkin nuorten ja keski-ikäisten miesten suosimaa 

sisältöä lehdessä. (emt., 29-32.) 

Rowe (2004) toteaa urheilujournalismin olevan standardisoitunutta ja rutinoitunutta, kuten myös 

yllä esitellystä Pänkäläisen luettelosta kävi ilmi. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että urheilua tehdään 

tietynlaiselle yleisölle, joka haluaa nimenomaan vanhaa, tuttua ja hyväksihavaittua 

urheilujournalismia. Toinen syy on se, että urheilujournalismia tehdään paineen alla, jolloin 

toimittajat tyytyvät samoihin lähteisiin, jotka uutistarpeen voivat tyydyttää. Rutiinilähteinä 
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käytetään urheiluorganisaatioita ja henkilölähteitä. Urheiluorganisaatiot tarjoavat materiaalia 

lehdistötiedotteiden ja infojen kautta. Henkilölähteinä puolestaan urheilutoimittajat käyttävät muun 

muassa urheilijoita, valmentajia, urheiluagentteja ja joukkueiden johtoporrasta – paikallistasolla 

myös esimerkiksi nuorten urheilijoiden vanhempia. (emt., 129.) 

Virtapohjan (1998) mukaan urheilujournalismia, toimittajien tekemiä valintoja ja yleisön reaktioita 

selittää julkinen draama. Urheilu on mitä suurimmassa määrin dramaattista toimintaa, ja 

journalistinen draama puolestaan on analoginen urheilun draaman kanssa. Journalistinen draama 

tarkoittaa sitä jännitettä, joka saa yleisön kiinnostumaan uutisista. Urheilujournalismi on yksi 

tyypillinen aihealue, joka houkuttelee yleisöä draamallisen perusluonteensa avulla. (emt., 24-27 & 

84.) 

Henkilöt ja teot ovat draaman kaksi keskeistä peruselementtiä. Journalistisen draaman päähenkilö 

on aina sankari. Yleensä urheilun sankarit ovat kansainvälisesti menestyneitä huippu-urheilijoita, 

mutta paikallisillekin sankareille lienee sijansa. Nämä sankarit esitetään meidän edustajinamme. 

Paikallisen urheilijan menestys todistaa paikkakunnan ominaisuuksien erinomaisuudesta. Näin 

sankarit voivat yhdistävää kansakuntia, alueita ja paikkakuntia. Identiteetin rakennusaineena 

urheilusankarit ovat mitä parhainta materiaalia. Urheilusankarit yhdistävät urheilun seuraajia 

muodostavan löyhän yhteisön, joka pysyy median tuella koossa. (emt., 30 & 46.) 

Sankareilla on keskeinen asema kansallisessa mytologiassa, joka puolestaan tarjoaa aineksia 

kansallisen identiteetin rakentamiseen ja rakentumiseen. Suomalaisille rakkaita urheilumyyttejä 

ovat Suomen juokseminen maailmankartalle, suomalaisen rodun poikkeukselliset 

urheiluedellytykset, ainutlaatuiset suomalaiseen urheiluominaisuuteen, sisuun, liittyvät uskomukset, 

suomalaisten näkeminen erityisenä olympiakansakuntana ja suomalaisten huonon 

joukkueurheilumenestyksen selittäminen jäyhään, yksinäisyydessä viihtyvään luonteenlaatuun 

vetoamalla. (emt., 46.) Oletan, että myös paikallisia myyttejä ylläpidetään yhteisön oman lehden 

urheilusivuilla. 

Draaman kolmas peruselementti syntyy vastakkainasetteluista, ja urheilussa valitsemme aina 

puolemme (emt., 27). Niinpä urheilulla onkin yhteys kulttuurin vastavoimiin, hyvään ja pahaan. 

Kotijoukkue symboloi hyvää, vastustaja puolestaan pahaa. Tällainen vastakkainasettelu voi syntyä 

Suomen ja Ruotsin tai vaihtoehtoisesti Porin ja Rauman välille. Ei liene salaisuus, että urheilua 

seuraava yleisö kannustaa oman kylän poikia. Niinpä myös paikallisen urheilujournalismin on 

raportoitava oman kylän urheilijoista ja hurrattava heidän menestykselleen (Wallin 1998, 74-77 & 

108-111).  
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Draama syntyy rituaalisesta toiminnasta. Sekä journalismin että urheilun suosiota voidaan perustella 

samaan tapaan molempien rituaalinomaisuudella. Lehti luetaan aamulla, koska se on tapa. 

Sarjakierrokset pyörivät säännöllisesti tarjoten urheilusivuille tutut tulospaketit pari kertaa viikossa. 

(Virtapohja 1998, 28-29 & 53.) 

Se, mistä lajeista ja tapahtumista urheilujournalismi kertoo, määräytyy usean tekijän mukaan. 

Suurista ja suosituista lajeista uutisoidaan totta kai näyttävästi. Toinen määrittävä tekijä ovat 

lukijoiden intressit. Oman joukkueen, joko Suomen maajoukkueen tai paikkakunnan ylpeyden, 

menestys on iso tekijä. Lajit ja tapahtumat, jotka ovat merkittäviä levikkialueella, uutisoidaan isosti. 

Yhdellä paikkakunnalla voimannosto voi olla isoin laji, toisella rullakiekko. Se, miten lähellä 

uutistapahtuma on sekä fyysisesti että henkisesti, vaikuttaa totta kai uutisarvoon myös 

urheilujournalismissa. Maantieteellisellä ja kulttuurisella läheisyydellä on merkitystä urheilujuttujen 

uutisarvoon. Tällöin lukijat voivat paremmin samastua tapahtumiin. (Wallin 1998, 74-77 & 108-

111.) 

 

4.4 Kaupallistunut urheilujournalismi 

Urheilujournalismiin vaikuttaa Ilmasen ym. (2008, 25-26) mukaan tänä päivänä kolme 

kehityskulkua. Ne ovat globalisoituminen, digitalisoituminen ja kaupallistuminen. 

Globalisoitumisen myötä urheilu paitsi tuottaa kansallisvaltioiden rajat ylittävää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, myös toimii paikkana kansallisten ja alueellisten ristiriitojen synnylle. Digitalisoitumisen 

myötä puolestaan urheilujournalismin yksinoikeus tuottaa urheilusisältöjä suurelle yleisölle on 

mennyttä. Kaupallistuminen taas on vaikuttanut sekä mediaan että urheiluun. 

Urheilu (etenkin huippu-urheilu) on kaupallistunut kiihtyvällä vauhdilla. Helsingin olympialaisia 

muistellaan viimeisinä aitoina olympiakisoina. Vuoden 1952 jälkeen olympialaisten on nähty 

kaupallistuneen jatkuvasti, mikä ei suinkaan ole ollut kaikkien mieleen. Moni on haikaillut paluuta 

Helsingin henkeen. Huippu-urheilu onkin muuttunut osaksi kansainvälistä viihdetaloutta, jonka 

suosio on maailmanlaajuista. Lyhyesti sanottuna: huippu-urheilua ei enää ole ilman kaupallisuutta. 

(Ilmanen ym. 2004, 15-17; Wallen 1999, 16.) 

Huippu-urheilu muodostaa median ja markkinoiden kanssa tiiviin kolmiyhteyden, jonka kaikki 

osapuolet ovat toisistaan riippuvaisia (Ilmanen ym. 2004, 15-17). Tämän kolmiyhteyden voidaan 

katsoa toimivan myös paikallisella tasolla – tosin huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. 

Urheilujournalismi tavoittelee yleisöjä, joita myydä mainostajille. Urheiluorganisaatiot puolestaan 
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hakevat hyvää julkisuutta, jota kautta tämä yleisö löytää maksaviksi asiakkaiksi urheilutapahtumiin 

– siis katsojiksi ja faneiksi. 

Virtapohja (1999) puhuu mediaurheilun rotaatiomallista. Media uutisoi jatkuvasti näyttävämmin ja 

isommin otsikoin (huippu-)urheilusta kasvattaakseen yleisöjään. Yritykset puolestaan kiihdyttävät 

rotaatiota syytämällä rahaa mediaurheilun järjestelmään. Urheilijat puolestaan motivoituvat 

entisestään kilpaillessaan julkisuudesta ja rahasta. Tämän sirkuksen kiihtyvä liike puolestaan 

kasvattaa jatkuvasti yleisön kiinnostusta. (emt., 62.) 

Urheiluorganisaatioiden ja mediaorganisaatioiden välillä vallitsee siis tietynlainen symbioosi. 

Kinkeman ja Harrisin (1998, 33) mukaan medialla on tässä suhteessa nykyään enemmän valtaa 

vaikuttaa urheiluorganisaatioihin ja -tapahtumiin kuin toisin päin. Mutta päteekö tämä näkemys 

median vallan lisääntymisestä myös paikallistasolla? 

 

4.5 Urheilun uusi hyvä kertomus 

Kun liikuntakulttuuri on pirstaloitunut ja median pääasiallisena mielenkiinnon kohteena oleva 

huippu-urheilu kaupallistunut, täytyy myös urheilun vanha kunnon hyvä kertomus kyseenalaistaa. 

Huippu-urheilun mediallistuminen ja markkinallistuminen ovat tarkoittaneet voimakasta irtiottoa 

perinteisestä vapaaehtoisuuteen perustuvasta urheilun kansalaistoiminnasta. Erilaiset huippu-

urheilun (lieve-)ilmiöt, kuten doping, väkivalta ja taloussotkut, ovat johtaneet siihen, että 

urheiluvaikuttajien on täytynyt kehittää nykyaikaa puhuttelevaa hyvää kertomusta. (Ilmanen ym. 

2004, 21.) Nykyajan medioituneen urheilun tärkeitä arvoja ovat muun muassa kilpailu, 

suorituskyky ja nationalismi. Näitä arvoja urheilujournalismi uusintaa, sillä tämän medioituneen 

urheiluideologian tapauksessa voidaan puhua jopa kulttuurisesta hegemoniasta. (Wenner 1998, 23.) 

Nationalismin merkitys on kuitenkin joidenkin tutkijoiden mukaan laskussa huippu-urheilun 

globalisaation myötä, sillä urheilusankaruuden perimmäisessä luonteessa on tapahtunut muutos. 

Urheilusankari ei enää keräile kultamitaleja kansakunnalleen, vaan itselleen. (Hemánus 1996, 114.) 

Suomi juostiin maailmankartalle viime vuosisadan alussa, mutta tänä päivänä urheilun merkitys 

maan kansainväliselle maineelle on mitätön. Kehittyvissä maissa urheilu voi kuitenkin yhä edelleen 

olla merkittävä tekijä – ehkä Etiopiaa juostaan tällä hetkellä samalla tavalla maailmankartalle kuin 

Suomea 100 vuotta sitten. Voidaankin kysyä, onko urheilulla suurempi vaikutus identiteettiin 

silloin, kun kyse on pienestä kansakunnasta tai paikkakunnasta. Onko esimerkiksi koripalloseura 

Bisonsin merkitys loimaalaisuuden kannalta suurempi kuin Topon merkitys helsinkiläisyyden? 
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Suomalaisten urheilutoimittajien mielestä urheilujournalismin tärkein tehtävä on Itkosen ym. (2008) 

mukaan uutisointi ja tuloksista tiedottaminen. Toiseksi tärkeimpänä tehtävänä he pitävät 

taustajuttujen tekemistä. Kolmanneksi tärkein tehtävä on kritiikin jakaminen. Muita tehtäviä ovat 

urheilutoimittajien mielestä lukijoiden kiinnostuksen ylläpito, puhtaan urheilun tukeminen, 

totuuden kertominen ja eettisen vastuun kantaminen. (emt., 62.) 

 

4.6 Urheilujournalismin kritiikkiä 

Urheilutoimittajien työhön vaikuttavat ristiriitaiset paineet. Urheilutoimittajien täytyy kyetä 

samanaikaisesti fanien edustamiseen, objektiiviseen kerrontaan, urheilun puolustamiseen ja 

kriittiseen tutkimiseen (Wenner 1998, 38). Yhteen suuntaan kumartaessaan urheilutoimittajat 

pyllistävät toiseen. 

Niinpä urheilutoimittajat ovatkin saaneet osakseen runsaasti laadullista kritiikkiä. Pänkäläisen 

(1998a, 35) mukaan suomalaiset urheilutoimittajat muun muassa välttävät tutkivaa journalismia, 

pitäytyvät vanhoissa näkökulmissa, puffaavat kritiikittömästi kilpaurheilua, pitävät naisurheilua 

miesurheilun varjossa ja nostavat varauksetta jalustalle uusia sankareita. Ylisen (1998, 21) mukaan 

urheilutoimittajat keskittyvät liiaksi tulosurheilusta raportoimiseen. Näin ollen he vähättelevät 

urheilun suhdetta muuhun yhteiskuntaan. Huhtamäki (1985) puolestaan on syyttänyt 

urheilutoimittajia tavanomaisuudesta, liiallisesta sidonnaisuudesta urheilun järjestelmään ja 

hampaattomuudesta. Urheilujournalismi on myös arvosteltu kritiikittömäksi, epäanalyyttiseksi ja 

nationalistiseksi. Eniten urheilujournalisteja on siis arvosteltu kykenemättömyydestä urheilun 

kriittiseen analyysiin. 

Urheilussa on kuitenkin katsottu olevan paljon kritisoitavaa. Hemánuksen (1985, 11) mukaan 

urheilua on joskus voitu pitää muita yhteiskunnallisen elämänä alueita puhtaampana ilmiönä, mutta 

nykypäivänä tämän urheilun hyvän kertomuksen ylläpitäminen olisi valehtelua. Pänkäläisen (1998a, 

5) mukaan urheilujournalismi voisi puuttua esimerkiksi väkivallan ihannointiin, taloussotkuihin ja 

lääketieteen kyseenalaisiin keinoihin. Koska urheilusta löytyy arvosteltavaa, tilausta olisi myös 

kriittiselle urheilujournalismille. Perko (2001, 21) luettelee urheilun ongelmiksi lisäksi huippu-

urheilun epädemokraattisuuden, urheilijoiden esineellistämisen, alkoholin ja tupakan 

mainostamisen ja kiihkonationalismin. Kanervan (2006, 9) mielestä urheilumedia ei voikaan enää 

pakoilla vahtikoiran vastuutaan. 
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Syitä urheilun kriittisen analyysin puuttumiseen on nähty olevan useita. Kenties suurimpana syynä 

on pidetty urheilukirjoittamisen perinnettä ja historian saatossa syntynyttä symbioottista suhdetta 

urheilun järjestelmään. Hemánuksen (1996, 112) mukaan urheilutoimittajien tausta urheilun 

järjestelmän sisällä on synnyttänyt riippuvuutta median ja muun urheilun järjestelmän välille. 

Pänkäläinen (1998b, 161) näkee urheilujournalismin olevan journalismin lajeista kaikkein 

voimakkaimmin sidoksissa kuvailemaansa ilmiöön. Urheilutoimittajien intressit kohtaavat 

urheiluelämän intressien kanssa; toimittajat ja kohteet edustavat ikään kuin samaa puoluetta.  Tästä 

johtuen he välttelevät sellaisten aiheiden käsittelemistä, jotka ovat kiusallisia urheiluliikkeen 

kannalta, vaikeasti todennettavissa tai poikkeavat totutusta. (Pänkäläinen 1998c, 59-60.) Tällaiseen 

kulttuuriin kriittisyys istuu huonosti. Urheilulle kielteisten asioiden käsittely vaatisi huomattavasti 

enemmän ponnistuksia toimittajilta kuin vanhojen totuttujen rutiinien noudattaminen. Tässä 

suhteessa urheilujournalismi poikkeaa muista journalismin lajeista. Urheilujournalismin perinne ei 

kanna mukanaan muulle uutisjournalismille tyypillistä kriittistä asennetta. 

Toimittajien riippumattomuus lähteistä ja kirjoittelun kohteesta on journalismin luotettavuuden 

peruspilareita. Urheilutoimittajat ovat kuitenkin useimpia kollegoitaan enemmän sidoksissa 

kuvaamaansa kohteeseen, sillä urheilujournalismi liikkuu ahtaasti rajattavissa olevan aihealueen 

sisällä. (emt.) Nämä symbioottisen suhteen ongelmat saattavat vain korostua paikallistasolla. 

Paikalliset lehdet kannattavat oman kylän joukkueita, ja urheilutoimittajat ovat usein ystävystyneet 

lähteiden kanssa. Voi olla vaikea arvostella henkilöä, johon todennäköisesti törmää pian 

lähikaupassa tai viimeistään seuraavassa ottelussa. 

Brittiläisen tutkivan reportterin Andrew Jenningsin (Virtapohja 1998, 69) mielestä juuri tämä 

läheinen suhde lähteisiin on yksi suurimmista syistä urheilujournalismin heikkoon laatuun. Tästä 

johtuen urheilutoimittajat eivät kerro yleisölle kaikkea, mitä he tietävät. Lisäksi Jenningsin mukaan 

urheilutoimittajien taso on heikko, koska he ovat laiskoja, haluttomia esittämään kysymyksiä ja 

luottavat sokeasti lehdistötiedotteisiin.  

Myös Ylisen (1998, 21) mukaan urheilujournalismin epäanalyyttisyyteen on syynä 

urheilutoimittajien laiskuus. Kriittisyys ja analyyttisyys vaativat kovaa työtä, ja otteluselostuksia 

kirjoittamalla pääsee helpommalla. 

Koulutuksen puutteen on nähty olevan myös syy urheilujournalismin kritiikittömyyteen ja 

epäanalyyttisyyteen. Urheilutoimittajien koulutustaso on perinteisesti olut varsin alhainen. Suurin 

osa työskentelee ylioppilaspohjalla, ja harvalla on perinteisesti ollut korkeakoulu- tai opistotasoisia 
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opintoja. (Pänkäläinen 1998a, 7.) Paikallislehtitoimittajilla korkeakouluopinnot ovat perinteisesti 

olleet harvinaisia. 

Myös liiketaloudellisten intressien on katsottu vaikuttavan siihen, etteivät urheilutoimittajat kirjoita 

kriittisesti. Pänkäläisen (1998a, 5) mukaan urheilujournalismi on liiketaloudellisen 

hyödyntavoittelun työkalu. Arponen (1998, 28) näkee urheilun osana suurta bisnestä ja 

viihdeteollisuutta. Kanerva (2006, 9) esittelee Andrewsin (2006) ajatuksen, jonka mukaan suuret 

taloudelliset intressit vaikuttavat väistämättä siihen, miten media kuvaa urheiluelämää. Näin ollen 

kaikki urheilutoimittaminen ei etene journalismille asetetun yhteiskuntavastuun mukaisesti. Tämä 

ongelma korostuu, kun medioilla itsellään on vahva intressi urheilutapahtumiin sponsoroinnin 

kautta tai lähetysoikeuksien haltijana. Esimerkiksi MTV3 on yleensä puffannut formulaa tuutin 

täydeltä. Suomen jääkiekkomaajoukkueen otteluiden lähetysoikeudet siirtyivät MTV3:lle vuonna 

2011, jonka jälkeen kanavan yli on hyökynyt kiekkotsunami.  

Kari Koljonen ja Heikki Heikkilä (2002) selvittivät urheilutoimittajien tuntemuksia Lahden doping-

skandaalin jälkeen. Enemmistö vastanneista tunnusti kokeneensa tapauksen johdosta pahaa oloa 

(emt. 102.) Tämä johtaakin pohtimaan, missä muussa journalismin lajissa urheilutoimittaja pettyisi 

suuren uutisen sattuessa kohdalle. Taloustoimittaja tuskin pettyisi saadessaan uutisoida lahjuksia 

ottaneesta yritysjohtajasta. Päinvastoin, tällaisten tapauksien aikaan toimittajat yleensä tuntevat 

tekevänsä merkityksellistä työtä. 

Toki urheilutoimittajatkin voivat olla kriittisiä. Monesti urheilutoimittajien kriittisyys on kuitenkin 

ollut kohdetta vahvistavaa kritiikin arkipäiväistymistä. Urheilun epätoivottuja ilmiöitäkin kutsutaan 

lieveilmiöiksi, ikään kuin ne olisivat täysin urheilun puhtaasta perusolemuksesta irrallaan olevia 

asioita. Lieveilmiöistä puhuttaessa tavallaan puhdistetaan aitoa urheilua jostain siihen 

kuulumattomasta. Esimerkiksi käy hyvin doping. Paha doping halutaan erottaa hyvästä urheilusta, 

nähdä se lieveilmiönä. Urheilun järjestelmä säilyy puhtaana, kun suhmuroinnit leimataan 

lieveilmiöiksi. (Vettenniemi 2006, 12-16.) 

Ilmasen ym. (2008, 18) mukaan mediajärjestelmä on kriittinen vain yhteisöllisesti hyväksyttyjen 

aiheiden asettamissa rajoissa. Yleisimmin urheilutoimittajat yltyvätkin arvosteluun tappioita 

kritisoidessaan - oikeasti vahingolliset aiheet rajataan julkisuuden ulkopuolelle. Yleensä journalismi 

käsittelee nimenomaan julkisuuteen tarkoitettuja aiheita, sillä salattuun materiaaliin voi olla hankala 

päästä käsiksi (Kuutti 1995, 50). Jos haluaisimme tietää kaiken urheilun järjestelmästä, täytyisi 

meidän edellyttää urheilutoimittajilta tutkivaa journalismia (Ilmanen ym. 2008, 23). 
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Kuitenkin joidenkin tutkijoiden mielestä urheilujournalismi on ottanut etäisyyttä urheilun 

järjestelmään ja ryhtynyt kriittisemmäksi. Esimerkiksi Virtapohjan (1998, 242) mielestä tämä 

käänne tapahtui 1980-luvulla doping-tapausten yhteydessä. Savelan (1991, 117) mukaan 

urheilujournalismi on ottanut etäisyyttä huippu-urheilun järjestelmään, mikä onkin johtanut 

kriittisten ja analyyttisten juttujen yleistymiseen. MacNeillin (1998, 103) mielestä urheilutoimittajat 

ovat kasvaneet sylikoirista kohti räksyttäviä vallan vahtikoiria. Toinen asia kuitenkin on se, mitä 

paikallistasolla on tapahtunut. Pienellä paikkakunnalla lehden tekemisen realiteetit ovat nimittäin 

tyystin toiset.  

Lopuksi vielä Suomen Urheilulehdessä julkaistu Lauri Pihkalan sitaatti vuodelta 1922 (Arponen 

1998, 28).   

Meidän on irtauduttava käsityksestä, että urheiluselostusten pitäisi olla jonkinlaisia kiitos- ja ylistysvirsiä. 

Henkilöitä ja mukavuuttamme silmällä pitäen olemme tottuneet käyttelemään kovin säästeliäästi 

varsinaista arvostelua. Sehän on vain omiaan aiheuttamaan ”vastalauseita” ja ”vakavia vastalauseita”. 

Tämä ei kelpaa; asia etualalle, kiitos annostelun alaiseksi ja parhaimmissakin tapauksissa vain 

maustimeksi sekoitettuna mukaan arvosteluun, jonka sananmukaisesti tulee olla ensi sijassa heikkouksien 

ja parantamisen mahdollisuuksien osoittamista. 

Kommentista on kulunut pian sata vuotta, mutta yhä edelleen urheilutoimittajat painivat saman 

ongelman kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

5 Tutkimusasetelma 

Kaikilla tutkimuksilla on olemassa tarkoitus, joka ohjaa tutkimuksen strategisia valintoja. 

Perusjaotteluna voidaan pitää jakoa kartoittavaan, kuvailevaan, selittävään ja ennustavaan 

tutkimukseen. Yhteen tutkimukseen voi sisältyä myös useampia tarkoituksia. (Hirsjärvi ym. 1997, 

131.) 

Oma tutkimukseni on sekoitus kuvailevaa ja selittävää tutkimusta. Kuvailevan tutkimuksen 

tarkoitus on muun muassa dokumentoida ilmiöiden olennaisia ja kiinnostavia piirteitä. Selittävä 

tutkimus puolestaan etsii selitystä tilanteelle (tai ongelmaan), ja tunnistaa todennäköisiä syy-

seurausketjuja. Tutkimukset, joiden tarkoitus on kuvaileva tai selittävä, voivat olla joko 

kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti toteutettuja. (emt., 136.) Itse yhdistelen tutkielmassani 

kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

 

5.1 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistäminen 

Tutkimuksen luonteen ja menetelmien jakaminen jyrkästi kahtia kvantitatiiviseen (määrälliseen) ja 

kvalitatiiviseen (laadulliseen) tutkimukseen on varsin yleistä. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 

tutkimuksen eroja on kuvattu ainakin näin: Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan 

suhde on etäinen, kvalitatiivisessa tutkimuksessa läheinen. Kvantitatiiviset menetelmät tuottavat 

pinnallista mutta luotettavaa tietoa, kun taas kvalitatiiviset menetelmät tuottavat syvällistä mutta 

huonosti yleistettävää tietoa. Tutkimusasetelma on kvantitatiivisessa tutkimuksessa strukturoitu ja 

kvalitatiivisessa strukturoimaton. Tutkimuksen luonne on määrällisessä tutkimuksessa teoriaa 

varmistava ja laadullisessa tutkimuksessa teoriaa luova. Kvantitatiivinen tutkimus on suosinut 

koeasetelmia ja numeerisessa muodossa ilmaistavaa aineistoa sekä tämän aineiston tilastollisia 

analyysimenetelmiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on puolestaan usein vältetty suoraviivaisesti 

selittäviä tutkimusasetelmia ja hankittu aineistoa esimerkiksi osallistuvan tai ulkopuolisen 

havainnoinnin tai kulttuurituotteiden (tekstit, kuvat, äänet) keräämisen kautta. Näitä aineistoja on 

puolestaan analysoitu esimerkiksi tekstintulkinnallisia, diskurssianalyyttisia, fenomenologisia tai 

etnografisia tutkimusotteita ja metodeja hyödyntämällä. Nämä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 

tutkimuksen karkeat jaottelut hahmottavat yleislinjoja, eivätkä auta paljoa käytännön tutkimuksessa. 

(Hirsjärvi ym., 1997, 131.) 
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Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus eivät lukuisista eroistaan huolimatta ole välttämättä 

toistensa vastakohtia. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välistä raja-aitaa voidaan 

rikkoa hyödyntämällä molempia tutkimusotteita ja niille perinteisiä menetelmiä samassa 

tutkimuksessa. Määrällinen ja laadullinen lähestymistapa voivat täydentää toisiaan myös omassa 

tutkielmassani.  

Hirsjärven ym. (1997) mukaan määrällinen ja laadullinen tutkimus voivat täydentää toisiaan usealla 

tapaa. Kvantitatiivisella analyysilla voidaan esimerkiksi luoda edellytyksiä kvalitatiivisen analyysin 

tekemiselle. (emt., 133.)  Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 28) mukaan kvalitatiivisia tuloksia voidaan 

käyttää myös kvantitatiivisten tulosten selittämiseen. Itse aion käyttää kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä selvittääkseni, minkälaisia juttuja paikallislehtien urheilusivuilla esiintyy ja 

onko paikallislehden urheilujournalismi kriittistä. Tämän lisäksi aion käyttää kvalitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä selvittääkseni, mitkä tekijät vaikuttavat paikallislehtien urheilutoimittajien 

työhön. Mikä siis tekee paikallislehtien urheilujournalismista sellaista kuin se on? 

 

5.2 Aineisto 

Sain Paikallismediat Oy -nimiseltä markkinointiketjulta 142 suomalaisen paikallislehden 

yhteystiedot. Lähetin kaikkiin toimituksiin sähköpostiviestin, jossa kerroin 

tutkimussuunnitelmastani. Tavoitteenani oli alun perin saada kontakti noin kymmenkuntaan 

urheiluaineistosta vastaavaan toimittajaan. Lopulta sain sovittua tapaamisen  yhdeksän toimittajan 

kanssa. Heistä viisi oli vakituisia toimittajia ja neljä vakituisia avustajia. Kaikki toimittajat mielsivät 

itsensä urheilutoimittajiksi, vaikka eivät välttämättä kokopäiväisesti urheilutoimittajan töitä 

tehneetkään.  

Keräsin aineiston toukokuussa 2011. Pääasiassa haastateltaviksi valikoitui toimittajia Etelä- ja 

Keski-Suomesta, sillä jouduin matkustamaan omalla kustannuksellani. Teemahaastattelut kestivät 

vajaasta tunnista vajaaseen kahteen, toimittajasta riippuen. Yhteensä haastatteluiden tekemiseen 

kului aikaa noin kaksi viikkoa, litterointiin toiset kaksi. 

Kvantitatiivinen aineistoni koostuu paikallislehtien urheilujutuista. Pyysin jokaista haastateltavaa 

lähettämään viisi oman lehtensä numeroa. Tarkasteltavia paikallislehtiä oli yhdeksän, ja näiden 

lehtien numeroita yhteensä 45. Kaikki numerot olivat ilmestyneet vuonna 2011. Kvantitatiiviseen 

aineistoon laskin kaikki näissä numeroissa julkaistut tulokset ja urheilujutut, pää- ja 
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mielipidekirjoituksia myöten. Tarkasteltavia juttuja kertyi 216. Kuvat ja nettiaineiston rajasin 

kokonaan pois määrällisen tarkastelun piiristä. 

 

5.3 Menetelmänä teemahaastattelu 

Käytin kvalitatiivisen aineiston hankinnan metodina teemahaastattelua. Ymmärrän 

teemahaastattelun Hirsjärven ja Hurmeen (2001) tapaan puolistrukturoituna menetelmänä, jossa 

haastateltavan kanssa keskustellaan tietyistä ennalta määritellyistä teemoista. Teemahaastattelusta 

puuttuu kysymysten tarkka järjestys ja muotoilu, joka on strukturoidulle haastattelulle ominaista. 

Toisaalta se ei ole aivan niin vapaamuotoinen kuin syvähaastattelu. Teemahaastattelu tarjoaa 

mahdollisuuden lisäkysymyksiin, selvennyksiin ja esimerkkien saamisiin. Teemahaastattelu antaa 

haastateltavalle mahdollisuuden tuoda asioita esille mahdollisimman vapaasti, sillä haastateltava on 

tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. (emt., 47-48.)  

Hirsjärvi ja Hurme (2001) määrittelevät haastattelun keskusteluksi, jolla on ennalta määrätty 

tarkoitus. Tavoitteenani oli haastatteluiden pitäminen mahdollisimman keskustelunomaisina. Silti 

pyrkimykseni oli ohjailla keskustelun suuntaa.  

Hylkäsin lomakehaastattelun aineistonkeruun menetelmänä, sillä en olisi päässyt kasvotusten 

haastateltavien kanssa. Ryhmähaastattelu olisi ollut yksilöhaastatteluita vaivattomampi (ja 

taloudellisempi) tapa toteuttaa tutkimus. Ryhmähaastattelussa haastateltava ei kuitenkaan voisi 

välttämättä puhua yhtä vapautuneesti kuin kahdenkeskisessä keskustelussa.  

 

5.4 Sisällönanalyysi ja sisällön erittely  

Käytän aineiston analyysin menetelmänä sekä sisällön erittelyä että sisällönanalyysia. Usein termejä 

on käytetty toistensa synonyymeinä, mutta teen tutkielmassani Sarajärven ja Tuomen (2003) tavoin 

eron näiden kahden välille. Sisällön erittely tarkoittaa sellaista analyysia, jossa pyritään kuvaamaan 

kvantitatiivisesti aineiston sisältöä. (emt., 106-108.) Pyrin sisällön erittelyä menetelmänä käyttäen 

määrittelemään, minkälaisia juttuja paikallislehtien urheilusivuilla esiintyy. Lasken paikallislehtien 

urheilusivuilla esiintyvät jutut ja luokittelen ne juttutyypeittäin. Olen kiinnostunut myös siitä, 

kertovatko paikallislehdet urheilujournalismin perinteen mukaisesti lähinnä miesten huippu- ja 
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kilpaurheilusta vai laajemmin liikuntakulttuurin eri ilmiöistä. Tämän jälkeen tarkastelen, miten 

paljon kriittisiä juttuja lehtien urheilusivuilta löytyy.  

Sisällönanalyysilla Sarajärvi ja Tuomi (2003) tarkoittavat yritystä kuvata dokumenttien sisältöä 

sanallisesti. Dokumentti voi olla esimerkiksi haastattelu tai paikallislehden urheilujuttu – oikeastaan 

mikä tahansa kirjallinen materiaali. Sisällönanalyysi onkin tekstinanalyysia, jossa etsitään tekstin 

merkityksiä. (emt., 105-108.) Kun olen laskenut, kuinka paljon kriittisiä juttuja paikallislehtien 

urheilusivuilla esiintyy, pyrin tarkastelemaan niiden kriittisyyttä lähemmin. Arvostellaanko jutuissa 

vain esimerkiksi huonon pelin pelannutta maalivahtia vai kohdistuuko kritiikki isompiin paikallisen 

urheiluelämän ongelmiin? 

Teemahaastatteluita puran aineistolähtöisen laadullisen analyysin keinoin. Tätä menetelmää 

käytettäessä tavoitteena on saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa, jonka jälkeen 

on johtopäätöksien tekemisen vuoro (emt., 105). Aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä, ja analyysin 

tarkoitus on luoda selkeä kuvaus tästä ilmiöstä. Laadullisen aineiston analyysi käsittää monia 

vaiheita alkaen aineiston keruusta ja päätyen tulosten esittämiseen. (emt., 115.) Hirsjärven ja 

Hurmeen (2001, 143) mukaan tavoitteena on edetä aineiston lukemisesta aineiston luokitteluun ja 

erittelyyn ja lopulta synteesiin, joka luo kokonaiskuvaa ja esittää tutkittavan ilmiön uudessa 

perspektiivissä. Päämääränä ovat onnistuneet tulkinnat, joissa ei tyydytä ainoastaan näkyvissä 

olevan tarkasteluun (emt, 137). 

 

5.5 Tutkimuksen tekeminen on valintoja 

Tutkimuksen tekeminen on jatkuvia valintoja. Tätä tutkielmaa lukevan kannalta onkin olennaista 

tietää, minkä takia olen päätynyt nostamaan tiettyjä teemoja esille aineistosta. Joku toinen 

aineistoon syventynyt henkilö olisi voinut tehdä toisenlaisia johtopäätöksiä. Vaikka pyrin 

päättelyssäni ja tulkinnoissani induktiivisuuteen eli aineistolähtöisyyteen, on aineiston tulkinta aina 

subjektiivista. Niinpä pyrin valaisemaan tekemiäni valintoja ja tuomaan ne näin myös muiden 

arvioitavaksi. 

Tavoitteenani on selvittää, minkälaista urheilujournalismia paikallislehdissä tehdään, vastaako 

paikallistoimittajien käsitys hyvästä journalismista alan yleisesti hyväksyttyjä ihanteita ja 

kohtaavatko ihanne- ja arkijournalisti paikallislehtien urheilutoimittajien työssä. Nämä 

tutkimuskysymykseni ohjasivat minua aineiston analyysissa. 
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Olen jakanut tutkimuksen empiirisen osion kolmeen kappaleeseen. Seuraavassa eli kuudennessa 

kappaleessa luon katsauksen paikallislehtien määrälliseen sisältöön. Seitsemännessä kappaleessa 

tarkastelen paikallislehtien urheilutoimittajien teemahaastatteluissa usein esille nousevia teemoja. 

Kahdeksannessa kappaleessa pyrin tekemään johtopäätöksiä ja luomaan tutkittavasta ilmiöstä 

kokonaiskuvaa. 

Aineiston määrällinen analyysi on varsin karkea, mutta mielestäni tarpeellinen osa tätä tutkimusta. 

Se pohjustaa paikallislehtien urheilutoimittajien teemahaastatteluiden tarkastelua. Pyysin 

paikallislehtien urheilutoimittajia lähettämään minulle viisi oman lehtensä tuoretta numeroa. Päätin 

tarkastella kaikkia näissä lehdissä esiintyviä urheilujuttuja, sillä halusin luoda yleiskuvan 

paikallislehtien urheilujournalismista. Yhteensä tarkasteltavia urheilujuttuja kertyi 216. Päädyin 

laskemaan aineistosta muutamia asioita. Urheilujournalismin on sanottu muuttuneen puhtaasta 

tapahtumia referoivasta ja selostavasta journalismin lajista analyyttisemmaksi ja 

monipuolisemmaksi. Päätinkin laskea paikallislehtien urheilusivuilla esiintyvät juttutyypit. Lisäksi 

urheilujournalismia on kritisoitu liiallisesta keskittymisestä aikuisten miesten huippu-urheiluun. 

Niinpä selvitin, raportoidaanko paikallislehdissä liikuntakulttuurista laajemmin. Kriittisyyden 

puuttumisen on nähty olevan sekä paikallisjournalismin että urheilujournalismin suurimpia 

ongelmia. Laskin, kuinka paljon paikallislehdissä esiintyy kriittisiä juttuja. Tarkastelin myös 

lähemmin sitä, minkälaisia nämä kriittiset jutut olivat. Jos olisin kerännyt aineistoa pidemmältä 

ajalta, olisin voinut tarkastella myös muita asioita. Olisin voinut tutkia sitä, mistä lajeista lehdissä 

raportoidaan ja pääsevätkö samat lähteet usein ääneen. Aineistoni ei kuitenkaan ollut ajallisesti 

riittävän kattava, jotta olisin voinut tarkastella näitä asioita. 

Onnistuin mielestäni luomaan teemahaastatteluita varten hyvän rungon. Tämä runko ohjasi myös 

työni myöhempiä vaiheita. Hahmottelin neljä teemaa: toimittajien suhde urheiluun, suhde 

paikallisyhteisöön, suhtautuminen journalismiin sekä toimitusten arkiset käytännöt. Lyhyet 

perustelut juuri näiden teemojen tärkeydestä lienevät paikallaan. Toimitusten arkisten käytäntöjen 

tarkasteleminen on oleellista, koska toimituskäytännöt ohjaavat toimittajia työssään ja vaikuttavat 

mediasisältöihin. Paikallislehtitoimittajien suhdetta levikkialueeseen on pidetty tiiviinä, samoin 

kuin urheilutoimittajien suhdetta urheiluun. Nämä poikkeuksellisen läheiset suhteet saattavat 

hyvinkin vaikuttaa siihen, miten journalistit tekevät toimituksellisia valintoja ja suhtautuvat 

journalistisiin ihanteisiin sekä arvoihin. Kysymys paikallislehtien urheilutoimittajien 

suhtautumisesta journalismiin puolestaan on olennainen, jotta voidaan selvittää kaksi asiaa: mikä on 

heidän mielestään ihanteellista journalismia ja yltävätkö he vastaamaan näihin journalistisiin 

ihanteisiin? Nämä luokittelut ohjasivat minua myös analyysiin ryhtyessäni – välillä ehkä liiaksikin. 
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Toisaalta mielestäni nimenomaan näiden teemojen läheinen tarkastelu oli olennaista 

tutkimuskysymyksiini vastaamisen kannalta. Niinpä päätin pitää kyseiset neljä teemaa myös 

väliotsikoina seitsemännessä kappaleessa, jossa erittelen teemahaastatteluiden satoa. Jaoin 

haastateltavien vastaukset teemojen alle, jonka jälkeen pyrin etsimään kustakin teemasta usein esille 

nousevia asioita. Tätä erittelytyötä ohjasivat asettamani tutkimuskysymykset. 

Sisällönanalyysilla toteutettuja tutkimuksia on kritisoitu monesti tietynlaisesta keskeneräisyydestä. 

Vaikka analyysi on kuvattu tarkasti, johtopäätösten tekeminen on jäänyt puolitiehen. (Sarajärvi & 

Tuomi 2003, 105.) Minunkin on syytä varoa, etten esittele uudelleen järjestettyä aineistoa tuloksina. 

Tutkijan tavoitteena on oltava sellaisten piirteiden löytäminen, jotka eivät suoranaisesti ole 

aineistossa lausuttuna. Jätän pääasiassa tulkintojen tekemisen kahdeksanteen kappaleeseen. 
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6 Paikallislehtien urheilujournalismi määrällisesti 

Pyrin tässä kappaleessa selvittämään, minkälaista urheilujournalismia paikallislehdissä tehdään. 

Vasta tämän jälkeen voin analysoida urheilutoimittajien teemahaastatteluita ja vastata 

kysymykseen: minkä takia paikallislehtien urheilujournalismi on sellaista kuin se on?  

Aluksi jaottelen kaikki urheilujutut juttutyypeittäin viiteen pääluokkaan. Tämän jälkeen tarkastelen 

sitä, raportoidaanko paikallislehdissä urheilujournalismin perinteen mukaisesti pääasiassa aikuisten 

miesten huippu-urheilusta vai tasapuolisemmin koko liikuntakulttuurin kentältä? Lopuksi lasken 

kaikki kriittiseen sävyyn kirjoitetut jutut ja tarkastelen näitä kriittisiä kirjoituksia lähemmin. 

Harkitsin aluksi esimerkiksi myös eri lajien saaman näkyvyyden vertailua, mutta päädyin jättämään 

tämän analyysin pois tutkielmasta. Aineistoksi ei olisi tällöin riittänyt otos lyhyeltä ajanjaksolta. 

Juttuja olisi pitänyt kerätä käytännössä vuoden ympäri, jotta kesä- ja talvilajit olisi voitu huomioida 

yhtä lailla. 

Osalla paikallislehdistä  urheilujutut olivat erillisen otsikon alla, osalla ripoteltuna ympäri lehteä. 

Joillain lehdillä käytäntö vaihteli numerosta riippuen. 

 

6.1 Paluu urheilujournalismin juurille 

Lajittelen urheilujutut juttutyypeittäin viiteen pääluokkaan: tuloksiin, uutisiin, palvelujuttuihin, 

feature-juttuihin ja kommentteihin. Tässä lokeroinnissa lainaan ajatuksia sekä Röngän (1989, 32-34 

& 43-44) että Koljosen (2000, 26) luokittelurungoista. 

En laske jokaista lehteen painettua tulosta omaksi jutukseen, vaan pidän saman otsikon alle 

taitettuja tuloksia aina yhtenä juttuna. Niinpä urheilusivuilla voi olla tuloksia lukuisista eri 

kilpailuista, mutta vain yksi tulosjuttu. 

Uutisiksi luokittelen tekstit, joissa esitellään, selostetaan tai referoidaan vastikään olleita otteluita ja 

kilpailutapahtumia. Isommissa lehdissä tällaiset uutisjutut ilmestyvät yleensä tapahtumaa 

seuraavana päivänä, mutta paikallislehtien harvemman ilmestymistahdin vuoksi uutisjututkin 

saattavat ilmestyä vasta päivien kuluttua. Koljosen (emt.) tapaan lasken uutisiksi myös jutut, joissa 

kerrotaan esimerkiksi loukkaantumisista, valinnoista ja nimityksistä. 

Uutisjuttujen lailla myös palvelujutut ovat yleensä aikaan sidottuja. Palveleviksi jutuiksi lasken 

Koljosen (emt.) tapaan mm. kalenteri- ja ennakkojutut. 
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Feature-jutut ovat vähemmän aika- tai tapahtumasidonnaisia kuin edellä luetellut juttutyypit. Niiden 

tekemistä voi myös pitää työläämpänä kuin uutis- tai palvelujuttujen, sillä niissä täytyy vastata 

paljon syvällisempiin kysymyksiin kuin kuka tai mitä. Featurejutut voivat olla esimerkiksi 

taustaselvityksiä, henkilöhaastatteluita, reportaaseja tai pakinoita. (emt.) 

Kommenteiksi lasken urheilutoimittajien omat kommentit ja kolumnit sekä urheilua käsittelevät 

pääkirjoitukset ja mielipidekirjoitukset. 

Urheilujournalismin alkuaikoina jutut olivat lähes yksinomaan selostuksia ottelun tai kilpailun 

kulusta (Pänkäläinen 1998a, 4). Suorituksia keskityttiin kuvailemaan itse urheilutapahtuman 

konkreettisuuden takia. Myös Koljosen (emt.) mukaan urheilujournalismin perustyyppi on ollut 

tiedottava juttu, jossa selostetaan pelin tai kilpailun tapahtumia. Tällaisen juttutyypin pohjalta ovat 

myös muut urheilun juttutyypit syntyneet.  

Koljonen (2000) tutki pro gradu -työssään Helsingin Sanomien urheilujournalismia vuosina 1973-

1998. Hän päätyi siihen johtopäätökseen, että tiedottavien uutisjuttujen määrä on 

urheilujournalismissa vähentynyt. Vastaavasti palvelujutut, kommentit ja featurejutut ovat 

yleistyneet. (emt. 27-29.) Myös Pänkäläisen (1998a, 4) mukaan urheilusuoritusten selostuksista on 

siirrytty viime vuosina yhä enemmän syventäviin taustaraportteihin. Itkosen ym. (2008) mukaan 

urheilujournalismi on muuttunut. Kirjoittajien mielestä puhtaan raportoinnin rinnalle on tullut 

ennakoivia, taustoittavia, teemoittavia, pohdiskelevia ja tutkivia urheilujuttuja. (emt., 11.) Iso 

kysymys ennen paikallislehtien urheilujuttujen luokitteluun ryhtymistä kuuluikin: onko 

tämänsuuntaista kehitystä nähtävissä myös paikallislehtien urheilumateriaalissa? 

Luokittelin yhteensä 216 urheilujuttua. Jo silmäillessäni paikallislehtiä alustavasti läpi kiinnitin 

huomiota siihen, kuinka vähän urheilusivuilla oli feature-juttuja; siis henkilöjuttuja, reportaaseja ja 

taustaselvityksiä. Silmiin pisti myös kommenttien ja kolumnien harvinaisuus. Aineiston 

kvantitatiivinen tarkastelu vahvisti ensimmäisellä silmäyksellä saamaani käsitystä.  
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Kaavio 1. Juttutyypit paikallislehtien urheilusivuilla. 

 

Aineiston perusteella ylivoimaisesti yleisin juttutyyppi paikallislehtien urheilujournalismissa oli 

uutisjuttu. Kolme juttua viidestä (yhteensä 136) täytti uutisen kriteerit. Palvelujuttuja (34) ja 

tuloksia (30) esiintyi urheilusivuilla seuraavaksi eniten. Feature-juttuja (11) ja kommentteja (5) 

paikallislehtien urheilusivuilla oli vähän.  

Paikallislehtien urheilujournalismia voi tämän tuloksen perusteella pitää kaavamaisena. Pänkäläisen 

(1998a, 6-7) mukaan urheilujournalismin kaavamaisuuteen on syynä urheilun kaavamaisuus. 

Urheilutapahtumat muistuttavat toisiaan vuodesta toiseen, ja niin tekevät urheilujututkin. 

Aineistoa tarkastelemalla voikin todeta, ettei isompien tiedotusvälineiden urheiluaineistossa 

havaittua muutosta ole (ainakaan vielä) paikallistasolla tapahtunut. Juttujen päällimmäisenä 

tarkoituksena näyttää olevan ennen kaikkea tiedottaminen – ei taustoittaminen, värittäminen tai 

kommentoiminen. Näitä viimeksi lueteltuja tehtäviä nykypäivän urheilujournalismin on nähty 

toteuttavan yhä terhakkaammin. 

 

6.2 Kilpaurheilu esillä 

Liikuntakulttuuri on pirstaloitunut viime vuosikymmeninä huippu-urheiluun, kilpaurheiluun ja 

kuntoliikuntaan. Näistä huippu-urheilu on muuttunut yhä enemmän kaupalliseksi liiketoiminnaksi 

ja osaksi kansainvälistä viihdeteollisuutta. Koska media, markkinat ja huippu-urheilu muodostavat 

tiiviin kolmiyhteyden, kiinnostaa liikuntakulttuurin osa-alueista urheilujournalismia eniten 

nimenomaan huippu-urheilu. (Hemánus 1997, 1; Ilmanen ym. 2004, 15-16.)  
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Huippu-urheilu on kuitenkin häviävän pieni osa liikuntakulttuuria. On arvioitu, että huippu-urheilun 

osuus koko liikuntakulttuurin kentästä on Suomessa vain viisi prosenttia. Suurin osa suomalaisesta 

liikuntakulttuurista onkin kilpaurheilua. (Ilmanen ym. 2004, 15.) 

Huippu- ja kilpaurheilun välillä on paljon yhtäläisyyksiä. Suurimpana erottavana tekijänä on se, että 

kilpaurheilu on perinteisesti kansalaislähtöistä, huippu-urheilu taas ammattimaista toimintaa. 

Huippu-urheilua määrittävänä kriteerinä pidän osallistumista kansainvälisen tason (tai kansallisen 

huipputason) kilpailutoimintaan. Kilpaurheiluna pidän kaikkea muuta urheilun kilpailutoimintaa. 

Kuntoliikuntaa puolestaan määrittää puuttuva kilpailullinen elementti.  

Urheilujournalismi on keskittynyt huippu-urheilusta raportoimiseen. Mutta miten on asian laita 

paikallislehdissä? Huippu-urheilijoita kun harvoin riittää lehden levikkialueella aivan tungokseksi 

asti. 

Kaavio 2. Liikuntakulttuurin osa-alueet paikallislehdissä. 

 

Paikallislehdissä huippu-urheilun osuus kaikesta uutisoinnista on melko pieni. Huippu-urheilua 

käsitteli kaikkiaan 25 juttua. Koska paikallisella tasolla huippu-urheilijoita ei ole paljoa, näyttävät 

urheilutoimittajat keskittyvän liikuntakulttuurin toiseksi mielenkiintoisimmasta kategoriasta eli 

kilpaurheilusta raportoimiseen. Noin kolme neljästä (yhteensä 167) paikallislehden urheilujutusta 

käsitteli kilpaurheilua. Tämä tulos ei ole yllätys. 

Yllätys sen sijaan on se, että kuntourheilu saa niin vähän palstatilaa paikallislehdissä. Vain 19 

urheilujuttua käsitteli kuntoliikuntaa, mitä paikallislehden tapauksessa voidaan pitää todella 

vähäisenä määränä. Paikallislehdet ovat niin lähellä lukijoitaan, että kuntoliikunnasta raportoimista 
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olisi voinut pitää niille luontevana. Kuusi juttua ei mahtunut mihinkään näistä kategorioista, vaan ne 

käsittelivät esimerkiksi urheilurakentamista.    

Koska urheilujournalismin perinteisen lellikin, huippu-urheilun, osuus liikuntakulttuurin koko 

kentästä on pieni, voidaan väittää seuraavaa: paikallislehdet tarjoavat tietyssä mielessä 

todellisemman kuvan suomalaisesta liikuntakulttuurista raportoimalla huippu-urheilun sijaan 

pääasiassa kilpaurheilusta.  

 

6.3 Sukupuolista ja ikäryhmistä tasapuolisemmin 

Urheilujournalismin perinne on paitsi huippu-urheiluun painottuva, myös hyvin miehinen. 

Ensimmäiset urheilukirjoitukset syntyivät Pänkäläisen (1998a, 5-6) mukaan urheilusta 

kiinnostuneiden miesten kynistä. Tämä perinne on jättänyt jälkensä urheilujournalismiin. Yhä 

edelleen ala on kovin miesvaltainen, ja jutuissakin miehet näyttelevät pääosaa. Vaikka naisetkin 

totta kai urheilua harrastavat, hallitsevat miesurheilijat julkisuutta. Naisurheilijat pääsevät 

parrasvaloihin vain ollessaan riittävän menestyneitä tai seksikkäitä. (emt., 6 & 23.) 

Urheilujournalismia onkin kritisoitu ankarasti siitä, että naisurheilua pidetään miesurheilun 

varjossa. Esimerkiksi Ylen Puoli seitsemän –ohjelmassa (16.11.2011) vieraillut urheilutoimittaja 

Kaj Kunnas kritisoi urheilujournalismia epätasa-arvoiseksi. Hän perusti kritiikkinsä arvioon, jonka 

mukaan koko maailman urheilujournalismista yli 90 prosenttia käsittelee miesten urheilua.  

Paikallislehtien urheilu-uutiset käsittelevät usein urheilutapahtumia, joissa lajeja tai sarjoja on sekä 

miehille että naisille. Tästä johtuen monessa jutussa käsitellään sekä miesten että naisten 

kilpaurheilua. Miesurheilusta kirjoitetaan silti paikallislehdissä naisurheilua enemmän. Kun miesten 

urheilusta kerrottiin 176 jutussa, naisurheilusta kerrottiin 124 jutussa. Kuudessa jutussa aiheet olivat 

sukupuolineutraaleja, jolloin ne liittyivät esimerkiksi urheilurakentamiseen. 
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Kaavio 3. Sukupuoli paikallislehtien urheilujutuissa. 

 

Naisurheilun lisäksi myös erityisryhmien urheilu on perinteisesti jäänyt journalistiseen paitsioon, 

kun huomio on keskittynyt miesten huippu-urheiluun. Esimerkiksi suurin osa suomalaisesta 

liikuntakulttuurista on kilpaurheilua, josta lasten ja nuorten urheilun osuus on suuri (Ilmanen ym. 

2004, 15).  Ilmasen ym. (1998, 69) mukaan suomalaiset urheilutoimittajat eivät pidä lasten ja 

nuorten urheilua niin kiinnostavana, että sille kannattaisi tilaa urheilusivuilta uhrata. Vaikka 

isommissa tiedotusvälineissä lasten ja nuorten urheilu jätetään usein huomioimatta, nostetaan sitä 

paikallislehdissä kiitettävän aktiivisesti esille. Aikuisten urheilua käsiteltiin yhteensä 155 jutussa, 

lasten ja nuorten urheilua 87 jutussa. 

Kaavio 4. Aikuisten urheilu vs. lasten ja nuorten urheilu. 

 

Syitä lasten ja nuorten urheilun laajaan näkyvyyteen paikallislehdissä on useita. Ensimmäinen on 

yksinkertaisen raadollinen: jos paikkakunnalla riittäisi raportoitavaa (miesten) huippu-urheilusta, 
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jäisi moni pienempi urheilukilpailu tai ottelu vähemmälle huomiolle. Monissa urheilu-uutisissa ja 

tulosjutuissa, kuten aiemmin jo mainitsin, selostetaan vastikään järjestettyjen urheilutapahtumien 

antia. Näissä jutuissa raportoidaan saman otsikon alla sulassa sovussa paitsi miesten ja naisten, 

myös aikuisten ja alaikäisten kilpaurheilusta. Tämä lienee osasyynä lasten ja nuorten urheilun 

laajaan näkyvyyteen. Lisäksi yksi syy on se, että monessa tapauksessa aktiiviset vanhemmat tai 

valmentajat kirjoittavat peleistä paikallislehteen. 

 

6.4 Kriittisyys kiven alla 

Erityisen kiinnostunut olen tämän tutkielman puitteissa tutkimaan sitä, voivatko paikallislehtien 

urheilutoimittajat kirjoittaa kriittisesti. Sekä paikallis- että urheilujournalismia on arvosteltu 

kykenemättömyydestä kritiikkiin. Urheilussa on kuitenkin paljon kritisoitavaa, ja 

urheilutoimittajienkin pitäisi pystyä omaksumaan vahtikoiran rooli.  

Kriittisiksi laskin kaikki urheilujutut, jotka pitivät sisällään arvostelua. En tehnyt eroa erilaisten 

kriittisyyden muotojen välille. On kuitenkin selvää, että on eri asia arvostella huonosti pelannutta 

joukkuetta kuin kaivaa esille isompia paikallisen urheiluelämän ongelmia. Niinpä tarkastelen näitä 

kriittisiä urheilujuttuja vielä lähemmin tämän kappaleen lopuksi. 

Aineiston tarkastelu vahvisti ennakko-oletuksiani siitä, ettei paikallislehtien urheilujournalismi ole 

kriittistä. Vain äärimmäisen harvaa paikallislehden urheilujuttua voi kutsua kriittiseksi. Aineistosta, 

joka kaikkiaan käsitti 216 juttua, kriittisiä oli ainoastaan 12. Näistä kriittisistä jutuista seitsemän oli 

yhden ja saman lehden sivuilta, siis yhden ja saman toimittajan kirjoittamia.  

Kaavio 5. Löytyykö kriittisiä juttuja?
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Kriittisistä jutuista kuusi käsitteli huippu-urheilua ja viisi kilpaurheilua. Yksikään kriittinen juttu ei 

käsitellyt kuntoliikuntaa. Yksi kriittinen juttu ei mahtunut näihin kategorioihin. Se käsitteli 

liikuntatoimenjohtajan eroa.  

Alla olevassa taulukossa olen eritellyt kriittiset jutut niiden aihepiirin lisäksi sen perusteella, mihin 

juttutyyppiin olen ne luokitellut kuuluviksi.  Kriittisistä jutuista kymmenen oli uutisia ja kaksi 

kommentteja. Suluissa on juttujen kokonaismäärä aineistosta. 

Kaavio 6. Kriittiset urheilujutut eriteltyinä. 

 Huippu-urheilu 

(25) 

Kilpaurheilu 

(167) 

Kuntoliikunta 

(19) 

Muut (6) 

Uutisjuttu (136) 5 4 - 1 

Palvelujuttu (34) - - - - 

Tulosjuttu (30) - - - - 

Feature-juttu 

(11) 

- - - - 

Kommentti (5) 1 1 - - 

 

Aineiston perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että huippu-urheilijoita ja huippu-urheiluun liittyviä 

ilmiöitä kritisoidaan kilpaurheilua ja kuntoliikuntaa herkemmin. Huippu-urheilua käsiteltiin 

ainoastaan 25 jutussa, joista peräti kuusi oli kriittisiä. Samaan aikaan kilpaurheilua käsiteltiin 167 

jutussa, ja kriittisiä jutuista oli ainoastaan viisi. Taas on kuitenkin huomattava, että viisi kuudesta 

huippu-urheilua käsitelleestä kriittisestä jutusta oli lähtöisin saman kirjoittajan kynästä. 

Yli puolessa kriittisistä urheilujutuista arvostelu kohdistui paikallisen urheilujoukkueen 

suoritukseen. Yhteensä tällaisia juttuja oli seitsemän. Urheilujournalismissa kärkkäin kritiikki onkin 

perinteisesti kohdistunut tappioiden ruotimiseen, ei isompien urheiluelämän ongelmien puimiseen. 

Mielenkiintoista on, ettei yksilöurheilijoita jutuissa kritisoitu lainkaan. Joukkuetta lienee helpompi 

arvostella kollektiivina, kun taas yksilölajeissa kritiikki voi osua turhan kipeästi yhteen ja ainoaan 

henkilöön. Seuraavassa poimintoja näistä kriittisistä otteluselostuksista: 

Toisella jaksolla alkoi vaivata sama tauti kuin koko kauden ajan, eli virheitä, virheitä, virheitä... 
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Aggressiivisuutta olisi pitänyt löytyä peliotteista kuuman käytöksen sijaan, jotta vastustajan 

tasoinen joukkue olisi ollut voitettavissa. 

...joukkue kadotti selvän kuuden pisteen johtonsa jonnekin ylilatauksen syövereihin. 

Joukkueelta puuttui kokonaan tahto taistella ja yltää parhaaseen suoritukseen. 

Kriittisistä jutuista kaksi käsitteli kunnan päätöstä tukea talousvaikeuksiin ajautunutta paikallista 

urheiluseuraa. Paikkakunnan ylpeyden pelastaminen konkurssilta oli myös urheilutoimittajan 

mielestä toivottavaa, mutta kysymyksiä nostattavaa. Kyseiset kirjoitukset edustivat hieman 

syvällisempää ja yhteiskunnallisempaa analyysia. Pänkäläisen (1998a, 6-7) mielestä 

urheilutoimittajien tulisikin katsoa urheilua osana yhteiskuntaa, jolloin siitä voisi paljastua uusia, 

mielenkiintoisia ja kriittisiä näkökulmia. 

Se, oliko kaupungin apuun tuleminen oikein veronmaksajia tai muita urheiluseuroja kohtaan, jää 

arvoitukseksi. 

Kaupunginjohtaja ei lähde pohtimaan, olisiko jotain pitänyt kaupungin osalta tehdä paremmin 

aiemmin, jotta tällaiselta olisi vältytty. 

Kaksi kriittistä juttua käsitteli urheiluvaikuttajien (liikuntatoimenjohtajan ja paikallisen 

urheiluseuran valmennuspäällikön) eroja tehtävistään. Molempien erojen taustalla näyttäisivät 

olleen tulehtuneet henkilösuhteet. 

Loppukaudesta ongelmat kulminoituivat huonoihin henkilösuhteisiin ja valmennuspäällikön 

ilmoitukseen jättää tehtävänsä. 

Hän sanoo joutuneensa sairauslomalle mm. työuupumuksen vuoksi, koska olisi joutunut 

sivistystoimenjohtajan kuusi kuukautta kestäneen häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja 

perusteettomien työnjohtomääräysten kohteeksi. 

Mielenkiintoisia näistä tapauksista tekevät niiden käsittelytavat paikallislehdissä. Vaikka lehdet 

nostivat eroihin johtaneet asiat julkisuuteen, käsittelivät ne tärkeitä lähteitään – kuntaa ja paikallista 

urheiluseuraa – melko lailla silkkihansikkain. Kummassakaan tapauksessa tehtävästään eronnutta 

henkilöä ei oltu haastateltu. Ääneen pääsivät vain kunnan ja seuran edustajat. Toisessa tapauksessa 

tosin asianomaista henkilöä ei oltu jutun mukaan tavoitettu. Silti herää kysymys: pyrkivätkö 

paikallislehdet säilyttämään välinsä tärkeisiin lähteisiin? 
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Eräässä kriittiseksi luokittelemassani tekstissä toimittaja ylisti paikallista seuratoimintaa, mutta 

arvosteli kovin sanoin lajiliittoa. Kritiikkiä ei siis kohdistettu paikallista urheilua, vaan paikallista 

urheilua uhkaavaa ulkopuolista pahaa vastaan.  

Pesäpallon menestyskulku on monessa mielessä liittynyt vain Superpesikseen. Alemmat sarjat 

voivat huonosti, joten Pesäpalloliitolta on syytä odottaa toimenpiteitä.    

Kriittiset jutut ovat tämän määrällisen analyysin perusteella varsin harvinaisia paikallislehdissä. 

Lisäksi yli puolet kriittisistä jutuista oli saman henkilön kirjoittamia. Niinpä vaikuttaakin siltä, että 

kyseisen henkilön harjoittama journalistinen kriittisyys edustaa lähinnä poikkeusta sääntöön.  

Suurin osa esitetystä kritiikistä oli nimenomaan häviävän joukkueen arvostelua. Pänkäläisen 

(1998b, 194-195) mukaan urheilutoimittajat voivat kritisoida yksittäistapauksia, mutta eivät 

urheilua itsessään ilmiönä ja laajempia ongelmia. Kovin isoihin paikallisen urheiluelämän 

ongelmiin lehdissä ei näytetty tarttuvan – lukuun ottamatta uutisointia, joka käsitteli paikalliselle 

suurseuralle heitettyä taloudellista pelastusrengasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

7 Katse tuotteesta tekijöihin: arvot, ihanteet ja rutinoituneet toimituskäytännöt 

Edellisessä kappaleessa pyrin selvittämään, minkälaista urheilujournalismia paikallislehdissä 

tehdään. Tässä kappaleessa tarkastelen tuotteen sijasta tekijöitä. Analysoin paikallislehtien 

urheilutoimittajien teemahaastatteluita. Haluan selvittää, mikä tekee paikallislehtien 

urheilujournalismista sellaista kuin se on. 

Toimittajien käsitykset journalismin ihanteista ovat varsin homogeenisia (Heinonen 1995). Hyvä 

journalismi toteuttaa tehtäväänsä vallan vahtikoirana. Tutkivaa, siis perusteellista ja kriittistä, 

journalismia pidetään hyvän synonyymina. Myös paikallislehtien yleistoimittajat jakavat hyvin 

pitkälti nämä käsitykset journalistisista ihanteista (Hämäläinen 2008). Mutta ovatko myös 

urheilutoimittajat paikallislehdissä samaa mieltä? Onko heidän mielestään vahtikoirana toimiminen 

tärkeämpää kuin paikallisyhteisön puolustaminen – vai kenties toisin päin? 

Toimittajan työ on jatkuvaa valintojen tekemistä: mistä raportoida, ketä haastatella ja mistä kenties 

vaieta. Näihin toimittajien tekemiin valintoihin vaikuttavat monet asiat. Toimittajien taustojen ja 

toimitustyön vakiintuneiden käytäntöjen on sanottu vaikuttavan journalismin sisältöihin. 

Rutinoituneet toimituskäytännöt vaikuttavat osaltaan siihen, että toimittajat yltävät usein työssään 

normaalijournalismiin, eivät ihannejournalismiin. Toimittajien työhön vaikuttavat aina myös 

henkilökohtaiset näkemykset ja aiemmat kokemukset. (Nieminen & Pantti 2009, 97-98.) 

Paikallistoimittajien on nähty suhtautuvan turhan suopeasti levikkialueeseen, urheilutoimittajien 

puolestaan urheiluun. Tässä kappaleessa tavoitteenani on selvittää, miten rutinoituneet 

toimituskäytännöt ja paikallislehtien urheilutoimittajien henkilökohtaiset näkemykset 

levikkialueesta ja levikkialueen urheilusta vaikuttavat heidän työhönsä. Haluan myös selvittää sen, 

jakavatko paikallislehtien urheilutoimittajat yleisesti hyväksytyt käsitykset journalistisista ihanteista 

ja yltävätkö he näihin (tai vaihtoehtoisesti itse määrittelemiinsä) ihanteisiin käytännössä.  

 

7.1 Toimittajien taustat 

Haastattelin tutkielmaani varten yhdeksää toimittajaa. Heistä seitsemän oli miehiä, kaksi naisia. 

Urheilujournalismi on perinteisesti ollut miehinen journalismin laji, joten sukupuolijakauma vastaa 

paikallislehdissäkin alan perinnettä.  

Tavallinen urheilutoimittaja on keski-ikäinen mies. Tätä urheilutoimittajan arkkityyppiä edusti 

myös omassa tutkielmassani neljä haastateltavaa. Haastateltavat olivat iältään 26-55 -vuotiaita. 
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Toimittajina he olivat työskennelleet noin vuodesta aina hieman vajaaseen kolmeenkymmeneen 

vuoteen.  

Sekä urheilu- että paikallistoimittajien koulutustaso on ollut matalampi kuin toimittajien 

koulutustaso keskimäärin. Koulutuksen lisääminen on nähty yhtenä keinona parantaa 

urheilujournalismin laatua (Pänkäläinen 1998a, 7). Haastattelemieni paikallislehtien 

urheilutoimittajien koulutustausta oli vaihteleva: Joukkoon mahtui kaksi maisteria, sekalaisia 

yliopisto-opintoja käyneitä, ammattikorkeakoulutaustaisia ja opistotason tutkinnon suorittaneita. 

Läheskään kaikki eivät olleet opiskelleet journalismia, vaan esimerkiksi kasvatustieteitä, 

kauppatieteitä ja miljöösuunnittelua. 

 

7.2 Toimituskäytännöt 

Toimituskäytännöt ovat rutinoituneita mekanismeja, jotka auttavat toimittajia tuottamaan 

mediasisältöjä. Toimituskäytäntöihin kuuluvat muun muassa työnjako toimituksissa, vakiintuneet 

juttutyypit, uutiskriteerit ja aikataulut. Toimituskäytännöt ohjailevat journalistien toimintatapoja. 

Näin ne vaikuttavat myös mediasisältöihin. Tässä kappaleessa pyrin tarkastelemaan 

toimituskäytäntöjä ja muita paikallislehtien urheilutoimittajien arkeen vaikuttavia asioita.  

 

7.2.1 Työnjako toimituksissa: vakituisia, avustajia ja äänitorvia 

Paikallislehdissä ei ole käytännössä lainkaan vakituisia toimittajia, jotka voisivat keskittyä 

pelkästään urheilujuttujen kirjoittamiseen.  

Meitä on kolme toimittajaa, joten aihepiirit vaihtelee naapurin Veijon kolmimetrisestä 

koiranputkesta johonkin uuteen yritykseen. Niin tässä on aika paljon muutakin. M27 

Tässä tutkielmassa olen kutsunut urheilutoimittajiksi avustajia sekä niitä vakituisia toimittajia, jotka 

vastaavat lehtien urheilusisällöistä, mutta joutuvat työssään raportoimaan muistakin aiheista. 

Paikallislehdissä urheilusisällöistä vastaa yleensä se toimittaja, joka aiheesta tietää eniten.  

Vakituiset avustajat voivat sen sijaan keskittyä pelkästään urheilujuttujen tekemiseen. Osa 

avustajista tekee urheilujuttuja päätyönään, osa sivutoimenaan ja osa opintojen ohessa. Avustaja 

vastaa usein urheilusisällöstä, jos lehdestä ei löydy urheilutoimittajan pestiin riittävää kiinnostusta 

ja kompetenssia omaavaa henkilöä ja lehdellä on resursseja palkata tällainen avustaja. Lisäksi 
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lehdet käyttävät avustajia lajeissa, joihin urheilutoimittajat eivät ole perehtyneet, kuten 

raviurheilussa ja rallissa.  

Kun lehden päätoimittaja ja toimittaja ei kauheasti ymmärrä, niin he ei myöskään kirjoita. Mun 

lisäks meillä on raviavustaja, koska raveihin mä en juurikaan puutu. Se on taas ihan oma 

maailmansa. N26 

Journalistin ohjeissa todetaan, ettei journalistista päätösvaltaa saisi koskaan luovuttaa 

toimituksen ulkopuolelle. Käytännössä kaikissa paikallislehdissä kuitenkin toimitaan resurssien 

puutteesta ja kiireestä johtuen näitä eettisiä ohjeita vastaan. 

Paikallislehdillä on avustajia seurojen sisällä. Avustajat ovat valmentajia, joukkueenjohtajia, 

pelaajia ja vanhempia. He helpottavat urheilutoimittajien työtaakkaa kirjoittamalla juttuja 

ilmaiseksi. Avustajat raportoivat ennen kaikkea junioriurheilusta ja alempien sarjatasojen 

urheilusta. Lehdissä ei yleensä ole mainintaa kirjoittajan sidonnaisuuksista. 

Mun pääjuttu on se, että mä seuraan edustusjoukkueita. Ja junnujoukkueet, niin heillä valmentaja 

tai joukkueenjohtaja tai iskä tai äiskä kirjottaa sitten, et kuinka pojat tai tytöt on pärjäilleet. N26 

Toimituksissa tällaisia avustajien kirjoittamia juttuja joudutaan editoimaan käytännössä aina. Ne 

ovat liian pitkiä, liian yksityiskohtaisia ja täynnä kirjoitusvirheitä. 

Kyllähän se näkyy silleen, et on joskus pikkasen pikkutarkkaa se uutisointi. Et lentopallossa joka 

piste on suurin piirtein selostettu. Siinä saa tehä stilisointia, et ne on semmosia 4000 merkin vetoja. 

M46 

Niitä joutuu nää vakituiset toimittajat jonkun verran kieliopillisesti kattoo, et ne on oikein. Ja sit 

siellä on tätä, et luetellaan kaikkien pelaajien nimet et kaikille tulee hyvä mieli. N26 

Se juttu voi olla, että lähdimme Kokkola-cupiin ja aamulla kuski sanoi huomenta ja tämmöstä. Ja 

oikeesti sehän ei oo kenellekään muulle ku itselle kirjotettua journalismia. Et ku joku ulkopuolinen 

sen lukee, niin ei se semmosta jaksa, ku ne on pitkiä ja sekavia. Mut positiivista on, et nykypäivänä 

on joukkueissa paljon semmosia vanhempia, jotka osaa kirjottaa ja osaa tehä sen silleen nasevasti. 

Että kyllähän sieltäkin ihan asiallista tekstiä tulee. M48 

Eräs haastateltava kertoo toimittajasta, joka pelasi aikanaan jalkapalloa paikallisessa seurassa. 

Nykyään kyseinen henkilö työskentelee urheilun uutispäällikkönä eräässä valtakunnan isoimmista 

tiedotusvälineistä. 
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Hän pelas täällä jalkapalloa ja itse kirjoitti juttuja omista peleistään, missä hän komeasti laukoi 

pallon maaliin. M33 

On vaikea kuvitella, että taloustoimittaja antaisi yritysjohtajalle vapaat kädet kirjoittaa firmaansa 

käsitteleviä juttuja. Haastateltavat eivät kuitenkaan näe avustajien puolueellisuutta ongelmana. 

Yhtenä syynä on se, etteivät jutut käsittele huippu-urheilua. Nuoriso- tai harrasteurheilua 

käsittelevien juttujen ei odotetakaan olevan samalla tavalla kriittisiä. Toinen syy saattaa olla se, 

että myös paikallislehtien urheilutoimittajat myöntävät tarkastelevansa paikallista urheiluelämää 

ainakin kevyesti sävytettyjen lasien läpi. 

Täytyy kiittää sitä, ettei ne ihan törkeän puolueellisia ole ne jutut. Vaikka saahan paikallislehdessä 

vähän vetääkin kotiinpäin, mitä myönnän harrastavani toisinaan. Tosin en liian räikeästi. M27 

Kyllähän ne aina kirjottaa sinivalkoisin silmin, mut niinhän mäkin. Me ollaan paikallislehti, niin 

tota kyl mun tehtävä on kuitenkin tuoda sitä paikallista urheilua esille ja myöskin olla sen puolella. 

N41  

 

7.2.2 Levikkialueen urheilua ja oman kylän kasvatteja 

En kiinnittänyt määrällisessä analyysissa huomiota siihen, mistä lajeista paikallislehdet raportoivat. 

Kysyin asiasta kuitenkin haastateltavilta. Pienen paikkakunnan urheilutarjonta määrää pitkälti sen, 

mitä lajeja paikallislehdissä seurataan. Koska lehti on tiukasti sidoksissa levikkialueeseen, on sen 

raportoitava nimenomaan levikkialueen tapahtumista.  Pienellä paikkakunnalla tapahtumia ei ole 

kovin runsaasti, joten paikallislehdet kertovat käytännössä kaikesta, mitä levikkialueella tapahtuu 

urheilun saralla. 

Paikallislehdet voivat kuitenkin tehdä syrjähyppyjä. Ne voivat kertoa levikkialueen ulkopuolella 

tapahtuvista asioista, kunhan tapahtumilla on linkki paikkakuntaan. Esimerkiksi oman kylän 

kasvatteja seurataan senkin jälkeen, kun he ovat lähteneet maailmalle. Toisena esimerkkinä voidaan 

mainita Suomen keväällä 2011 voittama jääkiekon maailmanmestaruus. Paikallislehdissä jääkiekon 

maailmanmestaruudestakin kerrottiin ihmisten lähipiirin kautta. Eräs lehti teki jutun 

ilmaveivaamista harjoittelevista nuorista, toinen raportoi finaalitunnelmat paikallisesta kuppilasta. 

Oikeastaan seurataan ihan kaikkea, et se onkin aika hauskaa et tikanheitosta rallin MM-sarjaan. 

Kunhan vaan koskettaa jotenkin paikallisia. M32 
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Urheilujournalismissa menestys on perinteisesti määrittänyt sen, mitä lajeja tiedotusvälineet 

seuraavat. Vaikka jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji, Suomessa sen näkyvyys jää 

jääkiekon varjoon. Tämä johtuu pitkälti siitä, että jääkiekossa Suomi on saavuttanut enemmän 

menestystä. Toinen esimerkki on ampumahiihdon profiilinnosto. Viime vuosina urheilutoimittajat 

ovat kiinnostuneet ampumahiihdosta Kaisa Mäkäräisen menestyksen myötä. 

Menestysfaktori vaikuttaa myös paikallistasolla siihen, mitkä lajit saavat eniten palstatilaa. Pieneltä 

paikkakunnalta löytyy harvoin useita huippu-urheilijoita, mutta heitä seurataan sitäkin tiiviimmin. 

Yhdellä paikkakunnalla eniten julkisuutta saava laji voi olla voimannosto, toisella raviurheilu ja 

kolmannella rullakiekko – kaikki riippuu paikallisten urheilijoiden menestyksestä.  

Liikuntakulttuurin voidaan tänä päivänä katsoa eriytyneen huippu-urheiluun, kilpaurheiluun ja 

kuntoliikuntaan. Huippu- ja kilpaurheilu muistuttavat monelta osin toisiaan. Urheilujournalismi on 

keskittynyt huippu-urheilusta raportoimiseen. Päädyin määrällisen analyysin tuloksia 

tarkastellessani toteamaan, että paikallislehdet kertovat tietyllä tavalla isoja uutisvälineitä aidommin 

suomalaisesta liikuntakulttuurista. Paikallislehtien urheilutoimittajat eivät kuitenkaan näe tilannetta 

välttämättä ihanteellisena. Jos paikallistasolla olisi enemmän huippu-urheilijoita, kirjoittaisivat 

myös paikallislehtien urheilutoimittajat pitkälti huippu-urheilusta. Nyt he ”joutuvat” raportoimaan 

pääasiassa kilpaurheilusta. Sen sijaan nuorisourheilun pitämistä esillä monet tuntuivat aidosti 

kannattavan. 

 

7.2.3 Ideointia laiminlyödään 

Sanomalehdissä juttutuotanto nojaa pitkälti toistuvien asioiden seurantaan. Paikallislehdissäkin 

urheilutoimittajien työ on varsin rutiininomaista. Suurin osa juttuideoista syntyy arkisen seurannan 

kautta. Lehti kertoo sen, mitä paikkakunnan urheiluelämässä on juuri tapahtunut tai tapahtuu pian. 

Ottelusta tehdään selostus, paikkakunnalla järjestettävästä tapahtumasta uutinen tai ennakoiva 

palvelujuttu.  

Paikallislehtien urheilutoimittajat ovat luoneet itselleen hyvät verkostot, joiden kautta he saavat 

paljon tietoa ja vinkkejä. Tätä kautta syntyy suurin osa juttuideoista. Netti auttaa useita toimittajia 

pysymään ajan tasalla. Haastateltavat haluaisivat kuitenkin ideoida juttuja aktiivisemmin. 

Täytyy myöntää, et voisin olla aktiivisempi juttuideoiden keksimisessä. Onneks on paljon aktiivisia 

kuntalaisia, jotka pitää aika hyvin melua itsestään. M27 
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Ideat varmaan niinku tietenkin jos on jotain uutta ja erikoista ja ihmeellistä, niin siihen on sitten 

helppo tarttua. Mut ei oikeastaan kauhean paljon ideoida, et riittää et seuraa näitä sarjoja ja 

tiettyjen urheilijoiden tekemisiä. Et siin se oikeastaan on. M32 

Sekä vakituiset toimittajat että avustajat kokevat ideoivansa juttuja liian vähän. Syyt eivät 

kuitenkaan ole samat. Vakituiset toimittajat kokevat etenkin kiireen haittaavan ideointia. 

Sitä tietysti toivois, että olis vähän enemmän aikaa ja sitä toivois et siihen normaalirutiiniin löytäis 

semmosia mukavia, erilaisia juttuaiheita. M55 

Ei ehi mitään kikkailuita tekemään, et tarvii melkein selkärangasta tulla se sisältö. M33 

Sen sijaan avustajien mielestä ideoimiseen jää riittävästi aikaa. 

Et vaikka tänäkin kesänä huolehdin yksin kaikesta urheilusta, mut kun lehti ilmestyy kerran 

viikkoon, niin kyllä mulla jää aikaa niitä juttuja ideoidakin. N26 

Avustajien kohdalla kyse on pikemminkin tottumuksesta. Paikallislehtien urheilusivuille on totuttu 

tekemään pääasiassa rutiininomaisia uutisia ja otteluraportteja. Tällaiset jutut (toisin kuin monet 

tutkivat, perusteelliset ja kriittiset jutut) eivät juuri vaadi ideoimista.  

 

7.2.4 Kiire (vakituisten) urheilutoimittajien kiusana 

Kiire voi vaikuttaa monella tapaa toimittajien työhön. Kiireessä ideointiin jää vähemmän aikaa, 

faktojen tarkistaminen voi unohtua ja jutuista saattaa tulla ikään kuin puoliksi valmiita. 

Tutkimuksissa (esim. Jyrkiäinen 2008) on osoitettu toimittajien kokeman kiireen lisääntyneen viime 

vuosina. Vakituisessa työsuhteessa olevat paikallislehtien urheilutoimittajat kokevat kiireen 

ongelmaksi työnsä kannalta.  

Tietysti se on vähän yksilökohtaista, et miten ihminen kokee sen. Näissä hommissa taitaa aina olla 

vähän kiire nykyään. M27 

Kyl se vaikuttaa silleen, et usein on aika hätäistä, et sä ehi hirveen harkittua juttua tekemään. 

Urheilussa auttaa hirveesti, jos sulla on hyvä kuva siihen, sen voi laittaa isolla. M46  

Ei kerkii tarkistamaan niit lähteitä, niit faktoja, niin sit ei pysty välttämättä kirjottaakaan. Mä en 

ainakaan halua päästää semmosta ulos, josta mä en oo 100 prosenttisen varma, et se asia on näin. 

Niin se vaikuttaa, se vaikuttaa siihen rohkeuteen ja siihen mitä pystyy kirjottamaan. N41 
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Kiirettä ei koeta yhtä voimakkaasti viikon jokaisena päivänä. Syy on se, etteivät paikallislehdet 

yleensä ilmesty päivittäin. Vakituisten toimittajien kokema kiire onkin painottunut erityisesti lehden 

ilmestymistä edeltävään päivään. 

Kun meillä lehti tulee tiistaina ja perjantaina, niin maanantai on viikon kiireisin päivä. Et siinä on 

periaatteessa aika vähän aikaa tehä sitä lehteä. Et perjantaina ei välttämättä oo mitään valmiina 

vielä. Mä taitan lehteä kans, ja monta kertaa on sillain, et varsinkin pelikausien ulkopuolella ku ei 

oo futikset tai pesikset käynnissä ja on taas loppunut noi lentopallot ja salibandyt, niin urheilusivu 

on maanantaiaamuisin tyhjä. Sit vaan jostain kaivetaan. Kyl jotain aina löytyy. M46 

Sen sijaan vakituisina avustajina työskentelevät urheilutoimittajat eivät koe kiirettä työssään 

ongelmaksi. Avustajille jää yllin kyllin aikaa siitä huolimatta, että he vastaavat hyvin pitkälti koko 

urheilusivujen toimittamisesta yksin.  

Ei oikeastaan, tää on niin pieni paikkakunta, et niitä on niin vähän niitä otteluita ja tuloksia 

seurattavana, että ei oo kiire. N26 

Tää on oikeastaan aika joustavaa, et lehti ilmestyy kolme kertaa viikossa. Niin pystyy sitten, jos ei 

millään ehi, niin siirtää sitä juttua vaan sit seuraavaan lehteen. M32 

Ei se paina oikeestaan. Mä oon aina sanonut, että mä lopetan tän heti jos tulee stressiks. M48 

Vakituisten toimittajien ja avustajien erilaisia kokemuksia kiireestä selittää hyvin pitkälti se, että 

vakituisten toimittajien täytyy tehdä muitakin kuin urheilujuttuja. Muihin kuin urheilujuttuihin 

käytetty aika vaihtelee toimittajasta ja toimituksesta riippuen. Eräs vakituinen urheilutoimittaja saa 

keskittyä omien sanojensa mukaan 90 prosenttisesti urheiluun, mutta muilla urheilutoimittamiselle 

jää vähemmän aikaa. Vaikka avustajat tekevät yhtä paljon urheilujuttuja kuin vakituisetkin 

urheilutoimittajat, ei heidän täydy kirjoittaa mistään muusta kuin urheilusta.  

Kiireessä voi olla huomattavasti vaikeampaa tehdä perusteellisia ja kriittisiä urheilujuttuja. 

Toimittajien työssään kokema kiire vaikuttaa myös lähdekäytäntöihin. Hyvältä lähteeltä saa 

tarvittavat tiedot nopeasti, vaivattomasti ja luotettavasti.  

 

7.2.5 Lähdesuhteet läheisiä 

Nythän on pakko sanoa, et paikallislehden urheilujournalisti joutuu käymään karhunpainia niin 

paljon, koska me ollaan niin jumalattomasti kiinni näissä ihmisissä. M48 
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Keskityn tässä kappaleessa toimittajien ja henkilölähteiden suhteiden ruotimiseen. Vaikka 

urheilutoimittajien aineistonkeruussa tilastoilla ja omalla havainnoinnilla on tärkeä sija, 

paikallislehdissä urheilutoimittajien suhteet henkilölähteisiin ovat monella tapaa erityisen 

kiinnostavia. Urheilutoimittajat työskentelevät rajatulla alueella rajatun aihepiirin parissa, jolloin he 

joutuvat olemaan samojen henkilöiden kanssa väistämättä paljon tekemisissä. Pienellä 

paikkakunnalla lähdesuhteista kehkeytyykin automaattisesti läheisiä. Urheilutoimittajien mielestä 

tietynlainen tasapainottelu läheisten suhteiden ja ulkopuolisuuden välillä on periaatteessa ideaali 

ratkaisu pienellä paikkakunnalla. 

Tällasia toimittajia, jotka tulee eikä tunne paikkakuntaa yhtään ja sanotaan vaikka meikäläinen, 

joka täällä on ollut iät ja ajat ja tuntee suurin piirtein jokaisen, niin emmä tiiä sit kumpi on 

parempi. Tietysti jos sä et tunne ketään ja oot ihan uus, niin puhtaalta pöydältä voi lähtee, sul ei oo 

mitään ennakkokäsityksiä ihmisistä ja toiminnasta. Et voi ihmetellä jotain asioita, miks noi tehään 

noin. M46  

Kyl mä uskon, et sen pitäis olla semmosta tasapainottelua sen ulkopuolisuuden ja sit läheisten 

suhteiden välillä. Joku semmonen keskitie. M32 

Semmonen, että ei saa olla liian lähellä, että toimittajan pitää pystyä kirjoittamaan objektiivisesti ja 

kriittisesti. Mut semmonen, et ihmiset pystyy tulee sanomaan, et tämmönen ja tämmönen urheilija, 

teepä siitä juttua. Et ihmiset pystyy tulee kertomaan asioista. Sanotaanko sillai, et ihmiset sen 

verran tunnistaa kasvot ja tietää et tuo on se, jolle kannattaa käydä sanomassa. N26   

Yksilölajeissa urheilutoimittajat ovat yhteydessä pääasiassa urheilijoihin, joukkuelajeissa 

valmentajiin ja joukkueenjohtajiin. Eräs vakituinen toimittaja sanoo pitävänsä yhteyttä 

pariinkymmeneen lähteeseen. Muut haastateltavat ovat säännöllisesti tekemisissä noin 5-10 

henkilön kanssa. Tätä lukua voidaan pitää suhteellisen vähäisenä.  

Varsinaisia ystävyyssuhteita lähteinä käytettyjen henkilöiden kanssa on muodostanut harva 

haastateltava. Käytännössä kaikki toimittajat pyrkivät kuitenkin muodostamaan läheisen ja 

luottamuksellisen suhteen tärkeimpiin henkilölähteisiin, sillä pienen piirin pyöriessä taitaa sittenkin 

olla parempi kuulua sisäpiiriin.  

Kaljalla ei käydä, mutta voidaan kahvit juoda kyllä. Kyllä tässä on, miten sen sanois, hyvät suhteet 

on. Pystytään tarinoimaan niitä näitä. Et ei ihan kaverillisia, mut hyvät tuttavalliset suhteet. M27 
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On mullakin urheilun parissa kavereita, mut emmä tiiä. Ehkä sit on helppo soittaa niille, jos niitä 

tarvii. Mut ei se niinku sillee näy, et niistä pitäis kirjottaa enemmän. M46 

Mä oon pitänyt sen kauhean tarkkana, et silloin kun mä juttelen ihmisen kanssa, niin sen pitää 

tietää, et se voi jutella mulle ihmisenä, ei toimittajana. Ja silloin voi sanoa, et aika läheisiäkin 

suhteita on. Mut sit kun on toimituksellista asiaa, niin sanon et kirjotan tästä, mitä mieltä oot ja mä 

käytän näitä. N41 

Huhtamäen (1985, 31) mukaan urheilutoimittajat kirjoittavat suurelle yleisölle, mutta joutuvat 

läheisten suhteidensa takia jatkuvasti pohtimaan sitä, mitä urheilun sisäpiireissä ajatellaan. Useampi 

haastateltava myönsi, että läheiset suhteet vaikuttavat toimituksellisiin päätöksiin. Ongelmana tätä 

pitää kuitenkin vain harva. 

Onhan se selvä asia, että vaikka kun paikallisen seuran toiminnanjohtaja on mun hyvä ystävä, niin 

totta kai mä kirjotan herkemmin puffin, ku hän nyt sanoo et voisitko sä tehdä rivin tai kaks. M48 

Kyllä ne voi olla liian läheisetkin siinä mielessä, että jos se alkaa haittaamaan työtä. Et tuntuu, ettei 

pysty kaikista asioista enää kirjoittamaan. Et jos vaikka ystävystyis jonkun lähteen kanssa, niin 

vaikeampi siitä olis sitten kirjottaa mitään kritiikkiä. N26 

Läheisiä lähdesuhteita ei voi kuitenkaan pitää automaattisesti negatiivisena asiana. Hyvällä 

toimittajalla on aina myös hyvä lähdeverkosto. Valtaosa haastateltavistakin on sitä mieltä, etteivät 

lähdesuhteet ole liian tiiviitä. Päinvastoin. Lähteeltä voi irrota juttua helpommin, kun toimittaja on 

vanha tuttu.  

Ehkä se on ihan hyväkin systeemi, et kylmän viileesti seurataan ilman mitään erityisiä 

tunnelatauksia. Mut tosiaan et sä silloin tiiä kaikkea mitä tapahtuu. Kaks puolta siinäkin. M46 

Jos on läheiset suhteet, niin se saattaa näkyä sillä tavalla, että saat mehevämpiä juttuaiheita. 

Paljonhan meiltä jäis kuulematta ja näkemättä semmosia, jos ei olis läheisiä välejä. M27 

Ilman niitä vahvoja siteitä sä et pysty tekemän sitä työtä riittävän hyvin. M55  

Siinä on vähän, et voiks ne suhteet olla koskaan liian läheiset? Ei voi, mut siinä on se, miten niitä 

käyttää. N41 

Toimittajien ja henkilölähteiden suhteessa kulmakivenä on molemminpuolinen luottamus. Se on 

haastateltavien mukaan kunnossa. Mutta onko liiallisella luottamuksella kääntöpuolensa?  
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Oletusarvo journalismissa tietenkin on, että toimittaja tietää juttunsa olevan sataprosenttisesti 

totta. Toimittajat tiedostavat varsin hyvin, että heidän työnkuvaansa kuuluu lähdekriittisyys 

tarpeen niin vaatiessa. On totta kai selvää, ettei jokaisen lähteen jokaista kommenttia tarvitse 

tarkastella ylettömän kriittisesti. Jos (ja kun) hengästynyt jääkiekkoilija erätauolla 

peräänkuuluttaa ”oman pelin” ja taistelutahdon merkitystä, ei tämän väitteen todenperäisyyttä 

tarvitse lähteä tarkistamaan jääkiekkoanalyytikoilta. 

Kiviranta (1989, 57) jakaa henkilölähteet kuuteen eri luokkaan: Asianosaislähteisiin, 

asiantuntijalähteisiin, kansalaislähteisiin, toimittajiin omina lähteinään, kollegoihin lähteinä ja 

anonyymeihin lähteisiin. Henkilölähteiden tarjoama informaatio on hyvin usein kyseisten 

henkilöiden omia käsityksiä ja mielipiteitä kulloisestakin kohteesta. (emt., 56.) Henkilölähteiden 

antamiin tietoihin tulisikin suhtautua aina tietyllä varauksella. Journalistin ohjeissa (2011) 

todetaan seuraavasti: 

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska 

tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. 

Vaikka urheilutoimituksissa tulee varmasti esimerkiksi talous- tai rikostoimituksia harvemmin 

vastaan tämänkaltaisia epäilyttäviä tietolähteitä, on henkilölähteisiin silti aina suhtauduttava 

tietyllä varauksella. Urheilutoimittajat tuntuvat kuitenkin harvemmin kyseenalaistavan 

haastateltavien sanomisia. 

Juttua voidaan tehä sillä perusteella, et soittaa vaikka valmentajalle ja ottaa siltä sanasta 

sanaan kaikki mitä se sanoo, vaikka ei oo nähny sitä tapahtumaa. M32 

Luottamus onkin asia, josta halutaan pitää kiinni. Valtaosa toimittajista sanoo, ettei kaikkia 

tietoon tulleita asioita julkaista, mikäli vaarana on tärkeiden lähteiden luottamuksen 

menettäminen. 

En välttämättä käytä, vaik olis kuinka mehevän, kertakäyttöisen jutun aihe. Mut jos sillä 

menettää sitten luottamuksen tai jos tietää aiheuttavansa jotain hallaa jollekin, niin vielä 

tarkistan, et olitsä sitä mieltä et tän voi julkaista. Tämmönen tulee kysyttyä moneen kertaan. Jos 

luvat saa, niin mikäs siinä. M50 

Mut tää on vähän tämmöstä ihmisten kanssa pelaamista. Mä kokisin siten, mä heitän nyt vaikka 

näin, et ku puhutaan jostain Mestiksestä ku se on tällanen pääjuttu, niin jos mää saan tietää 

sieltä jonkun jutun ja mä kirjotan sen, niin kyllä mä tavallaan teen hallaa niille muille suhteille. 

Myönnän, että journalistisesti se ei oo kauhean kestävää ajattelua kyllä. M48 
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Mulle on tullut sellaisia lähteitä, jotka tietää et mulle voi kertoa asioita ja ne ei mene lehteen, 

koska mä en voi sitä luottamusta pettää. M55 

Yksi syy siihen, ettei paikallislehdistä löydy juurikaan kriittisiä juttuja lieneekin juuri se, etteivät 

urheilutoimittajat halua suututtaa hyviä, tuttuja ja luotettavia lähteitä.  

Jos asiat voi hoitaa sillä tavalla, että ihmiset ei suutu, se tehdään sillä tavalla. Mutta totta kai tässä 

täytyy muistaa, että mitä me ollaan tekemässä. Että jos tulee sellainen kiistanalainen asia, niin sit 

se on vaan otettava vastaan. M27  

Kyllä tietysti kannattaa miettiä, että saavuttaako jollain letkautuksella tai jollain sapekkaalla 

kainalolla, niin voittaaks vai häviääks sillä. Se täytyy tietenkin funtsia sitten. M48 

Pienellä paikkakunnalla lähteitä on käytettävissä rajattu määrä. Niinpä suuttuneita lähteitä voisikin 

olla vaikea korvata, etenkin yksilölajeissa.  

Täällä melkein kaikki urheiluseurat toimii muutaman avainhenkilön varassa. Kyl se vois olla aika 

vaikeeta, se on myönnettävä suoraan. M27 

Täällä jos jonkun koripallojoukkueen valmentajan kanssa menee sukset ristiin, niin on täällä aika 

vaikea toimia. Et mistä saa tiedot, et kuka on parempi ku valmentaja? Et jos pitäis saada tiedot 

pelitapahtumista, niin ei niitä viitti keneltäkään pelaajalta kysellä. Et kyllä se tietysti aiheuttaa sen, 

että pitää aina vähän miettiä mitä kirjoittaa. Ei tarkoita, että kriittisyys katoaa, mutta... M55  

Paikallislehtien urheilutoimittajat eivät kuitenkaan ole joutuneet usein tilanteeseen, jossa lähde 

olisi suuttunut peruuttamattomasti ja suhde olisi joutunut koetukselle. Paikallistasolla urheiluväki 

tarvitsee paikallislehteä. Mikään muu tiedotusväline ei tarjoa urheilijoille tai seuroille julkisuutta, 

jota he kuitenkin kovasti kaipaavat raapiakseen sponsorieuroja kokoon tai saadakseen yleisöä 

katsomoihin. Niinpä suuttuneet lähteet pitävät yleensä vain hetken mykkäkoulua.  

Kyl siitä tulee negatiivista palautetta saman tien, mut ei se kauhean vakavaa ehkä oo. Et se 

ensireaktio on voimakas, mut sitten se laantuu. M32 

Erään toimittajan mukaan tilannetta voi myös yrittää paikkailla jälkikäteen. 

Voidaan aina keskustella kasvotusten asioista ja siitä mitäs minä olen nyt kirjoittanut ja sitten 

voidaan keksiä joku ratkaisu. Et jos mä olisin suututtanut jonkun seuran, niin tehdäänkö seuran 

jostain toisesta asiasta sitten vähän mukavampi juttu. On tapoja. N26 
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Koska henkilöitä ei haluta suututtaa, ovat toimittajat voittaneet myös lähteiden luottamuksen 

puolelleen. Haastateltavien mukaan henkilölähteet yrittävät vain harvoin kontrolloida juttujen 

sisältöä.  

Ainakaan mun kohdalla ei oo tullut sellasta, et yrittäis kontrolloida. Et kyllä mitä he sanoo, niin saa 

lehteen laittaa. N26 

Ne vissiin luottaa muhun niin, et pystyn kirjoittamaan niistä asioista. M27 

Molemminpuolinen luottamus on vahva. Tämä saattaa johtua siitä, että useassa tapauksessa 

toimittajat ja lähteet toimivat yhdessä paikallisen urheilun asialla. Toiseen on helppo luottaa, kun 

pelataan samaan pussiin. 

 

7.3 Tehtävänä paikallisyhteisön tukeminen 

Paikallislehtien urheilutoimittajien suhde asumaansa paikkakuntaan on läheinen. Osa 

haastateltavista on asunut lehtensä levikkialueella koko ikänsä, osa on muuttanut ja juurtunut 

myöhemmin. Paikallisuus on tärkeää haastateltavien oman identiteetin kannalta. 

Paikallisuus on jokaiselle meille hirveän tärkeä asia, et ihmisellä on juuret, joillakin syvemmällä ja 

jotkut pystyy oppimaan uuteen paikkaan hyvinkin nopeasti. Mut kyllä se on tärkeää meille kaikille, 

se tuo turvallisuutta. M55 

Se on tällä hetkellä koti, työ, ja kyllä täytyy sanoa, että osa jo identiteettiäkin sillä tavalla, että pysty 

puhumaan itsestään savolaisena tuolla maailmalla. Ja sehän on hyvä ja huono asia. M27 

Paikallislehdissä paikallisuus on kaikki kaikessa. Paikallislehden ja levikkialueen suhde onkin 

hyvin läheinen. Paikallislehti oikeuttaa olemassaolonsa raportoimalla vain asioista, jotka 

koskettavat levikkialueen asukkaita.  

Se on sitä, että ollaan läsnä ihmisten arjessa ja kirjotetaan sellasista aiheista, jotka ihmisiä 

koskettaa ja kiinnostaa. Ja tosiaan paikallisuus tässä lehtityössä, kyllä me voidaan ihan huoletta 

pitää ainakin lehtikirjoituksissa paikkakunnan puolia. Et täällä saa, ei tarpeettomasti, mutta saa 

kuitenkin tunnustaa väriä pitäen kuitenkin semmosen tietyn objektiivisuuden ja hyvän 

lehtimiestavan tässä mukana. M27 
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Paikallisuus tarkottaa sitä, että mennään syvemmälle niihin asioihin ku maakuntalehti pystyy 

menemään. Paikallisuus tarkoittaa sitä, et tuodaan niitä omia juuria esiin. Tuodaan esiin, et mitä 

nää paikkakunnat vois antaa niille urheilijoille, miten vois tukee enemmän. N41  

Paikallislehtien tapauksessa kaikki jutut tehdään paikallisesta näkökulmasta. Erään haastateltavan 

sanoin: pienellä paikkakunnalla vain paikallinen myy.  

Et täytyy olla kavereita, tuttuja johon voi samastua. Naapurin poika tai muu tuttu. Et se on hirveän 

tärkeä asia se paikallisuus. M55  

Urheilutoimittajien ja paikallistoimittajien on nähty monesti pitävän uutisoinnin kohteiden puolia. 

Suurin osa haastateltavista allekirjoittaa väitteen. Koska pienellä paikkakunnalla ollaan tiukasti 

ihmisissä kiinni ja urheilujournalismilla voidaan kasvattaa paikkakunnan yhteishenkeä, on 

urheiluelämän seuraaminen puolueellisten silmälasien läpi sallittua. 

Sitä yrittää nähdä myönteisessä valossa ja tukea paikallista urheiluelämää. M32 

Kyllä paikallislehti on semmosen paikallisidentiteetin ylläpitäjä ja vahvistaja. Siihen kuuluu tää 

urheilijoiden puolien pitäminen aika pitkälti. M27 

Paikallislehtenä meidän pitää pitää paikallista puolta, tuodaan lehden lukijoille meidän 

levikkialueella tietoa, et kuinka hyviä urheilijoita meidän alueelta tulee. Ja kuinka huonoja muut on. 

(nauraa) N41 

Nimenomaan siitä näkökulmasta, että jos yleisurheilija on Kalevan kisoissa kympillä 

seitsemästoista, niin todetaan, että on hienoa että se pääsi sinne. Koska jokainen tietää, et jos 

juoksee puoleen tuntiin kympin niin se on maailman tasolla taapertamista, mutta ihmisen tasolla 

hirveetä vauhtia. M48 

Urheilujournalismi on tavannut nostaa sankareita jalustalle. Suomen jääkiekon MM-kisoissa 

jatkoon ilmaveivannut Mikael Granlund nousi hetkessä koko kansan omaisuudeksi, meidän 

Mikeksi. Kultaleijonat juhlivat voittoaan Senaatintorilla tuhansien ja taas tuhansien ihmisten 

hurratessa kansallissankareille. Paikallislehtien urheilutoimittajien mielestä myös paikallinen tähti 

voi nousta pienen paikkakunnan sankariksi.  

Kyl mä uskon, et ihan samalla tavalla on sankareita, tosin tietysti se mittakaava on eri. M32 

Kyllä joidenkin kohdalla, jotka pääsee riittävän pitkälle, niin he on sitten paikkakunnan omaisuutta. 

N26 
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Kun paikallinen ringetteseura voitti suomenmestaruuden, mikä oli seuran ensimmäinen, niin 

lehteen tuli paljon yhteydenottoja, et nyt torin lava, joka on aina tyhjillään, niin eikö sinne nyt 

juhlat. Silloin mä tunsin kirpasun sydämessäni, et jos mulla olis enemmän aikaa, niin mä olisin 

voinu vaikka järjestää ne sinne. N41   

On se yks urheilujournalismin tehtävistä. Kun suunnistuksen MM-viestikultaa voittanut nainen 

puree kultamitalia ja tarjoaa mansikkakakkua, niin onhan se nyt hieno juttu, eihän sitä voi kiistää. 

Mutta täällähän ei oo tullu menestystä joukkuelajeissa, etten tiiä minkälainen hulabaloo tonne 

syntyis. Ehkä jonkinlainen. M33  

Menestys on keskeisin tekijä siinä, että urheilija tai seura saa sankarin auran. Urheilussa ainoastaan 

menestyjästä voi tulla sankari. Jos menestystä ei tule, ei tule myöskään sankareita. Hype ei nouse 

välttämättä Senaatintorilla nähdyn kaltaiseksi, sillä sankarit tunnetaan henkilökohtaisesti. Silti 

paikkakunnan ja paikkakuntalaisten identiteetin rakennuspalikkana paikallinen sankari voi olla 

merkittävä tekijä. 

Kyl se vois toimia, kyl se toimii isommallakin paikkakunnalla. Voi sit toisaalta tietysti olla se, että 

oman kylän poikien joukkue, jengi tuntis ne niin, et meniskö niitä fanittamaan sit samalla tavalla ku 

jos ne olis ihan tuntemattomia. Et voi olla, et ne huutelis et tuuhan helvettiin elvistelemästä sieltä 

lavalta. Ei ehkä niinku, kyl sellaista ylpeyttä tulis, mut ei tollasta hysteriaa täällä. M46 

Yhteishengen nostattaminen on sekä paikallis- että urheilujournalismin tärkeimpiä tehtäviä. 

Identiteettejä rakennettaessa ja paikallishengen yhteishenkeä kohotettaessa paikalliset sankarit 

voivat olla tärkeässä asemassa.  Paikallishengen nostatus on myös haastateltavien mielestä 

paikallislehden urheilujournalismin tärkeimpiä tehtäviä. Maailma globalisoituu jatkuvasti ja 

muuttuu vaikeammin ymmärrettäväksi, jolloin paikallislehti voi tarjota tuttuutta ja turvaa. Lisäksi 

pienellä paikkakunnalla uutiset voivat olla monesti huonoja – väestö pakenee kaupunkeihin, 

työttömyys kasvaa ja palveluita karsitaan. Urheilu voi olla tällöin tekijä, joka paikallislehdessä 

tarjoaa positiivista uutisaineistoa ja kohottaa hyvällä ja terveellä tavalla paikkakuntalaisten 

identiteettiä ja antaa syitä kotiseutuylpeyteen.  

Ja jos sitä ajatellaan et on paljon monimutkaisia asioita, tehdään kyläkoulujen lakkauttamisia ja 

tämmösiä ja sit jumankaut, meidän jätkä hiihtää MM-kisoissa Oslossa! Niin onhan se semmonen 

hetki, että miettii vähän et voiks tää olla totta. M33 
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Et ainahan se on kun oman kunnan tytöt tai pojat menestyy urheilussa tai missä tahansa, niin 

kyllähän se luo sitä tunnetta et täälläkin voi menestyä. Sehän on, et väki vähenee koko ajan ja 

tämmönen negatiivinen kierre, et ees jotain positiivista. M46  

Se, että kun uutiset täältä maaseudulta tuppaa olemaan välillä aika huonoja, väkiluku vähenee ja 

tällä tavalla saadaan semmosta positiivista henkeä tänne. Kyllä sillä on minun mielestäni iso 

merkitys. M27 

Kyl kai ihmiset kaipaa sitä oman paikkakunnan egon nostoa. Tavallaan ku me ollaan eristyksissä, 

niin johtuuks se siitä vai siitä huolimatta, et kiva olis vähän näkyäkin. M50  

Eri paikkakunnilla on erilaiset paikallisidentiteetit. Paikkakunnilla, joiden paikallisidentiteetti on 

vahva, paikallislehti voi keskittyä nostattamaan jo olemassa olevaa yhteishenkeä. Joillain 

paikkakunnilla taas ei ole omaa selkeää identiteettiä. Tällöin paikallislehden urheilujournalismi 

tarjoaa aineksia, joilla tätä identiteettiä voidaan rakentaa. Erään haastateltavan lehti ilmestyy kahden 

kunnan alueella. Toisella paikkakunnalla paikallisidentiteetti on vahva, toisella heikko.  

Tää toinen paikkakunta, se on nukkumalähiö, on paljon muualla työssäkäyviä, siellä ei olla niin 

juurtuneita. Niin silloin just semmonen urheiluseurojen tehtävä on tosi tärkee, et ainakin ne tois sitä 

me-henkee. Ja siinä paikallislehden tehtävä on just tuoda sitä urheiluseurojen, ei välttämättä se et 

mihin tuloksiin ne pystyy, mut mitä asioita ne tekee, niin niitä asioita esiin. N41 

Paikallislehtien urheilutoimittajat pitävät oman paikkakunnan puolustamista ja positiivisten 

asioiden esiin nostamista selkeästi yhtenä tärkeimmistä tehtävistään. Tämä ei tietenkään voi olla 

vaikuttamatta siihen, minkälaista journalismia paikallislehtien urheilusivuilla on. Toimittaja, joka 

pitää yhtenä tärkeimmistä tehtävistään positiivisten uutisten esiin nostamista, tuskin on hanakka 

kirjoittamaan kovinkaan kriittisesti. Seuraavassa kappaleessa tarkastelen urheilutoimittajien 

suhdetta urheiluun, joka niin ikään on läheinen. 

 

7.4 Urheilun tosiuskovaisia 

Haastateltavien suhdetta urheiluun voi kuvata läheiseksi. Vaikka päätyminen urheilutoimittajaksi 

saattoi monen henkilön tapauksessa olla sattuman kauppaa, yhtä lukuun ottamatta kaikilla 

toimittajilla on urheilijatausta. Ainoa urheilijataustaa omaamaton puolestaan on nuoresta pitäen 

ollut aktiivinen penkkiurheilija. 
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Mä väitän, et meillä kaikilla on jonkinlainen kosketuspinta. Se on vähän sama juttu kuin 

kulttuurissa, et jos sä et oo koskaan soittanut kitaraa tai ollut kiinnostunut kulttuurista, niin aika 

harva lähtee erikoistumaan siihen. Kyl mä uskaltaisin väittää, et kaikilla on kiinteä suhde 

urheiluun. M33 

Kiinteä suhde urheiluun on ollut urheilujournalisteille tyypillistä sekä pienissä pitäjissä että 

maailman metropoleissa. Urheilutoimittajilla on kulttuuritaustastaan riippumatta ollut läheinen 

suhde urheiluun joko aktiiviuran tai harrastuksen kautta (Pänkäläinen 1998a, 34). 

Urheilujournalismia onkin pidetty kutsumusammattina. Urheilujournalismin historiallisena 

lähtökohtana oli, että juttuja kirjoittivat urheilusta kiinnostuneet miehet. He pitivät aidosti työstään, 

eivätkä laskeneet työtunteja. Miellyttävä työ yhdisti harrastuksen rahantuloon. Tämän lähtökohdan 

on nähty jättäneen voimakkaasti jälkensä urheilujournalismin perinteeseen. (Emt., 5.) Haastateltavat 

korostavatkin urheilun merkitystä elämässään. Urheilu merkitsee yhtä lukuun ottamatta kaikille 

enemmän kuin työtä.  

Jos se olis pelkästään työtä, niin ei tätä hommaa jaksais kovin pitkään. Kyllä se tietty sydän pitää 

löytyä, että vaivaantuu joka sunnuntai käymään tuolla pesäpallopeliä kattomassa. Se on vähän 

tällaista hölmöläisen hommaa, mutta jos sitä on kerran johonkin seonnut, niin minkäs sille mahtaa. 

M27 

Kyl se on elämäntapa ja harrastus, et edelleen korostan sitä, et jos se tuntuis työltä tän lisäks, niin 

eihän sitä olis järkeä tehä. M48 

Se on elämäntapa siinä mielessä, et ku ite on aina tottunut liikkumaan, niin pitää päästä 

liikkumaan. Mut ei se välttämättä oo sitä omaa liikkumista, mut se on myös nauttimista siitä, et jos 

mä meen kuuntelemaan luentoa, jos mä meen kuuntelemaan viulukonserttia, niin mä voin myös 

mennä nauttimaan urheilutapahtumista ja saada siitä ihan hirveästi. N41 

Ainoastaan pisimpään alalla ollut toimittaja on uransa aikana ehtinyt hieman leipääntyä työhönsä ja 

kyllästyä urheiluun. Hän sanoo seuraavansa urheilua ainoastaan työnsä puolesta. 

Semmonen tunteen palo saattaa olla vähän kaikonnut. Mutta silti sitä yrittää tosissaan ottaa ihan 

jokaisen jutun, mitä eteen tulee. M50 

Koska urheilulla on suuri merkitys haastateltaville, voidaankin pohtia heidän suhdettaan paikallisen 

urheilun järjestelmään. Urheilujournalismin on perinteisesti katsottu olevan sidoksissa urheilun 

järjestelmään, sillä urheilutoimittajien intressit käyvät yksiin urheilun järjestelmän intressien 
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kanssa. Näin syntyy symbioosi, jonka muodostavat media, urheilijat, valmentajat, seurat, lajiliitot, 

sponsorit ja urheilukannattajat (Perko 2001, 45-46).  Tämän symbioosin seurauksena 

urheilujournalismia on pidetty kykenemättömänä kuvaamaan urheilua objektiivisesti (Hemánus 

1985, 46).  

Itse tarkoitan paikallisella urheilun järjestelmällä Perkoa (emt.) mukaillen urheilijoiden, 

valmentajien, seurojen, paikallisen liike-elämän, urheilua seuraavan yleisön ja toimittajien 

muodostamaa kokonaisuutta. Tälle paikalliselle urheilun järjestelmälle tärkeää on paikallisen 

urheilun etu. Vaikka urheilutoimittajien tehtäviin kuuluukin toimia eräänlaisena vahtikoirana, 

sitoutumisen urheilun järjestelmään on nähty hämärtävän tätä periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

urheilun ehdot sanelevat sen, mitä voidaan kirjoittaa (Savela 1991, 1).  

Viime vuosikymmeninä useat urheilutoimittajat ja tutkijat, esimerkiksi Savela (1991, 17) ja 

Virtapohja (1998, 242), ovat nähneet urheilutoimittajien ottaneen etäisyyttä urheilun järjestelmään. 

Termissä urheilujournalismi paino on siirtynyt yhä enemmän jälkimmäiselle sanalle. Mutta onko 

asian laita näin myös paikallislehdissä? Ainakin paikallislehtien urheilutoimittajat pitävät itseään 

osana tätä urheilun järjestelmää. 

Minähän olen se, jonka kautta ihmiset saavat tietää urheilusta. Kyllä mä uskon, että tällaiset 

nimenomaan pienemmät seurat, jotka ei pelaa tuolla ykköstasolla, niin eipä heille sitä näkyvyyttä 

muuten tule, ellei paikallislehdessä tule. Et ellei joku kysy, miten siellä vitosdivarissa oikein on 

mennyt. N26 

Ainakin täällä pienissä piireissä ehkei sitä koe olevansa ihan ulkopuolinen tarkkailija. Niin läheltä 

sitä kattoo. Mä ite oon seurannut näiden urheilijoiden kehitystä ihan nappulasta asti, niin pitkään 

tässä on ollut. M55 

Mä oon sisällä systeemissä munaskuitani myöten, mä myönnän sen täysin. M48 

Ku nää kuviot ei oo mitkään hirveän isot, niin kaikkihan meistä on osa jotain isompaa. M27 

Toimittajan ollessa osa urheilun järjestelmää ovat myös hänen intressinsä yhteneväisiä urheilun 

järjestelmän intressien kanssa. Niinpä paikallisten urheilijoiden ja urheilun menestys on tärkeää 

myös paikallislehtien urheilutoimittajille. Vaikka suoraan ja näkyvään paikallisten urheilijoiden 

fanittamiseen osa haastateltavista suhtautuu hieman epäilevästi, käytännössä kaikki sanovat 

seuraavansa paikallista urheilua vähintäänkin suurella sympatialla.  

Voi ja pitääkin olla fani. Mä oon sitä mieltä. N41 
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Totta kai sitä aina mielessään kannattaa jotain seuraa, paikallisia. M27 

Valtaosa haastateltavista on sitä mieltä, että paikallisten urheilijoiden parrasvaloihin nostaminen ja 

kannustaminen on tärkeää. 

Mun mielestä se on tärkeää, et myös näitä, jotka harrastemielessä vaan pelaa jotain lajia, niin heitä 

tuodaan esille. Ja sitä kautta myös nää nuoretkin, heidänkin esille pääseminen, et se ei oo aina se 

joku Suomen ykkösnimistä, vaan myös niitä nuoria, jotka on tulossa sieltä takaa. N26   

Kysymys siitä, miten avoimesti paikallisen urheilun puolesta liputtaminen on sallittua, jakaa 

mielipiteitä. Osan mielestä paikallislehden urheilutoimittaja saa selkeästi tunnustaa väriä.  

Tää on niin läheistä vuorovaikutusta ihmisten kanssa, että kyllä ilman muuta eläytyy eri tavalla 

kuin isommissa ympyröissä. M55 

Paikallislehden tehtävähän on olla vähän semmonen kotiinpäin vetävä ja tämmönen kunnon viesti 

tonne ulkomaailmalle. Kirje kotoa mummolasta ja tällasta. Paikallistasolla olemme kyllä vahvasti 

kiinni tässä, toivottavasti emme liian vahvasti. M27 

Jälkimmäisessä sitaatissa kuitenkin kuvastuu paikallislehtien urheilutoimittajien työn suuri 

dilemma. Toisaalta he näkevät tehtäväkseen kannustaa paikallisia urheilijoita ja urheilua. Toisaalta 

taas heidän pitäisi pystyä tarpeen vaatiessa myös paikallisen urheilun kriittiseen tarkasteluun.  

Mun sydän sykkii näille paikallisille urheilijoille, koska paikallislehessä se vielä korostuu se asia. 

Mut se ei saa näkyä sillä tavalla, et ei huomata niitä epäkohtia mitä täällä tapahtuu. M55 

Kyllähän faneillakin on kriittinen rooli. Et fanithan on tosi kiukkusia siinä vaiheessa kun hommat ei 

toimi tai se valmentaja on niin puupää, et se ei osaa peluuttaa tai jos jollain hyvällä pelaajalla on 

huono päivä. Niin miksei toimittaja sais olla fani? N41 

Paikallislehtien urheilusivujen määrällisen analyysin perusteella voi sanoa, että haastateltavat 

onnistuvat paremmin kannustavassa kuin kritisoivassa tehtävässään. Myös valtaosa haastatelluista 

pitää itseään ennemminkin sisäpiiriläisinä kuin ulkopuolisina tarkkailijoina. Osa kuitenkin näkee, 

että täysin ulkopuolinen tarkkailija voisi toimia paikallisessa urheiluelämässä vapaammin kuin 

kädet (ja ehkä silmätkin) sidottuina huseeraava sisäpiiriläinen.  

Kyllä joku, jos on oikealla tavalla hoksottimet auki ja seuraa aktiivisesti, niin saattaa nähdä jotakin 

sellasia asioita jossain urheilutapahtumassa mitä tämmönen hieman sisemmällä oleva tyyppi ei 

näe. M27 
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Mut kuinka paljon on jäänyt kertomatta vuosien varrella? Kun sä oot liian lähellä sitä, liian 

syvällä, niin sä tavallaan sensuroit ittes pihalle automaattisesti. M33 

Sen lisäksi, että paikallislehtien urheilutoimittajat samastuvat henkisesti paikkakunnan 

urheiluelämään, voi monella olla ihan oikeitakin kytköksiä. Haastateltavista kaikki ovat (ainakin 

ovat olleet) jollain tasolla tekemisissä urheilun seura- tai järjestötoiminnan kanssa: lajiliiton 

viestintätiimissä, seura-aktiiveina, pelaajina, valmentajina tai paikallisten seurojen jäseninä. 

Urheilujournalismia on kritisoitu tällaisista sidonnaisuuksista.  Toimiminen urheiluseuroissa ja 

muissa urheiluelämän tehtävissä oli ennen vanhaan urheilujournalisteille tyypillistä. 

Urheilutoimittajia oli tapana rekrytoida urheilutoveruuden pohjalta seurojen sisältä (Pänkäläinen 

1998a, 5). Nykyään tällaiset suorat sidonnaisuudet ovat harvinaisempia isommissa 

tiedotusvälineissä. Paikallislehdissä kysymys urheilutoimittajien jääviydestä on yhä polttava. 

Suhtautuminen kysymykseen jääviydestä jakaa mielipiteitä haastateltavien keskuudessa. Jotkut 

haastateltavista myöntävät, että toimiminen paikallisessa urheiluelämässä saattaa aiheuttaa 

ristiriitaisia tilanteita. He ovat yrittäneet ratkaista ongelman joko jättäytymällä sivuun 

urheiluelämässä toimimisesta tai jääväämällä itsensä kirjoittamasta liian likeltä liippavia juttuja.  

Kun on pieni paikka niin kaikki tietää, missä oon joskus toiminut, niin tällä hetkellä mä en toimi 

missään paikallisessa seurassa. M55 

Jos mä olisin siinä tilanteessa mukana, niin mä en kirjoittais sen seuran toiminnasta. Tai jos mä 

kirjoittaisin, niin kritisoisin syvästi. Ainoo mitä mä kirjoittaisin, niin mä toisin ehkä niitä asioita 

esille, mutta en lähtis tuomaan niitä hyviä asioita. N41 

Toimittajan on itsensä mietittävä, onks hän jäävi kirjoittamaan jostakin asiasta. N26 

Osa haastateltavista ei näe kiinteän suhteen paikallisiin seuroihin aiheuttavan sen kummempia 

ristiriitoja. 

Emmä siinä silloin ku oon siellä kokouksissa, niin emmä siellä toimittaja oo. Se siinä on välillä, jos 

siellä olis toimittajana, niin sieltä sais ihan hyviä jutun juuriakin, monta kertaa oon miettinyt 

jälkeenpäin. Toisaalta sitten ei sieltä voi kaikkea kirjoittaa, mitä siel kokouksessa puhutaan, siin on 

semmonen ristiriita vähän. Ei meiltä nyt mitään jymyuutisia oo sen takia jäänyt saamatta tai 

kirjottamatta. M46 
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Mä oon ite huomannut oikeestaan sen, et varsinkin alkuvaiheessa mä tätä omaa seuraa suorastaan 

vähän pikkusen pidin aavistuksen taka-alalla, ettei olis tullut semmosta fiilistä, et mä nostan sitä. 

M48 

Paikallinen urheilu on haastateltaville sydämenasia. Se vaikuttaa automaattisesti myös heidän 

työhönsä. Miten on: kokevatko paikallislehtien urheilutoimittajat voivansa kirjoittaa kriittisesti ja 

minkälaista urheilujournalismia he pitävät hyvänä? 

 

7.5 Paikallislehtien urheilutoimittajien journalistiset ihanteet 

Suurin osa paikallislehtien urheilutoimittajista pitää hyvänä journalismina mahdollisimman 

totuudenmukaista, luotettavaa ja objektiivista tiedonvälitystä.  

Tiedonvälitystä, asiallisen tiedon välittämistä ihmisille kiinnostavassa ja ymmärrettävässä 

muodossa. M55  

Mun mielestä sen pitää olla objektiivista. Se on mun mielestä kaiken a ja o. M46 

Hyvä journalismi on mahdollisimman objektiivista, koska se ei voi olla täysin objektiivista. Mut 

mahdollisimman objektiivista tietojen välittämistä lukijoille. N26 

Lisäksi hyvä journalismi tarjoaa haastateltavien mielestä puheenaiheita, löytää uusia näkökulmia ja 

kertoo tosiasiat mahdollisimman ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti.  

Journalismin tutkimuksessa objektiivisuus on tietoteoreettisesti liitetty todellisuuden ja journalismin 

suhteeseen (Hemánus & Tervonen 1980). Tässä tutkimuksessa tarkoitan objektiivisuudella 

kuitenkin pikemminkin toimittajien perinteistä pyrimystä puolueettomuuteen ja kannanottojen 

välttämiseen. Tällä tavalla ymmärretty objektiivisuuden ihanne edustaa monelle haastateltavalle 

journalismia, jota toimittajan tulisi työssään tavoitella. Haastateltavat korostavat objektiivisuutta 

journalistisena ihanteena siitä huolimatta (tai juuri siitä syystä), että sekä paikallislehtien toimittajia 

että urheilutoimittajia on kritisoitu tietynlaisesta puolueellisuudesta ja subjektiivisuudesta. 

Voidaankin mielestäni aiheellisesti kysyä, onko paikallislehtien urheilutoimittajien tarve korostaa 

objektiivisuutta journalistisena ihanteena luonnollinen reaktio puolueellisuutta koskevia syytöksiä 

vastaan. 

Haastateltavien mielestä kuitenkin hyvä paikallislehden urheilujournalismi eroaa yleisistä 

journalistisista ideaaleista. Sekä litteroiduilta riveiltä että niiden väleistä voidaan lukea, että 
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paikallislehden urheilusivuilla on usein sallittua olla subjektiivinen ja tunnustaa väriä. 

Paikallistasolla saa ottaa enemmän kantaa, ja urheilussa asioita voidaan tarkastella puolueellisten 

lasien läpi.  

Osa haastateltavista urheilutoimittajista toteaa objektiivisuuden olevan tärkeää myös paikallislehden 

urheilujournalismissa. Seuraavassa lauseessa he kuitenkin kertovat kannustavansa paikallisia 

urheilijoita ja pitävänsä heidän puoliaan. Yhtäältä: 

Objektiivinen pitää pystyy olemaan jopa paikallislehdessäkin, et jos kiekkojoukkue häviää 4-0 

pelinsä, niin ei voi mennä kertomaan et se oli tosi tasasta ja oli ihan mitalla ettei peli kääntynyt. 

M48  

Ja toisaalta: 

Paikallislehden tehtävä on tuoda esiin paikallista urheilua, ja mää sanoisin vielä niinkin että 

positiivisessa mielessä. M48 

Tulkitsen asian siten, että juhlapuheissa voidaan korostaa objektiivisuuden tavoittelun merkitystä 

myös paikallislehtien urheilusivuilla. Kuitenkin käytännössä lehdellä on tehtävä yhteisössään, mikä 

tarkoittaa oman levikkialueen puolustamista ja nostamista esiin. Niinpä urheilusivuilla saa pitää 

paikallisten puolia ja toivoa omien menestystä. Lehden yhteisöllinen tehtävä painaa loppujen 

lopuksi vaakakupissa journalistista objektiivisuutta enemmän. Objektiivisuus ei olekaan 

paikallislehden urheilusivuilla tärkein journalistinen arvo. Tärkein arvo on paikallisuus. 

Urheilujournalismissa se on enemmän kuitenkin sieltä Suomen näkökulmasta katsottu ja sit tietysti 

paikallistasolla, kyllä mä katon paikallisten näkökulmasta enemmän. N26 

Kaikissa lehdissä pitäis olla ihmislähtöisempää ku se on, mut paikallislehdissä sen pitää olla viel 

enemmän ihmislähtöstä. Viel enemmän siihen paikkakuntaan sidottua ja mennä viel syvemmälle 

siihen syy-seuraus -suhteeseen, et mitä se merkitsee asiat meidän paikkakunnalle. N41 

Kyl se varmaan vähän eroaa siinä, et paikallislehdessä se painopiste voi olla enemmän siinä 

tapahtuman tukemisessa ku siinä pelkässä tiedottamisessa. M32 

Hyvän paikallisen urheilujournalismin määrittelyitä on melkein yhtä paljon kuin määrittelijöitäkin. 

Kuitenkin haastateltavien puheissa toistuvat monet hyvää paikallislehtien urheilujournalismia 

määrittävät piirteet. Hyvä paikallislehtien urheilujournalismi löytää tapahtumien ja tilastojen takaa 

ihmisen. Se on viihdyttävää, mutta tarttuu tilanteen niin vaatiessa myös epäkohtiin. Se ei selitä 
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tapahtumia orjallisesti, hylkää perinteisen otteluselostuksen (kaikkien paitsi yhden haastateltavan 

mielestä) ja tarjoaa uusia näkökulmia urheiluun. Hyvä paikallislehtien urheilujournalismi voi olla 

reportaasimaisempaa ja kuvailevampaa kuin hyvä yleisjournalismi. 

Urheilujournalismin pitää pystyä myös kertomaan semmosia pienempiä ilmiöitä ja ihmisistä niiden 

ilmiöiden takana. Semmonen puhdas otteluselostus alkaa olemaan vähän mennyttä aikaa jo. M27 

Jos mä aattelen oikeen hyvää urheilujuttua, niin se on enemmän semmosta reportaasin tyyppistä. 

N26 

Täällä pitää osata kirjottaa mummojen ja pappojen bochia-kisasta yhtä innostavasti kuin jostain 

MM-mittelöstä tai vastaavasta. Kunhan osaa kertoa asiat mielenkiintoisella tavalla ja olla mukana 

siinä niin sanotusti vähän pienemmässä tapahtumassa. M55 

Hyvä paikallislehtien urheilujournalismi on kuitenkin ennen kaikkea paikallista. Yhdessäkään 

paikallislehdessä ei julkaista urheilujuttua, joka ei kosketa levikkialueen asukkaita. 

Lehden linjana on se, et ollaan yhteisöllinen ja paikallinen lehti. Meille on isompi uutinen, et joku 

paikallinen on kahdeksas ku et joku suomalainen voittaa. M33 

Se on paikallista. Se on lähtökohta. Ja tasapuolista. Kaikkien pitää näkyä, ei tartte tehä sivun juttua 

joka aiheesta, mut se on tasapuolisesti paikallista ja silloin jos tarvii niin myös kriittistä. Mut 

sanotaan nyt  näin et harvemmin, ainakin meillä. M46 

Paikallislehden urheilujournalismin on sellaista, että otetaan ilo irti siitä ku paikalliset menestyy ja 

pidetään sitä lippua korkealla. Koetetaan saattaa ihmisten tietoon sellasia pienissäkin piireissä 

tapahtuvia asioita, yllättäviä menestyjiä ja tällasta. M27 

Paikallisuuden korostuminen näkyy siinä, että moni haastateltava pitää hyvänä paikallislehden 

urheilujournalismina sellaista juttua, jossa vilisee paljon paikallisia nimiä.  

Me ollaan keskusteltu lasten urheilukilpailuiden tuloksista, et niistä tulee 8000 merkkiä ku on jotkut 

hiihtokilpailut, mutta kyl me ollaan päätetty ihan yksmielisesti et ne julkastaan. Et kaikki lapset 

semmosissa kisoissa on yhtä arvokkaita ja kaikki saa näkyä. Et sillä on valtava arvo, sitä lukee 

mummot ja papat ja naapurit, et se on tärkeetä. M55 

Paikalliset antaa palautetta harvoin, pääasiassa kiittelee, mutta tämmösiä kritiikkejä tulee just, et 

yhestä kaverista joka pelas miehissä futista maalivahtina, niin hänen äitinsä soittaa viimesen pelin 
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jälkeen ja valittaa, ku meidän pojasta ei ollut kertaakaan kuvaa lehdessä. Toisesta maalivahdista 

oli. M48 

Voi hyvänen aika jos sieltä yks nimi puuttuu, niin heti joku soittaa. Mun mielestä se on hienoo, et 

mummot leikkaa lehtileikkeen et tytön poika oli tuolla. Et ei mikään muu tiedotusväline tee enää 

niitä. M46 

Tässä näkyy paikallislehden eräs tärkeimmistä tehtävistä. Se on tuttu, turvallinen ja ennen kaikkea 

paikallisten oma lehti. Mikään muu lehti ei pääse niin lähelle lukijaansa kuin paikallislehti. Se on 

yhteisön peili ja kirje kotoa. 

 

7.5.1 Palvellaanko lukijoita vai paikallista urheilua? 

Kysymys siitä, ketä paikallislehden urheilujournalismin palvelee, jakaa mielipiteitä. Yhdeksästä 

haastateltavasta kuusi on tiukasti sitä mieltä, että lehteä tehdään vain ja ainoastaan lukijan etu 

mielessä pitäen.  

Paikallisia, et ihan niinku koko paikallislehti kokonaisuudessaan, sen tehtävä on kertoa paikallisia 

uutisia, asioita, tapahtumia. Et se on tämän alueen lehti ja se on tämän alueen ihmisille tarkoitettu. 

N26 

Tähän on helppo vastata. Kyllä tässä tosiaan kerrotaan ihmisille, että mitä tuolla tapahtuu. M27 

Loput kolme haastateltavaa ovat kuitenkin toista mieltä. He kokevat palvelevansa ennen kaikkea 

paikallista urheiluelämää ja paikallisia seuroja. 

Mä palvelen paikallisia urheiluseuroja tietyllä tapaa. Ja niissä olevia ihmisiä, joita on paljon. 

Tietysti hurskaasti vois sanoa, että lukijoita ylipäätään, mut kyllähän tiedän sen, ettei moni lue 

urheilusta. Totta kai yhtenä tärkeenä kulmakivenä koko paikkakuntaa. M48  

Mun mielestä pitää olla osaltaan nostamassa ja innostamassa sitä alueen urheilutoimintaa ja 

harrastustoimintaa. M55 

Mä luulen, et jos mä palvelen urheiluelämää niin mä palvelen kaikkia muitakin. M32 

Moni haastateltava (myös moni heistä, jotka sanoivat palvelevansa lukijoita) kokee, että paikallista 

urheilua on pidettävä esillä. Esillä pitäminen ei välttämättä tarkoita kritiikitöntä puffaamista. Tässä 

kuitenkin taas kerran toistuu lehden yhteisöllinen tehtävä. 
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Julkisuus paikallislehdessä voi olla paikalliselle seuralle tai urheilijalle todella tärkeää. Esimerkiksi 

kilpatason yksilöurheilija, joka yrittää raapia kasaan harvoja sponsorieuroja, on riippuvainen 

paikallislehdessä saamastaan julkisuudesta. Missään muussa tiedotusvälineessä urheilijaa tuskin 

noteerataan. Paikallislehtien urheilutoimittajien mielestä onkin tärkeää, että julkisuus on 

tasapuolista. Varsinkin hieman isommilla paikkakunnilla kilpailevat seurat saattavat laskea 

palstamillimetrejä hyvin tarkkaan.  

 

7.5.2 Kohtaako ihannejournalisti arkijournalistin?  

Työssä onnistumisen kokemus on varsin subjektiivista. Niinpä myös haastateltavien kokemukset 

työssä onnistumisesta poikkeavat toisistaan melko lailla. Yksikään haastateltavista ei ole aina 

tyytyväinen valmiisiin juttuihinsa, muutama sen sijaan on aina tyytymätön. Yleisesti ottaen voidaan 

sanoa, että haastateltavat kokevat tekevänsä parhaansa resurssien puutteessa. 

Kyse ei oo siitä, ettenkö mä olis tyytyväinen mun juttuihin. Mä oon ihan tyytyväinen, mut aina voi 

pyrkii parempaan ja tulee semmosia, et tonkin ois voinu tehä toisella tavalla. Mut sitä luovuutta ei 

saa unohtaa ja kaavoihin ei saa kangistua, et aina pitää keksiä uusia juttuja ja näkökulmia. Kyl mä 

oon pääsääntösesti tyytyväinen, et jos mä en olis tyytyväinen niin en mä tätä tekis. Omaan työhönsä 

pitäis voida olla tyytyväinen. N41 

Jaa. Emmä nyt tiiä, tuleeko hirveän montaa kertaa semmosta, et nyt tulee Pulitzeri, emmä osaa 

sanoa. Silloin voi olla tyytyväinen, jos ei oo hirveän pettynyt siihen. M46 

Harva kokee yltävänsä työssään ihannejournalismiin. Suurimpana estävänä tekijänä pidetään 

puutteellisia resursseja.  

En resurssipulan takia, mutta muuten joo. Et se paikallisuus ei rajota, mut lehden resurssit ja muu 

kiire rajottaa. N41 

Jos miettii tätäkin, niin mä olin ite taittamassa tän lehen, niin tää on hirveellä kiireellä räävitty 

kasaan tää lehti. Sen lisäks mulla on ollut tässä lehdessä kymmenen juttua tässä lehessä. Ei siinä 

nyt ihan älyttömiä ennätä. M33  

Kyllä se täällä varmaan on sitä arkijournalismia aika lailla enemmän. Et täällä tehdään kolme 

lehteä viikossa ja ollaan kohtuullisen pienissä piireissä, jossa ei mitään järisyttävää kovin usein 

tapahdu. M55  
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Muutama haastateltava kokee, ettei ihannejournalismiin yltämiselle ole periaatteessa esteitä. 

Se ei oo lehestä kiinni, vaan ihan itestä kiinni. En siihen kyllä yllä läheskään niin usein ku pitäis. 

Mahollisuudet on kyllä annettu, ja tää on ollu ihan hyvä ympäristö toimia. M50 

Täytyy sanoa, että siinä mielessä oon onnellisessa asemassa, että saan tehdä sellaisia juttuja, jotka 

koen ihanteelliseks. M27 

Paikallislehtien urheilutoimittajien ihannejournalisti on paikkakunnan etujen puolustaja, joka 

kuitenkin pystyy tarpeen vaatiessa omaksumaan vahtikoiran roolin ja kirjoittamaan epäkohdista. 

Ihannejournalisti ja arkijournalisti kohtaavat haastateltavien jokapäiväisessä työssä siltä osin, että 

kannustavassa ja yhteisöllisyyttä tukevassa roolissaan toimittajat onnistuvat hyvin. Vahtikoiran 

roolin omaksuminen tuottaa heille enemmän hankaluuksia.  

 

7.5.3 Lisää henkilöjuttuja 

Paikallislehtien urheilutoimittajien mielestä paikallislehtien urheilujournalismin pitää olla 

ihmisläheistä, ihmiskeskeistäkin. Tätä vastaan puhuu määrällisessä analyysissa saamani lopputulos, 

jonka mukaan henkilöjutut ovat melko harvassa paikallislehtien urheilusivuilla. Paikallislehtien 

urheilujournalismin kehittämisestä kysyttäessä haastateltavat vastaavat kaipaavansa nimenomaan 

enemmän henkilöjuttuja. 

Kyllä mä näkisin human interest -juttuja, henkilöitä. Tämmösiä, missä on henkilö pääosassa. 

Kerrotaan hänen ajatuksistaan, tavoitteistaan. Ehdottomasti. M48 

Mun mielestä urheilulajista saa paremman kuvan, ku joku henkilö siitä kertoo, minkälaista se on. 

N26 

Mä kaipaisin enemmän henkilöhaastatteluita. Mä kaipaisin enemmän niitä, jotka on nyt juuri 

jonkun tietyn lajin ytimessä, mä kaipaisin niitä jotka on ollut kolkyt vuotta sitten, sata vuotta sitten 

ytimessä, miten se on kehittynyt. Sitten mä kaipaisin enemmän mielipiteitä ja kolumneita 

urheiluvaikuttajilta. N41  

Lisäksi haastateltavat haluavat tehdä normaalirutiinista poikkeavia juttuja ja löytää kaluttuihn 

asioihin uusia näkökulmia. Mielenkiintoista on myös paikallislehden urheilutoimittajien 

menestysnälkä. Koska paikallislehden urheilutoimittajan intressit kohtaavat monesti urheilun ja sen 
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järjestelmän intressien kanssa, myös paikallislehden urheilutoimittajat toivoivat urheilijoille 

menestystä.  

Kaikkein hienointahan se olis, et tapahtuis semmosia skuuppeja ku paikallisen keihäänheittäjän 

parikymmentä vuotta sitten maanantaiaamupäivänä heittämä maailmanmestaruusheitto 

ensimmäisellä. Siinä meinas mennä pasmat sekasin, ku seuraavana päivänä tulee lehti ja piti osata 

sit kirjoittaa riittävän räväkkä juttu siitä. Et semmosiahan toivois aina et tapahtuis. M55 

Tietysti tämmöisenä urheiluromantikkona olis kiva päästä kirjottamaan joku päivä hieno juttu  ku 

täältä noustaan taas sinne ykköspesikseen tai sitten vaikka jos paikallinen hevonen kruunattais 

ravikuninkaaks. Toivoisin pääseväni vielä jonakin päivänä kirjottamaan semmosen oikean 

menestyshehkutuksen, koska niitä ei oo vielä päässyt tekemään ite.  M27 

 

7.5.4 Kriittisyydelle vähän tilausta 

Päätoimittajalta tuli oikeestaan kaks neuvoa, että myönteisessä valossa ja nimet pitää olla oikein. 

Ne oli tärkeet pointit. M32 

Tällaiset ohjeet sai vakituinen avustaja päätoimittajaltaan aloittaessaan työt paikallislehden 

urheilutoimittajana. Myöskään lehtien määrällisessä tarkastelussa saamani tulokset eivät viittaa 

siihen, että paikallislehtien urheilutoimittajat kokisivat tehtäkseen toimia vallan vahtikoirina. 

Paikallislehtien urheilutoimittajat myöntävät itsekin, ettei kriittisiä juttuja esiinny lehtien sivuilla 

kovin usein.  

Jaa. Ei nyt voi sanoa, et kuukausittain. Sanotaan et joka toinen kuukaus voi olla jotain 

kriittisemmäks laskettavaa. Et harvoin. M46  

En tiiä oonko kirjottanu ikinä mitään semmosta tosi kriittistä juttua. Mut tietenkin sitten en usko et 

se mikään katastrofi olis jos kirjottais kriittisesti. Mun mielestä ei siihen oo vaan mitään tarvetta. 

M32 

Ei nyt äkkiseltään tuu mieleen milloin ois ollut, on siitä sen verran pitkä aika. Ehkä viime vuonna 

saattoi olla joku, mut en nyt muista. N26  

Mitähän tässä nyt sanois? Millon niitä olis tehny viimeks? Mä en kyllä muista yhtään tapausta, mut 

mä toivosin et niitä on joskus tehty. M27 
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Syitä siihen, ettei kriittisiä juttuja esiinny lehtien palstoilla enempää, on muutamia. Toimittajat ovat 

voimakkaasti sidoksissa paikallisiin toimijoihin ja urheilun järjestelmään. Pienellä paikkakunnalla 

piirit ovat pienet. 

Kyllä paikallislehessäkin voi olla kriittinen, mut täällä on kuitenkin nää piirit pikkasen erilaiset 

kuin tuolla. Sä joudut varmasti pikkusen enemmän niinku taiteilemaan. Et jos mä olisin joku 

Hesarin kirjottaja, toimittaja, niin mä oon siellä ihan eri tavalla kasvoton, pelkkä nimi lehdessä mut 

täällä sä oot joka paikassa tuolla kasvot, et kyllä se varmasti vaikuttaa siihen kriittisyyteen jollakin 

tavalla. M55 

Haastateltavat toivovat itsekin paikallisten urheilijoiden menestystä. He näkevät tärkeänä 

tehtävänään puolustaa paikkakunnan etua. Positiivisten urheilujuttujen raportoiminen tukee tätä 

työtä.  

Kyl mä oon aika yhteistyöhaluinen ja -kykyinen. Et ehkä tärkeintä on tosiaan et tuo myönteisessä 

valossa esiin niitä ihmisiä ja asioita. M32 

Tärkeä syy on myös se, että paikallisella tasolla on harvoja huippu-urheilijoita. Toimittajat eivät näe 

tarpeelliseksi kirjoittaa yhtä kriittisesti omaksi huvikseen urheilevista amatööreista kuin 

ammatikseen urheilevista tähdistä.  

Se kuitenkin täytyy muistaa et kaikki urheilu mitä täällä on niin on täysin amatööriurheilua. Mä en 

tavallaan koe, et lehden tehtävä on jotakin pelaajaa hirveesti puukottaa selkään jos vähän mokaa. 

Hän tekee sitä täysin työn ja muun ohella harrastusmielessä. M55 

Tää on kuitenkin tällasta harrastelua. Se olis ihan eri asia, jos täällä olis joku pääsarjajoukkue, 

joka ottaa 15 euroo lippuihin ku jengi menee kattoo sitä ja niille tehään kunnan rahoilla 

suorituspaikat. Niin kyl sitten, semmosta vois sitten seurata sitä homma vähän toisella silmällä. Mut 

ei tääl tosiaan, ku tää on tämmöstä puuhastelua. M46 

Se on vähän sama juttu kuin alotteleva kuvataiteilija, niin eihän sen työt voi olla Picasson verosia, 

mut hän tuskin olettaakaan näin. Et silloin tuskin, pitää vähän miettiä mikä sen ihmisen, sen seuran 

substanssi on et ei lähetä vetelee kirveellä päitä poikki, jos olis voinu vaan vähän näpäyttää 

sormille. M33 

Lisäksi pieni osa haastateltavista pelkää liiallisen kriittisyyden karkottavan mainostajia. 
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Et se on pienemmällä paikkakunnalla ongelma, koska ei oo varaa menettää mainostajia. Se on 

aivan eri asia jos on Kaleva tai Helsingin Sanomat tai joku muu iso lehti, heillä on varaa siihen. Et 

ei se oo niin yhden mainostaja päälle se juttu. Pienessä lehdessä yks mainostaja saattaa olla todella 

iso tulonlähde. N26 

Paikallislehtien urheilusivuilta ei juuri löydy kriittisiä juttuja ja toimittajat itsekin myöntävät niiden 

olevan harvinaisia. Paikallislehtien urheilutoimittajat eivät ole yksimielisiä siitä, kuuluuko 

vahtikoirana toimiminen heidän tehtäviinsä. Sekä identiteettityön tukeminen että kriittisenä 

vahtikoirana toimiminen ovat journalismin funktioita. Se, kumman funktion paikallislehden 

urheilutoimittaja kokee tärkeämmäksi, määrää hänen suhtautumisensa journalistisiin ideaaleihin. 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että paikallislehden urheilutoimittajan on oltava kriittinen 

tilanteen vaatiessa. Silti paikallislehtien urheilutoimittajista vain harva pitää vahtikoirana toimimista 

tärkeämpänä funktiona kuin paikkakunnan edun ajamista ja yhteisöllisyyden ylläpitämistä. 

Mieluummin silleen kannustavassa hengessä, mut ei ne nyt toisiaan pois sulje. Kyllä kritiikkiä voi ja 

pitää esittää. Omat kersatkaan ei oo pahoillaan siitä ollu, et on vähän kuria antanu tai siis 

kasvattanu. Kyllä se niin on toiminu, et samalla tavalla nää kaipaa joskus herättelyä. M50 

Mä en nää urheilujournalismia journalismista erillisenä asiana, eihän taloustoimittajakaan kerro 

pelkästään sitä miten hienoja rivitaloja joku Skanska rakentaa ja NCC rakentaa viel hienomman 

kerrostalon. Kyllähän ne kertoo myös, et mitä siellä taustoilla on ja se on ihan luonnollista, niin 

miksei urheilujournalismissa? Mä toivoisin enemmän hampaita urheilujournalismiin sulkematta 

pois sitä, että silloin kun on ylistämisen aihetta niin silloin kehutaan. Kyl molempia pitää pystyä 

tekemään. N41 

Valtaosa haastateltavista taas näkee paikallislehden yhteisöllisen tehtävän tärkeämpänä kuin 

vahtikoirana toimimisen.  

Mieluummin etsitään hyviä puolia siitä. Ehkä se johtuu omasta persoonasta, et muussakin elämässä 

pyrkii mieluummin löytämään niitä hyviä puolia. M55 

Täällä voi vetää vähän kotiinpäin, voi vähän hehkuttaa. Kyl sit ku mennään isompiin lehtiin niin 

huomattavasti pitää olla kriittisempi ja kattoa asioita vähän useammalta kantilta. M27 

Täähän on vähän niinku sosiaalityötä. Et onhan se näin, et jos mä tekisin vaikka tonne Aamulehteen 

jutun Ilveksen pelistä, niin se ois ihan toisenmoinen. Ja nyt jostain nelosdivaripelistä, niin jos se nyt 

hävii, nyt hävis 4-0, niin sieltä löysin ku yks nuori kaveri tuli viimeseks vartiks hyvin esiin ja hoiti 
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hommansa kunniakkaasti. Niin sille kaverille varmaan ainakin jäi hyvä fiilis. Et eihän se, isossa 

lehessä semmosella olis mitään merkitystä ollu mutta pikkulehessä voidaan tuoda semmosena 

positiivisena pointtina. M48 

Jos vaikka ryhmä paikallisia lähtis juoksemaan New Yorkiin maratonia, niin se on hieno juttu, et he 

menee ja juoksee siellä. Et ei silloin ruveta kattomaan, et sä olit vasta niin ja niin mones, et mikset 

juossut paremmin. Se pitää suhteuttaa. M33 

Mä uskon, et se paras versio on, et tasapainoilee sen kannustavuuden ja sen jonkunlaisen 

kriittisyyden välillä. M32 

Paikallislehtien urheilutoimittajat sanovat kritisoivansa mieluummin urheilun rakenteita ja 

paikallisista riippumattomia asioita, esimerkiksi lajiliittojen toimintaa, kuin kohdistavat kritiikkiään 

yksittäisiin urheilijoihin ja suorituksiin.  Journalistinen kriittisyys voidaankin ymmärtää 

nimenomaan yritykseksi tuoda yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita päivänvaloon. Paikallislehtien 

urheilutoimittajien julkituoma halu välttää yksittäisten urheilijoiden kritisoimista johtuu siitä, että 

he ovat melko tiiviisti sidoksissa paikalliseen urheiluelämään ja urheilijoihin. Määrällisen analyysin 

perusteella voi kuitenkin todeta, että käytännössä yli puolessa kriittisistä jutuista arvostelu kohdistui 

nimenomaan urheiluseuran heikkoon suoritukseen. Taas kerran täytyy tosin muistaa, että 

käytännössä kaikki nämä jutut oli kirjoittanut yksi ja sama henkilö. 

Paikallislehtien urheilusivuilla kriittiset jutut ovat harvassa. Silloin, kun niitä esiintyy, on sanat 

yleensä aseteltu tarkasti. 

Kieltämättä me toimitaan täällä niin pienissä piireissä, et jos täällä oltaisiin vähänkin 

iltapäivälehtimäisiä, niin ei meillä olis mahollisuutta toimia kovinkaan pitkään. Sitten loppuis nää 

linkit ja ilman niitä me ei voida toimia. M55 

Voin kirjottaa kritiikkiä, mut mun täytyy vähän miettiä sitä tapaa et miten mä sen kirjotan. Et kun 

kyseessä on pieni paikkakunta, niin ei paranis suututtaa ihmisiä. N26 

 

7.5.5 Tutkiva journalismi harvinaista 

Mulla oli alkuun ehkä vähän semmonen sankarillisempi mielikuva, et mä rupeen tekee nyt jotain 

oikeen tutkivaa journalismia ja muuta, mutta sitten se on ehkä vähän turhauttavaa et tosiaan 

tärkeintä on saada niille paikallisille urheiluseuroille ja toimijoille julkisuutta. M32 
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Tutkiva journalismi on perusteellista ja kriittistä toimitustyötä. Tutkivaa journalismia on usein 

pidetty synonyymina hyvälle journalismille. Kuutin (2001) mukaan suomalaiset toimitukset eivät 

kuitenkaan tutki asioita kovin kärkkäästi. Perusteellista ja kriittistä toimitustyötä on kaivattu 

enemmän sekä urheilu- että paikallisjournalismiin. Myös yhtä lukuun ottamatta kaikki 

haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että tutkivaa journalismia kaivattaisiin myös paikallislehtiin ja 

urheilusivuille. Käytännössä tämä nähdään kuitenkin liki mahdottomaksi resurssien puutteen takia. 

Olis varmasti, mutta siihen ei niinku mulla hirveesti riitä paukut. Kyllä ku tossa jotain kunnan 

määrärahojen jakoa esimerkiks miettii, niin totta kai on monta kertaa tossa lenkillä miettiny itteni 

kanssa, et siinä olis kriittisen paikka. M48 

Paikallislehdissä on harvoin sit nimenomaista urheilutoimittajaa, et kaikki tekee kaikkee muutakin 

ja silloin tutkivaan journalismiin  jää muutenkin välistä kauheen vähän aikaa. Ku sä lappaat kaiken 

maailman kissanristiäisissä, niin sit ei oo aikaa. N26 

Kyllä sille varmasti on paikkansa. Tosin tässä useimmiten on se, että resurssit on sellaset, et nyt 

päästään taas siihen mistä alotettiin tää eli kiire, niin kuitenkin jos siihen rupee paneutumaan 

viikkotolkulla johonkin asiaan, niin kyl sit sanotaan et saattaa hommat kasautua. Et jos olis aikaa 

ja mahdollisuuksia ja kiehtova aihe, jota vois tutkia, niin varmasti sille olis kysyntää. M27 

No se olis aika hankala, täällä me tehdään aika pienellä porukalla kolmee lehtee viikossa, et itekin 

teen nykysin aika paljon muutakin, et siihen ei varmaan olis riittävästi aikaa. Et me ollaan puhuttu 

siitä hirveen paljon, et sit jos jollakin olis semmonen aihe, et muut yrittäis sit jeesata et pääsis yks 

ihminen keskittymään siihen, mut siin pitäis olla semmonen aihe, et tietäis et siitä tulee niin hyvä ja 

kiinnostava juttu, et siihen kannattaa tosiaan paneutua. M55 

On, sitä pitää olla ja sitä on liian vähän. Mut kun se on niin äärettömän vaikeeta. N41 

Resurssien puute on myös Kuutin mielestä yksi selkeä syy siihen, että tutkiva journalismi loistaa 

lehtien palstoilla poissaolollaan. Journalismin halutaan oleva tehokasta, eikä näin ollen 

pitkäkestoiseen ja määrällisesti vähän tuottavaan tutkivaan työhön riitä resursseja. (emt.) 

Toinen syy on se, että suomalaisessa yhteiskunnassa piirit ovat pienet. Tämä on johtanut siihen, että 

journalistisesta toiminnasta on tullut monelle toimittajalle ”henkilökohtaista”. Lähteet tunnetaan 

eikä heitä haluta suututtaa. Tämä korostuu Kuutin mukaan entisestään paikallisella tasolla. 

Toimittajilla on oltava hyvät suhteet paikkakunnan vaikuttajiin eli uutislähteisiin ja mainostajiin. 
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Kuutin mukaan kuitenkin tutkiva journalismi on puuttumista juttujen kohteiden yksityisyyteen 

kohteille kielteisellä tavalla. (emt.) 

Niinpä onkin taas pohdittava sitä, missä määrin haastateltavien tutkivaa journalismia kohtaan 

tuntemassa kaipuussa on nimenomaan kyse juhlapuheista. Osa toimittajista varmasti haluaisikin 

tehdä perusteellista ja kriittistä toimitustyötä, mutta pääsääntöisesti tutkiva journalismi ei käy kovin 

hyvin yksiin paikallislehtien urheilutoimittajien yhteisöllisen tehtävän kanssa. Niinpä voi olla, että 

tutkivaa journalismia ei todellisuudessa juurikaan harrastettaisi, vaikka resurssit siihen 

riittäisivätkin. 
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8 Paluu tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkielman alkusivuilla listasin tutkimuskysymykseni. Nyt, kun aineiston erittely on takana, 

on aika palata noihin tutkimuskysymyksiin ja samalla syventää kahdessa edellisessä kappaleessa 

aloittamaani analyysia. 

 

8.1 Minkälaista urheilujournalismia paikallislehdissä tehdään? 

Urheilujournalismi syntyi alun perin vastauksena urheiluväen tarpeisiin. Urheilun aatetta haluttiin 

levittää ympäri Suomen, jolloin lajeista ja tapahtumista piti saada positiiviseen sävyyn kirjoitettuja 

kuvauksia lehtiin.  

Urheilujournalismin voi kuitenkin katsoa kehittyneen aimo harppauksin viime vuosikymmeninä 

kohti analyyttisempaa, kriittisempää ja monipuolisempaa journalismia – kohti yleisesti tunnustettuja 

journalismin ihanteita. Jos journalismia pitää tavaratalona, urheilusivut eivät enää ole sen 

leluosasto.  

Paikallislehtien urheilujournalismi muistuttaa kuitenkin monilta osin vanhan koulukunnan 

urheilujournalismia: se on pääasiassa positiiviseen sävyyn kirjoitettua tapahtumien kuvailua. Kun 

urheilujournalismi syntyi viime vuosisadan vaihteessa, oli urheilutoimittajien tavoitteena levittää 

urheilun hyvää kertomusta. Tänä päivänä paikallislehtien urheilutoimittajat julistavat puolestaan 

paikallisen urheilun hyvää kertomusta. Kun alun perin urheilutoimittajien tavoitteena oli edistää 

urheiluun liitettyjä korkeita arvoja (raittius, kuri, ilo jne.), kuuluu nykypäivän paikallislehtien 

urheilutoimittajien tavoitteeseen levittää paikallisen urheilun ilosanomaa. Paikallisen urheilun 

hyvän kertomuksen levittäminen tarkoittaa levikkialueen urheilun ja urheilijoiden puolustamista ja 

heidän etujensa ajamista. Laajemmin tämän voidaan katsoa palvelevan koko paikkakunnan etua, 

sillä positiivisten urheilu-uutisten raportoiminen voi vahvistaa yhteisöllisyyden tuntua ja 

levikkialueen ihmisten paikallisidentiteettiä.   

Paikallislehdissä urheilujournalismi ei ole ottanut samanlaisia harppauksia kohti yleisesti 

tunnustettuja journalismin ihanteita kuin isompien tiedotusvälineiden urheilujournalismin on 

katsottu ottaneen. Paikallislehti on tavallaan jäänyt makaamaan mukavuusalueelleen. Suurin osa 

jutuista on kaavamaisia otteluselostuksia ja uutisia. Tämä johtuu osittain resurssien puutteesta, 

osittain toimittajien vanhasta tottumuksesta ja vakiintuneista rutiineista. Kun isommissa 

tiedotusvälineissä painopiste on siirtynyt pikemminkin featureen, paikallislehdissä kerrotaan, mitä 
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on tapahtunut tai tapahtuu pian. Tämä siitä huolimatta, että toimittajat itse peräänkuuluttavat 

monipuolisempaa ja oivaltavampaa journalismia. 

Paikallislehtien vahvuus on nimenomaan niiden tiivis suhde paikallisyhteisöön. Lehti on kuin kirje 

kotoa tai paikallisyhteisön peili. On tärkeää, että lukijat voivat samastua lehteen ja siinä esiintyviin 

henkilöihin. Uutisissa ja tulosjutuissa toimittajat pyrkivät viljelemään paljon nimiä, jotta lehti olisi 

kotoisan oloinen – lämmin ja läheinen, meidän lehti.  Voisi myös olettaa, että paikallislehtien 

urheilusivuilla olisi runsaasti henkilöjuttuja oman kylän urheilijoista. Näin ei kuitenkaan ole. 

Henkilöjuttuja ja muutakin featurea paikallislehtien urheilusivuilla on vain vähän. Tästä huolimatta 

(tai juuri tästä johtuen) haastateltavat tahtoisivat nimenomaan enemmän henkilöjuttuja lehtien 

sivuille. 

Liikuntakulttuuri on pirstaloitunut huippu-urheiluun, kilpaurheiluun ja kuntoliikuntaan. Mediaa 

kiinnostaa erityisesti huippu-urheilu. Kilpaurheilu ja kuntoliikunta ovat jääneet perinteisesti 

journalistiseen paitsioon. Paikallislehdissä tilanne on hieman toinen. Paikallislehdissä sekä huippu-

urheilusta että kuntoliikunnasta juttuja on vain vähän. Pääasiassa paikallislehdet kertovat 

kilpaurheilusta. Tästä voidaan vetää kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin kuntoliikunnan pieni osuus 

kaikesta paikallislehtien urheilumateriaalista kertoo siitä, että myös paikallislehdissä 

urheilutoimittajat arvostavat kuntoliikuntaa huippu- ja kilpaurheilua vähemmän. Tämä johtaa 

toiseen päätelmään. Koska paikallislehtien urheilutoimittajat selkeästi arvostavat 

liikuntakulttuurissa nimenomaan kilpailua, raportoisivat he mielellään enemmän huippu-urheilusta, 

mikäli pieneltä paikkakunnalta huippu-urheilijoita löytyisi.  

Myös naisten ja nuorten urheilun on katsottu jäävän usein taka-alalle urheilujournalismissa. 

Paikallislehdissäkin toki miesten ja aikuisten urheilusta juttuja on enemmän, mutta määrälliset erot 

eivät ole kovin dramaattisia. Koska paikallislehtien urheilusivuilla naiset, nuoret ja kilpaurheilu 

saavat paljon enemmän palstatilaa kuin isommissa tiedotusvälineissä, voidaan sanoa paikallislehtien 

urheilusivujen antavan tavallaan todemman kuvan suomalaisesta liikuntakulttuurista. 

Toisaalta paikallislehdet taas ovat levikkialueisiinsa voimakkaasti sitoutuvina tiedotusvälineinä 

pakotettuja kertomaan käytännössä kaikesta, mitä paikkakunnalla urheilun saralla tapahtuu. Kuten 

jo aiemmin mainitsin, paikallislehtien urheilutoimittajat arvostavat kilpailua. Niinpä todemman 

kuvan antaminen suomalaisesta liikuntakulttuurista ei välttämättä ole mitenkään jaloa ja 

suunniteltua.  Paikallislehtien urheilutoimittajat lienevät yhtä lailla menestysnälkäisiä kuin muutkin 

urheilutoimittajat. Jos pienellä paikkakunnalla olisi enemmän huipputasolla urheilevia aikuisia 
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miehiä, raportoisivat paikallislehtien urheilutoimittajat takuuvarmasti mieluummin heidän 

edesottamuksistaan kuin jääkiekkojunioreiden joulumyyjäisistä. 

 

8.2 Mitä on hyvä urheilujournalismi paikallislehtien urheilutoimittajien 

näkökulmasta? 

Journalistinen laatu on suhteellista. Usein journalismin laatua on määritelty laadun valvonnan tai 

journalismin toteuttamien tehtävien kautta.  

Niemisen ja Pantin (2009) mukaan tapoja määritellä journalistinen laatu on kolme. Ensinnäkin 

journalismin laatua voidaan tarkastella itsesääntelyn näkökulmasta. Tällöin toimittajat määrittelevät 

laatukriteerit ja valvovat niiden noudattamista. Suomessa tällaisia laatukriteereitä edustavat 

Journalistin ohjeet, jotka rakentuvat sellaisille arvoille kuten puolueettomuus, oikeudenmukaisuus, 

totuus ja hyvä maku. (emt. 133-136.) Paikallislehtien urheilutoimittajat pyrkivät toki noudattamaan 

Journalistin ohjeita, mutta eivät aina siihen yllä. Esimerkiksi lähteisiin paikallislehtien 

urheilutoimittajat suhtautuvat varsin kritiikittömästi, faktojen tarkistaminen jää monesti väliin ja 

puolueettomuus muutenkin on välillä koetuksella. Paikallislehtien urheilusivuilla puolueettomuus ei 

toisaalta ole välttämättä hyvän synonyymi, kuten myöhemmin tässä kappaleessa tulen esittämään. 

Journalismin laatua voidaan arvioida myös sen yleisösuhteen näkökulmasta. Tällöin huomio 

kiinnittyy mediaan pääsyyn, dialogisuuteen ja harkitsevuuteen. (emt.) Tässä suhteessa paikallislehti 

onnistuu varsin hyvin. Paikallislehden tehtävä on olla yhteisön ääni ja antaa levikkialueen ihmisille 

mahdollisuus julkisuuteen pääsyyn. Tätä ohjenuoraa myös paikallislehtien urheilutoimittajat 

noudattavat työssään raportoimalla laajasti levikkialueen urheilutapahtumista.  

Niemisen ja Pantin kolmannen näkökulman mukaan journalistinen laatu perustuu sosiaaliselle 

vastuulle. Tällöin journalismin laatukriteereitä ovat muun muassa vapaus ja objektiivisuus. 

Vapaudella voidaan tarkoittaa vapautta esittää kritiikkiä tai toisaalta vapautta esimerkiksi lähteiden 

tai mainostajien ylivallasta. (emt.) Paikallislehtien urheilutoimittajat joutuvat usein työskentelemään 

painostusryhmien puristuksessa, sillä piirit ovat pienet. Tässä mielessä heidän vapautensa ovat 

rajoitetut. Objektiivisuus puolestaan on hieman ongelmallinen journalismin laatukriteeri. Itse 

ymmärrän tässä tutkielmassa objektiivisuuden pyrkimyksenä puolueettomuuteen. Länsimaisissa 

uutisvälineissä on pyritty erottelemaan kantaaottava aineisto uutisaineistosta. Etenkin 

sitoutumattomat lehdet, joihin paikallislehdet määritelmänsä puolesta lukeutuvat, korostavat 
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tasapuolisuutta ja riippumattomuutta toimintansa peruspilareina. Viestinnän tutkijat ovat kuitenkin 

jo pitkään tunnustaneet sen, että objektiivisuutta kohtaan voi ainoastaan pyrkiä. Sitä ei voi 

täydellisesti saavuttaa. Uutisen tekemiseen liittyy aina arvovalintoja, jotka heijastelevat toimittajan 

ja lehden ajatusmaailmaa. (Löytömäki 1998, 210.) Paikallislehdissä tuon ajatusmaailman kulmakivi 

on aina paikallisuus. 

Paikallisuus on tekijä, joka pitää huomioida hyvää paikallislehtijournalismia määritellessä. Hyvä 

paikallislehden juttu on aina paikallinen. Hyvä paikallislehtijournalismi puhuu lukijoiden kieltä, 

käsittelee heille tärkeitä asioita ja mahdollisesti antaa heidänkin saada äänensä kuuluviin. Hyvä 

paikallislehti kirjoittaakin niin kuin ”me” yhteisönä ajattelemme. 

Journalismin laatua voidaankin tarkastella myös sen toteuttamien tehtävien kautta. Toimittajien 

tärkeimpinä tehtävinä on pidetty muun muassa vallan vahtikoirana toimimista ja yhteisöllisyyden 

ylläpitämistä. Toimittajat itse ovat pitäneet ihannejournalistina aktiivista yhteiskuntakriitikkoa 

(Heinonen 1995). Etenkin tutkivaa, eli perusteellista ja kriittistä, journalismia on pidetty hyvän 

synonyymina. 

Paikallislehtien urheilutoimittajat liittävät ihanteelliseen journalismiin monenlaisia määreitä (mm. 

uusien näkökulmien löytäminen, tarinoiden kertominen, puheenaiheiden tarjoaminen), mutta 

kriittisyys ei ole näiden joukossa. Kaikista useimmin paikallislehtien urheilutoimittajat liittävät 

journalistisiin ihanteisiin sellaisia määreitä kuin totuudellisuus, luotettavuus ja objektiivisuus. 

Hemánus ja Tervonen (1980) sisällyttävät totuudellisuuden määreen objektiivisuuteen. Myös 

paikallislehtien urheilutoimittajat liittävät nämä määreet toisiinsa, mutta tarkoittavat 

objektiivisuudella ennen kaikkea puolueetonta ja kannanottoja välttävää uutisointia. 

Onko sitten hyvää paikallislehtien urheilujournalismia objektiivinen (ja kriittinenkin) tiedonvälitys 

vai subjektiivinen paikallisurheilijoiden kannattaminen? Ensin vastausta kaipaa kuitenkin seuraava 

kysymys: onko paikallislehtien urheilutoimittajien tärkein tehtävä toimia vahtikoirina vai 

paikallisten urheilijoiden puolustajina ja yhteisöllisyyden ylläpitäjinä? Aloitan tarkastelemalla 

paikallislehden urheilujournalismin tehtäviä ja joukkoviestinnän tutkimusta perinteisesti halkonutta 

rajalinjaa.  

Viestintää on toisaalta pidetty sanomien siirtämisenä, toisaalta taas yhteisyyden tuottamisena. 

Joukkoviestintä on perinteisesti ymmärretty sanomien yksisuuntaisena siirtämisenä suurelle ja 

ennalta määrittämättömälle joukolle ihmisiä jotain teknistä apuvälinettä kanavana käyttäen. Tästä 

näkökulmasta joukkoviestintää ovat kaikki median muodot aina elokuvista ja mainoksista television 
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iltauutisiin ja paikallislehden urheilujuttuihin. Näin joukkoviestintää on tarkasteltu yleensä 

viestinnän siirtonäkökulmasta käsin. (Kunelius 2003, 17.) 

Kuitenkin joukkoviestintää on tutkittu viime aikoina yhä enemmän myös yhteisyysjäsennyksen 

kannalta. Tästä näkökulmasta joukkoviestintä on joukoille viestimisen lisäksi joukkojen luomista. 

Joukkoviestintä nimittäin luo sekä todellisia että kuvitteellisia yhteisöjä. Esimerkiksi perhe voi 

kerääntyä yhteen katsomaan jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelua. Kuitenkin 

todellisen, television eteen kerääntyneen ryhmän jäsenet voivat myös tuntea yhteenkuuluvuuden 

tunnetta kaikkien muiden ottelun lopputulosta jännittävien suomalaisten kanssa. Paikallisuuteen 

perustuvat kuvitteelliset yhteisöt ovat usein pieniä, mutta tiiviitä. Yhteisyysjäsennyksen 

näkökulmasta yhteisöllisyyden tuottaminen on yhtä tärkeää kuin faktatiedon välittäminen 

vastaanottajalle. (emt., 10-20.) Niinpä paikallislehden urheilutoimittajan kenties tärkein tehtävä on 

positiivisen paikallistunteen luominen vaikkapa oman kylän urheilijoita suitsuttamalla. 

Ajan myötä sanomalehtien levikkialueet ovat muodostuneet niin, että lukijoita kiinnostavat 

toistensa asiat. Samaan aikaan sanomalehdet ovat myös vaikuttaneet tällaisten alueiden syntyyn, 

joissa ihmiset kokevat jakavansa yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Viestinten näkökulmasta yleisöt 

rajautuvatkin usein ainakin jossain määrin maantieteellisesti. Tämän mukaan lehdet rakentavat 

näkökulmansa suhteessa uutisoitaviin asioihin. Näkökulma voi olla vaikkapa länsimainen, 

suomalainen tai pirkanmaalainen. Ihmiset kiinnittyvät arjessaan lähes päivittäin lehden lukemisen 

kautta johonkin tiettyyn paikkaan. Osallistuminen sanomalehden, ja varsinkin paikallislehden, 

lukemiseen edellyttääkin aina edes jonkinlaista identifikaatiota lehden tuottamaan yhteisöön ja 

kollektiiviseen identiteettiin. (Moring 2004, 41; Tapper 2000, 82 & 90.) Paikallislehti on niin 

lähellä levikkialuettaan ja lukijoitaan, että täysin ulkopuolisen silmin se näyttäytyy vieraana, ei 

kirjeenä kotoa. Paikallislehtien urheilutoimittajat pyrkivätkin tekemään lehdestä sellaista, että 

paikallisten olisi siihen mahdollisimman helppo identifioitua.  

Globalisaation aikakaudella monet puhuvat kansallistunteen rapautumisesta. Globalisaatiolla saattaa 

kuitenkin olla myös vastavoima, lokalisaatio. Maailman muuttuessa vaikeammin ymmärrettäväksi 

haluavat ihmiset kiinnittyä turvalliseen lähiympäristöön. Tällöin he tarrautuvat tuttuihin 

symboleihin ja jaettuun historiaan ja muihin perinteisiin alueellisen identiteetin rakennuspalikoihin. 

Paikkaan sitoutuneet kollektiiviset identiteetit ovatkin yhä voimissaan. Ne luovat ihmisille turvaa. 

(Kivikuru 2000, 31-32.) Paikallislehtien tavoite on toimia alueen äänenä ja asioiden ajajana. Niinpä 

ne vaikuttavat voimakkaasti paikallisen identiteetin rakentumiseen. Paikallinen media kertoo keitä 

me olemme, missä on meidän paikkamme ja mikä on suhteemme muihin.  Samalla media, jota 



100 
 

voidaan pitää yhtenä viimeisistä yhteisyyttä rakentavista tekijöistä, integroi meitä yhteisönä. 

(Tapper 2000, 80-89.) Ihmiset haluavat yhä tuntea kuuluvansa johonkin paikkaan, ja myös 

pienempi paikkakunta voi muodostaa kuvitteellisen yhteisön. Tätä kuvitteellista yhteisöä 

paikallislehtien urheilutoimittajatkin ovat luomassa ja vahvistamassa. 

Urheilu on voimakas identiteettien rakennuspalikka ja yhteisöllisyyden tuottaja. Suomikin juostiin 

maailmankartalle. Nuorelle maalle urheilusankarit olivat tärkeitä kansallisen itsetunnon kohottajia.  

(Virtapohja 1997, 169-175.) Yhä edelleen luomme urheilun avulla kansallisia myyttejä (Rowe ym. 

1998, 121). Esimerkiksi jääkiekolla esitetään olevan elimellinen linkki kanadalaisuuteen ja 

jalkapallolla saksalaisuuteen. Myös kansakunnan sisällä voidaan havaita pienemmässä 

mittakaavassa tällaisia yhteisöllisyyttä rakentavia ja ylläpitäviä myyttejä. Kainuu on hiihtoalue ja 

pohjalaiset ovat kovia painimaan. Pienellä paikkakunnalla saattaa olla yksi kansallisesti tai 

kansainvälisesti menestyvä urheilija tai seura, johon koko paikkakunta tietyllä tavalla identifioituu. 

He ovat sankareita (ja heistä pian lisää). 

Identiteettityö on aina yhteisten ominaisuuksien korostamista ja erojen alleviivausta. Urheilussa 

valitsemme aina puolemme, sillä kahdesta keskenään mittelevästä joukkueesta toinen yleensä 

vetoaa meihin enemmän. Tämän vuoksi urheilu onkin identiteetin rakentamisen kannalta 

hedelmällinen ympäristö. (Virtapohja 1998, 58.) Paikallislehtien urheilutoimittajat katsovat 

urheilutapahtumia puolueellisten lasien läpi ja pyrkivät siihen, että myös lukijat tuntisivat 

yhteenkuuluvuuden tunnetta urheilijoiden kanssa. 

Urheilu liittyy Kalle Virtapohjan (1998) mukaan identiteettien muokkaamiseen ja yhteisöllisyyden 

ylläpitämiseen myös siksi, että sen perusolemus on draamallinen. Journalistien draama on 

puolestaan analoginen urheilun draaman kanssa. Journalistinen draama syntyy pelkistetyimmillään 

hyvän ja pahan vastakkainasettelusta. Urheilu tarjoaa paljon aineksia journalistisen draaman 

syntyyn.  

Draamalla on myös oltava päähenkilö, sankari. Toimittajat piirtävät usein urheilijoista sankarikuvaa 

kertomalla heidän menestyksestään. Toimittajat rakentavat urheilijoiden suorituksista 

urheilumytologian avulla dramatisoituja kertomuksia, joiden pääosassa loistaa sankari. Tästä 

journalistisesta draamasta tulee yhteisöllistä identiteettiä muovaava elementti myyttisten 

ulottuvuuksien seurauksena. Urheilusankari on siis yhteisyyttä tukeva symboli. (emt.) 

Sankarilla on oltava oma yhteisönsä, oli se sitten kansallinen tai paikallinen. Kansallissankarin 

yhteisö on oma kansa, ja paikallissankari on oman kylän poika. Nämä yhteisöt ovat 
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sopimuksenvaraisia. Sankarin tekojen on oltava sellaisia, että valtaosa ihmisistä kokee teot hyviksi 

yhteisön kannalta. Hyvinä tekoina voidaan nähdä sellaiset teot, jotka lujittavat yhteisöllisyyttä. 

(emt.) 

Haluamme siis nähdä urheilusankarin ominaisuuksiin kuuluvan joitain yhteisöön perinteisesti 

liitettyjä ominaisuuksia. Näin voimme rakentaa yhteenkuuluvuutta itsemme ja sankarien välille. 

Tämä yhteenkuuluvuuden tunne on edellytys sille, että voimme samastua median dramatisoimiin 

sankareihin, iloita heidän voitoistaan ja itkeä heidän tappioitaan. (emt.) Paikallislehdissä nostetaan 

esille paikallisten urheilijoiden menestystä ja paikallisia sankareita yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi. 

Paikallisten urheilijoiden menestystarinat voivat luoda uskoa siihen, että pienelläkin paikkakunnalla 

pärjääminen on mahdollista. 

Aika ja sosiaaliset suhteet ovat perinteisesti kiinnostaneet yhteiskuntatieteilijöitä enemmän kuin tila. 

Kuitenkin 1990-luvulta lähtien myös tila on saanut yhteiskuntatieteissä yhä enemmän huomiota 

osakseen. Voidaankin puhua spatiaalisesta käänteestä, jonka myötä tilallisuus on noussut 

ajallisuuden ja yhteiskunnallisuuden rinnalle tutkimuksen keskiöön. Spatiaalisuuden muodin myötä 

tutkijat ovat alkaneet pitämään tilaa sosiaalisena konstruktiona. (Falkheimer & Jansson 2006; 

Hujanen 2000, 35-36.) 

Termi alue herättää useimmissa ihmisissä mielikuvan fyysisestä ja kiinteässä todellisuudessa 

sijaitsevasta paikasta. Perinteisesti alue on mielletty samoin myös yhteiskuntatieteellisissä 

tutkimuksissa. Käsitteenä alue voikin olla hämmentävä – samaan aikaan sekä konkreettinen että 

epäselvä. (Hujanen 2000, 37.)  

Spatiaalisen käänteen myötä tilan ja alueen käsitteet saivat uutta virtaa yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa. Viestintä ja maantiede liittyvätkin nykyään monen tutkijan mielestä kiinteästi 

toisiinsa. Esimerkiksi ruotsalaisten Jesper Falkheimerin ja André Janssonin (2006, 9) mukaan 

kaikki viestintä tapahtuu tilassa. Kaikki tilat puolestaan ovat viestinnän keinoin tuotettuja 

representaatioita. Tilan representaatiot, kuten paikat, alueet ja valtiot, ovat osa kansalaisten 

vastaanottamaa mediakuvastoa. Alueita ei siis näin ollen ymmärretä enää vain staattisina objekteina 

tai maantieteellisinä paikkoina vaan jatkuvassa muutoksessa olevina prosesseina, jotka saavat 

virtansa diskursiivisista sosiaalista käytännöistä. Näiden prosessien kautta myös alueita rakennetaan 

ja uusinnetaan mediassa. (Salovaara-Moring 2004, 35-39.) Paikallislehtien urheilutoimittajat 

osallistuvat siis paitsi yhteisöllisyyden ylläpitämiseen myös tavallaan paikkakunnan rakentamiseen 

ja uusintamiseen juttuja kirjoittaessaan. 
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Diskurssin käsite on alueiden prosessuaalisuuden ymmärtämisessä keskeinen. Itse ymmärrän 

diskurssin Salovaara-Moringin (2004, 77) tavoin tavaksi representoida kokemuksia, uskomuksia ja 

tietoa kielen avulla ja tietystä näkökulmasta käsin. 

Tärkeää edellisessä määritelmässä on sana näkökulma. Alueen mieltäminen diskursiiviseksi 

prosessiksi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi paikallislehtien urheilujournalistisissa teksteissä sekä 

kuvataan paikkakuntia että tehdään ehdotuksia siitä, minkälainen joku paikkakunta on. (Hujanen 

2000, 39; Salovaara-Moringin 2004, 37-39.) Paikallislehtien urheilutoimittajat pyrkivät luomaan 

jutuillaan positiivista kuvaa levikkialueistaan. 

Sanomalehti on yksi instituutio, jossa alueita aktiivisesti rakennetaan. Paikallinen sanomalehti 

rakentaa ja uusintaa tiettyjä tapoja ymmärtää ympäristöä. Alueellisuus on etenkin paikallislehtien 

kannalta tärkeää. Sanomalehtien alueiden representaatioilla on myös vaikutus yhteiskunnalliseen 

todellisuuteen. Mutta miten nämä representaatiot sitten syntyvät? (Hujanen 2000, 41; Salovaara-

Moring 2004, 37-40.) 

Inka Salovaara-Moringin (2004) mukaan sanomalehti operoi merkitysmarkkinoilla (meaning-

market), jossa vaihdetaan sekä materiaalisia että symbolisia hyödykkeitä. Merkitysmarkkinoilla 

jaetaan yhteisiä arvoja, uskomuksia ja normeja. Nämä arvot, uskomukset ja normit luovat suhteita 

toimijoiden välille ja tuottavat alueellisia identiteettejä. Paikallinen sanomalehti toimii 

markkinapaikkana, jossa eri toimijat tapaavat lukijat, ja nämä kohtaamiset aktualisoituvat 

mediateksteiksi. Journalisteja tarvitaan vahtimaan ja organisoimaan tätä symbolista vaihtoa. 

Samalla he osallistuvat arvojen, ideaalien sekä poliittisten ja taloudellisten tarkoitusperien 

muokkaamiseen. Merkitysmarkkinoilla siis uusinnetaan ja artikuloidaan arvoja, normeja, historiaa 

ja perinteitä – ja nämä muuttuvat näkyviksi sanomalehdessä. (emt., 45-48.) 

Alueellisilla merkitysmarkkinoilla aluetta voidaan rakentaa muun muassa yhteisöllisyyden 

näkökulmasta. Sekä paikallisjournalismin että urheilujournalismin tärkeimpiä tehtäviä on 

yhteisöllisyyden tuottaminen ja rakennuspalikoiden tarjoaminen identiteettityöhön. Tämä tehtävä 

vaikuttaa vahvasti paikallislehtien urheilutoimittajien työhön ja myös ymmärrykseen siitä, mitä 

hyvä paikallislehden urheilujournalismi on.   

Alueen rakentaminen yhteisönä merkitysmarkkinoilla viittaa alueelliseen kulttuuriin ja ihmisten 

kollektiiviseen identiteettiin. Alueen rajat muodostuvat yhteisen ja jaetun identiteetin, traditioiden, 

juurien ja paikkaan kuulumisen kautta. Paikallislehden rooli on olla yhteisön ääni, ja näin rakentaa 

ja uusintaa alueellista jatkuvuutta ja turvaa. (emt., 61-63.) 
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Koska alueita rakennetaan aktiivisesti, voidaan alue Hujasen (2000, 39) mukaan mieltää prosessin 

lisäksi myös ideana. Tämän jäsennyksen kautta voidaan ymmärtää, että paikallislehtien 

diskursseihin liittyy omaan alueeseen ja alueen identiteetteihin liittyviä intohimoja ja intressejä. 

Paikallislehtien urheilutoimittajat kokevat tärkeimmäksi tehtäväkseen nimenomaan levikkialueen 

urheilun puolustamisen, yhteisöllisyyden ylläpitämisen ja positiivisten urheilu-uutisten 

raportoimisen. 

Paikallislehtien urheilutoimittajien tärkein funktio ei ole toimia valtaapitävien vahtikoirana. Tärkein 

tehtävä on yhteisöllisyyden ylläpitäminen. Vaikka paikallislehtien urheilutoimittajat korostavat 

objektiivisuutta journalistisena ihanteena, muuttuu heidän kantansa keskustelun kääntyessä 

urheilujournalismiin ja etenkin paikallislehtien urheilujournalismiin. Objektiivisuus ei ole 

paikallislehden urheilujournalismissa tärkein journalistinen ihanne. Tärkein ihanne on 

kannustavuus. 

Paikallislehtien urheilutoimittajat eivät koe samojen journalististen ihanteiden pätevän 

yleisjournalismissa ja isoissa tiedotusvälineissä kuin pienen paikallislehden urheilusivuilla. 

Paikallislehtien urheilu-uutisissakin näkyvät aina arvovalinnat, sillä paikallisten urheilijoiden 

puolustaminen ja tukeminen ovat tärkeimpiä urheilujournalismin tehtäviä. Hyvä paikallislehden 

urheilujournalismi on toimittajien itsensä mielestä ennen kaikkea kannustavaa ja yhteisöllisyyden 

tunnetta luovaa ja ylläpitävää.  

 

8.3 Kohtaavatko ihannejournalisti ja arkijournalisti paikallislehtien 

urheilutoimittajan työssä? 

Paikallislehtien urheilutoimittajien tärkein tehtävä on yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja 

paikallisyhteisön puolustaminen. Vähemmän tärkeänä funktionaan he pitävät valtaapitävien 

vahtimista. Niinpä voidaankin sanoa, että paikallislehtien urheilutoimittajien ihannejournalisti pitää 

ennen kaikkea paikkakunnan urheilijoiden puolia, mutta tarpeen vaatiessa puuttuu havaittuihin 

epäkohtiin. 

Paikallislehtien urheilutoimittajien kuva ihannejournalistista eroaa toimittajakunnan muuten kovin 

homogeenisista käsityksistä. Yleisiin journalismin ihanteisiin ei yhteisöllisyyden ylläpitäminen 

kuulu kovin elimellisesti. Heinosen (1995, 112) mukaan ihannetoimittaja muun muassa huomauttaa 

yhteiskunnan epäkohdista ja vartioi vallanpitäjiä. Tähän ihanteeseen eivät toimittajat kovin usein 
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yllä. Mutta kohtaavatko paikallislehtien urheilujournalistien ihannetoimittaja ja arkitoimittaja 

käytännössä? 

Aineiston analyysissa saamieni tulosten pohjalta voidaan päätellä paikallislehtien 

urheilutoimittajien yltävän ihannejournalismiin puoliksi. Kannustavassa ja yhteisöllisyyttä 

tukevassa roolissaan he onnistuvat (ja kokevat itse onnistuvansa) mainiosti. Paikallislehtien 

urheilusivuilla on runsaasti positiiviseen ja kannustavaan sävyyn kirjoitettuja juttuja. Sen sijaan 

kriittisiä juttuja paikallislehtien urheilusivuilta joutuu etsimään kissojen ja koirien kanssa. Moni 

haastateltava ei edes muista, koska on viimeksi kirjoittanut kriittisen urheilujutun. Niinpä 

vähemmän tärkeäksi kokemassaan tehtävässä, vahtikoirana toimimisessa, paikallislehtien 

urheilutoimittajat eivät yllä itse asettamiinsa ihanteisiin. 

Syitä siihen, etteivät paikallislehtien urheilutoimittajat kirjoita kriittisesti, on useita. Ensinnäkin 

toimittajat ovat vahvasti sidoksissa paikallisen urheilun järjestelmään. Kun pieni piiri pyörii, ei 

toimivia ja läheisiä lähdesuhteita haluta tuhota turhan kriittisillä jutuilla. Paikallislehtien 

urheilutoimittajat tuntevat kaikki toimijat pienellä paikkakunnalla ja ovat pikemminkin aktiivisia 

vaikuttajia kuin ulkopuolisia tarkkailijoita. Paikallislehtien urheilutoimittajilla on myös itsellään 

urheilutausta ja moni toimii tomerasti paikallisessa urheiluelämässä. Tämä on jälleen yhteinen piirre 

niin sanottuun vanhan koulukunnan urheilujournalismiin: suhteet urheilun toimijoihin ovat monella 

läheiset ja lämpimät. Paikallislehtien urheilutoimittajien intressit kohtaavat monelta osin paikallisen 

urheiluelämän intressien kanssa. Kaikkien paikallisen urheilun järjestelmään kuuluvien toimijoiden 

voi katsoa ikään kuin edustavan samaa puoluetta. 

Epäilemättä myös kiire ja resurssit vaikuttavat siihen, että paikallislehtien urheilutoimittajien 

kriittinen rooli jää usein taka-alalle. Kiireessä faktoja ei ennätetä tarkastaa eikä juttuja ideoida. 

Etenkin tutkiva journalismi vaatisi huomattavasti enemmän aikaa. Myös muiden vakiintuneiden 

rutiinien noudattaminen johtaa pikemminkin normaali- kuin ihannejournalismiin. 

Eräs olennainen syy kriittisten juttujen vähäisyyteen on se, että paikallisella tasolla huippu-urheilijat 

ovat harvassa. Kilpaurheilusta, joka on kansalaislähtöistä amatööritoimintaa, ei haluta kirjoittaa 

yhtä kärkkäästi. Tämä on ymmärrettävää. Kansalaislähtöinen amatöörien puuhastelu, jossa rahakaan 

ei juuri liiku, tuskin ansaitsee osakseen samanlaista kritiikin kirvestä kuin ammattimainen huippu-

urheilutoiminta. 
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Ja lopulta palaamme taas kerran paikallislehtien urheilutoimittajien tehtäviin. Tärkein tehtävä on 

yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja paikkakunnan edun ajaminen. Tätä työtä tukee nimenomaan 

positiivisten urheilujuttujen kirjoittaminen – kriittisten juttujen ei niinkään. 

 

8.4 Pääasiassa paikallisen urheilun tosiuskovaisia 

Koljonen (2000, 53) jakaa urheilutoimittajat neljään kategoriaan: asiamiehiin, murrospolven 

toimittajiin, uudenpolven toimittajiin sekä etenijöihin. 

Asiamiehillä on tausta urheiluseuroissa ja -järjestöissä eikä heillä ole kovin korkeaa koulutusta. 

Murrospolven toimittajat ovat koulutukseltaan heterogeenisiä ja he omaavat jonkinlaiset 

yhteydet urheilujärjestöihin. Uudenpolven toimittajat ovat tulleet toimitukseen suoraan koulun 

penkiltä ja heillä siteet urheiluun rajoittuvat ruohonjuuritasolle. Etenijöille puolestaan 

urheilutoimitus on välipysäkki matkalla muihin tehtäviin. (emt.) 

Esimerkiksi Helsingin Sanomissa ollut 1990-luvulla ainuttakaan asiamiestä enää töissä (emt.). 

Tämän voidaan eri tutkimusten perusteella katsoa olevan trendi myös muualla isommissa 

tiedotusvälineissä. 

Koljosen luokittelua paikallislehtien urheilutoimittajiin karkeasti soveltamalla voidaan sanoa, että 

suurin osa toimittajista on joko asiamiehiä tai murrospolven toimittajia. Suomen suurimman lehden 

urheilutoimittajia silmällä pitäen kehitetyn luokittelun soveltaminen paikallislehtien 

urheilutoimittajiin ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Niinpä kehitin oman luokitteluni. Yhdeksän 

toimittajan haastattelut ovat totta kai aineistona melko kapea, mutta jaan silti toimittajat kolmeen eri 

kategoriaan: paikallisen urheilun tosiuskovaisiin, uskossaan välillä horjuviin ja kannustaviin 

skeptikkoihin. 

Paikallisen urheilun tosiuskovaiset muodostavat ylivoimaisesti suurimman ryhmän. Yhdeksästä 

haastateltavasta kuusi voidaan lukea kuuluvaksi tähän kategoriaan. Paikallisen urheilun 

tosiuskovaiset eivät koe tarvetta kritisoida paikallisen urheilun ilmiöitä eivätkä edes muista, milloin 

olisivat viimeksi kirjoittaneet kriittisiä juttuja. Heidän mielestään paikallislehtien urheilujournalismi 

saa olla reilusti puolueellista. Heidän luomansa lähdesuhteet ovat kiinteitä ja he itsekin toimivat 

paikallisessa urheiluelämässä aktiivisesti. 

Uskossaan välillä horjuviin voi laskea kuuluvaksi kaksi haastateltavaa. He kokevat paikallisen 

urheilun puolustamisen tärkeäksi, mutta eivät myöskään vierasta täysin vahtikoiran tehtävää. Myös 
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heidän suhteensa paikalliseen urheiluelämään on tiivis. Heidän kynistään lähteviä kriittisiä juttuja 

voi kuitenkin pitää pikemminkin poikkeuksina kuin sääntöinä. 

Yhden paikallislehden urheilutoimittajan voi luokitella kannustavaksi skeptikoksi. Myös hänen 

suhteensa paikalliseen urheiluelämään on tiivis, mutta rooliinsa vahtikoirana hän suhtautuu 

tosissaan. Jutun tekoa kiinteät suhteet eivät saa haitata. Hän toteaa kannustavansa paikallisia 

urheilijoita ja pitävänsä heidän puoliaan, mutta kirjoittaa tarpeen vaatiessa aina kriittisesti. Näin 

väitti toimivansa myös muutama muu haastateltavista, mutta empiirinen aineisto puhuu puolestaan. 

Tämän kannustavaksi skeptikoksi nimittämäni urheilutoimittajan käsistä lähti nimittäin useampi 

kuin joka toinen kriittiseksi luokittelemani urheilujuttu. 

Mielenkiintoista on se, ettei toimittajien koulutustausta näytä juurikaan vaikuttavan heidän 

suhtautumiseensa journalistisiin arvoihin ja ihanteisiin eikä siten vaikuttanut tähän tekemääni 

kategorisointiin. Haastattelemieni urheilutoimittajien joukossa oli kaksi maisteria. Toinen suhtautui 

paikallisen urheiluelämän tukemiseen kaikkein myönteisimmin, toinen oli joukon kriittisin 

rakkikoira. 

 

8.5 Itsekritiikkiä ja uusia avauksia 

Tavoitteenani tämän tutkielman puitteissa oli tarkastella paikallislehtien urheilusivujen sisältöä ja 

paikallislehtien urheilutoimittajia tämän sisällön tuottajina. Tutkielman lopuksi lienee paikallaan 

arvioida sitä, kuinka hyvin tässä tavoitteessani onnistuin. 

Kandidaatin tutkielmani yksi keskeisimmistä puutteista oli se, että annoin ennakkokäsitysteni ohjata 

liikaa tulkintaa. Toivon onnistuneeni tässä pro gradu -tutkielmassa välttämään tuon sudenkuopan 

hieman paremmin. Toisaalta on myönnettävä, että kuten journalismissakin, myös tutkimuksen 

tekemisessä täydelliseen objektiivisuuteen on mahdotonta yltää. Ennakkokäsitykset vaikuttavat 

väistämättä päätelmiin, ainakin jossain määrin. Oletin ennen tutkielman tekoon ryhtymistä, että 

paikallislehtien urheilujournalismi ei ole kriittistä vaan lähinnä positiivista kannustamista. Saamani 

tulokset vastasivat melko pitkälle ennakko-oletuksiani. Tiedä häntä, onko tämä merkki huonosta 

tutkimusetiikasta vai hyvistä ennustajan kyvyistä – vai kenties siitä, että kandidaatin tutkielmassani 

olin jo saanut tämän suuntaisia tuloksia. En kuitenkaan usko ennakkokäsitysteni ohjanneen minua 

liiaksi tutkielman teossa. Pyrkimykseni oli koko ajan antaa aineiston puhua puolestaan. 
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Teemahaastattelut toimivat aineiston hankinnan menetelmänä hyvin, mutta olivat näin jälkikäteen 

ajatellen hieman liian strukturoituja. Olisin voinut sallia haastateltavien puhua vapaammin. Monesti 

haastateltavan pohtiessa asioita, jotka eivät käyneet yksin teemahaastattelun rungon kanssa, ohjasin 

heidät kenties liian pikaisesti takaisin ladulle. Toisaalta teemahaastattelussakin haastattelijan 

kannalta tärkeää on olla tilanteen herra ja ohjailla keskustelua tarpeen tullen. 

Sisällönanalyysissa ongelmana on monesti se, että aineiston tulkinta jää puolitiehen ja aineiston 

tulkinnan sijaan tutkija tyytyy tulosten referointiin. Tämä voi pitää osittain paikkansa myös oman 

tutkimukseni kohdalla. 

Jatkotutkimusaiheita pro gradu -tutkielmani pohjalta nousee muutamia. Esimerkiksi paikkakuntien 

prosessuaalista rakentumista paikallislehtien teksteissä voisi tutkia tarkemmin. Toinen 

potentiaalinen jatkotutkimusaihe liittyy urheilutoimittajien rooliin toisaalta kriittisinä journalisteina, 

toisaalta faneina. Eräs haastattelemani toimittaja totesi:  

Kyllähän faneillakin on kriittinen rooli. Et fanithan on tosi kiukkusia siinä vaiheessa kun hommat ei 

toimi tai se valmentaja on niin puupää, et se ei osaa peluuttaa tai jos jollain hyvällä pelaajalla on 

huono päivä. Niin miksei toimittaja sais olla fani? N41 

Kysymys on mielenkiintoinen ja ansaitsisi lähempää tarkastelua. 
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10 Liitteet 

 

Teemahaastattelun runko 

Taustat: 

- Onko sinulla urheilutaustaa? 

- Sukupuoli? 

- Koulutustaso? 

- Kuinka kauan olet ollut alalla? 

- Miten päädyit urheilutoimittajaksi? 

 

Työn rytmi ja rutiinit: 

- Mitä lajeja lehdessänne seurataan?  

- Miksi näitä kyseisiä lajeja seurataan? 

- Minkälainen on normaali työviikko lehdessänne? 

- Minkälainen on normaali työpäivä? 

- Kuinka monta juttua tehdään päivässä? 

- Mistä juttuideat tulevat? 

- Vaikuttaako kiire urheilutoimittajien työhön? 

- Minkälainen rooli avustajilla on lehtenne urheilusivujen täyttämisessä? 

- Vaikuttaako juttujen sisältöihin se, että avustajat tulevat usein seurojen sisältä? 

 

Suhde urheiluun: 

Mitä urheilu sinulle merkitsee? 

- Onko sinulla urheilutaustaa? 

- Oletko toiminut urheiluseuroissa? 

- Kuinka paljon seuraat urheilua työajan ulkopuolella? 

- Onko urheilu sinulle vain työtä vai pidätkö itseäsi myös fanina? 

- Mitä/ketä fanitat? 

- Vaikuttaako tämä fanius työhösi? 
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Mitä mieltä olet urheilutoimittajien suhteesta urheiluun? 

- Minkälainen suhde sinulla on urheiluun? 

- Voiko urheilutoimittaja olla ulkopuolinen tarkkailija? 

- Urheilutoimittajilla on nähty perinteisesti olevan liian läheiset suhteet urheilun järjestelmään 

ja urheilijoihin. Onko näin? 

- Näetkö itsesi urheilutoimittajana osana urheilun järjestelmää? 

 

Suhde paikallisyhteisöön (ja lähteisiin): 

Minkälainen on suhteesi paikkakuntaan? 

- Mitä tämä kyseinen paikkakunta sinulle merkitsee? 

- Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 

- Entä kuinka kauan olet asunut tällä paikkakunnalla? 

Mitä paikallisuus tarkoittaa sinulle? 

- Mitä paikallisuus tarkoittaa paikallislehden urheilutoimittajan näkökulmasta? 

- Näkyykö paikallisuus jutuissa? 

- Pitääkö urheilutoimittajien pitää paikallisten urheilijoiden puolia? 

- Paikallisia sankareita? 

- Näetkö paikallislehden urheilutoimituksella roolia paikallisyhteisön hengen nostattajana? 

- Paikallislehden toimittajia on kritisoitu liian läheisestä suhteesta paikkakuntaan ja 

paikkakunnan vaikuttajiin. Onko näin? 

Minkälainen pitäisi olla urheilutoimittajan suhde paikallisyhteisöön? 

- Kuinka useaan lähteeseen olet säännöllisesti yhteydessä? 

- Minkälainen olisi ihanteellinen lähde? 

- Ketä käytetään eniten lähteenä (managereita, valmentajia, urheilijoita…)? 

- Mikä määrää sen, mitä lähteitä käytetään? 

- Mitä tapahtuu jos suututtaa jonkun lähteen? 

- Onko paikallislehden urheilutoimituksessa mahdollista korvata lähteitä toisilla? 

- Tunnetaanko kaikki lähteet? 

- Onko lähteisiin syntynyt henkilökohtaisia kontakteja? 

- Onko hyvä, että toimittajat ja lähteet tuntevat toisensa? 



117 
 

- Pitääkö pienemmällä paikkakunnalla olla varovainen sen suhteen mitä kirjoittaa? 

- Yrittävätkö lähteet kontrolloida juttujen sisältöä? 

- Miten usein lähteiden sanomisia tarkistetaan? 

- Mikä vaikuttaa siihen tarkistetaanko? 

 

Suhde journalismiin (ja kriittisestä urheilujournalismista): 

Mitä on hyvä journalismi? 

- Mitä toimittajan työ pohjimmiltaan on? 

- Mitä journalistisia arvoja pidät tärkeinä? 

Mitä on hyvä urheilujournalismi? 

- Entä minkälaista on huono urheilujournalismi? 

- Minkälainen on hyvä urheilujuttu? 

Mitä on hyvä paikallislehden urheilujournalismi? 

- Mitä on huono paikallislehden urheilujournalismi? 

- Mikä tekee tästä hyvän jutun? (tarkastellaan toimittajan lähettämää juttua) 

- Mikä on paikallislehden urheilutoimittajan tehtävä? 

- Ketä koet palvelevasi paikallislehden urheilutoimittajana? 

- Onko paikallislehtien ja isompien lehtien urheilutoimittajilla eroja? 

- Mihin suuntaan paikallislehden urheilujournalismia tulisi kehittää? 

Kohtaavatko ihannejournalisti ja arkijournalisti paikallislehden urheilutoimittajan työssä? 

- Pystytkö paikallislehdessä tekemään juuri sellaista urheilujournalismia, jota pidät hyvänä? 

- Kuinka usein olet tyytyväinen julkaistuihin juttuihisi? 

- Oletko tyytyväinen siihen urheilujournalismiin, jota lehdessänne tehdään? 

- Minkälaisia juttuja kaipaisit enemmän lehtenne urheilusivuille? 

Kriittisyys paikallislehden urheilujutuissa 

- Tulisiko paikallislehden urheilutoimittajan olla kriittinen? 

- Jos tulisi, niin minkälaisissa tilanteissa? 

- Koetko olevasi kriittinen toimittaja? 

- Minkälaista paikallislehden urheilutoimittajan kriittisyys voisi olla? 

- Kuinka usein teidän lehdessänne on kriittisiä urheilujuttuja? 

- Onko tutkivalle urheilujournalismille tilausta paikallislehdissä? 


