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Yhdistystoiminta on eräänlaista tee se itse 
-kulttuuria: ihmiset kokoontuvat vapaaehtoisesti 
heitä kiinnostavan asian ympärille. Pohjois-Suomen 
Journalistit ry on tästä hieno esimerkki. Yhdistys 
on kunnostautunut erityisesti koulutustilaisuuk-
sien järjestämisessä alueella. Lisäksi yhdistys tar-
joaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kahdella eri 
mökillä, huolehtii ja tiedottaa jäseniensä eduista ja 
oikeuksista sekä suunnittelee tulevaa. PoJon rinnal-
la toimiva Suomen Barents Press on osa niin ikään 
vapaaehtoisvoimin luotua neljän maan rajat ylittä-
vää yhteisöä, joka myös kouluttaa ja luo kansain-
välisiä yhteyksiä journalisteille. Haluan painottaa, 
että kaiken tämän nämä ihmiset ovat tehneet omal-
la ajallaan, täysin vapaaehtoisesti. Soisin, että tämä 
huomio leviäisi myös yhdistysaktiivien ulkopuolelle

Pohjois-Suomen Journalistit ry:n satavuotishisto-
riikki oli erittäin mieluisa toimeksianto ja haluan-
kin tässä yhteydessä kiittää yhdistyksen hallitusta 
valinnastani sekä tuesta kirjallisen työskentelyn ai-
kana. Tärkein lähdemateriaali eli Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistyksen arkisto löytyy Kan-
sallisarkiston Oulun toimipisteestä. Lisäksi olen 
täydentänyt aineistoa muulla taustamateriaalilla. 
Aloittaessani työn sain toiveen, että historiikki kä-
sittelisi yhdistyksen lisäksi myös journalismia ja sen 
eri murrosvaiheita. Tässä kohtaa varoitankin juoni-
paljastuksesta: nykyään ilmestyy käsittämättömän 
paljon vähemmän sanomalehtiä kuin 1800-luvulla.

Työn aikana ei jäänyt epäilystä, etteikö Pohjois-Suo-
men Journalistit ry ole ollut ja on yhä hyvissä kä-
sissä. Haastattelin heistä muutamia ja jokainen 
heistä kertoi kokevansa ay-toiminnan merkityk-
selliseksi ja jopa itsestään selväksi. Kaikki muistut-
tivat, että yksin ei pärjää ja että ilman PoJoa ja 
liittoa tilanne olisi vielä huonompi. Joku sanoi 
liikuttuvansa, kun puhutaan sopimusyhteiskun-
nasta. Eräs jopa pohti, kuinka ylipäätään elämä on 
merkityksellistä silloin, kun ihminen tekee hyviä 
asioita toisille ihmisille - ja ammattiyhdistystoi-
minta oli yksi hedelmällisimmistä kanavista siihen.

Hurraa satavuotias Pohjois-Suomen Journalistit ry 
ja kolminkertainen eläköön sen vapaaehtoisille 
aktiiveille!

Marraskuussa 2021 Oulussa.

Jonna Pulkkinen
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1921PSSY perustetaan
Maaliskuun kuudentena vuonna 1921 keli oli to-
tuttua sateisempi, mutta tuuleltaan tavanomainen, 
kun oululaiset ponnistelivat kaupungilla sunnun-
taipäivän rientoihin. Osalla oli suunta Oulun Teat-
terin iltapäivänäytökseen katsomaan Gustaf von 
Numersin näytelmää Kuopion takana - siihen oli 
nimittäin myynnissä lippuja alennetuin hinnoin, 
kuten päivän Kaiku oli tiennyt kertoa. Osalla teat-
terin ystävistä oli liput Oulun Työväen Näyttämön 
näytelmään Pimeyden valta, josta puolestaan oli il-
moittanut sosialistinen työväenlehti Pohjan Kansa.

Osa suunnisti yhteen Oulun keskustan upeimmis-
ta rakennuksista, Seurahuoneelle, kuuntelemaan 
juhlakonserttia, josta puolestaan oli ilmoittanut 
muun muassa Kaleva. Juhlakonsertti järjestettiin 
Turun Suomalaisen Yliopiston kunniaksi, ja siel-
lä esiintyi muun muassa laulukuoro Pohjan Laulu. 
Liitto oli kirjoittanut juhlasta etusivullaan jo edelli-
senä päivänä eli lauantaina. Juhlakonsertin oli alun 
perin tarkoitus alkaa kahdelta iltapäivällä, mutta 
tilaisuuden alkua myöhennettiin puoli viiteen, kos-
ka sunnuntaina pelattiin ”kauan jännityksellä odo-
tettu ottelu”, kuten Kaiku kirjoitti. ”Jää oli mainio, 
ainoastaan säässä oli toivomisen varaa”, raportoi 
Kaleva, kun Oulun ja Vaasan jääpalloseurat olivat 
ottaneet toisistaan mittaa. Vaasalaiset voittivat 13-
10, mutta toimittajan mukaan ”vaasalaisten voitto ei 
siis tullutkaan niin ylivoimaisena kuin oli odotettu”.

Nämä lehdet raportoivat numeroissaan toki pal-
josta muustakin, kukin omalla tyylillään ja omalla 
agendallaan. Lukijalla oli vara valita, tilasiko maa-
laisliittolaista lehteä, työväen aviisia vaiko sitten-
kin kenties sanomia vaiko kansan kaikuja Oulusta 
ja Oulun läänistä, kuten Kaiku ja Kaleva itseään 
mainostivat. Mutta se oli tuolloin arkipäivää, tuol-
lainen monipuolinen, runsaslukuinen lehdistö.

Samana sunnuntaina oli liikkeellä myös kuu-
si herraa, mutta he eivät olleet matkalla teat-
teriin tai jääpallo-otteluun. He suuntasivat 
kyllä kohti Seurahuonetta, mutta heidän aikomuk-
sensa ei ollut osallistua juhlakonserttiin. Sen si-
jaan he menivät talon ensimmäisessä kerrokses-
sa sijaitsevaan kulmakabinettiin, johon heillä oli 
varaus. Herrat tervehtivät toisiaan päähineitään 
puistellen ja kenkiään pyyhkien ja istuivat alas.

Kuusikko oli sanomalehtimiehiä: sanomalehti Ka-

levasta päätoimittaja Jussi Oksanen sekä toimittajat 
E.J. Krekelä ja August Korhonen, Liiton päätoimittaja 
Kustaa Hautamäki, Kaiun toimittaja Eero Rekola sekä 
toimittaja Wäinö Oikarinen. Krekelä tunnettiin myös 
pakinoitsijana nimellä Manasse ja August Korhosta 
kutsuttiin liikanimellä Kala-Korhonen, koska hän 
oli alkuperäiseltä ammatiltaan kalatalousneuvoja.

He olivat saapuneet paikalle ”keskustelemaan yh-
teistoiminnan aloittamisesta Oulun ja Oulun ym-
päristön sanomalehtimiesten kesken”. Kokoontu-
mispäiväksi valikoitui sunnuntai kenties siksi, että 
maanantaisin ei yleensä ilmestynyt lehteä, mikä mah-
dollisti keskittymisen muihinkin tärkeisiin asioihin.

Toimittaja Krekelä avasi kokouksen kehottamalla 
läsnäolevia valitsemaan kokoukselle puheenjoh-
tajan ja sihteerin. Näin tapahtui: Kustaa Hautamä-
ki valittiin puheenjohtajaksi ja Krekelä sihteeriksi. 
Krekelän ytimekkäästi kirjaama pöytäkirja kertoo, 
että ”yksimielisesti päätettiin perustaa sanomalehti-
miesyhdistys kotipaikkana Oulun kaupunki, mihin 
yhdistykseen kaikki läsnäolevat ilmoittivat liitty-
vänsä jäseniksi”. Seuraavassa pykälässä päätettiin 
yhdistyksen nimeksi Pohjois-Suomen Sanomalehti-
miesyhdistys.  Kokous jatkui yhdistyksen sääntöjen 
lukemisella ja toteamalla, että uuden yhdistyksen 
jäseniksi hyväksytään ”jokainen mies tai nainen, 
joka pääelinkeinonaan harjoittaa sanomalehtimi-
esammattia Pohjois-Suomessa”. Todetun jälkeen vie-
lä pöytäkirjaa varten tähdennettiin, että ”yhdistyksen 
jäseniksi voidaan valita ainoastaan henkilöitä, jotka 
ottavat osaa varsinaiseen toimitustyöhön”. Kuluvan 
vuoden jäsenmaksuksi hyväksyttiin 40 markkaa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin päätoimit-
taja Jussi Oksanen ja johtokunnan jäseniksi Kus-
taa Hautamäki ja Eero Rekola, varajäseniksi va-
littiin E. J. Krekelä ja August Korhonen. Kokous 
päätettiin toteamukseen, että tilintarkastajat vali-
taan seuraavassa kokouksessa. Näin tehtiin poh-
joissuomalaista lehdistö- ja ay-liikkeen historiaa.

Kokouksen lopputulemasta saatiin tietys-
ti lukea lehdestä, kuinkas muuten. Liekö Oksa-
sen vaikutusta, mutta Kaleva kertoi tiistaina 8. 
maaliskuuta etusivullaan, että yhdistyksen on 
”tarkoituksena toimia Pohjois-Suomen sano-
malehtimiesten taloudellisen, yhteiskunnalli-
sen ja ammatillisen aseman kohottamiseksi”.
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 Syy kokoukseen oli helmikuussa 1921 
Helsingistä lähetetty kiertokirje, joka vastaan-
otettiin myös Oulussa. Kirjeen oli kirjoittanut 
12. joulukuuta 1920 perustettu Helsingin Lehti-
miesyhdistys, joka ehdotti kirjeessään valtakun-
nallisen liiton perustamista. Kiertokirjeen mu-
kaan ideana oli perustaa paikallisyhdistyksiä 
ainakin jokaiseen suurehkoon kaupunkiin. Pie-
nempien paikkakuntien toimittajien oli tarkoitus 
liittyä lähimpien isojen keskusten yhdistyksiin.

Kirjeen pontimena olivat toimittajien huonot palkat: 
”Tunnettu asia on, että sanomalehtimiesten palkat 
ovat yksinpä täällä Helsingissä nykyään suhteetto-
man epätasaiset. Palkkataso on kohonnut hyvin eri 
tavalla ja tästä johtuu, että samanlaisia tehtäviä hoi-
tavat sanomalehtimiehet toisissa toimistoissa ovat 
paljonkin huonommin palkattuja kuin toisissa. Sa-
nomalehtimiesten palkkaustariffeissa olisi sen vuok-
si saatava suurempi yhtenäisyys aikaan.” Tätä seurasi 
listaus alaa koskevista epäkohdista aina puutteelli-
sista eläke-eduista kirjaltajien eli kirjatyöntekijöiden 
korkeampiin palkkoihin huolimatta heidän vähäi-
semmästä koulutuksestaan. Suomen Kirjatyönteki-
jäin Liitto oli vuonna 1919 onnistunut neuvottele-
maan jäsenilleen kalliin korotuksen: vuoden lopulla 
palkkoja oli nostettu 245-290 prosenttia. Lisäksi huo-
mautettiin, että toimittajat sai parempaa palkkaa so-
siaalidemokraattisissa kuin porvarillisissa lehdissä.

Toimittajan työ oli ja on henkisesti vaativaa ja lisäk-
si fyysisesti raskasta: jo sata vuotta sitten työpäivät 
olivat pitkiä ja painottuivat usein iltaan ja yöhön, 
ylitöitä oli runsaasti, mutta niistä ei maksettu erik-
seen korvauksia kuten ei myöskään ilta- tai yölisiä. 
Kirjeessä ehdotettiin 2 500 markan minimipalk-
kaa kuukaudessa. Niiden toimittajien, joiden pal-
kat olivat jo lähtöjään tuota summaa korkeampia, 
palkkoja korotettaisiin suhteessa minimipalkkaan.

Näin alkoi toimittajien järjestäytyminen nuoressa 
tasavallassa, minkä tuoreessa muistissa olivat muun 
muassa Suomen itsenäistyminen ja sitä seurannut 
kansainvälisilläkin mittareilla raaka sisällissota. 
Oulussakin muistettiin vielä vuosisadan alun isot 
tulipalot, Taavetti Lukkarisen maanpetturuudes-
ta annettu hirttotuomio ja Raatin punavankileiri. 
Mutta alkanut kaksikymmentäluku ainakin vaikut-
ti edellisiä vuosikymmeniä vakaammalta: maassa 
oli ensimmäisillä itsenäisessä Suomessa järjeste-
tyillä vaaleilla valittu eduskunta ja Neuvosto-Venä-
jän kanssa oli saatu solmittua Tarton rauhana tun-
nettu rauhansopimus lokakuussa 1920. Samaan 

aikaan järjestäytyessään toimittajat raportoivat 
muun muassa Kronstadtin kapinasta, uskonnonva-
pauslaista ja suuresta rautatierakennusohjelmasta.

 Viime vuosisadan alussa, ja jo en-
nen sitä, 1800-luvulla, pohjoisen Suomen sa-
nomalehtitoiminta oli sangen vireää. Jo yk-
sistään Oulussa sanomalehtitarjontaa oli niin 
runsaasti, että kaupunkia saattoi kutsua pohjois-
suomalaisen lehdistön varhaiseksi keskukseksi.

Oululaiset olivat saaneet lukea sanomalehtiä aina 
1800-luvun alkupuolelta alkaen, kun kaupungis-
sa alkoi ilmestyä Oulun Wiikko-Sanomat vuonna 
1829. Lehti oli 17. Suomessa ilmestyvä lehti, mutta 
vasta kolmas suomenkielinen. Oulun Wiikko-Sa-
nomat perusti triviaalikoulun konrehtori Pietari 
Ticklén, joka myös päätoimitti lehteä vuoteen 1831 
asti. Lehti ilmestyi vuoteen 1841 saakka, minkä jäl-
keen sen julkaisussa oli tauko. Yli kymmenen vuo-
den tauon jälkeen lehti alkoi ilmestyä jälleen vuonna 
1852. Lehti lakkasi ilmestymästä vuonna 1879. Leh-
dellä oli runsaasti avustajia ja jopa 140 kirjeenvaihta-
jaa. Pohjan-Tähti yritti horjuttaa Oulun Wiikko-Sa-
nomien asemaa, mutta huonolla menestyksellä: se 
ilmestyi vain elokuusta 1866 toukokuuhun 1867.

Oulun Wiikko-Sanomat oli viimeisenä il-
mestymisvuotenaan yksi neljästä Oulussa il-
mestyneestä lehdestä. Toinen oli Oulun ter-
vaporvarien perustama, vuosina 1877-1891 
ilmestynyt Uleåborgs Tidning, jonka syrjäytti 
vuosina 1891-1900 ilmestynyt Uleåborgsbladet.

Oulussa ilmestyi myös Pohjois-Suomi vuosina 
1876-1882.  Se perustettiin suomenmielisen Oulun 
Wiikko-Sanomien vastapainoksi. Pohjois-Suomen 
taustalla olivat tehtailija Hemming Åströmin joh-
dolla oululaiset liikemiespiirit ja virkamiehistö. Poh-
jois-Suomi joutui kilpailemaan vuonna 1877 aloit-
taneen Kaiun kanssa, kunnes Oulun vuoden 1882 
suurpalo tuhosi sen kirjapainon ja se jouduttiin lo-
pettamaan.

Jyrkästi fennomaanisen Kaiun perustaja ja ensim-
mäinen päätoimittaja oli maisteri K.F. Kivekäs. Ki-
vekäs erosi lehdestä vuonna 1905, minkä jälkeen 
Kaikua julkaisemaan perustettiin osakeyhtiö. Vuon-
na 1912 Kaiku oli jo kuusipäiväinen sanomalehti, 
jota päätoimitti myöhemmin myös Pohjois-Suomen 
sanomalehtimiesyhdistyksestä tuttu Jussi Oksa-
nen. Vuonna 1899 perustettiin sanomalehti Kaleva.
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Osa lehdistä syntyi selkeästi yhteiskunnallisesta lii-
kehdinnästä, kuten Kansan Tahto, joka sai alkunsa 
vuoden 1905 suurlakosta. Maalaisväestö sai oman 
lehtensä, kun Liitto perustettiin vuonna 1906. Lehti 
oli samana vuonna perustetun Suomen Maalaisvä-
estön Liiton SML:n kannattaja. Nykyinen Suomen 
Keskusta syntyi vuonna 1908 SML:n yhdistyessä 
Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalaisen Maalaisliiton 
kanssa. Liitto oli Maalaisliiton lehdistä vanhin.  

Yllä mainitut lehdet olivat toki eri linjoil-
la, mitä tuli esimerkiksi sortovuosiin tai
kielikysymyksiin, mutta se ei aina tarkoittanut, että 
lehtien tekijöiden välillä olisi ollut valtava kuilu.
Tämä johtui epäilemättä pienessä kaupungis-
sa tuiki tarpeellisesta käytännöllisyydestä, mutta
vuosisadan vaihteen lähetessä ja lopulta sen vaih-
duttua toimittajan ammatti alkoi yhä enemmän
ammattimaistua. Siitä seurasi, että toimittajat saat-
toivat helpommin siirtyä töihin toiseen lehteen,
vaikka sen ajama aatepohja poikkesi-
kin edellisestä työpaikasta. Esimerkik-
si Kalevan perustaja Juho Raappanen oli
hakenut kokemusta Kaiusta, samoin kuin Jussi Ok-
sanen, Mauno Rosendal ja Iivari Tervonen. Myös
nuorsuomalaisen Louhen viimeinen päätoimitta-
ja Gust. Kivistö siirtyi sangen sujuvasti Kalevaan
vuonna 1906.

Yhteisöllisyyttä koettiin myös sisällissodasta huo-
limatta tai juuri sen takia. Uuden toimittajan
muuttaessa kaupunkiin oli tapana, että tämä kävi 
esittäytymässä muiden lehtien toimituksessa.
Myös porvarillisten ja sosialististen lehtien toimitta-
jien suhteet muodostuivat PSSY:n kunniajäsenen Vil-
jo Mäkipuron mukaan ”miltei yllättävän asiallisiksi”.

 Muuallakin Pohjois-Suomen Sanomaleh-
timiesyhdistyksen vaikutusalueella lehtitoiminta oli 
enemmän tai vähemmän vireää. Raahessa ilmestyi 
Raahen Sanomat vajaan vuoden ajan 1889-1890 J.W. 
Juseliuksen päätoimittamana. Nuorsuomalainen 
Raahen Lehti aloitti vuonna 1906 sekä Raahe ja Raa-
hen Sanomat vuosina 1906-1918 rinnakkain nuor- 

ja vanhasuomalaisten puolueiden lehtinä. Nämä 
kaksi yhdistyivät vuonna 1919 Raahen Seuduksi.

Kemissä ensimmäinen sanomalehti eli Peräpohja-
lainen alkoi ilmestyä vuonna 1897, ja sen ensim-
mäinen päätoimittaja oli Emil Collan. Lehti lakkasi 
ilmestymästä vuonna 1921. Peräpohjalaista vuosi-
na 1900-1905 päätoimittanut Vilho Jämsen perus-
ti vapaamielisen Pohjois-Suomen, joka ilmestyi 
vuosina 1905-1909. Pohjois-Suomi työllisti jonkin 
aikaa myös Kalevan perustajaa Juho Raappanaa.

Kemistä hieman pohjoisemmassa, Väylän var-
rella, Johan Heickell perusti vuonna 1898 lehden 
nimeltään Tornio. Se kuitenkin lakkautettiin sor-
tovuosien aikaan vuonna 1901. Seuraavaksi Heic-
kell perusti Tornion Lehden vuonna 1905. Sen 
seuraaja vuodesta 1926 lähtien oli Perä-Pohja, joka 
ilmestyi vuoteen 1931 saakka. Y. A. Ryynäsen joh-
dolla ilmestyi vuosina 1905-1912 Tornion Uutiset.

Vuonna 1912 Torniossa perustettiin Tornion Laakso, 
joka siirrettiin myöhemmin Kemiin. Siellä lehden ti-
lalle perustettiin elokuussa 1915 Pohjolan Sanomat.
Rovaniemellä julkaisutoiminta oli tuohon ai-
kaan vähäisempää. Rovaniemi sai ensimmäi-
sen sanomalehtensä, Rovaniemen, vasta vuonna 
1921. Lehti ilmestyi vuoteen 1955 saakka. Yhä il-
mestyvä Lapin Kansa perustettiin vuonna 1928.
Kajaanissa alkoi Kainuun ensimmäinen päivälehti eli 
Kajaanin Lehti ilmestyä vuonna 1899. Lehti ilmestyi 
vuoteen 1922 saakka, loppuaikoina Kajaanin Uutiset 
-nimisenä. Sen ensimmäinen päätoimittaja oli Kai-
kuakin avustanut K. Kokkonen, joka toimittajuuden 
ohella toimi opettajana, Kajaanin lukkarina ja val-
tiopäivämiehenä. Kaikuja Kajaanista ilmestyi vuosi-
na 1905-1916, ja sitä seurasivat vuosina 1916-1919 
Kajaanin Kaiku ja vielä Ylimaa vuosina 1919-1920. 
Vuonna 1922 Kajaanin Uutisten jatkajaksi perus-
tettiin Kajaani, jota ensimmäiset kahdeksan vuotta 
päätoimitti Arvi Tapiola. Kajaani lakkasi ilmesty-
mästä vuonna 1966. Vielä tänäkin päivänä ilmestyvä 
Kainuun Sanomat perustettiin vuonna 1918.
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Lukutaito tuo lisää lukijoita

Kun Oulun Wiikko-Sanomat alkoi ilmestyä vuon-
na 1829, Suomessa elettiin valtioyötä Venäjän 
keisarikunnan suuriruhtinaskuntana. Suomi oli 
tullut osaksi Venäjää vuonna 1809, kun Ruotsi hä-
visi Venäjälle Suomen sodan ja joutui luovutta-
maan Suomen itäiselle tsaarivallalle. Valtioyö tar-
koitti sitä, että Suomessa ei vietetty valtiopäiviä 
eli säädyt eivät kokoontuneet säätämään lakeja.

1800-luvun alussa noin puolet suomalaisista osasi 
lukea, mutta kirjoitustaito oli vielä harvojen hallus-
sa. Lukemisessa keskityttiin pääasiassa uskonnol-
lisiin teksteihin. Vaadittiin kuitenkin 1860-luvulla 
yleistymään alkanut kansakoulu ennen kuin teks-
tinymmärtäminen ja kirjoitustaito alkoivat todella 
yleistyä. 1880-luvulla kirjoitustaitoisia oli noin 13 
prosenttia Venäjän suuriruhtinaskunnan alamaisista.

Näin ollen vuosisadan alussa julkaistuilla sanoma-
lehdillä ei ollut vielä suuren suurta lukijakuntaa. 
Oulun Wiikko-Sanomat tavoitti kuitenkin noin 500 
lukijaa. Kun lehden ensimmäinen numero ilmes-
tyi 3. tammikuuta 1829, siinä julkaistiin alkuvirsi, 
symbolinen runo nimeltään ”Yritykset ovat moni-
naiset” ja talousseuran lainanhakujulistus. Lisäksi 
lehdessä julkaistiin neljän kohdan ohjelma, jossa 
kustantaja ja kirjanpainaja Christian Evert Barck 
ilmoitti lehden ajavan Oulun seudun suomenkieli-
syyttä, vastaavan uuden talousseuran tiedonjakotar-
peisiin, valmistavan kansaa uutta virsikirjaa varten 
ja viimeisenä ylläpitävän kansan sivistystasoa ja 
jakavan virkamiesten tiedonantoja. Ylimääräise-
nä herkkuna Barck totesi, että virallisesta lehdes-
tä olisi hyödyllistä ottaa julkaistavaksi sotauutisia 
- kuten esimerkiksi parhaillaan käynnissä olleen 
Kreikan vapaussodasta - ja kertoa huomattavis-
ta suomalaisista miehistä. Luvatut sotasanomat 
julkaistiin Oulun Wiikko-Sanomien toisessa nu-
merossa ja ensimmäinen uusi virsi kolmannessa.

Oulun Wiikko-Sanomien ensimmäisenä toimittaja-
na työskenteli Per Ticklén (1792-1838), joka toimi 
myös kaupungin triviaalikoulun konrehtorina eli 
nykykielellä lehtorina. Tickléniä seurasi koulun reh-
tori Simon Wilhelm Appelgren (1786-1854) ja hän-
tä puolestaan Hans Nyman (1798-1850), joka myös 
opetti triviaalikoulussa. Ticklén ja Appelgren taisivat 
suomen kielen hyvin, mutta Nyman puhui suomea 
aivan äidinkielenään. Oulun Wiikko-Sanomilla oli 
siis kerrallaan yksi vakituinen toimittaja ja sen lisäk-
si tukku avustajia, joista tässä mainittakoot kaupun-

ginlääkäri Gustaf Toppelius - häntä saattoi nimittää 
lehden taloustoimittajaksi - Elias Lönnrot ja C. Saxa. 
Pääasiassa avustajat tulivat siis akateemisista piireistä.

Toimitustyö oli pääosin sitä, että saapuneita kirjoi-
tuksia saatettiin painokuntoon. Uutistoimitusta ei 
oikeastaan ollut, koska lehdessä ei uutisia julkaistu, 
poikkeuksena satunnaiset sotauutiset. Yksi Oulun 
Wiikko-Sanomien anti oli kuitenkin se, että etenkin 
toimittajat Ticklén ja Appelgren painottivat työssään 
suomen kielenhuoltoa. Olipa Oulun Wiikko-Sanomi-
en ensimmäisessä numerossa oikein luvattu käyttää 
”Oulun seudun kieltä”. Lehden sisällölliset tavoitteet 
oli määritelty painolupahakemuksessa, eikä niistä 
sopinut poiketa. Toimittaja Hans Nymanin mielestä 
sanomalehden sisällön piti olla sellaista, ”josta yk-
sinkertaiselle kansalle olisi sekä hyötyä että hupia.”

Samana vuonna kun Oulun Wiikko-Sanomat al-
koi ilmestyä, annettiin valtakunnassa myös sen-
suuriasetus. Oulun kaupunki sai oman sensorin, 
joka tarkasti Wiikko-Sanomien tekstit ennen pai-
noa. Sanomalehtien lisäksi sensori tarkasti myös 
kirjoja, ja Oulussakin hän määräsi poistettavaksi 
lukuisia valtakunnan kannalta vaarallisia kirjoja 
kaupunkiin perustettujen lukuseurojen kirjastois-
ta. Lisäksi sensuuri lakkautti  Ouluun perustetun 
lukuseuran vuonna 1820. Kielletyt kirjat pelastet-
tiin jakamalla ne jäsenille, jotka piilottivat ne. Yksi 
lukuseuran jäsen oli Oulun Wiikko-Sanomi-
en tuolloin vielä tuleva toimittaja Hans Nyman.

Barckin kirjapaino, jolla siis painettiin Oulun ensim-
mäistä sanomalehteä, myytiin vuosisadan lopulla 
Juho Raappanalle, joka oli jo hankkinut toimittajan-
kannuksiaan Kaiussa vuodesta 1896. Maaliskuussa 
1899 Raappana teki kaupat kirjapainosta 3 500 mar-
kalla, koska hän aikoi astua lehtibisnekseen keskelle 
jo neljän ilmestyvän lehden kilpailua. Kaiun lisäksi 
Oulussa ilmestyivät tuolloin Louhi, Oulun Ilmoi-
tuslehti ja Uleåborgsbladet. Kaiun perustaja K. F. 
Kivekäs kuvaili ajan tunnelmaa kirjoittaessaan äidil-
leen, että epäili Raappanan mahdollisuuksia saada 
lehdelleen julkaisulupa, ellei tämä sitoutuisi kenraa-
likuvernöörin ehtoihin ”eli rupee hänen orjakseen”.

Raappana katsoi kolikon toista puolta kirjoittaes-
saan 14. huhtikuuta 1899 julkaistussa Kalevan il-
moitusnumerossa seuraavasti: ”Edistyksen, valis-
tuksen ja tiedonhalun kasvaessa kasvavat yleisön 
vaatimukset sanomalehtiin nähden. Jokapäiväiset 1829
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sanomalehdet käyvät välttämättömiksi. Yleisö on oi-
keutettu palvelijoiltaan, sanomalehdiltä, vaatimaan 
nopeaa päivänkysymysten pohtimista ja tapausten 
seuraamista. Uutta aina odotetaan. Vanhana ja usein 
nähtynä menettää tärkeäkin arvonsa. Nyt aikoes-
samme yleisön palvelijaksi tarjoutua jokapäiväisel-
lä sanomalehdellä, sanottanee syyllä: rohkea yritys. 
Sen myönnämme mielellämme. Sillä varsin hyvin 
tunnemme voimaimme heikkouden. Mutta tun-
nemme senkin, että ainoastaan kansan tehokas avus-
tus ja kannatus tekee jokaisen muunkin sanomaleh-
den työn mahdolliseksi ja tarkoitustaan vastaavaksi.”

Vaikka aikoinaan moni saattoi ajatella, että Juho 
Raappana otti suuren riskin, jälkimaailma tietää 
paremmin: hän oli oikeassa edistyksen, valistuksen 
ja tiedonhalun kasvusta, sillä 1800-1900-lukujen 
taitteessa luku- ja kirjoitustaitoisten määrä lisään-
tyi huomattavasti. Kun vuonna 1890 luku- ja kir-
joitustaitoisia oli 17 prosenttia, vuonna 1900 heitä 
oli 35 prosenttia. Ja pelkästään lukutaitoisia oli tie-
tysti enemmän. 1800-luvun lopulla Suomessa oli 
alkanut myös yhteiskunnallinen herääminen, joka 
näkyi muun muassa yhdistystoiminnan trendinä: 
vapaapalokunnat, nuorisoseurat, raittiusliike ja työ-
väenliike paitsi keräsivät väkeä toimintaansa, ja-
koivat tietoa ja sivistivät. On arvioitu, että vuoteen 
1910 mennessä noin 65 prosentilla suomalaisista on 

ollut riittävä lukutaito sanomalehtien lukemiseen. 
Myös sortovuodet ruokkivat ihmisten tiedonhalua.
Sortovuodet vaikuttivat epäilemättä myös siihen, 
että Raappanan julkaisuanomus oli aika lailla sopui-
sa. Hän rajasi lehden julkaisemat yhteiskunnalliset 
kysymykset tarkoittamaan vain keisarin, senaatin, 
valtiopäivien, komiteain ja virastojen päätösten jul-
kistamista. Yksi tulevan aviisin etu oli ilman muuta 
se, että se ilmestyi kuutena päivänä viikossa. Lisäksi 
keskiviikkoisin ja lauantaisin ilmestyisi kaksipäiväi-
nen ”supistuspainos” maaseutua varten. Lupa myön-
nettiin, ja marraskuussa 1899 ilmestyi sanomalehti 
Kaleva, joka ilmoitti julkaisevansa ”kansan kaikuja 
Oulusta ja Oulun läänistä”. Lehden nimiöön pai-
nettu lehden nimi sai kirjaimiinsa piikit. Niiden 
tarkoituksena oli kuvata lehden ärhäkkää luonnetta.
Ärhäkäksi lehti osoittautuikin, vaikka julkaisulupaa 
hakiessa Raappana oli esittänyt säyseää. Esivallan li-
säksi myös Raappanan entinen esimies Kivekäs sai 
pettyä, sillä Raappana alkoi kiusoitella Kivekästä 
myös Kalevan sisäsivuilla. Aluksi tyyli oli naljaileva, 
mutta talven koittaessa Kaiku syytti Kalevaa itse teh-
dyistä, toimitukseen lähetetyistä kirjeistä. Lehtien 
välinen suurin ero oli kuitenkin suhteessa sortokau-
teen. Kaiku edusti myöntyväisyyssuuntaa ja Kaleva 
perustuslaillista. Esimerkiksi vuonna 1901 annettu 
asevelvollisuuslaki nähtiin Kalevassa laittomana Kai-
un puolestaan kehottaessa nuorukaisia kutsuntoihin.

1.
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Ammatillisen järjestätymisen taustaa

Suomalaisten toimittajien järjestäymisen ensitah-
dit lyötiin vuonna 1871, kun toimittajat järjestivät 
juhlan Suomen satavuotisen sanomalehdistön kun-
niaksi. Merkkivuotta juhlittiin lähinnä Helsingissä. 
Seuraavan kerran laajempi joukko lehtiväkeä ko-
koontui juhlistamaan suomenkielisen sanomaleh-
den juhlaa viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1876, 
jolloin Uusi Suometar oli kehottanut kaikkia sano-
malehtitoimittajia kokoontumaan Helsinkiin pohti-
maan lehdistön tilaa. Uusi Suometar oli kuusi kertaa 
viikossa vuosina 1869-1918 ilmestynyt fennomaani-
nen, valtakunnallinen sanomalehti. Tämä kokous oli 
ensimmäinen vuosina 1876-1900 pidetyistä yleisistä 
lehtimieskokouksista, joita pidetään toimittajien jär-
jestäytymisen ensimmäisenä vaiheena.

Elokuussa 1876 Helsingin Ylioppilastaloon ko-
koontui reilut 30 kustantajaa ja toimittajaa sekä pari 
vierasta myös Ruotsista, mistä otettiin sanomaleh-
titoiminnalle mallia. Kustantajat ja toimittajat ko-
koontuivat molemmat paikalle, koska tuolloin hei-
dän tehtävänsä eivät olleet vielä kovin eriytyneet: 
moni toimittaja vastasi itse lehden taloudesta ja ti-
lauksista kustantajien vastaavasti myös toimittaessa 
julkaisemiaan lehtiä. Kokouksessa käsiteltiin muun 
muassa toimitustyötä rikosuutisoinnin näkökul-
masta, lehtien tilaamista ja levikkiä maaseudulle ja 
toivottiin, että ainakin artikkelien kirjoittajien nimet 
merkittäisiin näkyviin. Tapahtumasta raportoitiin 
Uudessa Suomettaressa, jonka jutussa uskottiin ta-
paamisen osoittaneen, että lehdillä oli yhteisiä etu-
ja, joiden valvomiseksi oli hyvä yhdistää voimia. 
Ylioppilastalon tapaamisen jälkeen tapaamiset ei-
vät kuitenkaan johtaneet ainakaan merkittävään 
yhteistoimintaan. Vuonna 1878 vietettiin Helsingin 
lehtimiesten ensimmäistä ja ainoaa klubi-iltaa. Kah-
deksan vuotta myöhemmin pidettiin Tampereella 
yleinen sanomalehtimiesten kokous, mutta sen osal-
listujamäärä jäi vähäiseksi. Ne, jotka vaivautuivat 
paikalle, keskustelivat mieluummin kustantajia kuin 
toimittajia kiinnostavista aiheista. Vuonna 1888 Hel-
singfors Dagbladin päätoimittaja Anders Chydenius 
ehdotti julkaisijayhdistyksen perustamista, eli tarve 
erottaa toimittajien ja kustantajien työ toisistaan il-
maistiin ääneen. Hänen ajatuksensa kuitenkin tyr-
mättiin, ja Chydenius kommentoikin, että maaperä 
lehdistössä oli otollisempi lohikäärmeen hampaille 
kuin yhteistyölle.

Chydeniuksen ideasta tuli kuitenkin ajankohtainen 
jo seuraavana syksynä. Tällä kertaa yhteistoimintaa 

motivoi alalla koettu pelko viranomaisten lehdistöä 
kohtaan kovenevasta linjasta. Tämä johti siihen, että 
Helsingin Seurahuoneella kokoontui 40 henkilöä, 
jotka perustivat Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-
sen - Publicistföreningen i Finlandin 15. lokakuuta 
1889. Yhdistystä ei kuitenkaan hyväksytty, koska 
hanke tyssäsi Aleksanteri III:n hylkäykseen vuon-
na 1891. Suomen kenraalikuvernööri oli lähettänyt 
hankkeen keisarille, koska oli aivan aiheellisesti 
aavistanut siinä mahdollisuuden taistelurintaman 
rakentamisesta. Taistelurintamaa puolestaan enna-
koitiin vuonna 1890 annetun postimanifestin takia. 
Postimanifestissa Suomen postilaitos yhdistettiin 
Venäjän postilaitokseen ja alistettiin Venäjän sisämi-
nisterin valvontaan.

Klubi alkoi toimia kuitenkin epävirallisesti. 1890-lu-
vun lopulla kokouksia oli vuosittain ja niissä käsi-
teltiin monia käytännön kysymyksiä. Vuonna 1896 
otettiin jälleen puheeksi toimittajayhdistyksen pe-
rustaminen, mutta tälläkin kertaa hanke torppaantui 
tsaarin pöydälle. Toimittajien yhteistyövaltuuskunta 
kuitenkin jatkoi toimintaansa ja hyväksyi yleisessä 
kokouksessaan vuonna 1898 sekä eläkerahaston että 
yleiset säännöt. Vuonna 1899 marraskuussa juhlit-
tiinkin näyttävästi sanomalehdistön päivää helmi-
kuun manifestin jälkitunnelmissa. Tilaisuus, jossa 
kartutettiin toimittajien eläkerahaston pääomaa, sai 
dramaattisen säväyksen kenraalikuvernööri Bobri-
kovin sensuuritoimista ja lehtien lakkautuksista.

Eläkerahastoa ei saatu toimimaan, mutta rahaa si-
joitettiin kiinteistöihin ja velkakirjoihin. Vuosisadan 
vaihduttua poliittiset vastakohdat olivat jakaneet 
niin sanomalehtiä kuin toimittajia eikä yhteistyölle 
ollut enää perustaa. Puoluehenki puhalsi ammatti-
kuntahenkeä vahvempana, ja keväällä 1905 järjeste-
tyssä vuosikokouksessa päätettiin alkaa valmistella 
perustuslaillista linjaa kannattavien toimittajien yh-
distystä.

• Suomalainen Sanomalehti-
miesyhdistysliitto perustettiin  
suurlakon aikaan.
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 Autonomian ajan lopulla toimittajien yh-
teistoiminta oli hajanaista eikä se ohjautunut amma-
tillisista tarpeista käsin. Sen sijaan lehdistöä sivuavat 
alat alkoivat järjestäytyä ennen journalisteja. Esi-
merkiksi kirjaltajat eli painossa, taitossa, sidonnas-
sa tai muussa vastaavassa tehtävässä työskentelevät 
kirjatyöntekijät olivat useissa maissa, kuten Saksassa, 
Englannissa ja Pohjoismaissa järjestötoiminnan pio-
neereja. Suomessa kirjaltajat järjestäytyivät vuonna 
1885 Helsingissä. Aluksi toiminta oli työnjohtajien 
käsissä, mutta jo saman vuosikymmenen lopulla 
työntekijät ottivat yhdistyksessä määräysvallan. Pian 
kirjaltajien yhdistys saavutti aseman koko alan työn-
tekijöiden edustajana ja onnistui saamaan työnan-
tajat hyväksymään periaatteen työehtosopimuksista 
ja neuvotteluelimenä toimivasta sovinto-oikeudesta. 
Valtakunnallinen Suomen Kirjaltajaliitto perustet-
tiin vuonna 1894 ja sen solmima maailmanlaajuinen 
työehtosopimus astui voimaan huhtikuussa 1900. 
Vuodesta 1914 liiton nimi on ollut Suomen Kirja-
työntekijäin liitto vuoteen 1997 saakka, jolloin nimi 
muuttui Viestintäalan ammattiliitoksi. Liitto fuu-
sioitui Kemianliiton kanssa vuonna 2010, ja uudeksi 
nimeksi tuli Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM.

Kustantajien järjestäytyminen alkoi helsinkiläis-
ten lehtien taloudenhoitajien pitämistä yhtei-
sistä neuvotteluista vuonna 1906. Vuonna 1910 
taloudenhoitajat muodostivat vapaamuotoisen 
ryhmittymän nimeltä Suomen Lehdenjulkaisi-
jat - Finlands Tidningsutgivare. Ryhmittymä kiin-
teytyi vuonna 1916, kun perustettiin Suomen 
Sanomalehdenkustantajain Liitto - Finlands Tid-
ningsförläggareförbund. Vuonna 1947 nimi ly-
hennettiin Sanomalehtien liitoksi - Tidningarnas 
Förbund. Tästä järjestöstä tuli myöhemmin toimitta-
jien palkka- ja työsopimusneuvottelujen vastapuoli.

Toimittajienkin yhteistyö kehittyi, kun vuoden 1905 
suurlakon jälkeen alettiin perustaa puoluepoliitti-
sia toimittajayhdistyksiä. Tästä alkoi toimittajien 
järjestäytymisen toinen vaihe. Vuonna 1905 perus-
tettiin vanhasuomalainen Suomalainen Sanomaleh-
timiesliitto, seuraavana vuonna Nuorsuomalainen 
Sanomalehtimiesyhdistys ja 1907 Finlands Svenska 
Publicistförbund. Näistä jälkimmäinen ei virallises-
ti ollut osa puolueorganisaatiota, mutta on toden-
näköistä, että yhdistyksen perustajat pitivät ruot-
salaisen kansanpuolueen tukemista niin itsestään 
selvänä, ettei sitä tarvinnut kirjoittaa sääntöihin tai 
pöytäkirjoihin. Monilla yhdistyksen jäsenistä oli-
kin puolueessa luottamustehtävä, ja vuonna 1919 

eduskuntaan valittiin tusinan verran yhdistyksen 
jäseniä. Vuonna 1913 nämä kolme porvarillista 
järjestöä perustivat Suomen Sanomalehtijärjestö-
jen Keskusvaltuuskunnan, mikä johti myös lehti-
miesten eläkerahaston perustamiseen vuonna 1914.

Puoluepolitiikan vasemmalle laidalle perustettiin 
vuonna 1907 Suomen Sosialidemokraattinen Sano-
malehtimiesliitto SSSL, joka liittyi heti samana vuonna 
perustettuun Suomen Ammattijärjestöön SAJ. Sosi-
aalidemokraattisissa lehdissä työskennelleet toimit-
tajat saivat neuvoteltua palkkatariffit kaikille työväen 
toimittajille jo seuraavana vuonna eli 1908. Maalais-
liitto sai oman toimittajayhdistyksensä vuonna 1919.

Yhdistysten toimintatavoissa oli eroja. Porvaril-
liset yhdistykset ilmoittivat haluavansa toimia 
julkisen sanan palveluksessa ja samanmielisen 
lehtiväen yhdyssiteenä. Suomenmielisen yhdis-
tyksen jäseniksi hyväksyttiin myös talousjohto ja 
päätoimittajat. Ruotsinkieliseen yhdistykseen tuli 
myös muita julkaisutoiminnan tukijoita. Nuorsuo-
malaisten yhdistysten linja poikkesi näistä, sillä 
he kelpuuttivat joukkoonsa vain toimitukselliset 
työntekijät. Poliittiset toimittajayhdistykset olivat 
ensisijaisesti aatteellisia yhdistyksiä, joissa toimitta-
jien työehdot ja -olot olivat toissijaisia kysymyksiä.

Sosiaalidemokraattisten toimittajien ammattiliitossa 
oltiin luonnollisestikin lähimpänä ammattiyhdistys-
toimintaa. Ammattiliitto oli aloittanut toimintan-
sa Tampereella, mutta siirtynyt Helsinkiin vuonna 
1911. Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehti-
miesliiton perustamisen taustalla oli tarve varmistaa 
toimittajan palkka silloinkin, kun tätä rangaistiin 
lehtiin kirjoittelun takia. Puolueen lehdet ja niiden 
toimittajat saivat usein sakkoja ja vankeustuomioita 
erilaisten painokanteiden seurauksena, siitä huo-
limatta, että suurlakon päätyttyä vuonna 1905 oli 
julistettu painovapaus. Palkkauksen ohella liitossa 
keskusteltiin myös toimittajien ammattitaidosta.

Kysymys kirjallisista työsopimuksista heräsi en-
nen autonomian ajan loppua ensin työväenlehti-
en piireissä, mistä se levisi muihin yhdistyksiin. 
Keskusvaltuuskunta ryhtyi valmistelemaan työn-
antajille esitettävää mallisopimusta. Keskustelua 
käytiin siitä, olisiko mahdollista laatia kaikille yh-
teinen malli vai tulisiko työehdot sopia aina hen-
kilökohtaisesti. Asia eteni hitaasti ja hautautui 
sitten vuoden 1917 poliittiseen myllerrykseen.
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Itsenäistymisen ja maata repineen sisällissodan jäl-
keen keskustelu toimittajien ammattieduista sai 
hieman uutta suuntaa. Lehdistön poliittisuus ei 
suinkaan ollut vähentynyt, mutta alan sisällä alet-
tiin ymmärtää paremmin ero työntekijä- ja kustan-
tajaosapuolien välillä. Keskusvaliokunnan rooli oli 
alkanut heiketä, ja etenkin järjestön nuorsuomalai-
set jäsenet olivat menettäneet luottamuksensa va-
liokuntaan. Nuorsuomalaisten mielestä uusi, tehok-
kaammin toimittajien etuja valvova, uudenlainen 
ammattiyhdistys oli tarpeen. Nuorsuomalaiset erosi-
vat keskusvaliokunnasta keväällä 1919, ja myös ruot-
sinkieliset kannattivat valiokunnan lakkauttamista.

Poliittisten ja aatteellisten ristiriitojen lisäksi toi-
mittajien kynnystä ammatilliseen järjestäytymiseen 
korotti ammattikuvan epämääräisyys, sillä työtä 
tehtiin pääasiassa sivutoimisesti. Sisällissodan jäl-
keen toimittajien määrä oli kasvanut ja sosiaalinen 
asema proletarisoitunut. Taloudellisen tilanteen 
hiljalleen vaikeutuessa toimittaja-ammatin vapaa 
työnkuva alkoi hankaloittaa journalistien tilan-
netta: työoloja ja työnkuvaa ollut määritelty talou-
dellisesti tai oikeudellisesti. Käytännössä toimit-
tajat tekivät työtä sopimuksettomassa tilanteessa.

Vielä ennen maailmansotaa ainakin helsinkiläisissä 
lehdissä palkkataso oli melko hyvä toimittajien kes-
kipalkan ollessa noin 350 - 500 markkaa kuukau-
dessa. Ensimmäisen maailmansodan lopussa alkoi 
kuitenkin inflaatio vyörytä ja hinnat jyrkästi nousta, 
mikä pudotti toimittajat palkkakuoppaan. Esimer-
kiksi valtion virkamiesten palkat nousivat vuosina 
1914-1919 noin nelinkertaisiksi, mutta elinkustan-
nukset puolestaan liki kymmenkertaistuivat. Myös 
asumiskustannukset kohosivat, joten ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen oltiin tilanteessa, jossa arjen 
välttämättömät kustannukset olivat jopa 12-kertaiset 
verrattuna sotaa edeltävään tasoon. Virkamiehet ja 
opettajat saivat vuosina 1918 ja 1919 palkkoihinsa 
kalliin ajan lisänä 13. kuukauden palkan. Tiettävästi 

Uuden Suomettaren toimituksessa maksettiin vuo-
desta 1916 lähtien joitakin satoja markkoja erilai-
sina lisinä. Lisäksi toimittajien työtuloa kohensivat 
hieman toimitusten maksamat ”joululahjarahat.”

Oulussa palkkaus vaihteli riippuen lehdestä. Kaiussa 
ja Liitossa palkat olivat Kalevan maksamia palkkoja 
huonompia, vaikka kaikki kolme lehteä ilmestyivät 
kuutena päivänä viikossa. Esimerkiksi Kalevassa 
päätoimittajalle maksettiin palkkaa 3 000 markkaa 
kuukaudessa, kun se ennen sotaa oli ollut 300 mark-
kaa kuukaudessa. Kalevassa myös muiden toimitta-
jien palkat olivat noin kuusinkertaistuneet ensim-
mäistä maailmansotaa edeltävään aikaan verrattuna.

Kolmesti viikossa ilmestyvien lehtien päätoimit-
tajille maksettiin tavallisesti noin 2 000 markan 
kuukausipalkkaa, toimitussihteerille noin 1 500 - 1 
800 markkaa ja uutistoimittajalle noin 1 500 mark-
kaa. Palkat sovittiin aina yksilöllisesti, eli samas-
sa kaupungissa saattoivat kuukausipalkat heitellä 
työpaikasta riippuen jopa useita satoja markkoja.

Jos toimittajien työoloja verrattiin vaikkapa noin 
2 000 markkaa kuussa tienaaviin opettajiin, jot-
ka myös 1920-luvun alussa olivat palkkakuopassa, 
toimittajien työolot ja -ehdot olivat huomattavas-
ti heikommat. Toimittajat saattoivat vain haaveilla 
opettajien pitkistä lomista ja eläke-eduista. Toi-
mittajien työaika oli myös huomattavasti pitem-
pi: vuonna 1921 jokapäiväisissä lehdissä työajan 
pituudeksi arvioitiin noin kymmenen tuntia, jos-
kin toimitussihteerin työaika saattoi venyä vielä pi-
demmäksi. Kolmipäiväisissä lehdissä päivittäinen 
työaika saattoi olla viisi tuntia, mutta lehden ilmes-
tymispäivinä töitä tehtiin helposti kellon ympäri. 
Lisäksi toimituksissa tehtiin töitä pääasiassa iltaisin 
ja öisin, mitä ei huomioitu palkassa lainkaan. Työ-
väenlehdissä toimitustyöntekijöiden palkankoro-
tukset oli sidottu kirjaltajien palkkojen nousuun, 
mutta porvarilehdissä vastaavaa käytäntöä ei ollut.
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 Tämä palkkakuopasta johtunut elintason 
romahtaminen sai toimittajat kokoontumaan Hel-
singissä. Toisena pääsiäispäivänä, 28. maaliskuuta 
1921, kokoontui 77 porvarillisia ryhmiä edustanut-
ta toimittajaa Helsingin Oopperakellarin yläsaliin 
keskustelemaan ja päättämään ammattiliiton perus-
tamisesta. Liiton tarpeellisuutta perusteltiin toimit-
tajien talouden turvaamisella sekä toimittajan am-
matin arvostuksen ja ammattitaidon parantamisella. 
Tavoitteet koskivat siis sekä ammattialaa että amma-
tillista edunvalvontaa. Näin alkoi toimittajien järjes-
täytymisen kolmas ja toistaiseksi viimeinen vaihe.

Tulevan ammattijärjestön peruslinjat oli hahmoteltu 
aiemmin jo Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen 
perustamisen yhteydessä. Helsingin Sanomalehti-
miesyhdistyksen perustivat 23 porvarilehtien toi-
mittajaa 12. joulukuuta 1920. Jo tuolloin ajateltiin, 
että paikalliset yhteenliittymät eivät olleet riittäviä, 
vaan koko maan kattava järjestö oli tarpeellinen.

Toimittajien järjestäytyminen alkoi Suomessa paikal-
lisesti, toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa, joissa ensin 
muodostettiin liitot, joihin toimittajat liittyivät suo-
raan. Tavoitteena oli saada lehtimiesyhdistys kaikkiin 
suurimpiin kaupunkeihin. Lähiseutujen pienempien 
paikkakuntien toimittajat liittyisivät sitten näihin.

Suomen ensimmäinen paikallinen lehtimiesyhdistys 
oli perustettu Viipuriin jo vuonna 1913, 1890-lu-
vulta alkaneen keskustelun innoittamana. Tähän 
Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistykseen liittyi 
joukko viipurilaislehtien suomen- ja ruotsinkielisiä 
toimittajia sekä jäseniä Käkisalmesta, Joensuusta 

ja Savonlinnasta. Yhdistyksen toiminta jäi kuiten-
kin vähäiseksi ensimmäisen maailmansodan takia, 
mutta pääkaupungista saapuneen kannustuskir-
jeen jälkeen toiminta heräsi jälleen eloon parin-
kymmenen toimittajan voimin helmikuussa 1921.

Paikalliset yhdistykset perustettiin vuoden 1921 aika-
na seuraavasti: 30. tammikuuta Tampereelle, 20. hel-
mikuuta Turkuun, 6. maaliskuuta Pohjois-Suomeen 
eli Ouluun, 19. helmikuuta Satakuntaan, 5. maalis-
kuuta Etelä-Suomen yhdistys Lahteen, 19. maalis-
kuuta Savonlinnaan, Joensuuhun ja Hämeenlinnaan, 
28. kesäkuuta Jyväskylään ja 23. joulukuuta Vaasaan. 
Mikkelissä yhdistystoimintaa järjesteltiin vuonna 
1922, mutta toiminta pääsi alkamaan vuonna 1926.

Nämä yhdistykset liittyivät liiton jäseniksi, eikä 
liitolla ole ollut tai ole henkilöjäseniä. Paikalliset 
yhdistykset valitsivat edustuksensa liiton vuosiko-
kouksiin. Sanomalehtimiesten liiton ensimmäiset 
jäsenet hyväksyttiin kesäkuussa 1921. Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistys hyväksyttiin jäsenek-
si syyskuussa 1921, mikä ilmoitettiin juhlallisessa 
hyväksymiskirjeessä helmikuussa 1922: ”Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton Hallitus on kokoukses-
saan syyskuun 24. päivänä 1921 hyväksynyt Poh-
jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen jäse-
neksi Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon niillä 
oikeuksilla ja velvollisuuksilla, mitä Liiton säännöt 
sen jäsenille määräävät.” Kirje oli päivätty Helsin-
kiin 30. helmikuuta 1922, ja sen olivat allekirjoitta-
neet Suomen Sanomalehtimiesten Liiton hallituk-
sen puolesta Yrjö Koskelainen ja Heikki Koivula.
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Kirjallinen työehtosopimus hautautui ensin 
mullistusten jalkoihin

Ensimmäiset tunnustelut kirjallisen työehtosopi-
muksen solmimiseen kustantaja- ja toimittajajärjes-
töjen välillä tehtiin vuonna 1917. Nuorsuomalainen 
Sanomalehtimiesyhdistys, Finlands Svenska Publi-
cistförbund ja Suomalainen Sanomalehtimiesliitto 
esittivät sanomalehdenkustantajain liitolle kaksi 
vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli sopimusmalli, jossa 
ehdotettiin vähimmäispalkkoja kolmessa tuloluo-
kassa. Toinen vaihtoehto oli niin sanottu normaa-
likontrahti, jossa työajoista ja palkoista sovittaisiin 
erikseen. Keväällä 1917 toimittajajärjestöt vihjasivat 
jopa lakosta taistellakseen työsopimusten puoles-
ta. Työnantajapuoli ei innostunut yleisesti sitovas-
ta sopimuksesta, mutta suositteli silti jäsenilleen 
kirjallisten sopimusten tekoa toimittajien kanssa.

Tilanteeseen vaikutti myös se, että kirjapainotyön-
tekijöiden lakko oli paisunut vaikeaksi työtaiste-
luksi vuoden 1917 keväällä ja kesällä. Kirjapaino-
työntekijät vaativat kahdeksantuntista työpäivää ja 
palkankorotuksia. Tämän ammattiryhmän lakon 
takia porvarilliset lehdet lakkasivat ilmestymäs-
tä. Työväenlehdet jatkoivat ilmestymistään, kos-
ka työväenliikkeen kirjapainoissa työntekijöiden 
vaatimukset hyväksyttiin. Syksyllä 1917 tilanne 
oli niin tulehtunut, että kustantajat iskivät kan-
tapäänsä santaan ja yksinkertaisesti kieltäytyivät 
neuvottelemasta. Työehtosopimus jäi historiallis-
ten tapahtumien jalkoihin, kun Suomi itsenäistyi ja 
sisällissota syttyi maan pyrkiessä kohti tasavaltaa.

Vielä tammikuussa 1918 poliittisten toimittajajärjes-
töjen keskusvaltuuskunta vetosi yhdistysten jäseniin, 
että he vaatisivat kustantajilta kirjalliset sopimukset. 
Lisäksi järjestöt halusivat valvoa, että sopimukset 
olivat kaikille samat. Sisällissodan jälkeen asetelma 
kuitenkin muuttui, sillä työväen ammattijärjestöt 
nähtiin yksinä sodan syypäinä. Työnantajapuolen 
asenne muuttui kielteiseksi yhteisiä sopimuksia ja 
ammattijärjestöjä kohtaan ylipäätään. Kesällä 1918 
Suomen Työnantajain Keskusliitto kielsi jäsenjär-
jestöjään neuvottelemasta ammatillisten järjestöjen 
kanssa ja sopimasta muun muassa minimipalkois-
ta. Graafisen alan sopimus, joka solmittiin keväällä 
1919, oli poikkeus, mutta sen sopimuksen halusivat 
molemmat osapuolet. Varsinaista työehtosopimus-
ta saataisiin odottaa vielä vuosikymmenien ajan.

Pienempiä etuja saatiin kuitenkin toteutettua. Liiton 
aloitettua toimintansa sen ensimmäisinä toiminta-
vuosina otettiin käyttöön muun muassa lehtimiespas-
si, joka nykyään tunnetaan nimellä journalistikortti. 
Liitto sai myös lobattua toimittajien ulkomaanmat-
ka-apurahat valtion budjettiin. Oma lehti, Sano-
malehti-Journalisten, alkoi ilmestyä vuonna 1924, 
jolloin toimittajat alkoivat myös saada alennusta ju-
nalipuista. VR lakkautti tämän etuuden vuonna 2011. 
Vuonna 1927 liitto liittyi jäseneksi Henkisen Työn 
Yhtymään, joka muuttui myöhemmin Toimihenki-
lö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitoksi eli TVK:ksi.  
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Ensimmäinen toimintavuosi

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen en-
simmäinen toimintavuosi oli sangen verkkainen. 
Yhdistyksen johtokunta kokousti neljä kertaa ja 
yleisiä kokouksia pidettiin kaksi. Ensimmäinen 
vuosikokous pidettiin 19. maaliskuuta 1922, jälleen 
Oulun Seurahuoneella, kuten kaikki muutkin yhdis-
tyksen kokoukset.

Yhdistyksen johtokunnan eli nykykielellä halli-
tuksen ensimmäinen kokous oli myös 22. maa-
liskuuta 1921.  Perustamiskokouksessa valittu  
johtokunta järjestäytyi: sihteeriksi valittiin Eero 
Rekola ja rahastonhoitajaksi Kustaa Hautamäki. 
E. J. Krekelä valtuutettiin 200 markan matkakor-
vauksella matkustamaan Helsinkiin Suomen Sa-
nomalehtimiesten Liiton perustavaan kokoukseen. 
Lisäksi kokouksessa päätettiin lähettää jäsenluet-
telot Kemiin ja Tornioon jäsenmerkintöjä varten.

Toinen johtokunnan kokous pidettiin 3. kesäkuuta 
1921. Jäsenluettelot oli saatu takaisin Torniosta ja 
Kemistä, ja niiden pohjalta linjattiin yhdistyksen jä-
senyydestä: uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Perä-Poh-
jolan toimittaja U.A. Marjamaa ja toimittajat Uuno 
Hannula ja Erkki Wallenius Pohjolan Sanomista. 
Sen sijaan Tornion Lehden julkaisija F.F. Rautiolle, 
joka työskenteli lehdessä myös toimittajana, ei suotu 
yhdistyksen jäsenyyttä. Päätöstä perusteltiin tote-
amalla, ”että, hän, samalla kun oli lehden toimitta-
ja, on myös sen julkaisija ja tavallaan omistaja eikä 
niin ollen ole varsinainen sanomalehdentoimittaja.”

Samana päivänä kokoustettiin myös yleisesti, jolloin 
päätettiin liittyä Suomen Sanomalehtimiesten  Liit-
toon. Kokouksessa keskusteltiin myös eläke-eduista. 
Kokous päätti, että eri lehtien toimittajat kääntyvät 
kustantajiensa puoleen,  jotta nämä maksaisivat hei-
dän eläkemaksunsa ainakin osittain. Keskustelussa oli 
myös viihteellisempiä asioita: kokous päätti järjestää 
tulevana syksynä yleisen sanomalehtimiesten juhlan, 
jolla oli tarkoitus kartuttaa yhdistyksen varoja. Juhlan 
yhteydessä oli tarkoitus julkaista yhdistyksen oma 

lehti, jonka vastuuhenkilöksi asetettiin E.J. Krekelä.
Johtokunta kokoontui jälleen 9. lokakuuta ja päätti 
lähettää toimittaja Jussi Oksasen liiton järjestämälle 
matkalle Latviaan. Seuraava yleiskokous kokoontui 
muutaman viikon kuluttua, jolloin Oksanen selos-
ti kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa. Kokouksen 
pöytäkirjasta selviää myös, että kesäkuinen päätös 
juhlien järjestämisestä ja siihen liittyvästä julkai-
susta oli ylioptimistinen. Lokakuun kokouksessa 
juhlien ja julkaisun ajankohtaa siirrettiin seuraavan 
vuoden helmikuulle. Juhlat siirtyivät vielä tästäkin, 
mutta yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokoukses-
sa 19. maaliskuuta 1922 saatiin julkaisun nimeksi 
päätettyä Wesaiset, jonka materiaalin viimeinen 
toimituspäivä oli viikon kuluessa vuosikokoukses-
ta eli 26. maaliskuuta. Yhdistys suunnitteli myös 
yleisöjuhlaa, mutta senkin järjestäminen viivästyi.

Alkuinnostus oli kova ja jäsenten määrä lisääntyi 
sekä toimintapiiri laajeni itään ja pohjoiseen. Vä-
sähdys oli kuitenkin väistämätön, koska yhdistys 
oli kaikesta innokkuudestaan huolimatta passiivi-
nen. Tilanteeseen vaikutti myös ihmisten aktiivi-
nen muutto. Yhdistyksen perustamishetkellä siihen 
liittyi heti kuusi jäsentä, ja jäsenluettelon mukaan 
jäseniä oli toimintavuoden päättyessä 18. Tästä mää-
rästä neljä jätti jäsenyyden alanvaihdoksen takia.

Ensimmäinen toimintavuosi ei saanut kovinkaan nä-
kyviä tuloksia aikaan, mutta yhdistys oli joka tapauk-
sessa alkanut toimia. Paikalliset ongelmat toistuivat 
myös valtakunnallisella tasolla, mikä todettiin liiton 
toimintakertomuksessa seuraavasti: ”Ja vaikka nyt 
päättynyt liiton ensimmäinen toimintavuosi ei luon-
nollisestikaan voi osoittaa mitään suurempia saavu-
tuksia, voidaan sen tulosten perusteella kuitenkin jo 
väittää, että liiton perustaminen oli oikeaan osattu 
toimenpide. Eräät vuosikausia vireillä olleet, sano-
malehtimiesten kehittämistä tarkoittavat suunnitel-
mat ovat nyt melkoista lähempänä toteutumistaan 
kuin vuosi sitten, ja samoin on taloudellisessa suh-
teessa merkittävänä useita huomattavia saavutuksia.”

1922
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Vippikassalainoja, kesävirkistysstipendejä     
ja palkkaesityksiä

Kaksi ensimmäistä toimintavuotta olivat kuluneet 
lähinnä järjestäytyessä, mutta vuonna 1923 yhdistys 
toimi aktiivisesti rakentaen tulevaisuuden toimintaa. 
Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys järjesti 
toukokuussa arvokkaan Snellman-juhlan, joka an-
toi edustavan kuvan yhdistyksestä. Lisäksi ilmestyi 
Wesaisten ensimmäinen numero. Wesaiset oli aika-
kaustyyppinen lehti, jonka ilmoitushankinta oli yh-
distyksen kassan tärkeä täyttäjä. Lehti ilmestyi muu-
taman vuoden taukoa lukuun ottamatta vuoteen 
1946 saakka. Vuoden lopulla yhdistys järjesti vielä 
yleiset arpajaiset ja ravintolailtajuhlan. Näiden yhtei-
nen tuotto kohosi noin 41 000 silloiseen markkaan, 
joka vastaa 14 378,54:ää euroa vuoden 2020 rahassa.

Tienesteillä syksyn 1923 yleinen kokous päätti pe-
rustaa 7 500 markan erityisen kantarahaston jäse-
nille myönnettäviä halpakorkoisia lainoja varten. 
Samassa kokouksessa myönnettiinkin jo ensim-
mäinen laina: summa oli 2 500 markkaa, mak-
suaikaa kuukausi ja korko kahdeksan prosenttia.

Tästä vippikassasta muodostui monelle toimittajal-
le merkittävä taloudellinen turva, sillä toimittajien 
valmiiksi epävakaita palkkausoloja heilutti vielä 
1920-luvulla alkanut lama, joka hellitti vasta seu-
raavalla vuosikymmenellä. Siinä missä kassa aut-
toi taloudellisessa ahdingossa olevia toimittajia, se 
myös työllisti yhdistyksen rahastonhoitajia. Yh-
distyksen arkistossa on säilynyt lukuisia kirjeitä 
saatujen lainojen lykkäys- ja uudelleenjärjestely-
pyynnöistä, mikä kertoo ajan tiukoista taloudelli-
sista raameista, joissa toimittajat joutuivat elämään.

Vuoden 1923 tilinpäätös oli voitollinen, joten yhdis-
tys päätti julistaa keväällä 1924 haettavaksi kolme 500 
markan kesävirkistysstipendiä. Myös tästä avustus-
muodosta tuli merkittävä osa yhdistyksen toimintaa.

Palkka-asioita edistääkseen johtokunta laa-
ti 5. syyskuuta kokouksessaan palkkatariffi-
esityksen ja erityisen tulokohtaisen välikir-
jan sanamuodon, jotka lähetettiin Suomen 
Sanomalehtimiesten Liitolle. Esityksessä palkat las-
kettiin määrittelemällä ne suhteessa vuoden 1914 
oululaislehtien normaalitasoon ja kertomalla se 
virallisella indeksiluvulla. Palkat muuttuivat näin:

Vuonna 1914 päätoimittajalle maksettu 500 mar-
kan palkka muuttui 4 500 markaksi vuonna 1923. 
Toimitussihteerin vastaava muuttui 350 markasta 
3 500 markkaan, vanhemman vakituisen toimit-
tajan palkka 250 markasta 2 750 markkaan ja re-
portterin palkka 200 markasta 2 200 markkaan.

Lisäksi PSSY ehdotti lähettämässään välikirjassa 
säännölliseksi keskimääräiseksi työajaksi 48 tuntia 
viikossa ja että työnantaja maksaa Sanomalehti-
miesten eläke- ja säästökassaan alinta eläkeluok-
kaa vastaavan vuosimaksun. Työntekijä puolestaan 
maksaisi kassaan alimman ja ylimmän välisen elä-
keluokan välisen erotuksen, jotta saisi käyttöönsä 
ylimmän eläkeluokan edut. Tämä erotus vähen-
nettäisiin työntekijän palkasta kuukausittain. Sai-
rausajalta maksettaisiin täysi palkka enimmillään 
kolmen kuukauden ajalta. Jos työntekijä kuolisi mai-
nittujen kolmen kuukauden aikana, hänen omaisil-
laan, joista hän olisi huolehtinut, olisi oikeus saada 
tuosta kolmen kuukauden palkasta mahdollisesti 
nostamatta jäänyt erä. Lisäksi työntekijällä oli oi-
keus puolentoista kuukauden keskeytymättömään 
lomaan täydellä palkkaedulla. Nämä PSSY:n esityk-
set eivät saavuttaneet valtakunnallista merkitystä.

Vuoden 1924 vuosikokouksessa Jussi Oksanen luo-
vutti puheenjohtajan nuijan Kustaa Hautamäelle, 
joka siitä pitäen luotsasi yhdistystä lähes keskeytyk-
settä liki 18 vuoden ajan. Hautaniemen ensimmäise-
nä vuosikymmenenä yhdistyksen toiminta kuitenkin 
hieman väsähti. Yksi syy tähän olivat yhteydenpito-
vaikeudet. Vuosina 1924-1925 jäseniä oli vain 12-13, 
ja niin yhdistys uhkasi muuttua oululaistoimittaji-
en keskinäiseksi hauskanpitokerhoksi. Perinteeksi 
aiotusta Snellman-juhlasta luovuttiin vuonna 1925.

Vuonna 1927 jäsenmäärä oli kohonnut 22:een, ja 
seuraavana vuonna vuosikokous päätti, että Ou-
lun ulkopuolella asuville jäsenille korvataan mat-
ka ja päiväraha. Lisäksi seuraavana vuonna mat-
kakorvaus laajennettiin korvaamaan yhden lipun 
lehteä kohden. Pitkien etäisyyksien Pohjois-Suo-
messa tämä oli hyvin tarpeellista ja tulokset nä-
kyivätkin jo samana vuonna, kun vuoden 1928 
johtokuntaan valittiin Uuno Hannula Kemis-
tä ja vuonna 1929 Akseli Routavaara Torniosta.
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1923 

PSSY:n ensimmäinen vuosikymmen huipen-
tui hienoon tilaisuuteen, oululaisen lehdistön 
satavuotisjuhlan viettoon, jonka kolmihen-
kinen toimikunta järjesti loppiaispäivänä 6. 
tammikuuta 1929 kaupungintalon juhlasa-
lissa. Kutsuvieraslista oli vaikutusvaltainen 
aina maaherra E. Y. Pehkosesta alkaen. Tai-
teellisesta ohjelmasta vastasivat Pohjanmaan 
Jääkäripataljoonan soittokunta, Oulun Mies-
laulajat, Kerttu Kuosmanen soitti pianoa ja J. 
Vallinmaa lausui. Historian lehdet havisivat, 
kun kouluneuvos O. Rauhamaa esitti juhlas-
sa tervehdyksensä - hän oli pitänyt juhlapu-
heen oululaisen lehdistön juhlassa jo vuonna 
1899. Myös liitosta saavuttiin edustamaan, 
eli Suomen Sanomalehtimiesliiton puheen-
johtaja Yrjö Soini oli paikalla. Seurahuoneel-
la oli vanhojen oululaislehtien näyttely, ja 
myös Wesaisten numero oli saatu painosta.

Juhlavuonna saatiin todeta, että yhdistyksen 
toiminta oli vakiintunut ja talous oli kestä-
vällä pohjalla. Oulu-keskeisyys ja matkusta-
misen hankaluus toki vaivasivat aika ajoin 
ja jarruttivat toiminnan laajenemista. PSSY 
kuitenkin ponnisteli yhteyksien pidossa ja 
onnistuikin siinä vähintään kohtuullisesti. 
Esimerkiksi isäntäliiton kokouksissa näh-
tiin Pohjois-Suomen edustaja alusta alkaen, 
liittohallituksessa vuodesta 1924 lähtien ja 
vuosikymmenen lopulla jo kolmen edusta-
jan voimin. Mainittakoot tässä yhteydessä 
yhdistysaktiivien kaikkien olleen miehiä.

Virkistystoiminnassa alettiin harjoittaa lehti-
en välisiä pienoiskiväärikilpailuja. Kultaseppä 
K. Savolainen lahjoitti yhdistykselle hienon 
hopeamaljakon kiertopalkinnoksi, mikä epäi-
lemättä houkutteli mukaan toimintaan. Kisat 
jatkuivat koko 1930-luvun ajan, parhaimmil-
laan kaksi kertaa vuodessa. Jossain vaiheessa 
pokaali kotiutui yhteen lehtitaloon, joten yh-
distys hankki uuden palkinnon eli maalauksen 
taiteilija Aug. Koivistolta vuonna 1936. Tämä 
toiminta kuitenkin tyrehtyi sotien jälkeen. 

2.
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Kevätmainingit

Snellmanin päivänä eli 12. toukokuuta vuonna 
1923 ilmestyi PSSY:n ensimmäisen julkaisun We-
saisten numero. Yhdistys arvioi vuoden 1923 vuo-
sikertomuksessaan, että lehti ”päivänaiheisena ja 
arvokassisältöisenä herätti ansaittua huomiota.” 
Tästä aikakauslehtityyppisestä julkaisusta kehittyi 
yhdistykselle tärkeä varainhankintalähde julkaisun 
ilmoitusmyynnillä. Wesaiset ilmestyi  muutaman 
vuoden taukoa lukuun ottamatta aina vuoteen 1946 
saakka. Lehden jutut olivat yleisesti ottaen enem-
män painavamman kuin kansaan menevän kevyem-
män, irtonumeromyyntiä suosivan sisällön puolella.

Wesaisista tuli kerran vuodessa ilmestyvä vappujul-
kaisu, joka sai myöhemmin nimekseen Kevätmai-
ningit ja Mustat mainingit. Lehti toi ilmoitusmyyn-
nillään yhdistyksen kassaan useita satoja tuhansia 
markkoja. Lehteä myytiin urheiluseurojen, yhdistys-
ten omien toimitusosastojen ja Rautakirjan kautta. 
Esimerkiksi 1970-luvun alussa Kevätmaininkien 
toimitussihteereinä toimivat Jukka Ukkola, Joni 
Skiftesvik ja Eero Matero. Juha Tolonen hoiti tehtä-
vää vuosina 1977-1978, minkä jälkeen vetovastuun 
otti useiksi vuosiksi Raimo Pehkoranta. 1980-luvun 
puolivälissä toimitussihteerinä oli Pentti Kiviranta 
ja hänen jälkeensä pestissä toimi Auvo Veteläinen. 
Levikkipäällikkönä toimi liki koko 1970-luvun ja 
1980-luvun alun Paavo Kekkonen, joskin 1970-lu-
vun lopussa tehtävässä toimi myös Juhani Kemi. 
Vuodesta 1985 lähtien aina lehden lakkauttamiseen 
saakka levikkipäällikkönä toimi Matti Heikura.

Yhdistyksen julkaisusta ei tietenkään voi puhua 
mainitsematta ilmoitusmyyntejä - nehän olivat leh-
den tuoton perusta ja merkittävä lisä yhdistyksen 
kassassa. 1970-luvun alussa ilmoitushankkijana 
toimi Oulussa Armas Raukovaara. Kemissä ja Ro-
vaniemellä toimi Aimo Kaakinen. Kaarina Helan-
der korvasi Raukovaaran vuonna 1975, ja tämä sai 
seuraavana vuonna parikseen Seija Rasilan Oulus-
sa. Lisäksi Oulussa ilmoituksia hankkivat myös Ul-
la-Maija Heikkilä, Leo Mäkinen ja Juha Tolonen. 
Raahessa kauppaa puolestaan kävi Martti Nevala 
ja Rovaniemellä Raimo Lehtoniemi. 1980-luvun 
puolivälin jälkeen Oulussa ilmoitushankintaa hoi-
tivat Tuija Mäkinen, Kari Sankala ja Jari Järvinen. 
Rovaniemellä ilmoitushankinnasta otti vastuun 

Markku Torkko, Kemissä Ilkka Heikuran ja Raa-
hessa Pekka Suorsan hoitaessa samaa tehtävää.
Keväällä 1984 Kevätmainingeissa kävi kömmähdys: 
lehdessä julkaistiin erään huumekauppajutun  
yhteydessä kuva talosta, joka oli mahdollista tunnis-
taa. Yhdistykseltä vaadittiin 25 000 markan korva-
uksia, mutta lakimiesten sovittelun jälkeen yhdistys 
maksoi henkilölle 7 500 markkaa. Tämän jälkeen leh-
den päätoimittajaksi nimettiin yhdistyksen puheen-
johtaja, jolla oli myös tosiasiallinen vastuu julkaisusta.

1980-luvun loppuvuosina lehden päätoimittajana 
oli yhdistyksen puheenjohtaja Timo Paakki. Paa-
kin aikana lehdessä yleistyi navanalushuumori, 
joka ei miellyttänyt kaikki jäseniä eikä toimihenki-
löitäkään. Tilanne ei kuitenkaan ollut varsinaisesti 
uusi, sillä esimerkiksi vuoden 1977 numeron otsi-
koita olivat olleet muun muassa seuraavat: ”Anna 
Pihtamo Kevätmainingeille: Soutelen onneen juo-
mugondolilla”, ”Bordelli piristäisi syksyn harmaut-
ta” ja ”Nappaako UKK Silvian - kalakaveriltaan?”. 
Vuonna 1989 lehden otsikoina olivat muun muas-
sa ”Pallit kuntoon”, ”Piere vaan”, ”Oulusta sekso-
logiakaupunki” ja ”Lampaat raiskasivat miehen”.

Vuosikymmenen kääntyessä kohti loppuaan lehden 
vauhti alkoi hiljetä. Vuonna 1990 lehti jäi ilmesty-
mättä, koska ilmoitushankinta ei tuottanut tulok-
sia. Tätä oli ennakoitu jo PSSY:n vuosikokouksessa 
ja vedottu talkoohenkeen lehden valmistumisek-
si. Kemiläiset toimittajat saivat ilmoitusmyyntin-
sä käyntiin ja julkaisivat vapuksi Lemmus-lehden.

Kesämaininkien ilmestymistauko muuttuikin sitten 
lopulliseksi. Vuonna 1991 lehteä ei edes yritetty jul-
kaista, sillä yhdistystä työllisti sen 70-vuotisjuhlien 
kunniaksi tehty juhlajulkaisu, joka tuottikin hyvin. 
Juhlajulkaisusta saaduista vajaasta 35 000 markasta 
suuri osa käytettiin kahden ympäristöklubin jäse-
nen toimittaman kirjan julkaisuun. Kahden vuoden 
tauko koitui Kevätmainingeille kohtalokkaaksi, eikä 
sitä saatu enää yrityksistä huolimatta elpymään. 
Lehteä yritettiin muun muassa tarjota työttömien 
toimittajien tehtäväksi niin, että he olisivat saaneet 
käyttöön lehden tuoton esimerkiksi omaan vir-
kistystoimintaan. Tämä ei kuitenkaan onnistunut.
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Talvisota katkaisee lehtialan kehityksen

Viides tammikuuta 1936 oli sunnuntai, kun pa-
risenkymmentä toimittajaa nousi junan kyytiin 
Oulun ja Kemin rautatieasemilta. He matkasivat 
Rovaniemelle viettämään 15 vuotta täyttävän Poh-
jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen vuo-
sikokousta. Tämä vuosikokous oli ensimmäinen, 
joka järjestettiin muualla kuin Oulussa. Pakkanen 
paukkui, kun päivän ensimmäinen päiväjuna puk-
sutti Rovaniemen kauppalaan, jossa lehtiväkeä oli-
vat asemalla vastaanottamassa kauppalanjohtaja 
Kaarlo Hillilä, Ounasvaaran Hiihtoseuran varapu-
heenjohtaja, johtaja Laine Kauppi ja rovanieme-
läisiä toimittajia. Maaherraa ei asemalla näkynyt, 
mutta se johtui siitä, että sellaista ei Lapissa vielä 
ollut. Pohjois-Suomi oli tuolloin vielä yhtä suurta 
lääniä, joka oli hiljalleen jakautumassa kahtia. Lie-
nevätkö toimittajat vielä aavistaneet, että kauppa-
lanjohtaja Hillilä nimitettäisiin vuonna 1938 perus-
tettavan Lapin läänin ensimmäiseksi maaherraksi.

Junasta nousseet toimittajat ohjattiin autoihin, jot-
ka ajoivat ensimmäiseksi Rovaniemen sotilasko-
tiin tervetuliaiskahveille, jotka Ounasvaaran Hiih-
toseura tarjosi johtaja Laine Kaupin toivottaessa 
vieraat tervetulleiksi leikillisessä puheessaan. Vir-
kistäytymisen jälkeen toimittajat nousivat posti-
autoon, joka vei vieraat tutustumaan Ounasvaaran 
hiihtomäen keskisuureen mäkeen. Siellä olympi-
avalmennettavat mäkihyppääjät Timo Murama 
ja Aarne Valkama hyppäsivät muutamia näytös-
hyppyjä. Niiden jälkeen toimittajat kuljetettiin 
ihastelemaan uutta mäkijättiläistä Pöyliövaaraan, 
joka oli samaa kokoluokkaa vuoden 1936 olym-
piamäen eli Garmisch-Partenkirchenin kanssa.

Vuosikokous aloitettiin iltapäiväneljältä Rovaniemen 
kunnallisklubilla, ja se jatkui seuraavana päivänä 6. 
tammikuuta eli loppiaisena samassa paikassa. Toi-
sen maailmansodan tekeytyminen näkyi siinä, että 
yhtenä vuosikokouksen ohjelmana Pohjolan Suo-
jeluskuntapiirin valistusohjaaja Ale Rivinoja esitti 
alustuksen sanomalehdistöstä ja puolustusvoimista. 
Alustus herätti vilkkaan keskustelun muun muassa 
toimittajien reservikertausharjoitusten järjestelyistä. 
Keskustelussa ehdotettiin, että toimittajat kutsuttai-
siin koolle kertausharjoituksiin, joiden yhteydessä 
heillä olisi tilaisuus toimittaa rintamalehti ja muita 
harjoituksia sodanaikaista sanomalehtipalvelusta 
varten. Yhdistyksen johtokunta sai tehtäväkseen 
viedä asiaa eteenpäin niin liitolle kuin asianomai-
sille viranomaisille. Johtokunta lähettikin asiasta 

kirjelmän puolustuslaitoksen sanomakeskukselle.
Rovaniemen kokous oli päänavaus muilla paikka-
kunnilla järjestettäville vuosikokouksille. Vuonna 
1937 vuosikokous pidettiin Oulussa ja vuonna 1938 
Kemissä ja vuonna 1939 jälleen Oulussa. Sotavuosi-
nakin vuosikokouksia järjestettiin muilla paikkakun-
nilla: vuonna 1941 vuosikokous järjestettiin Torni-
ossa ja 1944 Kemissä. Muutoin ne pidettiin Oulussa.

Pohjoissuomalaiset toimittajat kokoontuivat Rova-
niemelle kokoustamaan aikana, jolloin suomalainen 
uutismedia koostui pääosin poliittisesti jakautu-
neesta sanomalehdistöstä ja ensi askeliaan ottavasta 
radiosta. Toimittajat olivat itseoppineita yleisosaa-
jia, eikä nykypäivän kaltaista uutiskilpailua tiedo-
tusvälineiden kesken ollut. Journalismissa elettiin 
aikaa, jolloin syntyivät toisistaan selvästi erottuvat 
juttutyypit. Ammattilehdissä alkoi jo jonkin ver-
ran esiintyä pohdiskelua itsesääntelyn tärkeydestä 
ja "sensatsionijournalistiikan" suitsimisesta. Pariin 
otteeseen sivuttiin myös sitä, että kirjoittelulla ei 
pidä aiheuttaa esimerkiksi onnettomuuden uhrien 
omaisille lisärasitusta eikä tyydyttää "alhaisia vais-
toja". Ensimmäistä journalismin säännöstöä saatiin 
Suomessa odottaa kuitenkin vielä parin vuosikym-
menen ajan ennen kuin Etikettisäännöt Suomen sa-
nomalehtimiehille laadittiin vuonna 1957. Niitä seu-
rasivat Toimittajan huoneentaulut ja Lehtimiehen 
ohjeet, joita tarkennettiin aina vuosikymmenen vä-
lein. Nykyiset Journalistin ohjeet hyväksyttiin vuon-
na 2011, ja niitä on päivitetty viimeksi vuonna 2014.

Journalismin kehitys katkesi, kun Suomen sotavuo-
det alkoivat talvisodan syttymisellä 30. marraskuuta 
1939. Jo ennen sodan alkua lehdistö oli myötäillyt 
valtion vetoomusta käsitellä ulkopoliittisia kysy-
myksiä tyynesti ja asiallisesti. Tätä edisti myös se, 
että Suomi oli tilanteen Euroopassa kiristyessä si-
toutunut skandinaaviseen puolueettomuuslinjaan, 
johon kuului pyrkimys hillitä julkisen sanan kie-
lenkäyttöä erityisesti puhuttaessa Neuvostoliitosta.

Jo ennen sotaa propagandaan ja tiedotustoimintaan 
oli alettu kiinnittää huomiota, kun vuonna 1934 pe-
rustettu Puolustusministeriön sanomakeskus järjesti 
tiedotusmiesten ensimmäiset kertausharjoitukset 
vuonna 1937. Koulutettavat kokivat harjoitukset 
kuitenkin liian lyhyiksi, joten he perustivat jatko-
koulutustaan varten Propagandaliitto ry:n, joka 
puolestaan perusti Finlandia Uutistoimiston pro-
pagandatoimintaa varten. FU asetettiin ulkoasiain-

1936 
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ministeriön ja puolustusministeriön valvontaan, ja 
se toimi ulkomaisten toimittajien, kirjailijoiden ja 
valo- ja elokuvaajien oppaana näiden Suomen-vie-
railuilla sekä julkaisi erinäisiä painotuotteita. Myös 
ulkoministeriön sanomalehtiosasto, joka oli ollut 
olemassa jo ennen toista maailmansotaa, suuntasi 
informaatiota ulkomaille, Suomessa oleville lähe-
tystöille ja ulkomaalaisille toimittajille. FU teki lä-
heistä yhteistyötä Helsinkiin tarkoitettujen vuoden 
1940 olympiakisojen järjestelytoimikunnan kanssa. 
Lisäksi se harjoitti läheistä yhteistoimintaa puo-
lustusministeriön sanomatoimiston kanssa, jonka 
tehtävänä oli armeijan sisäinen valistustoiminta ja 
valtakunnan tason maanpuolustushenkinen tiedot-
taminen. Finlandia Uutistoimisto ja puolustusmi-
nisteriön sanomatoimisto suunnittelivat rauhanai-
kaisen tiedotustoiminnan ohella myös toimittajien 
käyttöä sodanaikaisiin propagandatarkoituksiin.

Poikkeusoloissa on tärkeää, että kansakunta näyttää 
ulospäin mahdollisimman yhtenäiseltä ja yksimieli-
seltä, koska siten poliittisella johdolla on tuki kriisin 
vastapuolen kanssa käytävissä neuvotteluissa. Suo-
men ja Neuvostoliiton käymät neuvottelut syksyllä 
1939 saivat aikaan sen, että Suomessa julkisen sa-
nan kannanottoja erityisesti puolueettomuudesta ja 
maanpuolustuksesta alettiin valvoa. Yleisesikunta 
katsoi lokakuussa 1939 tarpeelliseksi asettaa tietyt 
Pohjois- ja Itä-Suomen alueet sensuurin alaisiksi 
maanpuolustuksen suojaamiseksi. Sisäasiainmi-
nisteriö pyysi lausunnon Päämajalta ja määräsi sen 
jälkeen väliaikaisen sensuurin voimaan kaikkialla 
Viipurin ja Lapin lääneissä sekä Kuopion ja Oulun 
lääneistä valtakunnan itärajaan tai sen välittömässä 
läheisyydessä sijainneisiin kuntiin, kaupunkeihin ja 
kauppaloihin. Näin ollen sensuuri koski koko Poh-
jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen aluetta.  

Muutamaa päivää ennen ylimääräisten kertaus-
harjoitusten eli liikekannallepanon alkamista pe-
rustettiin opetusministeriön valvoma Valtion tie-
doituskeskus VTK 11. lokakuuta 1939 annetulla 
asetuksella. Sen tehtävänä oli hankkia tietoja val-
tioneuvostolle ja muille viranomaisille, toimittaa 
viranomaisten tiedotuksia julkisuuteen, huomioida 
puolueettomuusnäkökohdat julkaistuissa painotuot-
teissa ja yleisradion esityksissä sekä tehdä Suomen 
oloja ja puolueettomuuspolitiikkaa tunnetuksi ul-
komailla. Lisäksi keskuksen tehtävänä oli tarkkailla 
väestön mielialoja. Mielialatarkkailu oli tärkeä osa 
tiedoituskeskuksen toimintaa, sillä sitä kautta viran-
omaiset saivat tärkeää tietoa poliittisten ja sotilaallis-
ten ratkaisujen pohjaksi. Samana päivänä annetulla 

asetuksella julkaisujen valvonta alistettiin VTK:lle. 
Vielä tuolloin sensuurijärjestelmää ei ollut, vaan 
ohjailu toteutettiin pääasiassa lehdistön ammattileh-
den eli Suomen Lehdistön - Finlands Pressin kautta. 
Asetuksen edellyttämä neuvottelukunta perustettiin 
17. marraskuuta 1939, ja siihen kuului monia johta-
via helsinkiläistoimittajia, kuten Eino Kilpi ja Lau-
ri Aho. Neuvottelukunta kokoontui kuitenkin vain 
kerran. Lehdistöä kehotettiin itsesensuuriin, joka ei 
kuitenkaan aina riittänyt. Esimerkiksi liikekannalle-
panon ja Tukholmassa 18.-19. lokakuuta järjestetyn 
neljän valtionpäämiehen kokouksen uutisointia ra-
joitettiin suoraan lehdille annetuilla määräyksillä.

Maan sotasensuuripiirit saivat 31. lokakuuta käs-
kyn alkaa järjestää valvontaa annettujen asetusten 
mukaisesti. Oulun sotasensuuripiiriin piti perustaa 
sotasensuuripiirin esikunta, Oulun lennätinsensuu-
ritoimisto, Kajaanin posti- ja puhelinsensuuritoi-
mistot ja puhelinsensuuritoimistot Taivalkoskelle, 
Suomussalmelle, Sotkamoon ja Kuusamoon. Rova-
niemen sotasensuuripiiri sai tehtäväkseen perustaa 
niin ikään sotasensuuripiirin esikunnan, posti- ja 
puhelinsensuuritoimistot Rovaniemelle ja Tornioon 
sekä puhelinsensuuritoimistot Ivaloon, Salmijär-
velle, Petsamoon, Kemiin, Ylitornioon, Pelloon, 
Kolariin, Muonioon, Alakylään ja Sodankylään.

Yhteensä talvisodan aikana sensuuritehtävissä toimi 
noin 2 000 henkilöä. Julkaisujen lisäksi valvottiin 
myös posti-, lennätin- ja puhelinliikennettä. Senso-
rien tehtävänä oli huolehtia siitä, että suhteet sanoma-
lehtiin olisivat hyvät ja luottamukselliset. Sensuurin 
johto oli sitä mieltä, että siihen oli hyvät mahdollisuu-
det, koska suomalainen lehdistö oli isänmaallinen ja 
kansallisesti ehjä - se siis ansaitsi tulla kohdelluksi 
viisaasti ja arvokkaasti. Ylipäätään valtiovallan asen-
ne oli se, että sananvapauden periaate piti tunnustaa 
myös kriisiaikana ja että sananvapaudelle ei tullut 
tehdä suurempaa väkivaltaa kuin ehdoton tarve vaati.

Sensuurin täytäntöönpanoviranomainen oli valtiol-
linen poliisi. Sen yhteydessä toimiva Erillinen sen-
suurivirasto sai oman ohjesäännön 2. marraskuuta 
1939. Erillinen sensuurivirasto siirrettiin kuitenkin 
5. joulukuuta päämajan alaisuuteen, joka sekin oli 
valmistellut sensuuritoimintaa 18. lokakuuta lähtien. 
Päämajan toiminta oli valtakunnallista ja sen suun-
nitelmat pitkäaikaisempia kuin Valtion tiedoituskes-
kuksessa, jossa kriisiin suhtauduttiin väliaikaisena.
Näiden yllä mainittujen lisäksi tiedotusvälineitä 
kontrolloitiin päämajan propagandatoimistosta ja 
ulkoasiainministeriön sanomakeskuksesta. Tal-
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visodassa tiedotusvälineiden kontrollointi oli siis 
sangen hajallaan. Lisäksi tiedotusvälineet kokivat 
painetta jo ennen sotaa myös politiikan johdolta, 
joka myös pyrki suitsimaan lehdistöä. Esimerkiksi 
huhtikuussa 1939 Mannerheim lähetti luottamuk-
sellisen kirjeen päätoimittajille, jossa hän vetosi, 
että lehtikirjoittelu pysyisi maltillisena. Myös ulko-
ministeriö vetosi päätoimittajiin alkusyksystä, että 
lehdistön linja säilyisi asiallisena ja tyynenä. Loka-
kuussa 1939 tuli voimaan tasavallan suojelulaki, joka 
oli voimassa aina vuoteen 1945 saakka. Suojelulain 
mukaan voitiin antaa asetuksilla säännöksiä, jotka 
katsottiin välttämättömiksi kiihoitustoiminnan estä-
miseksi, vaaran torjumiseksi sekä turvallisuuden ja 
järjestyksen säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Laki 
vahvisti valtion roolia sananvapauden rajoittajana.

Talvisodassa tiedotusvälineiden toimintaa valvot-
tiin monin eri keinoin. Yksi tapa oli järjestää leh-
timiehille informaatiotilaisuuksia, joissa ministe-
rit sekä johtavat sotilaat ja virkamiehet kertoivat 
ajankohtaisesta tilanteesta ja sen lehtikirjoittelulle 
asetetuista vaatimuksista. Ensimmäinen tällainen 
tilaisuus oli 1. joulukuuta 1939. Lisäksi Valtion tie-
doituskeskus ja Finlandia Uutistoimisto laativat val-
miita artikkeleita, joita lähetettiin lehdistölle, joka 
niitä myös toimittajapulassaan kernaasti julkaisi. 
Tiedoituskeskuksen tärkein tehtävä oli kuitenkin 
ulkomaanpropaganda, koska Suomen kansa oli 
talvisodassa melkoisen yksimielinen eikä lyhyessä 
sodassa ehtinyt kehittyä vakavia mielialakriisejä.

Valtion tiedoituskeskuksen organisoinnin yhtey-
dessä järjestettiin myös puolustusvoimien tie-
dotustoiminta. Mikkelissä sijaitseva päämaja sai 
propagandatoimiston, joka jaettiin osastoiksi. 
Propagandaosastolle kutsuttiin suorittamaan pal-
velusta ne reserviläiset, jotka olivat ennen sotaa 
osallistuneet tiedotuspuolen kertausharjoituksiin.

Propagandaosasto keskittyi pääasiassa päämajan 
päivittäisten sotatilannetiedotusten, päämajan eri 
osastojen tai ylipäällikön päiväkäskyjen välittä-
miseen joko suoraan tai STT:n kautta lehdistölle. 
Propagandaosaston tehtäviin kuului hankkia myös 
uutis- ja kuvamateriaalia sekä rintamareportaase-
ja lehdistölle. Talvisodan aikana armeijalla ei ollut 
tuollaista aineistoa tuottavia elimiä, joten rinta-
makuvausten määrä jäi hyvin pieneksi. Jatkosodan 
alkuaikoina lehdistö sai parissa päivässä enem-
män rintamakuvauksia kuin koko talvisodan ai-
kana. Myös virallisen tiedottamisen aktiivinen 
puoli eli propaganda jäi talvisodan aikana vähäi-
seksi. Tiedotustoiminta painottui siis sensuuriin.

Myös lehtiyhdistyksissä reagoitiin kiristyneeseen 
tilanteeseen. Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyh-
distyksessä levitettiin tietoa muun muassa puolus-
tusministeriön järjestämistä tiedotushenkilöiden 
kertausharjoituskursseista ja jatkokoulutuksesta 
sekä ylipäätään toimittajakunnan perehdyttämisestä 
puolustusasioihin. Erityisenä toiveena PSSY lausui, 
että puolustusministeriö ja puolustuslaitos järjes-
täisivät myös sellaisia puolustusasioihin orientoivia 
kursseja, joihin kutsuttaisiin myös vanhempia toi-
mittajia, joita ei reserviharjoituskursseille kutsuttu. 
Lausuma lähetettiin SSL:oon ja puolustusministe-
riön sanomatoimistolle, mutta tiettävästi toivottuja 
kursseja ei ehditty suunnitella saati toteuttaa ja niin 
vanhemmat toimittajat joutuivat paneutumaan koti-
rintaman tositilanteisiin ilman etukäteisharjoittelua.

Talvisodan alettua erityisesti nuoret toimittajamie-
het joutuivat rintamalle, samoin moni vanhempi 
toimittajamies joutui palvelukseen kotirintamalla. 
Lehdistön toiminta oli poikkeusvuosina kuiten-
kin niin tärkeää, että toimituksissa ja kirjapainois-
sa ylläpidettiin tarpeellista henkilöstövahvuutta. 
Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että naiset alkoivat 
työskennellä entistä suuremmissa määrin lehtitoi-
mituksissa, mikä tietysti näkyi myös Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistyksessä kasvaneena 
naisjäsenien määränä. Naistoimittajien arvostus ei 
kuitenkaan kasvanut heidän määränsä tavoin. Sa-
nomalehtikustantajain liitto suositteli vuonna 1945, 
että naistoimittajille maksettaisiin samasta työs-
tä kuin miehille 15 prosenttia pienempää palkkaa.

Sanomalehtimies - Journalisten kirjoitti pääkirjoi-
tuksessaan 1943, että lehtimiesyhdistykset eivät ol-
leet enää vain miesten yhdistyksiä, vaan ne olivat 
naisistuneet nopeasti. Tuolloin lähes joka lehden 
toimituksessa työskenteli vähintään yksi naistoi-
mittaja. SSL:n vuoden 1943 vuosikokouksessa oli 
jo tehty esitys, että liittohallitukseen pitäisi saada 
ainakin yksi naisjäsen, mutta vielä sotavuosina esi-
tys ei toteutunut. Naisten pääsy ammattiyhdistysten 
jäseniksi näkyi viipeellä, koska jäsenyyden ehtona 
oli kahden vuoden työskentely lehtialalla. Jatkoso-
dan vuosina tilastoista jo näkyikin, että noin kol-
masosa alalle tulleista toimittajista oli naisia. Määrä 
oli suuri verrattuna siihen, että 1950-luvulla naisjä-
senien osuus liiton jäsenistöstä oli vajaa viidesosa.

 Talvisota kylvi tuhoa monella eri taholla. 
Pommitukset tuhosivat kirjapainoja ja sanoma-
lehtien toimipaikkoja. Lehtien loppuminen lisäsi 
työttömyyttä ja sitä kautta toimeentulovaikeuksia. 



21

Vuoden 1940 Moskovan rauhansopimuksen jälkeen 
suurin osa Viipurissa ilmestyvistä lehdistä lakkasi il-
mestymästä ja niiden evakkotoimittajat olivat vailla 
kotia ja työtä. Aineellisten tuhojen lisäksi talvisodan 
jälkeistä hävitystä lisäsivät tietysti rintamalle lähte-
neet ja siellä kaatuneet toimittajat. Oulussa esimer-
kiksi jo valmiiksi pienestä Pohjolan Työn toimituk-
sesta rintamalle lähtivät toimittajat Toivo Nykänen 
ja Reino Nieminen. Tämä säästi tietysti yhtiön palk-
kakustannuksia, mutta ilmoitustulojen ja tilaajamää-
rien supistuminen kurittivat lehden taloutta. Yhtiön 
johto oli kuitenkin sitä mieltä, että kustannustoi-
minnan lakkauttaminen edes tilapäisesti oli huono 
ratkaisu. Pian talvisodan jälkeen, jo toukokuussa 
1940, Pohjolan Työssä keskusteltiin toimitushen-
kilöstön lisäämisestä. Jatkosodan alettua taloudel-
liset vaikeudet kuitenkin palasivat jälleen yhtiöön.

Sodan seurauksena monet toimittajat perheineen 
joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin ja apua pyy-
dettiin omalta ammattiliitolta. Esimerkiksi joulu-
kuussa 1939 avunpyyntöjä alkoi tulla viipurilaisilta 
toimittajilta pommitettujen kotien takia. Vajaan 
viiden kuukauden aikana liitto myönsi taloudellis-
ta apua 41 jäsenelleen, joista 24 oli Itä-Suomen Sa-
nomalehtimiesyhdistyksen jäseniä. Summat vaih-
telivat tuhannesta kolmeentuhanteen markkaan. 
Liitto sai apuja avustuksiinsa veljesjärjestöiltään 
Tanskasta ja Ruotsista. Vuonna 1940 ruotsalaiset 
lehtialan järjestöt toimittivat laajan keräyksen suo-
malaisten kollegoidensa auttamiseksi. Elokuussa 
1940 suomalaiset saivat avustusvaroja noin 100 
000 markkaa. Malmön seudun sanomalehtimies-
yhdistyksen kerättyä suomalaisille apua summa 
nousi kaiken kaikkiaan yli 265 000 markkaan.

Sota ohjasi lehtiyhdistysten toimintaa erilaisiin 
avustuspäätöksiin. PSSY:n hallituksen esityslis-
toilla oli enimmäkseen jäsenistön laina-asioita, 
joita hallitus kokoontui käsittelemään vuoden ku-
luessa kuusi kertaa. Muuta, yleisempää toimin-
taa yhdistyksellä ei sodan aikana ollut. Tämä kir-
jautui yhdistyksen toimintakertomukseen niin, 
että Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys 
osallistui talvisotaan sataprosenttisesti. Yhdistyk-
sen mukaan myös kotirintamalla lehdistössä työs-
kentelevät toimittajat laskettiin merkityksellisen, 
Suomen puolustukseksi tehdyn työn suorittajiksi.

Talvisota siirsi kokouksia. Pohjois-Suomen Sano-
malehtimiesyhdistyksessä vuoden 1940 vuosikoko-
us siirtyi tavanomaisesta loppiaisesta maaliskuulle. 
10. maaliskuuta pidettyyn kokoukseen osallistui 
vain toistakymmentä jäsentä, joka oli tuolloin vä-
hän. Yhdistyksen sihteeri oli joutunut rintamalle, 
mikä myös hankaloitti toimintaa. Aivan vuosiko-
kouksen aluksi kokous kunnioitti talvisodassa kuol-
leen kollegan Olli Tenhovaaran muistoa. Sodan 
rasituksiin kuoli myös toinen yhdistyksen jäsen, 
Kyösti Peura. Tuolloin voitiin myös todeta, että ar-
pajaisvoitoilla kartutettu jälkeenjääneiden rahasto 
oli perustettu todellakin tarpeeseen: se tarjosi nyt 
apua vainajien omaisille, kuten Tenhovaaran äidille, 
jolle maksettiin 2 000 markan suuruinen avustus.

 Sota toi muutoksia myös työmarkkinati-
lanteeseen, joka oli hyvin kärjistynyt ennen toista 
maailmansotaa. Erimielisyydet alkoivat kuitenkin 
väistyä, koska talvisodan aikana työmarkkinajär-
jestöt joutuivat yhdessä osallistumaan monenlais-
ten valtiollisten komiteoiden toimintaan, mikä 
lähensi niitä ja kehitti yhteistoimintaa. Vielä en-
nen sotaa työnantajapuolen mielestä työsuhteet 
haluttiin muun muassa määritellä yksilöllisesti. 
Sopimuspolitiikalla oli kuitenkin virkamiesten jou-
kossa kannattajia, työnantajien rivit olivat alkaneet 
rakoilla ja keskustelua käytiin myös eduskunnassa.

Tämä kehitys johti vuonna 1940 tammikuun 
kihlaukseen, jossa keskusjärjestöt lupautui-
vat vastaisuudessa neuvottelemaan kaikista nii-
den toimialaan liittyvistä kysymyksistä ja etsi-
mään niihin ratkaisua yhteisymmärryksessä. 
Välittömiä uudistuksia ei sodan takia toki ollut 
näköpiirissä - sodan aikana valtiovalta määritte-
li työehdot - mutta ensimmäiset askeleet oli otettu.

Lait valtion ja kuntien virkamiesten neuvotteluoi-
keudesta tulivat voimaan vuosina 1943 ja 1944, mikä 
terävöitti henkisten alojen järjestötoimintaa. Vuon-
na 1942 Henkisen Työn Yhtymän, liikevirkailijain ja 
kansakouluopettajien liitot muodostivat keskusva-
liokunnan, jonka ehdotuksesta perustettiin uusi val-
takunnallinen keskusjärjestö. Tähän Henkisen Työn 
Keskusliittoon, joka perustettiin toukokuussa 1944, 
liittyi myös Suomen Sanomalehtimiesten Liitto.
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Vetelä perustetaan välirauhan aikana

Talvisodan yhtenäinen mielialarintama muuttui 
välirauhan aikana. Yhtenä syynä siihen olivat epä-
varmat ajat: suomalaiset olivat levottomia eikä ollut 
olemassa yhtenäistä näkemystä siitä, kuinka Suo-
mea koskevat ongelmat pitäisi ratkaista. Talviso-
dan aikainen lähes puhtaasti sotilaallinen sensuuri 
politisoitui nopeasti. Sensuuri valvoi tarkasti sel-
laisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten Tanskan ja 
Norjan tapahtumat Saksan miehittäessä ne, Saksan 
ja länsivaltojen sota, Ribbentrop-sopimus, Saksan 
suhtautuminen juutalaisiin ja kansallissosialisti-
nen järjestelmä. Myös tiedotusvälineiden tarkas-
tustoiminnan luonne muuttui poliittiseksi, kun 
sensuurijohto siirrettiin päämajasta sisäasiainmi-
nisteriön alaiselle tiedotustoiminnan tarkastusvi-
rastolle. Tässä vaiheessa lehdistö oli jo voimakkaasti 
arvostellut sensuuria ja vaatinut sen lopettamis-
ta. Valtiovalta puolestaan vastasi perustelemalla 
sensuurin jatkamista suurvaltasodan vaaralla.

Kesäkuun 14. päivä 1940 Neuvostoliitto ampui 
alas Tallinnasta Helsinkiin reittilennolla olleen 
matkustajakone Kalevan. Samana päivänä kun 
Kaleva syöksyi Suomenlahteen, Neuvostoliitto 
miehitti Baltian maat eli Viron, Latvian ja Liettu-
an. Ulkopoliittinen tilanne oli kireä, eikä Suomi 
reagoinut julkisesti edes Kalevan alasampumiseen.

Tapaus johti siihen, että pääministeri Risto Ryti 
perusti heinäkuussa 1940 salaisen komitean, jon-
ka  tarkoituksena oli valmistella ”osana valtakun-
nan yleissuunnitelmaa sodanaikaisen tiedotustoi-
minnan entistä parempaa järjestelyä”. Mietintö 
valmistui elokuussa 1940, ja siinä voimakkaasti 
suositeltiin tiedotustoiminnan keskittämistä. Eh-
dotus lähti siitä, että kaikki viralliset tiedotukset, 
olivat ne peräisin sitten puolustusvoimista, edus-
kunnasta, ministeriöistä, virastoista tai miltä vain 
viranomaisilta, sopeutettiin samaa periaatetta 
käyttäen kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen. Li-
säksi suunnittelu pohjautui olettamukseen, että 
uusi sota jäisi lyhytaikaiseksi. Tätä tarkoitusta 
varten kesäkuussa 1941 perustettin Valtion tiedo-
tuslaitos eli VTL. Se sai pian lempinimen Vetelä.

Valtion tiedotuslaitos oli organisaatioltaan soti-
laallinen ja poliittisesti johdettu pääministerin 
alainen virasto. Organisaatio rakennettiin sotilaal-
liseksi siksi, että siihen voitiin varata tarpeellinen 
henkilöstö heti liikekannallepanon yhteydessä. 
Vakanssit tosin jaettiin siviiliansioiden perusteella.

22. kesäkuuta 1941 tiedotuslaitoksen 
tehtäviksi määrättiin vuoden 1930 
sotatilalain nojalla seuraavaa:

1. Huolehtia tietojen hankkimisesta valtio-
neuvostoa, päämajaa ja muita viranomaisia 
varten

2. toimittaa julkisuuteen kaikki valtioneuvos-
ton ja muiden viranomaisten antamat tie-
dotukset

3. johtaa ja valvoa maassa toimivien yleisradi-
on ja tietotoimistojen toimintaa

4. johtaa ja valvoa, päämajan yhteydessä olevia 
tiedotuselimiä lukuun ottamatta, kaikkien 
maassa toimivien tiedotus- ja propagandae-
linten, -laitosten ja -järjestöjen toimintaa      
ja määrätä niiden välisestä työnjaosta sekä 
antaa niiden suoritettavaksi tarpeelliseksi 
katsomiaan tehtäviä 

5. johtaa ja valvoa yhteistoiminnassa ulko-
asiainministeriön sanomalehtiosaston 
kanssa kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena on Suomen ja sen olojen tunnetuksi 
tekeminen ulkomailla sekä

6. suorittaa muitakin valtioneuvoston tai pää-
majan antamia tiedotustoiminnan

7. alaan kuuluvia tehtäviä

1941
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Reilua viikkoa myöhemmin annettiin asetus tiedo-
tustoiminnan tarkastamisesta eli sensuurista. Siinä 
todettiin, että ”valtakunnan puolustukseen, Suomen 
suhteisiin ulkovaltoihin tai yleisen turvallisuuden 
säilymiseen haitallisesti vaikuttavien lausuntojen ja 
tietojen leviämisen ehkäisemiseksi alistetaan posti-, 
lennätin-, puhelin- ja muun tiedotuslaitoksen sekä 
radion käyttö ja julkisuuteen tarkoitetut paino-, 
kuva- ja äänituotteet viranomaisten tarkastettavaksi 
siinä laajuudessa kuin valtioneuvoston kanslia mää-
rää”. Vuoden 1941 lopussa tiedotuslaitoksessa oli 640 
työntekijää, mutta henkilöstön määrää pyrittiin koko 
ajan vähentämään. Vuoden 1944 alussa henkilökun-
taa olikin enää 300, joista 214 työskenteli tarkastus-
jaoston alaisissa tehtävissä. Sensuurista muodostui 
siis sodan edetessä VTL:n toiminnan painopiste.

Sensuuri ja julkisen sanan ohjailu olivatkin sodan 
aikana lehdistölle vaikeita kysymyksiä, ja lehdis-
tö arvosteli sensuuria aika ajoin voimakkaastikin. 
Sensuuritoimen, joka oli siirretty sisäministeriön 
tiedotustoiminnan tarkastusvirastoon, yhteyteen 
oli perustettu myös neuvottelukunta, jossa myös 
lehdistöllä oli oma edustus. Muun muassa SSL:n 
puheenjohtaja Onni Koskikallio ja hallituksen jäsen 
Eino Kilpi edustivat lehdistöä neuvottelukunnassa.

Suomen Sanomalehtimiesten Liitto arvosteli sen-
suuria ja vaati sen lakkauttamista tai vähintään siir-
tämistä siviiliviranomaisille. Vuosikokouksessa 1940 

Suomen Sosiaalidemokraatin päätoimittaja ja liiton 
hallituksen jäsen Eino Kilpi kritisoi voimakkaasti val-
tion sensuuritoimia todeten, etteivät asiat toimineet 
suunnitellusti. Kokeneet ja kielitaitoiset toimittajat 
komennettiin rintamalle, ja samaan aikaan valtio 
valitti ammattitaitoisten toimittajien puutetta. Tie-
dotustoiminta oli koordinoitu huonosti, sensuuri oli 
epäjohdonmukaista ja tiedonsaantia oli vaikeutettu 
monin tavoin. Kilven esittämän julkilausuman mu-
kaan sensuuri piti purkaa pois lukien ehkä ulkopo-
liittiset kysymykset. Lisäksi hän esitti komiteaa suun-
nittelemaan valtion tiedotustoimintaa sekä siihen 
lehdistön edustusta. Myös SSL:n vuosikokous yhtyi 
tähän vaatimukseen, samoin eduskunnan perustus-
lakivaliokunta oli vaatinut sensuurin kumoamista.
Sodan ja sananvapauden välinen ristiriita tuli esiin 
erityisesti suhteessa  sosiaalidemokraattisen puo-
lueen vasemmistosiiven ja niin sanotun rauhanop-
position toimintaan. Suomen Sosialidemokraatin 
toimittaja ja pakinoitsija Yrjö Räisänen, joka tun-
nettiin nimimerkillä Sasu Punanen, erotettiin mie-
lipiteidensä vuoksi lehdestä syksyllä 1939. Hän oli 
Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsen, eivät-
kä yhdistys tai Suomen Sanomalehtimiesten Liitto 
puuttuneet erottamiseen lainkaan. Keväällä Räisä-
nen sai kuritushuonetuomion valtiopetoksen val-
mistelusta ja sai jälleen kerran potkut Helsingin Sa-
nomalehtimiesyhdistyksestä. Liitto ei ottanut asiaan 
kantaa tälläkään kertaa. Sodan päätyttyä Räisänen 
palautettiin vähin äänin yhdistyksen jäseneksi.
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Sotaa ja sensuuria jatkosodassa

Iltaisin Oulun keskikoululla, joka sijaitsi Pakkahuo-
neenkadun ja Aleksanterinkadun kulmassa, kävi 
kuhina, kun toimittajat kiikuttivat Valtion tiedotus-
laitoksen Oulun julkaisutarkastustoimistoon seuraa-
van päivän lehden vedoksia tarkastettavaksi. Oulun 
keskikoululla työtään tekivät sensorit, jotka saa-
miensa ohjeiden mukaan tarkastivat lehteen mene-
vät uutiset, pakinat ynnä muut kirjoitukset. Kiellet-
tyjen aiheiden listalla olivat muun muassa viljasadot 
ja onnettomuudet, ja erityisen kiellettyä oli julkaista 
tietoja joukkojen sijainnista tai sotamenestyksestä. 
Myös kirjoittelua vihollisesta oli ohjeistettu: idästä 
vyöryvää voimaa ei missään nimessä saanut vähä-
tellä saati sille naureskella. Suomessa oli alkanut jat-
kosota. Valtio kontrolloi sota-aikana tiedotusvälinei-
tä ja niiden toimintaa. Tämä tapahtui rajoittamalla 
sananvapautta ja ohjailemalla julkista mielipidettä.

Yksi keskikoululla punakynän kanssa päätöksiä 
tehnyt sensori oli Pohjolan Työn toimittaja Reino 
Nieminen, joka oli palvellut talvisodassa rintamalla. 
Pesti oli ristiriitainen ja työnjako epäselvää - Nie-
minen kun jatkoi samalla työtään Pohjolan Työssä.

Pohjois-Suomen Sanomalehtiyhdistyksen alueella 
julkaisutarkastustoimistot toimivat Oulussa ja Ke-
missä. Lisäksi Rovaniemellä oli erillinen sensori. 
Sensuuriviranomaisille oli aluksi opetettu ohjesään-
tö, mutta se osoittautui pian puutteelliseksi. Tilanteet 
muuttuivat niin nopeasti, että ohjesääntö ei pysynyt 
perässä. Yksi syy ohjesäännön riittämättömyyteen 
oli se, että se oli laadittu lyhyeksi jäävää sotaa sil-
mällä pitäen. Valtion tiedotuslaitoksen henkilö-
kortitkin oli päivätty vain elokuun 1941 loppuun.21 
Sensoreiksi oli valittu "valistuneita kansalaisia, jot-
ka useimmiten olivat mielipiteiltään lähellä valvo-
mansa lehden edustamaa mielipidettä". Sensorin 
tehtävänä oli tarkastaa sensuroitavat painokirjoi-
tukset yms. julkaisusensuuriohjeiden mukaan, esit-
tää epäilyttävät tapaukset toimistopäällikölle sekä 
tarkastuksen jälkeen leimata paino- tai kuvatuote 
sensuurileimalla ja varustaa se tunnusmerkillään.

 Pohjois-Suomen alueen toimittajat pal-
velivat sodassa eri tavoin. Osa toimi TK- eli tie-
dotuskomppaniamiehinä, kuten Kalevan toi-
mittajista jo talvisodassa palvellut Reino Rinne, 
samoin Arvo Alanne, hänen komppaniassaan 
palvellut valokuvaaja Uuno Laukka sekä samas-
sa yksikössä lähettinä toiminut sotamies Aaro 
Korkeakivi. Alanne toimi jopa TK-komppanian 

päällikkönä. Lisäksi Kalevasta TK-miehenä toimi 
muun muassa Martti Suontila, jonka ensimmäinen 
kirjoitus julkaistiin Kalevassa 31. elokuuta 1941.

Osa taas suoritti palvelustaan tavanomaiseen ta-
paan rintamalla. Nämä sotilaat eivät kuitenkaan 
unohtaneet siviilistatustaan, ja niin Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistys sai sodassa oman 
alaosastonsa eli Uhtuan sanomalehtimiesyh-
distyksen. Se lähetti yhdistyksen vuosikokouk-
seen oman tervehdyksensä, joka kuului näin:

"Vienan-Karjala 17.2.1942.
PSSY:n vuosikokous, Oulu.

'Uhtuan sanomalehtimiesyhdistys' lähettää ko-
koontuneena 'ensimmäiseen omaan vuosikoko-
ukseensa' tervehdyksensä siellä oleville ammatti-
sisarille ja -veljille. Kiitämme kokouskutsusta ja 
olemme hengessä mukana aamutunneille saakka.

Alik. Yrjö Keränen, vänr. Bruno Vuorivirta, luutn. 
Veli Siikala, vänr. Atte Kalajoki, luutn. Urho Aurio."

Allekirjoittajista ensimmäinen eli Yrjö Ke-
ränen kuoli myöhemmin samana vuonna. 
Myös jäsen Erkki Tervo koki saman kohtalon.

 Vuonna 1941 yhdistystoiminta alkoi vilk-
kaasti nurkan takana luuraavasta jatkosodasta huo-
limatta.Vuosikokous järjestettiin 5. tammikuuta 
Torniossa, ja siihen osallistui 23 jäsentä. Kokouk-
sen yhteydessä yhdistys vieraili Väylän länsipuolel-
la Haaparannalla tutustumassa Haaparanta-lehden 
toimitaloon ja nauttimassa yhdistyksen entisen 
jäsenen Eva Nikulan kodissa oikein vehnäskahvit. 
Täyttymässä olleen 20. toimintavuoden kunniaksi 
yhdistys päätti julkaista Wesaiset juhlanumerona.

Samana vuonna yhdistys päätti laajentaa arpajais-
toimintaa Lapin läänin alueelle. Tämä johtui jä-
senistön tiukasta taloudesta, joka näkyi yhdistyk-
sessä laina-anomuksina: vuoden lopussa jopa 48,5 
prosenttia yhdistyksen lainasaatavista oli jäsenien.

Vuoden 1942 vuosikokouksessa tehtiin taloudelli-
sesti merkittäviä päätöksiä perustamalla virkistys-
apurahasto sekä siirtämällä 25 000 markkaa jälkeen-
jääneiden rahastoon. Myös sijoitusrahaa oli kertynyt 
7 000 markan verran, mutta epävakaat olot estivät 
sijoituspäätökset. Myös palkkauskysymystä pidettiin 
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vireillä. Liitto lähetti kesällä 1942 jäsenilleen kyselyn, 
jossa pyydettiin vastauksia muun muassa palkkauk-
sista heinäkuussa 1939 ja 1942. Liitto myös ehdotti 
kääntymistä kustantajien liiton puoleen maaseu-
dun toimittajien minimipalkkojen määräämiseksi.

Vuonna 1943 yhdistys keskittyi erilaisiin arpa-
jaisiin: sekä Oulun ja nyt myös ensi kertaa Lapin 
läänissä järjestettiin pika-arpajaiset, joista yhdis-
tys sai sangen mukavasti voittoa. Myös palkat pu-
huttivat: toimittaja Veli Siikala esitti niin sanotun 
gentleman-sopimuksen noudattamista yhdistyksen 
alueen lehtien kesken sekä ”naurettavuuksiin saak-
ka joissakin tapauksissa menneen erikoisuutisen 
käyttämisen pysyttämiseksi asiallisuuden rajois-
sa”. Gentleman-sopimus viittaa käytössä olleeseen 
normaalivälikirjaan, joka oli suosituksen luontei-
nen sopimus toimittajien että lehtitalojen välillä. 
Vuoden lopulla puheenjohtaja E.J. Krekelä kuoli.

Samana vuonna jaettiin pohjoissuomalaisille toi-
mittajille tiettävästi ensimmäisen kerran kunnia-
merkkejä, kun Kustaa Hautamäelle ja Jussi Oksaselle 
myönnettiin Suomen Leijonan Ritarikunnan ritari-
merkit itsenäisyyspäivänä.

Vuoden 1944 vuosikokous pidettiin heti uu-
denvuodenpäivänä Kemissä ja uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Viljo Mäkipuro. Kokouk-
sessa suunniteltiin tulevaa toimintaa kuten 
Wesaisten julkaisua ja uusia arpajaisia. Maalis-
kuussa järjestetyssä hallituksen kokouksessa saatiin 
jopa lukea myös liitosta saapunut kirjelmä, jossa 
onniteltiin yhdistyksen ansiokkaasta toiminnasta.

 Heti sodan alussa sensuuri turvautui 
yhteen voimakkaimmista sensuuritoimista eli 
kielsi lehteä ilmestymästä. Tämä tapahtui PS-
SY:n alueella, kun sensuuri lakkautti Rovaniemel-
lä ilmestyvän Rovaniemen heinäkuussa 1941.

Rovaniemen lakkauttaminen oli yksi sensuurin keino 
näyttää mahtiaan. Lehden lakkautus oli tiukka vasta-
toimi yleiselle kurittomuudelle, jota lehdistössä oli al-
kanut ilmetä. Tuolloin tarkastusviraston päällikkönä 

toimineen Kustaa Vilkunan mukaan Rovaniemi oli 
kirjoittanut hyvin ”sotakiihkoisesti”. Vilkunan mu-
kaan ”paikkakunnalta annettiin ymmärtää, että siellä 
määräsivät nyt saksalaiset eivätkä suomalaiset. Tämä 
pitikin osittain paikkansa, sillä jatkosodan aikana 
Lapin lääniin oli sijoitettuna noin 200 000 saksalais-
sotilasta, mikä näkyi päivittäisessä arjessa, katuku-
vassa sekä siviili- ja sotilashallinnon välisenä ristive-
tona. Rovaniemen kurittomuus näkyi muun muassa 
perättömän tiedon julkaisuna. Kyseessä oli suurin 
otsikoin julkaistu tieto Sallan valtauksesta 3. hei-
näkuuta, joka nosti sensuurin mukaan sotakiihkoa.

Muut lehdet säästyivät suuremmilta kahnauksilta 
sensuurin kanssa, mutta Lapin sodan alettua muuttui 
ääni kellossa, koska rauhanehtojen mukaan saksalai-
set täytyi internoida. Vielä ennen syysmanööverei-
den alkua ylipäätään pohjoisen lehdet suhtautuivat 
saksalaisten toimiin ymmärtäväisemmin kuin eteläi-
semmät sanomalehdet. Oulussa lehdistö ilmeisesti 
ajatteli, että saksalaiset olivat poistumassa vasta pors-
tuan puolella ja sielläkin vielä suhteellisen siististi.

Kun saksalaisjoukot alkoivat vetäytyä Lapin läpi kohti 
Norjaa, uutisointi sai uuden sävyn. Esimerkiksi Kale-
va julkaisi ensimmäisen uutisen saksalaisten suorit-
tamasta hävityksestä 19. syyskuuta 1944. Uutisointi 
jatkui aina 27. syyskuuta saakka, jolloin Kalevan jul-
kaisema vastaava uutinen toi lehdelle huomautuksen 
sensuuriviranomaiselta. Lehteä ei kuitenkaan lakkau-
tettu eikä sille koitunut vakavampia seuraamuksia.

Totuuden sanotaan olevan sodan ensimmäinen 
uhri, mutta sota-aikana uutiset olivat  hyvää kaup-
patavaraa. Esimerkiksi Kalevan levikki kasvoi sota-
vuosina. Vuonna 1939 se nousi 16 000:een ja vuon-
na 1945 28 000:een. Lukijoiden uutisnälkä ja nopea 
inflaatio näkyivät tilaajahinnoissa, jotka ponkaisi-
vat nousuun vuonna 1940. Useiden lehtien hinnat 
olivat vuonna 1942 50 prosenttia korkeammalla 
kuin vuonna 1937. Valtio kuitenkin suitsi hintojen 
korotuksia. Ilmoitushintoihin korotukset kiellet-
tiin aina vuoteen 1945 saakka, ja senkin jälkeen 
kansanhuoltoministeriö määräsi korotusprosentit.
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 Syysmanööverit ja alkanut Lapin sota 
ajoivat lappilaisia lehtiä vaikeuksiin. Helpoimmal-
la pääsi kenties Kemissä ilmestyvä Pohjolan Sa-
nomat, jonka toiminta ei häiriintynyt lähellekään 
niin pahoin kuin rovaniemeläislehtien. Pohjolan 
Sanomat jäi Lapin sodan takia ilmestymättä kai-
ken kaikkiaan viitenä päivänä, ja muutaman kerran 
lehden koko oli supistunut yksi- tai kaksisivuiseksi.

Lehdet joutuivat kunnolla vaikeuksiin, kun Lapista 
tuli sotatoimialue Lapin sodan alettua. Lapin Kansa 
ja Rovaniemi evakuoitiin lokakuussa 1944 Kokko-
laan, missä ne saivat painopaikan ja toimitilat maa-
laisliittolaisen Keskipohjanmaan kirjapainosta. Leh-
tien siirtyminen juuri Kokkolaan oli luontevaa, koska 
suuri osa Lapin siviiliväestöstä siirtyi Keski- ja Ete-
lä-Pohjanmaalle sekä Ruotsiin. Marraskuussa 1944 
Lapin Kansan hallintoneuvosto pohti muuttoa takai-
sin kotilääniin, kuten Tornioon tai Kemiin. Olot kat-
sottiin kuitenkin niin epävakaisiksi, että lehti päätti 
jatkaa ilmestymistään Kokkolassa, missä se nosti 
levikkiään 8 000 - 9 000 kappaleen tienoille. Kok-
kolassa Rovaniemi ja Lapin Kansa vähensivät ilmes-
tymiskertojaan kuudesta kolmeen kertaan viikossa.

Lapin sodan sotatoimet päättyivät vuoden 1944 lo-
pussa, mutta sodan tuhojen raivaaminen ja jälleen-
rakentaminen kestivät kauan. Lapin Kansa ilmestyi 
Kokkolasta käsin neljäsivuisena lehtenä aina 23. 
lokakuuta 1945 saakka, minkä jälleen se muutti ta-
kaisin Rovaniemelle. Lehden toimitus palasi lähes 
totaalisesti hävitetylle paikkakunnalle ja joutui aloit-

tamaan toimintansa tilapäistiloissa. Painokone oli 
tuhoutunut, joten lehti osti Kirjateollisuusasioimisto 
Oy:ltä uuden. Lehti aloitti ilmestymisensä kolmi-
päiväisenä, ja usein lehden numero oli vain kaksi-
sivuinen. Vaikeuksia riitti aina käytännön työhön 
saakka: usein esimerkiksi sähköä oli niin vähän, ettei 
painokone kyennyt pyörimään. Vaikeudet helpotti-
vat kuitenkin kesällä 1946, jolloin 13. heinäkuuta 
Lapin Kansa muuttui jälleen kuusipäiväiseksi ja se 
alkoi nostaa levikkiään. Vuonna 1949 lehti muutti 
uusiin toimitiloihin ja uusi samalla painokoneensa.

Toisin kuin kilpailijansa, Rovaniemen tulevaisuus 
oli evakkoretken jälkeen toisenlainen. Lapin sodan 
päätyttyä Rovaniemeä alettiin painaa ensin Poh-
jois-Pohjan kirjapainossa Kemissä, missä sitä painet-
tiin 16.10.1945 - 25.8.1946 välisenä aikana. Aluksi 
Rovaniemi vaikuttikin menestyvän jos ei hyvin niin 
ainakin paremmin kuin maalaisliittolainen kilpaili-
jansa: vuonna 1946 lehden levikki oli 2 400 kappa-
letta, joka oli yli kaksi- ja puolikertainen verrattuna 
Lapin Kansan 900 kappaleeseen. Syksyllä 1946 Ro-
vaniemi muutti takaisin nimikkokaupunkiinsa ja 
kohtasi uudenlaisen kilpailutilanteen. Lapin Kansa 
oli jo ehtinyt vakiinnuttaa asemansa, ja Rovaniemen 
kehitys jäi laahaamaan. Vuonna 1948 parin vuoden 
takaiset asetelmat olivat muuttuneet: Lapin Kansan 
10 500 kappaleen levikki oli yli kaksinkertainen Ro-
vaniemen 4 500 kappaleen levikkiin verrattuna. Lo-
kakuussa 1955 Rovaniemi yhdistyi samana vuonna 
Kemissä perustettuun kokoomuslaiseen Pohjois-Suo-
meen, jonka julkaisu päättyi toukokuussa 1957.  

3.



27

Järjestötoimintaa sota-aikana

Sota luonnollisestikin varjosti järjestötoimin-
taa ja esimerkiksi kurssitoiminta kärsi. Ennen 
jatkosodan alkua maalis-huhtikuussa 1941 on-
nistuttiin kuitenkin kurssittamaan noin sata 
toimittajaa. Kurssin aiheena olivat hyvin ajan-
kohtaiset asiat, kuten propagandatoiminta, sensuuri-
järjestelyt, aseteollisuuden merkitys ja väestönsuojelu.

Syksyllä 1943 joukko työväenlehtien toimittajia sai 
tilaisuuden kouluttautua Ruotsissa, vaikka noin 
yleisesti ottaen järjestösuhteet häiriytyivät sodan 
aikana. Kansainvälinen Journalistiliitto eli IFJ vai-
keni vuoden 1940 alussa ja itse asiassa saksalaiset 
ja italialaiset halusivat lakkauttaa koko järjestön. 
Vuonna 1941 he perustivatkin tilalle uuden järjes-
tön nimeltään Union Nationaler Journalistenver-
bände (Journalisten-Union). Saksan valloitettua 
Norjan ja Tanskan myös pohjoismaiset yhteydet 
kuivuivat: ruotsalaistoimittajien vierailut näihin 
maihin eivät onnistuneet lainkaan. Keväällä 1941 
joukko ruotsalaisia toimittajia oli kuitenkin eh-
tinyt vierailla Suomessa. Suomalaistoimittajat te-
kivät vastavierailun saman vuoden kesäkuussa.

Seitsemän suomalaistoimittajaa osallistui myös 
Saksassa järjestetylle "Das Reich" -kurssille. Myös 
Moskovaan yritettiin avata yhteyksiä, mutta tur-
haan. Suomessa toimivista ulkomaalaisista toi-
mittajista oltiin liitossa kiinnostuneita, ja heidän 
kanssaan järjestettiinkin ainakin yksi illanvietto.

Järjestöjen ja toimittajien välisten suhteiden lisäksi lii-
ton sääntöjä uudistettiin. Sääntöjä haluttiin muuttaa 
niin, että kahden sihteerin asemesta valittaisiin kaksi 
varapuheenjohtajaa, suomen- ja ruotsinkielinen. Li-
säksi vuonna 1942 hyväksytyissä uusissa säännöissä 
määriteltiin tarkemmin jäsenyhdistysten toimialueet 

ja edellytettiin perustettavan yhdistyksen hakevan 
ennakkolupaa liittohallitukselta. Säännöissä vahvis-
tettiin myös, että erikoisalojen valtakunnalliset toi-
mittajayhdistykset eivät voineet tulla liiton jäseniksi.

Muutokset tarkoittivat jäsenistön kannalta kiin-
teämpää sitoutumista jäsenyyteen. Jatkossa yhdis-
tysten käytäntö uutta jäsentä kohden, hyväksyttäes-
sä oli se, että yhdistys haki jäsenelle hyväksynnän 
liitosta. Näin ollen päätäntävalta jäsenistä siirtyi 
liitolle ja samalla se sai tarkempaa tietoa jäsenis-
töstä. Hallitusten jäsenmäärää lisättiin varajäsenten 
määrällä, samoin sääntöihin lisättiin työvaliokunta, 
koska sen asema oli vuosien varrella vakiintunut. 
Jäsenyhdistykset saivat valtuuttaa vuosikokoukseen 
yhden edustajan kymmentä jäsentä kun aiemmin 
oli valtuutettu yksi edustaja viittä jäsentä kohden.

Liitto sai myös uuden jäsenen vuonna 1941, kun 
Ylivieskan, Pietarsaaren ja Kokkolan lehtien toimit-
tajat perustivat lokakuussa 1940 oman yhdistyksen 
nimeltään Keski-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet. 
Siihen saakka näiden kolmen kaupungin toimittajat 
olivat kuuluneet Vaasan ja Pohjois-Suomen yhdis-
tyksiin. PSSY:een kuuluneen Kalajokilaakso-lehden 
12 toimittajaa siirtyivät tähän uuteen yhdistykseen.

Sota-aikana jaettiin myös kunnia- ja muistomerk-
kejä puolustustehtäviin osallistuneille. Toimitta-
jillekin näitä jaettiin, ja erityisesti Viipurin läänin 
alueen lehtiväelle. Ensimmäiset ansiomerkit jaet-
tiin liiton 20-vuotisjuhlassa vuonna 1941. Ansio-
merkit luovutettiin entisille puheenjohtajille Yrjö 
Soinille ja Yrjö Koskelaiselle, pitkäaikaisille sih-
teereille Heikki Koivulalle ja Woldemar Sundma-
nille sekä oululaiselle Kustaa Hautamäelle, joka 
oli istunut liittohallituksessa tuolloin jo 15 vuotta.
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Sotien jälkeen

Sotien jälkeen vuosien 1944 ja 1945 vaihde oli kaaos-
ta Pohjois-Suomessa entisten aseveljien tehdessä tu-
hoisaa lähtöään maasta. Lapissa käytiin vielä Lapin 
sotaa, kun Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdis-
tys kokoontui loppiaisena 1945 vuosikokoukseensa 
Oulussa. Kokoukseen osallistui ennätykselliset 34 
osallistujaa, joista nuorempien toimittajien edustus 
oli lisääntynyt. Heistä yksi valittiin jopa hallitukseen. 
Vuosikokouksen ilmapiiri oli tarmokas eikä vähiten 
työehto- ja palkkakysymysten takia, jotka vaativat 
toimia uhkaavan inflaatiokierteen takia. Vuosikoko-
us teki myös aloitteen Pohjois-Suomen Kirjapainol-
le, ettei se tekisi toimituspäätöksiä kuulematta toimi-
tusten edustajia, samoin päätettiin lähettää Ruotsissa 
olevalle Pohjois-Suomen siirtoväelle radiotervehdys.

Sodanjälkeisen ajan sanomalehtityötä vaikeutti ka-
lustopula. Lehtipainon konekanta oli kulunut sodan 
aikana loppuun, eikä sitä saatu korvattua uudella, 
koska tuontia ei ollut. Tilanne oli se, että maail-
massa oli tuohon aikaan kaksi latomakonetehdas-
ta. Niistä toinen oli Atlantin takana Yhdysvalloissa 
ja toinen oli jäänyt sodan päätyttyä Itä-Saksaan.

Sodan jälkeen uusia laitteita kaivattiin myös sano-
malehti Kalevassa, jonka kalustopula ratkesi päätoi-
mittaja Valde Näsin henkilökohtaisilla yhteyksillä: 
hänellä oli rapakon takana serkku, joka työskenteli 
talousjohtajana siirtolaisten lehtiyrityksessä. Serk-
ku lähetti Näsille lentopakettina latomakonemat-
riiseja, jotka oli pakattu kynäpenaalilaatikoihin. 
Paketit saapuivat Petsamon tulliin, jossa tullimie-
hen ihmetellessä kummallisia lahjoja Näsi selitteli 
levykkeiden olevan hänen rakenteluharrastustaan 
varten. Näin vältettiin matriisien joutuminen Hel-
singin tulliin, missä niille olisi pitänyt saada vie-
lä lupa ministeriöstä ennen lähetystä Ouluun.

Sodan jälkeen lehtien ilmestymistä säänteli myös pa-
perin saatavuus: esimerkiksi liiton lehti Sanomaleh-
timies - Journalisten sai vuonna 1946 käyttöönsä 240 
kiloa paperia, jotka riittivät kolmeen nelisivuiseen, 
kolmeen kahdeksansivuiseen ja jopa yhteen 64-si-
vuiseen vuosikokousnumeroon. Paperintuotannon 
lähdettyä jälleen kasvuun eduskunta vapautti sen 
säännöstelyn vuonna 1949. Niin ikään lehtien tilaus-
hintojen säännöstely poistettiin syksyllä 1947, mutta 
ilmoitushintoja säännösteltiin vuoteen 1951 saakka.

Vaikka virallinen sensuuri lakkasi sodan jälkeen, 
lehdistöä kuitenkin kontrolloitiin kertomalla sal-

lituista ja kielletyistä aiheista. Päätoimittaja Näsi 
on muistellut, kuinka lehtien vastaavat kutsuttiin 
kerran kuukaudessa Smolnaan eli valtioneuvoston 
juhlahuoneistoon nauttimaan säännöstelemättömiä 
määriä ruokia ja ruokajuomia - ja kuulemaan anka-
ria varoituksia siitä, mitä sopi kirjoittaa ja mitä ei. 
Silloinen tasavallan presidentti J.K. Paasikivi muun 
muassa opasti - Näsin mukaan äkäisenä - että van-
hoilla keisarivallan aikuisilla venäläisnimityksil-
lä ei saanut kunnioittaa toimittajanaapureitaan.

Sensuuria kierrettiin milloin milläkin tavoin. So-
tasyyllisyyskäräjien alettua vuonna 1945 Kalevan 
toimittaja Esko Saajoranta raportoi niistä lehteen 
Helsingistä. Hän oli saanut haltuunsa presidentti 
Risto Rytin loppupuolustuspuheenvuoron, jonka 
hän tietysti toimitti Kalevaan. Toimituksessa osattiin 
varautua tiedusteluihin, joten juttu ladottiin täydelle 
sivulle ja siitä otettu sivumatriisi laitettiin talteen. Il-
tamyöhäisellä tulikin sitten kielto, ettei Rytin puhet-
ta saa julkaista. Kiellon jälkeen Kalevan pihalle Kirk-
kokadulle kurvasivat myös poliisiviranomaiset, jotka 
kävivät keräämässä vielä postittamattomat numerot 
mukaansa. Poistettava sivu piti myös korvata toisella.

Valde Näsi näki näitä kiellettyjä lehtiä myöhemmin 
Pullin tyttöjen kalakaupassa rannassa, kun myyjät 
käärivät kauppaamansa kalat kiellettyihin Kalevoi-
hin. Sodan jälkeen kaikesta, myös käärepaperista, 
oli pula eikä poliisilaitoksen siivoojia ollut kiellet-
ty viemästä vanhoja lehtiä käärepaperiksi torille.  

 Ennen sotaa Suomessa ilmestyi 188 sano-
ma- ja paikallislehteä, mutta seuraavana vuonna 
niiden määrä väheni 154:ään. Eniten väheni IKL:n 
lehdistön lukumäärä. Lisäksi nimikkeiden määrää 
vähensi Moskovan rauhassa luovutetun alueen 12 
lehden lakkaaminen. Evakkoon joutui yhdeksän 
sanomalehteä ja kuusi paikallislehteä. Näistä muuta-
ma jatkoi ilmestymistään uudella paikkakunnalla ja 
vaihtoi kenties nimeään, mutta näistä lehdistä puo-
lensataa toimittajaa menetti työnsä sodan jälkeen.

Sodan päätyttyä suomalaiset tiedotusvälineet siir-
tyivät 1940-luvun jälkipuolella itsesensuurin ai-
kaan, joka jatkui aina Neuvostoliiton romahdukseen 
saakka. Perustan tälle itsesensuurille loi presidentti 
J.K. Paasikivi, joka syötti toimittajien mieliin Suo-
men turvallisuuspolitiikan vaatimia asenteita ja 
varovaisten kannanottojen tarpeen. Oman lisänsä 
tähän toi tietysti presidentti Urho Kekkonen, joka 
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ei epäröinyt ohjata julkista sanaa voimallisesti-
kaan, jos kyseessä oli Suomen virallinen idänpoli-
tiikka tai Neuvostoliiton oloja koskeva kirjoittelu.

Sodan jälkeen elettiin useita vuosia palkka- ja hinta-
säännöstelyn aikaa, mikä tarkoitti säänneltyjä hinto-
ja muun muassa elintarvikkeissa ja vuokrissa. Hinta-
säännöstely oli valtiovallan reaktio sodanjälkeiseen 
vaikeaan aikaan. Työmarkkinat olivat sodan jälkeen 
levottomat voimakkaan inflaation ja elinkustannus-
ten nousun takia.  Virkamiesten ja toimihenkilöiden 
reaaliansiot alenivat ja toimittajat tipahtivat suoras-
taan palkkakuoppaan. Nämä seikat muun muassa 
lisäsivät ammattiyhdistysten jäsenten määrää ja yli-
päätään keskustelua ammattijärjestöjen asemasta.

Vuoden 1945 aikana liitto  kävi tiiviitä neuvottelui-
ta ensimmäisen niin sanotun normaalivälikirjan 

Pohdintaa keskusjärjestöstä

Suomen Sanomalehtimiesten Liitto oli vuonna 
1927 liittynyt jäseneksi Henkisen Työn Yhty-
mään, joka sodan jälkeen muuttui Henkisen 
Työn Keskusliitoksi vuonna 1944. Syksyllä 
1946 liitossa alettiin pohtia liittymistä Suomen 
Ammattiyhdistysten Keskusliittoon, joka oli 
tuleva Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK. Kerta ei ollut ensimmäinen eikä myös-
kään viimeinen. SAK:oon liittymistä oli mietit-
ty ensimmäisen kerran jo perustamisvaiheessa 
ja sen jälkeen 1930-luvulla, vuonna 1941, jat-
kosodan jälkeen eli yllä mainittuna vuonna ja 

aikaansaamiseksi. Normaalivälikirja oli sopimuk-
sen luonteinen suositus toimittajien ja lehtitalojen 
välillä. Neuvotteluja tästä välikirjasta oli käyty lii-
ton ja kustantajien välillä vuodesta 1926 lähtien. 
Toimittaja August Korhonen tiedotti neuvottelujen 
etenemisestä hallituksen kokouksissa, mutta Eero 
Krekelän mukaan kenttäväelle ei juurikaan tieto-
ja herunut. PSSY ei saanut omaa edustustaan lii-
ton palkkaneuvottelukuntaan, vaan neuvotteluissa 
pohjoista Suomea edusti vaasalainen toimittaja. 
Palkoista ei ollut päätetty vielä elokuussa 1945, ja 
liitto viittasi palkkaneuvoston suositukseen Helsin-
gin kaupungin viranhaltijain vahvistetuista ohje-
palkoista henkisen alan työntekijäin palkkajärjes-
telyssä. Tämä ei kelvannut pohjoisessa, ja niin 12 
oululaista lehtitaloa edustavat toimittajat laativat 
yhdistyksen hallitukselle kirjelmän, jossa vaadit-
tiin ripeitä toimia toivottomaan palkkatilanteeseen.

mietittäisiin vielä 1950- ja 1960-luvuilla sekä 
vielä 1970-luvun alussa. Keskusjärjestön jäse-
nyyteen oli  monenlaista suhtautumista. Sosi-
aalidemokraattiset toimittajat olivat liittyneet 
jo vuonna 1907 Suomen Ammattijärjestöön, eli 
he olivat jo olleet SAK:n jäseniä vuodesta 1930 
lähtien. Suomen Ammattijärjestö toimi vuo-
sina 1907-1930, Suomen Ammattiyhdistysten 
Keskusliitto vuosina 1930-1969 ja nykypäivän 
SAK eli Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjes-
tö on perustettu Suomen Ammattiyhdistysten 
Keskusliiton seuraajaksi vuonna 1969.

1945
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Kansandemokraattiset toimittajat muodostivat 
vuonna 1945 Demokraattisen sanomalehtimieslii-
ton, joka pyrki sekä SSL:n että SAK:n jäseniksi. SAK 
pui asiaa marraskuussa 1946, ja lopputulemana oli, 
että siihen voi kuulua vain yksi ammattialaa edus-
tava järjestö eli Suomen Sanomalehtimiesten Liit-
to. Tämä ei kuitenkaan halunnut liittyä SAK:oon 
vaan pysyi Henkisen Työn Keskusliiton jäsenenä. 
HTK:n nimi muutettiin vuonna 1956 Toimihenkilö- 
ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitoksi eli TVK:ksi.

Demokraattinen sanomalehtimiesliitto ei jäänyt ai-
noaksi vasemmistolaiseksi toimittajaliitoksi. Syksy 
1944 toi koko vasemmistolle toimintavapauden, 
mikä toi lehtikentälle uusia sanomalehtiä. Valta-
kunnallisesti alkoivat ilmestyä SKDL:n Vapaa Sana, 
SKP:n Työkansan Sanomat ja ruotsinkielinen Ny 
Tid. Maakuntalehtiä alkoi ilmestyä peräti 12. Va-
semmistolainen toimittajajärjestö Yleinen Lehti-
miesliitto - Allmänna Journalistförbundet perus-
tettiin vuonna 1947 SKDL:n lehtien toimittajien 
ammattijärjestöksi. Yksi syy järjestön perustamiseen 
oli se, ettei kansandemokraattisten lehtien toimit-
tajia hyväksytty Suomen Sanomalehtimiesten Liit-
toon, joka perusteli päätöstä sillä, että vasemmis-
tolehtien toimittajien työkokemus oli liian lyhyt.

Vuonna 1959  perustettiin vasemmistolainen toi-
mittajayhdistys Toimittajaliitto Päivän Sanomien 
ammattiyhdistysjaostoksi. Lehti oli  Työväen ja 
pienviljelijäin sosiaalidemokraattisen liiton kannat-
taja. 1970-luvun alussa Toimittajaliitto siirtyi Suo-
men kommunistisen puolueen taistolaisen siiven 
käsiin, kun Työväen ja pienviljelijäin liitto yhdistyi 
jälleen Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen 
kanssa. Yhdistys toimi aina 1980-luvulle saakka.

 PSSY:n saama 12 toimittajan kirjelmä 
näytti yhdistyksen hallituksen mielestä aluksi epä-
luottamuslauseelta, mutta kirjelmän johdosta kut-
sutussa kokouksessa Oulun ravintola Kelo-Korsus-
sa 18. marraskuuta 1945 allekirjoittaneet tekivät 
selväksi, ettei asia ollut niin. Protestiluonnetta vai-
mensi varmasti myös se, että kyseisessä kokouk-
sessa August Korhonen sai kertoa tuoreet uuti-
set normaalikirjan toteutumisesta ja esitellä sen 
sisällön. Normaalikirjan sosiaaliset pykälät herät-
tivät tyytyväisyyttä, mutta palkkataulukko ei niin-
kään. Palkoissa toimittajat olivat yhä kuopassa.

PSSY:n seuraavan vuoden vuosikokous pidettiin 
Rovaniemellä 31. joulukuuta 1945. Kauppala oli 

vielä hävityksen vallassa Lapin sodan jäljiltä, ja 
sinne ulkopuolelta matkustavien piti saada eri-
tyinen lupa Lapin lääninhallitukselta. Kokouksen 
lisäksi jäsenet tutustuivat sodanjälkeiseen jälleen-
rakennustyöhön. Itse kokouksessa puolestaan 
toivottiin toimia kiinteään työehtosopimukseen 
pääsemiseksi. Hallitus laati asiasta julkilausuman, 
joka lähetettiin helmikuussa 1946 liittoon. Lisäk-
si kokouksessa lausuttiin tavoite, että hallitus pyr-
kii vuoden 1946 aikana yhteyksiin pohjoisruotsa-
laisten lehtimiesjärjestöjen kanssa sekä Vaasan ja 
Keski-Pohjanmaan lehtimiesyhdistysten kanssa 
hedelmällisen kanssakäymisen aikaansaamiseksi.

Vuoden 1946 lopulla Henkisen Työn Keskusliitto 
teki aloitteen voimatoimista palkkatason korotta-
miseksi. Liitto oli kysynyt myös yhdistysten mieli-
pidettä, mutta toimittajat olivat asiassa pidättyväisiä.

Palkkakysymys oli jälleen listalla PSSY:n vuoden 
1947 vuosikokouksessa, jossa toimittaja August Kor-
honen jälleen esitteli palkka-asiaa ja normaalivälikir-
jaa. Korhosen mukaan kustantajienkin liittoporras 
oli tunnustanut, että toimittajien palkka- ja työeh-
tokysymyksissä ei oltu vielä lähelläkään maalissa. 
Syksyllä 1946 alkaneet keskustelut liittyä SAK:oon 
saavuttivat myös Pohjois-Suomen Sanomalehtimies-
yhdistyksen, ja aihetta käsiteltiin vuosikokouksessa.

PSSY:n vuosikokouksessa keskustelu ammattijär-
jestöstä oli vilkasta. Liittymistä SAK:oon kanna-
tettiin, mutta toisaalta esitettiin myös oman liiton 
perustamista maaseututoimittajille vastapainoksi 
pääkaupunkikeskeisyydelle, jota podettiin jo tuol-
loin. Tätä keskustelua käytiin myös muun muassa 
vuonna 1948 paikallisyhdistysten asemasta va-
litessa liiton hallitusta. Kysymyksenä oli, pitikö 
kaikkien jäsenyhdistysten saada hallitukseen oma 
edustajansa. Liiton säännöt eivät sanoneet asiasta 
mitään. Käytännöksi olikin vakiintunut tapa valita 
liittohallituksen enemmistö helsinkiläistoimitta-
jista kokousten päätösvaltaisuuden takaamiseksi. 
Liittohallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edel-
lytti, että vähintään puolet jäsenistä oli läsnä. Lii-
ton jäsenistä 1940-luvun lopulla jopa 40 prosenttia 
oli Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen jäseniä.  

Vuosikokouksen tuloksena lähetettiin SSL:n 
hallitukselle kirjelmä, jossa moitittiin liittohal-
litusta palkka-asian huonosta hoitamisesta. Li-
säksi PSSY:n hallitus kääntyi toisen maaseutuyh-
distyksen puoleen yhteistoiminnan lisäämiseksi.
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Kemin veritorstai

Vuosikymmenen lopuksi Kemissä puhkesi Ke-
min veritorstaina tunnettu mellakka, jonka tuok-
sinassa osa lehdistön edustajista pahoinpideltiin. 
Tapahtuma tunnetaan myös nimellä Lautiosaa-
ren kapina. Mellakka johti mielenosoittajien Fe-
liz Pietilän ja Anni Kontiokankaan kuolemaan. 
Lisäksi kapinan jälkimainingeissa moni toimit-
taja sai tuomion. Kemin veritorstai on toistai-
seksi ollut viimeinen poliittinen joukkoliikeh-
dintä Suomessa, joka on vaatinut ihmishenkiä.

Torstaina 18. elokuuta 1949 noin kolmituhatpäi-
nen joukko työläisiä kokoontui Kemin Karihaaran 
työväentalolle aikomuksenaan vastustaa esitetty-
jä palkanalennuksia. Palkkariita oli saanut alkun-
sa reilua kuukautta aiemmin, kun sosiaaliminis-
teriön palkkaosasto vaati Kemi Oy:tä laskemaan 
260 puunkäsittelijän urakkapalkkoja 30-40 pro-
sentilla 1. heinäkuuta. Lakkoon yhtyi nopeas-
ti läheisten Karihaaran sahan, Kemin sataman 
ja Kemijokisuun erottelutyömaan työntekijät. 
Tämä kasvatti lakkoilijoiden määrän tuhansiin.

Yhtiö oli vaatinut, että palkanalennuksista huoli-
matta työsuorituksen piti olla sama kuin aiemmin, 
muuten saisi potkut. Työläiset olivat kokoontuneet 
pohtimaan tilannetta 29. kesäkuuta ja tulleet siihen 
tulokseen, että yhtiö oli rikkonut työehtosopimus-
ta, koska palkkojen muutoksista oli ilmoitettava 14 
päivää aiemmin. Jos yhtiö ei viipymättä aloittaisi 
neuvotteluja uudelleen, noin 90 massavarastossa ja 
noin 170 pöllinnostossa työskentelevää lopettaisivat 
työt 1. heinäkuuta kello kuusi aamulla. Yhtiö vastasi 
kehottamalla luopumaan lakkoaikeista ja suostu-
maan palkanalennuksiin. Tukilakkojen alettua la-
kossa oli yli 3 000 työläistä ennen heinäkuun loppua.

 Yksi tapahtumia seurannut oli Kansan Tah-
don toimittaja Kullervo Kaukonen. Hän oli paikalla 
kuvaamassa, kun viikkoja kestänyt lakko alkoi hil-
jalleen kärjistyä. Tämä tapahtui, kun erottelutyömaa 
julistettiin 16. elokuuta avoimeksi työmaaksi. Töiden 
oli määrä alkaa seuraavana päivänä, ja niin työmaan 
tuore, nuori päällikkö, metsänhoitaja K.A. Mustonen 
meni Uutelan rantaan kuultuaan, että siellä olisi ha-
lukkaita työmiehiä. Tieto osoittautui vääräksi - yksi-
kään miehistä ei halunnut töihin. Mutta heidän vie-
rellään oli 16 naista, jotka Mustonen sai houkuteltua 
mukaansa. Kaukonen kävi tervehtimässä naisia ky-
syen samalla kuvauslupaa, jota ei kuitenkaan annettu.

Torstaina 18. elokuuta lakko laajeni laajimmil-
leen, kun noin puolet Veitsiluodon työntekijöistä 
ryhtyi lakkoon. Kaiken kaikkiaan lakossa oli vii-
tisentuhatta työntekijää. Ensimmäiset yhteenotot 
tapahtuivat erottelutyömaalla rautakaartin pyö-
räiltyä aamuseitsemältä paikalle. Rautakaarti oli 
noin sadan parinsadan lakkoilijan pyöräilijäjoukko. 
Kaupungilla poliisien tarkistaessa henkilöllisyys-
papereita oli syntyi pieniä kärhämiä. Kapinointia 
raportoimaan oli saapunut myös Luulajassa ilmes-
tyvän Norrländska Socialdemokratenin toimittaja 
Karl Wikström. Hän asettui aiemmin saman vuo-
den huhtikuussa valmistuneeseen hotelli Meriho-
viin, josta muodostui kapinapäivinä toimittajien, 
työnantajien, poliisin ja eräiden johtavien kommu-
nistien esikunta. Wikström sinkoili kaupungilla 
jutun perässä ja sai kuulla Merihovin portieerilta, 
että lakkoilijat olivat valmistautumassa väkivaltaan.

Erottelutyömaalla oli myös toimittaja Kaukonen. 
Lakkoilijat estivät työssä olleiden pääsyä lossilta 
maihin ja Kaukonen kuvasi. Paikalla oli myös po-
liiseja, jotka turvasivat työssä olleiden pääsyn mai-
hin. Lakkolaiset haukkuivat työssä olleita ja poliiseja 
viranomaisten saatellessa työntekijöitä ja toimiessa 
heidän ja lakkolaisten välissä eräänlaisena muuri-
na. Jossain vaiheessa joukkion kulku taas hidastui 
ja poliisi alkoi puhdistaa tietä. Kaukonen laulatti 
kameransuljinta, mutta metsästi tällä kertaa etsi-
meensä poliiseja, jotta ”saataisiin naamat muistiin”.

 Samaan aikaan eri työväentaloilla alettiin 
kokoontua. Kemin työväentalolla oli paikalla erään 
työntekijän Felix Pietilän vaimo, joka kuuli siellä pu-
huttavan, että Karihaaran kokouksen jälkeen rikkurit 
oli tarkoitus karkottaa työmaalta pois vaikka väkival-
loin. Vaimo tapasi miehensä ja kehotti tätä olemaan 
menemättä Karihaaran kokoukseen. Felix Pietilä läh-
ti ja vaimo jäi siihen uskoon, että tämä käy kokouk-
sessa, mutta ei kuitenkaan mene mukaan työmaalle.

Kello 14  Karihaaran työväentalo alkoi täyttyä lak-
kolaisista, joita saapui paikalle pari-kolmetuhatta. 
Asiaankuuluvien puheiden jälkeen annettiin kovaää-
nisen avulla toimintaohjeet mennä erottelutyömaal-
le ja heittää siellä olevat rikkurit veteen. Kokouksen 
jälkeen lakkolaisten ryhmittymistä seurasi muutama 
ulkomaalainen toimittaja: Wikström oli saanut seu-
raa kahdesta sveitsiläisestä toimittajasta, Helsingin 
Sanomien Leo Mertasesta, Uuden Suomen Unto 

1949 
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Ilmari Teräsvirrasta ja Pohjolan Sanomien Heikki 
Malgrenistä. Paikalla oli myös Hufvudstadsbladetin 
toimittaja, mutta hän pysytteli hotelli Merihovissa ja 
seurasi tilannetta sieltä käsin. Myös Kansan Tahdon 
Kaukonen hääräsi kapinan liepeillä, mutta hänen 
osuuttaan on myöhemmin epäilty muun muas-
sa lakkolaisten ja johdon väliseksi viestinviejäksi.

Wikström seurasi, kuinka lakkoilijat asettuivat kul-
kueeseen: pyöräilijät määrättiin eteen ja kävelijät 
- tai ”jalkaväki”, kuten joku vääräleuka keksi huu-
della - taakse. Suomea hyvin taitava Wikström koki 
tilanteen pienestä vitsailusta huolimatta hyvin uh-
kaavaksi ja pelottavaksi. Niin tekivät myös sveitsiläi-
set, jotka päättivät palata takaisin hotelli Merihoviin.

Kulkue lähti liikkeelle ja niin teki myös Karl Wikström. 
Hän kuunteli kuinka lakkolaiset hokivat heitä olevan 
kaksituhatta eli enemmän kuin poliiseja ja että ”Täs-
sä ei ole saatana Arabian portit esteenä”. Tällä viitat-
tiin syksyn 1948 lakkoon Arabian tehtailla. Marssin 
jatkuessa miehet alkoivat siirtyä kulkueen kärkeen 
naisten jättäytyessä taemmas. Ihmiset alkoivat kul-
kiessaan kerätä myös kiviä maasta, kaikuipa mat-
kaa tehdessä myös Kansainvälinen. Viimein jonon 
muotoisena rivistönä etenevä kulkue kohtasi poliisit.

 Toimittaja Wikström oli kulkenut kulku-
een mukana polkupyörällä ja polki ohi joukon. Hän 
saapui poliisien luo ja kysyi nimismies Huhtalalta 
lupaa seurata tilannetta ja ottaa valokuvia. Huhtala 
suostui, mutta sanoi Wikströmin toimivan omalla 
vastuulla. Wikström meni läheiselle rautatievallille 
katsomaan ja kuvaamaan, kun väkijoukko ja polii-
sit kohtasivat. Nimismies kehotti joukkoa hajaan-
tumaan ja toisti käskynsä kolme kertaa. Joukon 
ensimmäiset aaltoilivat takana olevan väkijoukon 
paineesta kohti poliiseja. Eräs nainen huusi, että 
maa on meidän, me menemme, minne tahdomme, 
ja sen jälkeen osoitti nimismiestä ja huusi, että hyö-
kätkää hänen päälleen. Tämä ei vielä saanut tilan-
netta purkautumaan väkivallaksi, mutta hyökkäys 
oli vain pienen hetken päässä. Yhtäkkiä joku mies 
otti päästään hatun, pyöritti sitä päänsä yläpuolella 
ja huusi, että päälle vaan ja eteenpäin. Joukko aloitti 
rynnäkön: osa syöksyi pystypainiin poliisin kans-
sa, osa alkoi heitellä kiviä. Poliisi vastasi alkamalla 
pamputtaa ja ampumalla ilmaan konepistoolilla.

Ampuminen hajotti väkijoukon, joka lähti pake-
nemaan. Eino Matala juoksi siirtämään paikal-
la ollutta kuorma-autoaan suojaan ilmassa len-
täviltä kiviltä, mutta ei huomannut auton alla 
piileskelevää Anni Kontiokangasta, joka myös 

oli paennut kivitystä. Kullervo Kaukosen mu-
kaan Kontiokangas olisi ryöminyt auton alle tur-
vaan kaaduttuaan poliisin pampuniskusta. Niin tai 
näin, Kontiokangas kuoli jäädessään Matalan au-
ton alle ja oli kahakan ensimmäinen kuolonuhri.

Toisaalla poliisi ja väkijoukko ottivat yhteen 
pampuin, luodein ja nyrkein. Mellakka oli vie-
lä alkuvaiheessa, kun työläinen Felix Pietilä kuo-
li. Poliisi oli juuri lyönyt tai lyömässä häntä, kun 
Pietilään osui luoti. Pietilän kuolemaa on to-
distanut tapahtumahetkellä otettu valokuva.

Kaikki oli hyvin sekavaa. Kaukosen mukaan po-
liisi heitteli väkijoukkoon kaasupommeja. Jot-
kut poimivat pommeja käsiinsä, joissa ne räjäh-
tivät ja moni sokaistui. Samaan aikaan poliisi 
pamputti ihmisiä, jotka kaatuilivat ja sotkeutui-
vat toisten jalkoihin. Ihmiset heittelivät poliise-
ja kivillä hillitäkseen heidän etenemistään, kun-
nes pakotie avautuisi. Myöhemmin, Kaukosen 
ollessa poistumassa paikalta, poliisit pahoinpiteli-
vät tämän ja veivät Kansan Tahdon toimitukseen.

Pohjolan Sanomien Malmgrenin kokemus Ke-
min veritorstaina oli traumaattinen. Hän sai osan-
sa väkivallasta, joka todennäköisesti pahensi hä-
nen potemaansa pysyvää sairautta. Perääntyessään 
lakkolaiset ottivat Malmgrenin kiinni ja häntä 
uhkailtiin pieksämisellä, koska ”onhan meidän-
kin miehiä piesty”. Heti tämän uhkauksen jälkeen 
Malmgren sai joltain väkijoukosta työntyneel-
tä nuorukaiselta turpaan, minkä jälkeen joukko 
lähti kuljettamaan Malmgrenia väkisin muka-
naan. Tämä tapahtui lentokentän tienhaarassa.

Malmgrenia kuljetettiin noin muutaman sadan met-
rin mittainen matka, jonka jälkeen joukko saapui 
Vilmilän metsikön kohdalle. Metsikköön oli pysä-
köity kuorma-auto, jonka luokse Malmgren raahat-
tiin. Sitten alkoi toimittajaharjoittelijan väkivaltainen 
käsittely. Ensin neljä iskuryhmäläistä otti häntä kiin-
ni raajoista ja heilutteli miestä ilmassa heittääkseen 
tämän kuorma-auton lavalle. Ennen kuin Malmgre-
nille koitti ilmalento, paikalle saapui vanhempi mies 
estämään heiluttelijoita. Mies sanoi riittävän, että 
Malmgrenin kamerasta poistetaan filmirulla. Lisäk-
si paikalle ehti myös poliiseja ja Malmgren pelastui.

Kemin Lautiosaaren tilanne vaati kahden työläi-
sen hengen. He ovat toistaiseksi ainoat Suomessa 
sodan jälkeen poliittisen liikehdinnän yhteydessä 
menehtyneet. Kemin suuresta lakosta yhteenottoi-
neen tuli suojelupoliisin näkemyksiin voimakkaasti 
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vaikuttanut peruskokemus, ja lakkojen seurannas-
ta tulikin suojelupoliisin tarkkailukohde jopa suu-
remmassa määrin kuin Skandinaviassa. Suomessa 
lakoista raportoitiin vuosikymmenien ajan. Pelkoja 
suurten lakkojen vaikutuksista yhteiskuntajärjes-
tykseen ruokkivat myös lakot Suomen suuriruhti-
naskunta-ajalta eli vuoden 1905 ja 1917 suurlakot.

Seuraamukset

Syksyn 1948 lakko Arabian tehtailla vahvisti jo val-
miiksi kielteistä suhtautumista sosiaalidemokraatte-
ja kohtaan, mutta Kemin tapahtumat elokuussa 1949 
nostattivat tunteet vihaksi. Kahakoissa oli mukana 
myös vasemmistolaisia toimittajia, niin Helsingissä 
Arabian kuin Kemissä Kemi Oy:n tehtailla, ja heille 
tuli tapahtumien journalistisesta raportoinnista seu-
raamuksia. Arabian tehtailla Työkansan Sanomien 
toimittaja Hilkka Yrjölä pidätettiin tehtaan port-
tien edessä ja oululaisen Kansan Tahdon toimittaja 
Kullervo Kaukonen pahoinpideltiin Kemissä. Niin 
ikään Kemin tapahtumista seurasi lehdille paino-
kanteita, jotka veivät monia toimittajia oikeuteen.

Toimittaja Kullervo Kaukosta syytettiin myöhem-
min kapinasta ja hän sai 12 kuukauden vankeus-
tuomion. Lisäksi kansandemokraattisista lehdistä 
eli Vapaasta Sanasta, Työkansan Sanomista, Ny Ti-
distä, Kansan Tahdosta ja muutamista muista jul-
kaisuista löytyi yhteensä 57 syytteeseen johtanutta 
kirjoitusta, joita myös Kaukonen oli ollut kirjoitta-
massa. Painokanteet koskivat yhteensä kymmentä 
kansandemokraattisen liikkeen toimittajaa ja johta-
vaa poliitikkoa. Kemissä oli vireillä oikeusjuttu myös 
poliiseja vastaan, joista yksi poliisi sai vähäisen sak-
kotuomion Kullervo Kaukosen pamputtamisesta.

Aloitteen painokanteisiin teki oikeusministeri Tau-
no Suontausta, joka vetosi rikoslain 16. luvun 24. 
pykälään eli syytti kyseisiä lehtiä hallituksen hal-
ventamisesta. Kansan Tahto julisti sivuillaan, että 
”fasistisella ideologialla” varustettu oikeusministeri 
yritti vaientaa työväen lehdistön. Tuomioita jaet-
tiin jopa runon suomentamisesta. Kirjailija Jarno 
Pennanen sai syytteet, koska oli suomentanut ja jul-
kaisuttanut Erik Blombergin runon viidestä Ådale-
nissa vuonna 1931 kaatuneesta. Runo kuuluu näin:

”Tässä lepää suomalainen työmies
Kaatui rauhan aikana aseettomana
aseettomien toveriensa keskellä
poliisiluotien teloittamana
Hänen rikoksensa oli nälkä
Älä unohda häntä koskaan.”

Kansan Tahto sai haasteen oikeuteen lokakuun 
puolivälissä 1949. Lehden silloinen päätoimit-
taja Niilo Nikkilä yritti torjua syytteen vetoa-
malla perustuslakiin ja rauhansopimukseen.

Oulun raastuvanoikeus oli kuitenkin Nikkilän kans-
sa toista mieltä ja tuomitsi Kansan Tahdon toimit-
tajia suurin sakkoihin. Oikeuden mukaan ”Kansan 
Tahto oli syyllistynyt hallitusta ja muita julkisia 
viranomaisia halventavien perättömien ja vääris-
teltyjen tietojen välittämiseen näitä viranomaisia 
halventavassa tarkoituksessa, mikä oli ollut omiaan 
saattamaan niiden toimet halveksumisen alaiseksi ja 
aikaansaamaan vaaran yleisessä järjestyksessä”. Toi-
mittaja Yrjö Tönkyrälle oikeus määräsi sakkoja 21 
600 ja toimittaja Niilo Wileniukselle 19 500 mark-
kaa. Lisäksi oikeus tarjosi mahdollisuutta sovittaa sa-
kot viiden ja kuuden kuukauden vankeudella. Kuu-
si Kansan Tahdon numeroa takavarikoitiin myös, 
ja vuonna 1952 Vaasan hovioikeus langetti Niilo 
Nikkilälle 30 000 markan sakot ”jatketusta paino-
vapauden tuottamuksellisesta väärinkäyttämisestä”.

Kemin kahakasta annetut tuomiot herättivät huomio-
ta. Yleinen Lehtimiesliitto käsitteli asiaa ja kääntyi 
Kansainvälisen Lehtimiesliiton IOJ:n sekä Maailman 
Ammattiyhdistysten Liiton MAL:n puoleen pyytäen 
niiltä toimia toimittajien vainoa vastaan. Yleinen 
Lehtimiesliitto toimitti IOJ:lle ja MAL:lle selosteen 
Kaukosen pidätyksestä ja ylipäätään Kemin tapahtu-
mista. IOJ olikin aktiivinen vaatiessaan Suomen Sa-
nomalehtimiesten Liitolta ja ulkoasiainministeriön 
sanomalehtijaostolta selvitystä. Maaliskuussa 1950 
virkaan astunut Urho Kekkosen hallitus päätti antaa 
eduskunnalle armahduslain, jonka perusteella Ke-
mi-yhtiön pääkonttoriin tunkeutuneet tai siltaväli-
kohtaukseen osallistuneet vapautettiin tuomioistaan.

4.
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Ydin alkaa muotoutua

Pakkanen nipisteli mukavasti poskipäissä ja merel-
tä puhaltava tuuli jäädytti ripset, kun Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistys kokoontui vuoden 
1948 vuosikokoukseensa 8. helmikuuta Valion 
meijerille. Kokous alkoi agronomi E. Syrjäsen ja 
muiden Valion johtomiesten opastuksella meije-
ritoimintaan, jonka jälkeen toimittajat nauttivat 
osuuskunnan tarjoaman lounaan. Paikalle saapu-
neet 32 jäsentä aloittivat kokouksen kylläisinä ja 
tyytyväisinä. Yksi syy tyytyväisyyteen oli vuoden 
alkupuolella aikaan saatu muutos sopimukseen 
normaalivälikirjasta liiton ja Sanomalehtien Liiton 
välillä. Muutos toi palkkajärjestelyihin kaksi mini-
miluokkaa, joista toinen koski vanhemman, itsenäi-
sesti työskentelevän toimittajan vähimmäispalkkaa.

Kokous alkoi tavanomaiseen tapaansa, ja kokouk-
sen päätettyä erinäisistä talouskysymyksistä, arpa-
jaisista ynnä muusta, puheenvuoro siirtyi toimittaja 
Eino Hulkolle, joka piti alustuksen aiheesta "Nuoret 
toimittajat tarvitsevat koulutusta, vanhat tietojensa 
ja taitojensa parantamista". Sen jälkeen kokous vel-
voitti hallituksen asettamaan kolmihenkisen toimi-
kunnan ajamaan asiaa alustuksen mukaisesti,  ja niin 
toimikunta aloitti työskentelyn maan ensimmäisten 
toimittajakurssien järjestämiseksi. Tämän jälkeen 
kokous jatkoi kokoontumalla Rautatalon kerho-
huoneeseen Karjapohjolan tarjoamalle päivälliselle.

Näin alkoi yksi Pohjois-Suomen Sanomalehtimies-
yhdistyksen ydintoiminnoista eli koulutus. Yhdis-
tys oli maan lehtiyhdistyksistä ensimmäinen, joka 
aloitti jäseniensä säännöllisen koulutustoiminnan.

Seuraavassa kokouksessa hiottiin kurssisuunnitel-
maa. Yhdistyksen alueella toimivien sanomalehtien 
mukanaoloa pidettiin tärkeänä,  ja yhdistys järjestikin 
yhteisen neuvottelutilaisuuden. Sanomalehtien tuen 
lisäksi yhdistys sai avustuksen myös liitolta. Kaikista 
tärkeintä kurssien onnistumiselle oli kuitenkin laa-
dukas koulutus. Toimittaja Akseli Routavaara edusti 
tuona aikana maan pätevintä tutkijaa sanomalehti-
tekniikassa. Muu koulutusmateriaali tuki tätä aihetta.

Toimittaja Akseli Routavaara liittyi Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistyksen jäseneksi alku-
peräisellä nimellään Aksel Rosvall samana päivänä 
kun yhdistys perustettiin. Hän työskenteli tuolloin 
Kaiussa ja myöhemmin Liitossa, Perä-Pohjassa, 
Pohjolan Sanomissa, Kalevassa, Keskisuomalaisessa 
ja Sisä-Suomessa. Rosvall suomensi nimensä Ak-
seli Routavaaraksi, ja sillä nimellä hänet toimitta-
japiireissä tunnettiin, kun hän sodan jälkeen kiersi 
opettamassa journalismia eri yhdistysten kursseilla.

Routavaara kirjoitti alan ensimmäisen oppikirjan 
Minusta tulee toimittaja - alkeistietoa sanomaleh-
tialalta, joka julkaistiin vuonna 1944. Teos oli ensim-
mäinen suomenkielinen sanomalehtialaa käsittelevä 
opaskirja. Lyhyen humoristisen aloituksen jälkeen 
Routavaara määritteli sanomalehden: ”Sanomalehti 
on koneellisesti monistettu julkaisu, joka ilmestyy 
samannimisenä säännöllisin väliajoin, kyllin tihein, 
jotta se voi katkeamattomasti seurata yleisesti mie-
lenkiintoisia päiväntapahtumia ennen kaikkea uutis-
ten muodossa rajoituksitta mahdollisimman monelta 
alalta sekä joka on kaikkien sitä haluavien saatavissa.”

Routavaara kävi teoksessaan perusteellisesti läpi sa-
nomalehden teon huomioiden eri fontit, toimituk-
sen työnjaon ja niin edelleen. Loipa hän katsauksen 
haastatteluun jo loistoaikansa eläneenä sanomalehti-
kirjoittelun muotona. Tähän syynä oli Routavaaran 
mielestä haastattelun väärinkäyttö, ja väärinkäyttäjil-
lä hän tarkoitti haastateltavia. Routavaara kirjasi kir-
jaansa muun muassa erään amerikkalaisen toimit-
tajan kokemuksen tämän päästyä haastattelemaan 
Mussolinia. Toimittaja astui Mussolinin työhuo-
neeseen ja Mussolini sanoi: ”Kirjoittakaa kysymyk-
senne ja jättäkää minulle, niin saatte vastauksen 
huomenna”. Toimittaja kirjoitti nopeasti kolmisen-
kymmentä kysymystä ja palasi seuraavana päivänä. 
Mussolini sanoi: ”Niin. Kolmestakymmenestä kysy-
myksestänne on vain kahdella mielenkiintoa. Toi-
seen niistä vastaan: kyllä, toiseen: ei.” Kun toimittaja 
näytti pettymyksensä, Mussolini tokaisi, ettei tämä 
ansaitse toimittajan nimeä, jos ei tuon perusteella 
saa aikaiseksi kolmentuhannen sanan haastattelua.

Kirja oli perusteellinen ja käytännönläheinen, mut-
ta Routavaara oli aikansa lapsi, mitä tuli hänen kä-
sityksiinsä esimerkiksi naistoimittajista. Hän nosti 
kirjaansa muun muassa saksalaistoimittajan näke-
myksen, että naissukupuolen luontainen uteliaisuus 
oli tarpeen journalistisessa toiminnassa ja että yli-

•	 Kouluttajana	maan	ensim-
mäisen	toimittajaoppaan	
kirjoittaja!
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päätään naisilta oli vaikea suojella salaisuuksia. 
Routavaara myös siteerasi amerikkalaista toimitta-
jaa, jonka mielestä naiset olivat sopivampia kirjoit-
tamaan mielikuvituksen kuin tosiasioiden pohjalta.

Mutta kirjoittaessaan sanomalehtialan, tai tä-
män päivän termillä journalismin, vaativuudes-
ta Routavaaran ajatukset ovat yhä ajankohtaiset: 

”Sanomalehtiala on myös ammattina vaativa. Työ-
ajan epäsäännöllisyys, tehtävien runsaus, päivästä 
päivään tapahtuva kiihkeä ja jännittynyt myötä-
eläminen kunkin ajankohdan uutissadossa - kaik-
ki tuo vaatii sekä ruumiillista että henkistä kestä-
vyyttä. Suotta ei Bismarck aikanaan sanonut, että 
on helpompi tehdä hyvästä sanomalehtimiehes-
tä valtiosihteeri kuin tusinasta salaneuvoksesta 
löytää yhtään ainoaa hyvää sanomalehtimiestä.”

 PSSY:n ensimmäiset koulutukset järjes-
tettiin talven kynnyksellä 30.-31. lokakuuta 1948, 
ja ne olivat heti menestys: osallistujia oli yhteensä 
57. Lisäksi  yhdistys pani merkille, että kurssilai-
set osallistuivat useille eri luennoille yhden sijaan. 
Niinpä vuosikokous toivoi kursseja järjestettävän 
jatkuvasti. Eino Hulkko laati ohjelmasuunnitelman 
kursseja varten ja yhdistys anoi liitolta kurssiavus-
tusta koulutuksen pitämiseksi seuraavana vuonna.

Vastaus oli kuitenkin sillä kertaa kieltävä, koska 
muutkin alueyhdistykset halusivat kouluttaa jäse-
niään eikä liitolla ollut resursseja tukea kaikkien 
yhdistyksien järjestämiä koulutustilaisuuksia. Poh-
jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen pio-
neeritoiminta oli huomattu siis muuallakin maas-
sa. PSSY:n järjestämästä kurssista kiiri hyvä sana 
myös niin, että toimittaja Routavaara sai koulut-
taa sanomalehtitekniikassa muitakin yhdistyksiä.

Seuraava vuonna yhdistys anoi ja sai liitolta avus-
tusta. Niin toiset toimittajakurssit järjestettiin 
4.-5. marraskuuta 1950. Kurssilla luennoivat toi-
mittaja jälleen Akseli Routavaara Helsingistä, 
lehtori Reino Routavaara, varatuomari Urho Ris-
tiluoma ja toimittaja Arvi Turkka. Kurssille osal-
listui kolmisenkymmentä toimittajaa paitsi Ou-
lusta, myös Kemistä, Raahesta ja Ylivieskasta.

 Yhdistys aloitti uuden, sodanjälkeisen vuo-
sikymmenen aikomuksenaan myös ylittää valtioiden 
rajoja. Ensimmäiseksi yhdistys tähysi sen toimin-
ta-alueen länsipuolelle eli  Tornionjoen yli ja merkitsi 
vuoden 1950 toimintasuunnitelmaan lyhyesti ja yti-
mekkäästi ”kanssakäyminen Ruotsiin”. Tarkoituksena 
oli siis vierailla länsinaapurissa, mutta suunnitelmat 
muuttuivat ruotsalaistoimittajien siirrettyä vierailua. 
Niinpä Ruotsin-reissu muuttui matkaksi Kemiin, 
jossa helluntaina 28.-29. toukokuuta 1950 joukko toi-
mittajia tutustui kaupungin eri teollisuus- ynnä mui-
hin laitoksiin. Kemi kelpasi myös ruotsalaistoimitta-
jille, joita tutustumismatkalle osallistui 30 henkilöä.

Alkuperäisen suunnitelman mukainen retki toteu-
tui seuraavana vuonna. Matka alkoi 12. toukokuuta 
Rovaniemen Pohjanhovissa järjestetyllä yleisöjuh-
lalla, joka toimi seuraavat kaksi päivää kestäneen 
Pohjois-Ruotsin vierailun alkusoittona. Varsinainen 
matka alkoi Rovaniemeltä linja-autolla, joka poimi 
oululaisia ja kemiläisiä toimittajia kyytiin Kemissä. 
Kaiken kaikkiaan matkaan osallistui 37 henkilöä.

5.
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Kiinteistökauppoja ja työehtoneuvotteluja

Samana vuonna kun Suomen viimeinen Neuvosto-
liittoon toimittama sotakorvausjuna kolkotteli Vai-
nikkalan raja-aseman ohi itään vuonna 1952, Suomi 
käänsi katseensa länteen. Tämä näkyi muun muassa 
samana vuonna Helsingissä järjestetyissä kesäolym-
pialaisissa ja Suomen Neidon Armi Kuuselan kruu-
naamisena Miss Universumiksi. Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistyksessä uuteen suuntautu-
minen oli alkanut jo edellisenä vuonna, yhdistyksen 
30. toimintavuotena. Tuolloin merkkitapaus oli pit-
käaikaisen haaveen toteutuminen eli Kesäranta-ton-
tin ostaminen Kellon Kiviniemestä. Yhdistys oli 
pohtinut jo liki parin vuosikymmenen ajan sen varo-
jen sijoittamista juuri kesämökkiin tai muuhun vas-
taavaan kiinteistöön. Hallitus oli tutustunut muun 
muassa Niskassa myytävään kesämökkiin ja käynyt 
katsastamassa Oulujärven "rantamia sopivan maapa-
lan saamiseksi". Oulunsalossa olisi ollut tarjolla yh-
den hehtaarin tontti, jolla oli valmis rakennus. Hinta 
vain oli liian kova, 650 000 markkaa. Hanketta oli vii-
västyttänyt lisäksi jatkuva rahan arvon aleneminen.

Pitkä etsintä sai päätöksen vuoden 1951 alussa, kun 
yhdistykselle tarjottiin Kesäranta-nimistä paikkaa. 
Kauppakirjat allekirjoitettiin 6. kesäkuuta 1951, ja 
kaupasta koituisi iloa jäsenistölle vuosikymmenien 
ajan.

Tontti oli puolen hehtaarin maa-alue, joka sijaitsi 
meren rannalla, ja sillä oli kolmihuoneinen asuin-
talo ja sauna. Yhdistys teki kaupat tontin omista-
neiden kansakoulun taloudenhoitaja Viljo Taskilan 
ja hänen puolisonsa kanssa 600 000  markan hin-
nasta. Yhdistys maksoi käteisellä 350 000 markkaa 
ja otti vastatakseen 250 000 markan kiinnityslai-
nan. Lainan rahoittamiseksi yhdistys anoi läänin-
hallitukselta rahankeräyslupaa, jonka lääninhalli-
tus myönsikin. Vuoden 1951 loppuun mennessä 
keräys oli tuottanut 247 000 markkaa - Oulun ja 
Pohjois-Suomen liike-elämä oli myötämielinen yh-
distyksen tonttihankkeelle. Myös irtaimistoa saa-
tiin lahjoituksina, ja niin syyskesällä 1951 yhdistys 
pitikin tupaantuliaiset "liikemaailman pomoille".

Kesäranta osoittautui kelpo hankinnak-
si jo ensimmäisenä kesänä, jolloin mökki-
käyntejä kirjattiin yhteensä 167 kappaletta.1952
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 Jos vielä neljäkymmentäluvun lopussa 
olikin iloittu normaalivälikirjasopimuksesta, vuo-
sikymmenen vaihduttua hymyt olivat hyytyneet, 
sillä kaikissa lehtitaloissa ei sitä noudatettu. Yhdis-
tys oli kiinnittänyt tähän huomiota heti 30. toimin-
tavuotenaan, kun palkkauskysymystä kritisoitiin 
voimakkaasti Rovaniemellä pidetyssä vuosikoko-
uksessa. Kokous asetti kolmihenkisen toimikunnan 
laatimaan päätöslauselmaa. Toimikunta lähetti laa-
timansa ponnet sekä liittoon että julkaistavaksi Sa-
nomalehtimieheen. Vuosikokouksen näkemyksen 
mukaan "sanomalehtitoimittajan aseman turvaami-
seksi ei ole enää muuta keinoa kuin pikainen työ-
ehtosopimuksen aikaansaaminen." Näiden toimien 
taustalla oli edelleen lehtitalojen haluttomuus ja 
suoranainen piittaamattomuus noudattaa normaa-
livälikirjan palkkapykäliä. Tämä oli johtanut myös 
toimiin, kun liitto oli samana vuonna asettanut La-
pin Kansan toimitusvakanssien haun saartoon, kos-
ka lehti rikkoi jatkuvasti normaalivälikirjaa useilla 
eri tavoilla. Lapin Kansa ei ollut ainoa, vaan nor-
maalivälikirjaa rikottiin yleisesti vasemmistolehtiä 
lukuun ottamatta. Palkkaa maksettiin vähemmän 
kuin normaalikirjassa oli minimipalkaksi määritelty 
ja toimittajien lomia lyhennettiin vastoin sopimusta.

Närkästystä lisäsivät myös vuoden 1950 neuvottelut 
Sanomalehtien Liiton kanssa. Neuvottelukosketus 
saatiin, mutta se osoittautui kevyeksi. Kustantajapuo-
li vaati aiemman kahden vuoden harjoittelun sijaan 
neljän vuoden harjoitteluaikaa ja tarjosi useidenkin 
tapaamisten jälkeen toimittajien mielestä aivan liian 
pieniä minimipalkkoja. Liiton hallituksessa raivos-
tuttiin ja ilmoitettiin niin selväsanaisesti, jolloin 
tällaiseen ei suostuta, että työnantajapuoli katkaisi 
neuvottelut. Samaan aikaan kuitenkin Sosiaalidemo-
kraattinen Sanomalehtimiesliitto onnistui saamaan 
jäsenilleen parannuksia sekä työ- että palkkasuhtei-
siinsa. Tämä antoi myös porvarillisille toimittajille 
lisäpontta jatkaa Sanomalehtien Liiton painostusta.

Yhtenä vaihtoehtona väläytettiin lakkoa. Lisäksi 
osa liiton toimittajista jälleen uskoi työehtosopi-
musasian ratkeavan liittymällä SAK:n jäseneksi, 
jollaisia sosiaalidemokraattiset toimittajat jo olivat. 
Jäsenet halusivat järjestää asiasta jäsenäänestyk-
sen, mutta hallitus vastusti. Kysymys oli poliittisesti 
vaikea. Myös työvaliokunta komppasi hallituksen 
kantaa toteamalla, että äänestyksestä ei olisi mi-
tään hyötyä ajankohtaisten sopimusneuvottelujen 
kannalta, koska uudelleen luotua keskusteluyh-
teyttä ei haluttu vaarantaa. Jäsenäänestyksestä luo-
vuttiin hallituksen äänestettyä sitä vastaan 12-3. 

Seuraavan vuoden vuosikokous kuitenkin antoi 
huomautuksen hallitukselle jäsenäänestyksen lai-
minlyönnistä. Kokous totesi, että hallitus oli syyllis-
tynyt muodolliseen virheeseen, joka horjutti liiton 
arvovaltaa. Kokous silti totesi myös erikseen, että 
huomautus ei ollut hallituksen epäluottamuslause.

SAK:n mahdollinen jäsenyys herätti tunteita eri-
tyisesti porvarillisten toimittajien keskuudessa, 
koska SAK miellettiin sosialistiseksi järjestöksi. Pe-
lättiin, että toimittajat hylkäävät liiton joukolla, jos 
keskusliitto vaihdetaan. Asia ratkesi vuonna 1953 
järjestettyyn jäsenäänestykseen, jossa vain 26,6 
prosenttia äänestäneistä oli SAK:n kannalla. Liit-
to siis jatkoi Henkisen Työn Keskusliiton jäsenenä.

Palkkaneuvottelut saatiin joka tapauksessa val-
miiksi vuonna 1951 kaikkia osapuolia tyydyttä-
vällä tavalla. Sopimukseen yhtyi myös vuonna 
1946 perustettu Maalaisliiton Lehdistö ry. Koska 
normaalivälikirja oli vain suosituksen luonteinen, 
liitto seurasi erilaisilla kyselyillä lehtitalojen mak-
samia palkkoja. Seuraavana vuonna liiton tekemä 
kysely paljasti, että työnantajat maksoivat mini-
mitasoa alempia palkkoja aivan yleisesti. Liitto ke-
hotti Sanomalehtien Liittoa korjaamaan epäkoh-
dat työrauhan säilymiseksi. Kustantajaliitto käänsi 
keskustelun toisinpäin ja moitti muutamaa toimit-
tajaa sopimusrikkomuksista muun muassa irtisano-
misajoissa. Alipalkkausta  perusteltiin muun muassa 
työntekijän sivutoimisuudella, vuorotyöstä kieltäy-
tymisellä, alkoholin vaikutuksella työhön sekä sillä, 
että joku toimittajista antoi uutisia muille lehdille.

Normaalivälikirjan noudattaminen - tai oikeastaan 
sen noudattamattomuus - sai myös Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistyksen ryhtymään toi-
miin helmikuussa 1952. Yhdistys kääntyi kirjeellä 
kahdeksan alueellaan toimivan lehtiyhtiön ja Maa-
laisliiton Lehdistö ry:n puoleen. Kirjeessä yhdistys 
toivoi palkkauksen järjestyvän normaalisopimuk-
sen eli "gentlemannisopimuksen", kuten sitä nimi-
tettiin, mukaisesti. Tilannetta seurattiin ja vuoden 
aikana saatujen tietojen mukaan se kohentuikin, 
joskin vain minimitasolle. Lapin Kansan saarto 
jatkui, koska yhtiö ei ollut vastannut PSSY:n lähet-
tämään tiedusteluun sopimuksen soveltamisesta.

 Viisikymmenluvun uudet tuulet jatkoivat 
puhaltamistaan, kun yhdistys järjesti kokouksensa 
ensimmäistä kertaa maaseudulla. Vuoden 1953 vuo-
sikokouksessa Haukiputaan Martinniemessä yhdek-
sän vuotta puheenjohtajana toiminut Vilho Mäkipu-
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ro luovutti nuijan Arvi Turkalle. Yhdistys vastaanotti 
myös vieraita, kun pohjoisruotsalaiset toimittajat 
saapuivat vastavierailulle Ouluun helluntain pyhi-
nä. Vierailijoita oli niin paljon - yhteensä 55 hen-
kilöä - että yhdistys päätti vierailun menestyksestä 
huolimatta rajoittaa jatkossa niiden lukumäärää. 
Länsinaapurin toimittajia kuljetettiin Merikosken ja 
Pyhäkosken voimalaitoksiin sekä Typpi-yhtiön teh-
dasalueelle reippaita illallistanssiaisia unohtamatta.

Samana vuonna järjestölliset suhteet Lapin Kansaan 
normalisoituivat lehden annettua pyydetyn selvi-
tyksen toimittajiensa palkkaoloista. Liitto kuitenkin 
rankaisi Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-
sen esityksestä lehden päätoimittajaa ja toimitussih-
teeriä, koska he olivat liittyneet lehden palvelukseen 
saarron aikana. Heidät erotettiin liitosta määräaikai-
sesti vuoden 1954 loppuun saakka. Palkka-asioiden 
hoito kohentui liiton palkattua oman asiamiehen-
sä, jolla epäilemättä riitti työnsarkaa myös liiton 
pohjoisen jäsenyhdistyksen alueella. Niiden hoita-
misen lisäksi asiamies otti vastuulleen myös muita 
huolia. PSSY:n alueella myös eläkejärjestelyt olivat 
huonolla tolalla: liiton kyselyn mukaan toimittajien 
eläkejärjestelyt olivat kunnossa vain yhdessä lehti-
talossa. Vuonna 1955 liitto saikin aikaiseksi uuden 
normaalivälikirjan. Sen yleisiä palkkanormeja nou-
datettiinkin PSSY:n alueella pääsääntöisesti hyvin, 
mutta ikä- ja sunnuntailisät sekä ylityökorvaukset 
maksettiin vain harvoille. Jäsenistö ei kuitenkaan 
valittanut alipalkkauksesta eikä myöskään ollut ak-
tiivinen liiton tiedustellessa palkkoja. PSSY:n alueen 
toimittajien vastausprosentti oli alhaisempi (36 pro-
senttia) kuin koko maassa (44 prosenttia). Samaan 
aikaan PSSY:n jäsenmäärä ylitti 70 henkilön rajan.

 Sopimusneuvottelut hieman tasaantui-
vat vuosien 1951 ja 1956 välisenä aikana, koska 
valtio oli vakauttanut hinnat ja palkat. Syynä oli 
Korean sota, joka oli kuumentanut talouselämää 
ja nostanut hintoja nopeasti. Toimi tasapainot-
ti etujärjestöjen välisiä ristiriitoja, joskin taus-
talla vaikuttaneet paineet purkautuivat vuoden 
1956 yleislakkona, joka alkoi samana päivänä kun 
Urho Kekkonen astui virkaansa eli 1. maaliskuuta.

Vakauttaminen oli tarjonnut muutamien vuosien 
hengähdyshetken 1940-luvun lopulta saakka käy-
tyjen palkkaneuvottelujen ja -kehityksen kilpajuok-
suun: ennen vakautustoimia, kun sopimus oli saatu 
allekirjoitettua, hinnat olivat ehtineet jo ponkaista 
uusiin korkeuksiin ja toimittajat jatkoivat palkka-
kuopassa rämpimistään. Tämä lyhyt hengähdystau-

ko oli tulossa päätökseen vuonna 1954, jolloin alkoi-
vat  levitä myös huhut palkka- ja hintasäännöstelyn 
lopettamisesta. Liitossa alettiin varautua tulevaan 
vääntöön sopimusehdoista, ja tällä kertaa tärkeäksi 
tavoitteeksi nousi ikälisien saaminen. Huhtikuussa 
1955 allekirjoitettiin uusi normaalivälikirja, johon 
kyllä saatiin ikälisät uutena asiana, mutta muutoin 
se sisälsi vain pieniä parannuksia, kuten vähimmäis-
palkkojen kohoamisen. Heikennyksiä oli esimerkiksi 
harjoitteluajan pidentäminen kolmeen vuoteen enti-
sestä kahdesta. Työväenlehdissä harjoitteluaika oli 
2,5 vuotta. Lisäksi sopimuksen suositusluonteisuus 
pudotti toimittajia yhä pahempaan palkkakuoppaan.

Tämä uusi normaalivälikirja myös jakoi maan 
toimittajat kahteen eri kastiin. Helsinkiläiset toi-
mittajat sijoitettiin omaan palkkaluokkaansa ja 
pohjoissuomalaiset toimittajat tiputettiin 2. palk-
kaluokkaan. Tämä heikensi PSSY:n alueen toi-
mittajien palkkausta. Tämä luonnollisestikin ai-
heutti erilaisia toimia asian korjaamiseksi, mutta 
pohjoissuomalaiset toimittajat pysyttelivät kakkos-
palkkaluokassa seuraavalle vuosikymmenelle saakka.

 Vuoden 1956 yleislakon seurauksena val-
tion virkamiesten palkat nousivat jopa 20 prosenttia. 
Esimerkiksi oppikoulujen lehtorien palkat nousivat 
indeksikorotuksineen jopa yli 30 prosenttia. Toimit-
tajien palkkapussissa korotus näkyi kahdeksan pro-
sentin nousuna,  eli journalistit kituuttivat yhä palkka-
kuopassa: laskelmien mukaan toimittajien palkkoihin 
olisi pitänyt saada vielä noin 28 prosentin lisäys, jot-
ta palkka olisi ollut samalla tasolla lehtorien kanssa.

Lokakuussa 1956 toimittajien palkkasopimus sanot-
tiin irti. Neuvotteluihin tuotiin mukaan sunnuntai-
työkorvaus, joka jo taattiin toimihenkilöille lailla, 
ja lisäksi sitä oli maksettu kirjapainojen väelle. Poh-
joissuomalaisilla toimittajilla ei ollut neuvotteluis-
sa omaa edustajaa, vaan neuvotteluja kävivät Axel 
Grönvik ja Heikki Vuorinen, Helsingin Sanoma-
lehtimiesyhdistyksen Vilho Toivari ja Jouko Ruot-
salainen, kuopiolainen toimittaja Kalle Nuutinen ja 
turkulainen Aake Jermo. Sosiaalidemokraattiset toi-
mittajat kävivät samalla omia palkkaneuvottelujaan.

Neuvottelut takkusivat, ja vuonna 1957 liitto al-
koi selvittää työtaistelun mahdollisuuksia. Lakkoa 
kannatti 81,1 prosenttia vastanneista. Ongelmana 
oli kuitenkin raha: yhdistysten varat lakkoavus-
tuksiin olivat vähäiset. Esimerkiksi Satakunnan ja 
Keski-Suomen yhdistyksillä oli varoja kymmenen 
päivän lakkoon. Turussa harkittiin pankkilainaa ja 
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Keski-Pohjanmaalla toivottiin sovintoa. Huonon 
taloustilanteensa takia liitolla ei ollut muuta vaih-
toehtoa kuin hyväksyä neuvotteluissa välittäjänä 
toimineen liiton entisen puheenjohtaja Onni Kos-
kikallion kompromissi huhtikuussa 1957. Aikaan-
saatu sopimus oli yhä normaalivälikirja, jota vain 
suositeltiin noudatettavaksi. Pohjois-Suomessa pe-
tyttiin, koska palkkaluokka-asia ei edennyt lainkaan.

Uusi sopimus lyhensi työaikaa. Työjaksoksi mää-
riteltiin kaksi viikkoa, jonka kuluessa työaika sai 
olla enintään 88 tuntia. Myös ylityö- ja sunnun-
taikorvaukset otettiin sopimukseen. Uutta oli-
vat virkamatkojen matkakorvaukset ja yksimie-
lisyys tarpeesta kehittää toimittajien eläketurvaa.

Vuonna 1957 PSSY otti kantaa voimassa olevaan nor-
maalivälikirjaan, joka yhä edelleen oli suosituksen 
luontoinen. Yhdistyksen edustajat toistivat liiton vuo-
sikokouksessa vastineen, jossa sanottiin: ”että yhdis-
tyksen käsityksen mukaan ei jäsenkunnan palkkaus- 
ja työoloja saada varmalle ja turvalliselle pohjalle 
ennen kuin nykyisen suositusluontoisen normaa-
livälikirjan tilalle on saatu molempia sopijapuolia 
sitova työehtosopimus”. Asian hoitaminen tiedettiin 
kuitenkin vaikeaksi myös pohjoisessa, joten yhdis-
tykseltä riitti ymmärrystä ja tukea liiton johdolle. 
Edellytyksenä kuitenkin oli, ettei ”vastaisia sopimuk-
sia tehtäessä pohjoissuomalaisten lehtimiesten etuja 
käytetä ’uhrilampaana’ sopimukseen pääsemiseksi”.

Suomi on pitkä maa ja välimatkat olivat 1950-luvulla 
epäilemättä myös henkisesti pidempiä kuin nykyään. 
Matkustusmukavuus-sanaa tuskin oli. Tilanne oli 
sama myös PSSY:n laajalla alueella, missä toimitta-
jilla oli sijainnistaan riippuen erilaiset työolot. Ti-
lanteiden erilaisuus purkautui alkuvuodesta 1957, 
kun yhdistys vastaanotti ”Lapin sanomalehtimies-
ten” allekirjoittaman kirjeen, jossa allekirjoittaneet 
ilmoittivat perustaneensa Lapin sanomalehtimie-
het -nimisen yhdistyksen Rovaniemellä 20. tam-
mikuuta 1957. Ilmoitus oli lähetetty myös liittoon, 
johon yhdistyksen oli tarkoitus liittyä sen irrottau-
duttua PSSY:stä. PSSY antoi liiton pyynnöstä  lau-
sunnon, että sillä ei ollut mitään Lapin sanoma-
lehtimiesten perustamista vastaan, mutta että se 
kuitenkin epäili Lapin sanomalehtimiesten toimin-
taelinvoimaa. Hanke kuivuikin hiljalleen kokoon.

 Uutta sopimusta alettiin jälleen neuvotella 
kesällä 1958. Neuvottelut olivat vaikeat: palkkavaa-
timukset vaihtelivat 12,5 ja 20 prosentin korotusten 
välillä työnantajapuolen tarjotessa neljää prosent-
tia. Asenteet olivat molemmin puolin jyrkkiä, joten 
neuvottelut katkesivat. Liitto oli selvittänyt lehtien 
ilmoitus- ja tilaustuloja ja verrannut niitä toimitus-
kustannuksiin ja todennut, että lehtien tulot olivat 
kasvaneet moninkertaisesti niihin verrattuna. Lak-
kovalmiutta oli nostettu ja nyt sillä voitiin uhata.

Toukokuun lopussa 1958 liitto esitti TVK:n suos-
tumuksella uhkavaatimuksen kustantajaliitoille, 
työriitojen sovittelijalle ja sosiaaliministeriölle. 
Työtaistelun piirissä olisi 550-600 toimittajaa. Lak-
koavustukset oli tarkoitus maksaa kolmannelta 
lakkoviikolta alkaen ja niin, että perheelliset saisi-
vat lapsiluvun mukaan määritettyä tukea. Sanoma-
lehtien Liitto yritti uhitella ja leimasi lakkotoimet 
laittomiksi, mutta neuvottelutulos saatiin kesä-
kuussa. Minimipalkkoja kahdeksan prosenttia nos-
tava sopimus oli voimassa vuoteen 1959 saakka. 
Normaalivälikirjan uusimisesta neuvoteltiin myös 
vuoden 1958 lopussa, ja neuvotteluissa saavutettu 
sopimus oli voimassa vuoteen 1962 saakka. Nor-
maalivälikirja oli kuitenkin yhä vain suositusluon-
teinen, mikä närästi ammattikuntaa ja sen liittoa.

 Suomi yhteiskuntana saattoi alkaa kään-
tyä 1950-luvulla länteen, mutta suomalainen sa-
nomalehdistö eli pysähtyneisyyden aikaa. Taakse 
jääneet sotavuodet olivat kurittaneet lehdistöä sen-
suurilla ja materiaalipulalla, kuten paperisäännös-
telyllä. Stalinin kuoleman jälkeen vuonna 1953 
alkaneet niin sanotut suojasään vuodet antoivat toi-
mittajille hieman lisää liikkumatilaa, mutta vain vä-
hän itsesensuurin korvatessa varsinaisen sensuurin.

Sensuurin lisäksi ala yritti tulla toimeen sotaa edel-
tävän ajan välineillä ja säännöstellyllä paperilla. 
Paperisäännöstely tiesi vähäisempiä palstatiloja. 
Pienemmissä lehdissä turvauduttiin jopa vanhaan 
saksijournalismiin eli sanomalehden täyttöön lai-
naamalla uutisia muista lehtiä ja julkaisemalla vi-
ranomaistiedotteita. Lisäksi toimittajien boheemi 
työtapa eli työ- ja vapaa-ajan yhteen nivoutuminen 
ja runsas alkoholin käyttö vaikuttivat työhön. Tule-
va uusi vuosikymmen kuitenkin muuttaisi sekä yh-
teiskuntaa että journalismia täysin uuteen suuntaan.
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Kultaisen kuusikymmentäluvun 
hajanainen alku

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 40. 
toimintavuosi eli vuosi 1961 ei alkanut hilpeillä juh-
lilla, vaan vierailulla hautausmaalle, kun yhdistyksen 
edustajat kävivät laskemassa kukkalaitteet perustaji-
en Kustaa Hautamäen, Eino J. Krekelän ja viimei-
simpänä vuonna 1960 ajasta ikuisuuteen siirtyneen 
August Korhosen haudoille. Pohjoissuomalaiset toi-
mittajat jatkoivat kitkuttamistaan palkkakuopassa ja 
olivat yhä uupuneita 1950-luvun lopulla käydyistä 
neuvotteluista. Samana vuonna alkaneet uudet neu-
vottelut pantiin yhdistyksessä merkille toteamalla, 
että tällä kertaa liitto ei edes katsonut tarpeelliseksi 
ottaa mukaan neuvotteluihin Pohjois-Suomen siirtä-
mistä takaisin 1. palkkaluokkaan. Yhdistystä kuiten-
kin piristi Oulu Osakeyhtiön 25-vuotisjuhliensa yh-
teydessä lahjoittama 200 000 markan summa PSSY:n 
koulutus- ja opintotoimintaan.

PSSY:ssä oltiin siis enemmän tai vähemmän hajalla, 
mutta tilanne oli sama koko ammattikunnassa, sillä 
koko journalistikunta oli jakautuneena eri etujärjes-
töihin. Suomen Sanomalehtimiesten Liitto kuului 
TVK:hon, kaksi vasemmistolaista liittoa SAK:hon ja 
yksi SAJ:hin. Freelancerit olivat järjestö- ja sopimus-
kunnan ulkopuolella. Päälle alkoi kuitenkin vyöyrä 
uusi vuosikymmen, josta muodostuisi monella tapaa 
vedenjakaja niin sosiaali-, kulttuuri- kuin yhteiskun-
nallisessa historiassa.

Palkkakalleusluokka hiersi edelleen. Vuoden 
1963 vuosikokous vetosi ”vakavasti Suomen Sa-
nomalehtimiesten Liiton hallitukseen esittäen 
viipymättömiä toimenpiteitä palkkauksen kalle-
usluokituksen saattamiseksi voimassa olevan lain 
mukaiselle kannalle.” Vetoomus ei kuitenkaan joh-
tanut mihinkään kevään neuvotteluissa, joten jäse-
net Eino Hulkko, Olavi Keinänen ja Lauri Knuuti 
pyysivät PSSY:n hallitusta kutsumaan koolle ylimää-
räisen kokouksen, joka pidettiin helatorstaina 1963. 
Palkkaneuvottelukunnan jäsen Juhani Tervo luon-
nehti yhdeksänkierroksisen ja 42-tuntisen ”jauha-
misen antaneen Pohjois-Suomelle laihan tuloksen”.

Kustantajat olivat vastustaneet Pohjois-Suomen kal-
leusluokan tarkistusta sinnikkäästi, aina kuudennel-
le neuvottelukierrokselle saakka. 22. maaliskuuta he 
myönsivät Pohjois-Suomelle viiden prosentin koro-
tuksen kakkospalkkaluokan päälle. Neuvottelijat ei-
vät kuitenkaan kiirehtineet hyväksymään ehdotusta, 
sillä ykköspalkkaluokan eli käytännössä Helsingin 

ja kakkospalkkaluokan ero oli 12,5 prosenttia. Li-
säksi pidettiin tärkeänä, että kustantajat olivat luo-
puneet aiemmasta, jääräpäisestä nollakannastaan.

Seuraavalla kierroksella kustantajat vetivät kuiten-
kin viiden prosentin korotuksensa pois - vastoin rei-
lua neuvottelutapaa, kuten PSSY:ssä huomautettiin. 
Palkkaneuvottelukunnalla oli kuitenkin ässä hihas-
saan - se nimittäin aikoi jättää uhkavaatimuksen, 
minkä jälkeen ratkaisun löytäminen olisi kuulunut 
viralliselle sovittelijalle. Liiton hallitus oli kuitenkin 
eri mieltä neuvottelukunnan kanssa eikä myöntynyt 
uhkavaatimukseen. Neuvottelukunta koki jääneen-
sä yksin ja omiensa ajamana nurkkaan, missä piti 
”hintaan mihin tahansa säilyttää kasvonsa”. Silloin jo 
pelkän klausuulin ”kalleusluokitusta tutkivan komi-
tean mietinnön valmistuttua ryhtyvät liitot heti neu-
vottelemaan Pohjois-Suomen luokituksen tarkista-
misesta” saaminen päätepöytäkirjaan oli saavutus.

PSSY:n mielestä klausuuli velvoitti liittoa korjaa-
maan Pohjois-Suomen toimittajia koskevan vää-
ryyden. Yhdistys myös huomautti, että kaikissa 
työehto- ja palkkasopimuksissa Pohjois-Suomessa 
noudatettiin virallista paikkakuntaluokitusta, miksi 
ei siis myös toimittajien kohdalla, puhumattakaan 
syrjäseutulisistä, joita maksettiin Lapissa. Ylimää-
räinen kokous päätti esittää liitolle jyrkän vastalau-
seen vuoden 1963 palkkaneuvottelujen tuloksesta 
ja kehotti liittoa korjaamaan asian. Yhdistyksen 
mielestä oli tärkeää, että asia ratkaistaisiin ennen 
seuraavan kevään palkkaneuvotteluja, koska ky-
seessä ei ollut palkankorotus vaan vuosia - vuodesta 
1955 lähtien - kestäneen vääryyden oikaiseminen.

Kalleusluokka-asia ratkesi vuonna 1964 - samana 
vuonna kun Pohjois-Suomen Sanomalehtimies-
yhdistys isännöi ensimmäistä kertaa Suomen Sa-
nomalehtimiesten Liiton liittokokousta. Vuoden 
1964 palkkasopimukseen saatiin Pohjois-Suomen 
alueelle oma erityinen kalleusluokka 1. ja 2. kalle-
usluokkien väliin. Samana vuonna yhdistyksen jä-
senten määrä ylitti ensimmäistä kertaa 80:n rajan.

Vuonna 1965 lehtitoimittajat saivat ar-
vokkaan voiton palkkaneuvotteluissa, 
kun uutena asiana tuli hyväksytyksi yh-
dysmiesjärjestelmä, joka myöhemmin kehittyi luot-
tamusmiesjärjestelmäksi. Ensimmäiset yhdysmies-
vaalit PSSY:n alueella toimitettiin syyskuussa 1965.  

1961
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Ensimmäinen työehtosopimus solmitaan

Työntekijä- ja työnantajaosapuolten välinen suh-
de on ollut ja on yhä päättymätön sopimushippa.  
1960-luvulla se otti suunnan kohti työehtosopi-
musta suosituksen luonteisesta normaalivälikirjas-
ta. Samaan aikaan alkoi myös suomalaisen median 
murros monella eri tapaa. Sanomalehdistön keski-
näinen kilpailu johti etenkin pienten puoluelehti-
en häviämiseen, televisiotoiminnan kehittyminen 
synnytti uuden kilpailuasetelman printtimedian ja 
sähköisen median välillä ja myös jutun tekemisen 
tavat muuttuivat siirryttäessä niin sanotusta tulipa-
lojournalismista yhteiskunnallisesti painottuneisiin 
ja  asioita taustoittaneisiin uutisiin ja reportaasei-
hin. Tämä näkyi myös ammattiyhdistystoiminnas-
sa, jossa toimittajien ammattikunta alkoi muuttua 
professionaalisempaan suuntaan. Tästä yhtenä 
esimerkkinä mainittakoot työehtosopimukset, jot-
ka ensimmäisen kerran solmittiin nimenomaan 
1960-luvulla. Paremmat etuudet toivat mukanaan 
myös aiempaa selkeämpiä velvollisuuksia, mikä 
myös johti toimittajien ammattimaistumiseen.

Suomessa alkoi valtava rakenteellinen murros maan 
kehittyessä maatalousvaltaisesta yhteiskunnas-
ta teolliseksi. Syntyi voimakas muuttoaalto,  kun 
ihmiset Lapista tai Itä-Suomesta muuttivat maal-
ta kaupunkiin sekä Ruotsiin tai Etelä-Suomeen. 
Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat, jotka 
olivat tuohon aikaan teinejä ja nuoria aikuisia, ko-
kivat yhteiskunnallisen murroksen monella eri 
tapaa, kun Suomessakin syntyi erilaista liikehdin-
tää, kuten esimerkiksi opiskelijaliike, vasemmis-
toradikalismi ja liberalistinen ajattelu. Vuosikym-
menen lopulla alkanut viisipäiväinen työviikko 
lisäsi vapaa-aikaa, jota saattoi kuluttaa katsomal-
la kotitalouksissa hiljalleen yleistyviä televisioita 
vastikään vapautunutta keskiolutta nautiskellen.

Myös journalismi alkoi muuttua, kun niin sanottu 
bulkkijournalismi alkoi hiljalleen väistyä yhteis-
kunnallisemman ja tiedostavamman journalismin 
tieltä. Ennen kuusikymmentälukua toimittajat oli-
vat pääasiassa itseoppineita tai jonkin reportteri-
kurssin käyneitä. Lehdet saattoivat kouluttaa jonkin 
verran vaikkapa kielenhuollossa. Lehtiyhdistyksillä 
oli luonnollisestikin suuri rooli, esimerkiksi viisi-
kymmentäluvun lopulla Pohjois-Suomen Sanoma-
lehtimiesyhdistys kouli jäseniensä oikeinkirjoitusta 
selvittämällä pohjoissuomalaista paikannimistöä 

nimenomaan sen oikeinkirjoituksen kannalta. Li-
säksi PSSY koulutti jäseniään rikosuutisoinnista 
kutsumalla varatuomari A. Svanljungin kertomaan 
rikosuutisen käsittelystä lehdistössä vuonna 1957.

Suurempi muutos alkoi, kun myös valtio alkoi 
kouluttaa toimittajia. Käytännössä tämä alkoi, 
kun Yhteiskunnallinen korkeakoulu eli nykyinen 
Tampereen yliopisto muutti Tampereelle vuonna 
1960. Silloin alkoi toimittajakoulutus, joka kehitti 
journalistisia valmiuksia konkreettisesti. Toimit-
tajatutkinnon rinnalle kehittyi myös yhteiskunta-
tieteellisen tiedekunnan alainen lehdistö- ja tie-
dotusopin koulutuskokonaisuus. Ruotsinkielisiä 
toimittajia alettiin kouluttaa Svenska social- och kom-
munalhögskolanissa, ja Sanoma Oy perusti oman 
toimittajakoulunsa vuonna 1967. Vuosikymmenen 
lopussa myös Helsingin yliopistossa alkoi tiedotus-
opin opetus, joskin se keskittyi lähinnä viestintään.

Kuusikymmentäluku oli taitekohta myös ammat-
tikunnan kasvun kannalta. Toimittajien määrä oli 
kasvanut tasaisesti koko 1900-luvun alun, ja vuon-
na 1960 toimittajien määrä oli 2 800. Luku sisäl-
si sanomalehtitoimittajat ja kustannustoimittajat. 
Kymmenen vuotta myöhemmin vastaava luku oli 4 
732, joista naisia oli vajaa puolet eli 2 074. Luvut si-
sälsivät kuitenkin myös muita ammattiryhmiä, joten 
luku ei ole täsmällinen. Määrän laskemista 1960- ja 
1970-luvuilla hankaloittaa se, että tuolloin toimitta-
jat eivät olleet yhden ammattiliiton alaisia: sanoma-
lehtitoimittajat kuuluivat Suomen Sanomalehtimies-
ten Liittoon, aikakauslehtitoimittajat taas Suomen 
Aikakauslehdentoimittajain liittoon ja tv- ja radio-
toimittajilla oli oma liittonsa. Lisäksi liittojen ulko-
puolella oli iso joukko paikallislehtien toimittajia, toi-
mitusharjoittelijoita ja tietysti freelancertoimittajia.

Toimittajakunnan koostumus alkoi muuttua, kun so-
ta-aikana ja sen jälkeen syntyneet ikäluokat siirtyivät 
työelämään. Tämä toi alalle aiempaa enemmän nai-
sia, mikä alkoi hiljalleen tasapainottaa alan miehises-
ti painottunutta sukupuolijakaumaa. Lisäksi toimit-
tajien ammattikunta alkoi kasvaa määrällisesti, mikä 
johtui toimitushierarkian kehittymisestä, toimittajan 
ammatin eriytymisestä, sanomalehtien välisestä kil-
pailusta ja vuonna 1968 tapahtuneesta siirtymisestä 
viisipäiväiseen työviikkoon ja työajan rajaamisesta 
40 viikkotuntiin. Suomessa siirryttiin asteittain vuo-
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sina 1966-1970  viisipäiväiseen ja 40-tuntiseen työ-
viikkoon. Graafisella alalla viisipäiväinen viikko otet-
tiin täysimääräisesti käyttöön vuoden 1968 alusta.

 Naistoimittajien yleistyminen ajoittuu kuu-
sikymmentäluvulle, vaikka toki naisia oli nähty leh-
titoimituksissa jo aiemmin. Oulussa Kaiku-lehdessä 
aloittanut Hilkka Tukkimäki on muistellut kirjoit-
taneensa jo 1930-luvulla niin rikos-, urheilu- kuin 
onnettomuusuutisia. Muita vuosisadan alun yleis-
toimittajina toimineita naisia olivat muun muassa 
myös Uudessa Suomessa työskennelleet Anni Voi-
pio ja Maija Vuopa. He jäivät vielä tuolloin kuiten-
kin yksittäistapauksiksi, sillä toimituksissa oli usein 
tilaa vain yhdelle naistoimittajalle. Naisten määrä 
toimituksissa oli lähtenyt ensimmäisen kerran kas-
vuun toisen maailmansodan aikana miesten joudut-
tua rintamalle. Toisin kuin monella muulla alalla, 
sodan päätyttyä naistoimittajat eivät kuitenkaan 
jättäneet työtään vaan jatkoivat sitä, mikä oli mer-
kittävää toimittajakunnan kehittymisen kannalta.

Suomessa naistoimittajien määrä vuosisadan alussa 
oli ollut vähäinen verrattuna esimerkiksi Yhdysval-
toihin tai Kanadaan. Tämä johtui siitä, että angloa-
merikkalaisissa maissa naistoimittajien työkentät oli-
vat erilaiset kuin suomalaisilla kollegoillaan. Ensiksi 
mainitut työskentelivät todennäköisimmin erilaisten 
naisten palstojen toimittajina uutistoimitusten säi-
lyessä 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten 
ajan heidän ulottumattomissaan. Suomessa sen si-
jaan naistoimittajia palkattiin yleisreporttereiksi jo 
ennen ensimmäistä maailmansotaa. Toki Suomes-
sakin lehdistö julkaisi erilaisia ”naisten palstoja” ja 
muotijuttuja, joiden toimittaminen oli nimenomaan 
naistoimittajien vastuulla, mutta naisten journalis-
milla ei ollut 1900-luvun alussa samanlaista vakiin-
tunutta asemaa kuin angloamerikkalaisissa maissa.

Vuonna 1968 kustantajille lähetettiin kysely, jos-
sa tiedusteltiin arviota tulevasta toimittajatar-
peesta. Tulokset kertoivat, että niin sanoma- kuin 
paikallislehdissä toimittaja oli oletusarvoisesti 
mies, jonka työtä naistoimittajat vain täydensivät.

Tilanne alkoi kuitenkin muuttua vuosikymmenen 
vaihduttua. Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyh-
distyksessä uusista jäsenistä yli puolet oli ensim-
mäistä kertaa naisia vuonna 1971. Samaan aikaan 
myös liiton jäsenrekisteriin merkittiin naisille liki 
kymmenen prosenttia suurempi osuus kuin edelli-
senä vuonna. Tätä selittää kuitenkin osaksi se, että 
naisvaltainen Suomen Aikakauslehdentoimittajain 

Liitto liittyi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jä-
senjärjestöksi. Tämä toi liittoon 506 uutta jäsentä, 
joista 48 prosenttia oli naisia. Lisäksi naispuolisten 
jäsenten määrän nousu selittyy liiton vuonna 1967 
tekemällä sääntömuutoksella, joka salli heinäkuusta 
1968 lähtien jäsenyyden myös toimitusharjoitteli-
joille ja lehtikuvaajille, sekä sillä, että vuosina 1970 ja 
1971 arkistotoimihenkilöt, uutisten lähettäjät ja vas-
taanottajat, oikolukijat, kopistit sekä valokuvausla-
borantit saavuttivat jäsenkelpoisuuden. Säilyneet 
asiakirjat eivät kuitenkaan täsmällisesti kerro, kuin-
ka suuri osa uusista työntekijäryhmistä oli naisia. 
Se tiedetään, että vuonna 1968 jäseniksi hyväksy-
tyistä lehtikuvaajista ainoastaan muutama oli naisia.

Oulussa naistoimittajien määrä kasvoi hitaasti. Esi-
merkiksi Kalevassa oli 1960-luvun alussa vain muu-
tamia naistoimittajia ja PSSY:n jäseninä vuonna 
1959 oli ainoastaan yhdeksän naista. Vuotta myö-
hemmin heitä oli kymmenen. Osa naisista työsken-
teli tietysti myös alueen muissa lehdissä, kuten Lapin 
Kansassa tai Liitossa. Vuoden 1966 jäsenluettelossa 
Kalevassa työskenteli vakituisesti kolme naistoimit-
tajaa. Ennen vuosikymmenen loppua Kalevan nais-
toimittajien määrä kuitenkin lisääntyi. Vuonna 1969 
Kalevan henkilöstölehdessä julkaistussa artikkelissa 
esiteltiin viisi naispuolista erikoistoimittajanimik-
keellä työskentelevää toimittajaa. Lisäksi toimittaja 
Kaarina Helander oli nimitetty yhdeksi toimituksen 
kolmesta uutispäälliköstä. Miestoimittajien vastaava 
luku oli sen sijaan 14, mikä tarkoitti sitä, että nais-
ten osuus erikoistoimittajista ja toimituksen joh-
dosta oli 30 prosenttia. Artikkelissa ei kuitenkaan 
kerrota koko toimittajakunnan sukupuolijakaumaa.

Naistoimittajien kohtelu oli ala-arvoista vielä kuu-
sikymmentäluvun alussa. Kalevassa vuonna 1962 
toimitusharjoittelijana ollut Ulla-Maija Heikkilä 
sai pestistään potkut raskauden takia. Heikkilän 
harjoittelusopimuksen oli ollut tarkoitus jatkua 
äitiysloman jälkeen, mutta tämän lähtiessä äitiys-
lomalle toimituspäällikkö ilmoitti, ettei toimitus 
ollut mikään pienten lasten äitien paikka. ”Sii-
nä ei auttanut, että harjoittelusopimusta olisi ol-
lut äitiysloman jälkeen vielä jäljellä”, Heikkilä on 
muistellut. Liittokaan ei joko kyennyt tai halunnut 
tehdä asialle mitään. Heikkilän näkemys ei liittoa 
imarrellut: ”SSL oli siihen aikaan semmoinen om-
peluseura, että se ei osannut tehdä asialle mitään”. 
Heikkilä arveli potkujensa syyksi Kalevan toimi-
tuksen päälliköiden hämmentymisen - tilanne oli 
heille täysin uusi, sillä Heikkilä oli talossa ensim-
mäinen vuorotyötä tekevä, raskaana oleva nainen.
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1970-luvun loppuun mennessä tilan-
ne ei juurikaan ollut parantunut. Esi-
merkiksi Liitossa lastenhoito järjestyi 
joustavan työyhteisön ansiosta. Pirkko 
Vilén kertoo olleensa aikoinaan järjes-
tyksessään toinen äitiyslomalle jäänyt 
toimittaja Liitosssa. ”Töissä oli ollut 
naisia, mutta ei äitejä”, Vilén sanoo.

Vilén painottaa, että hänen kokemuk-
sensa työyhteisöstä on ollut erittäin po-
sitiivinen. ”Olen ollut mielestäni hyvin 
onnellisessa asemassa. Työyhteisö oli 
tiivis, jopa perheenomainen, joten siinä 
oli helppo huomioida sellaisia asioita 
kuten vaikkapa lastenhoito”, hän sanoo 
ja muistuttaa, että vielä 1970-luvul-
la nykypäivän kaltaisia päivähoito- ja 
muita vanhempaintukijärjestelmiä ei 
yksinkertaisesti ollut. ”Olisin varmaan 
joutunut jäämään itsekin kotiin, jos 
porukka ei olisi joustanut”, hän sanoo.  

Toimittajanaisten määrä kasvoi tasai-
sesti. Esimerkiksi vuonna 1974 julkais-
tussa Kalevan henkilöstömatrikkelis-
sa naistoimittajien osuus oli noussut 
jo 22 toimittajaan, mikä tarkoitti 42 
prosentin osuutta yhteensä lehden 53 
toimittajasta. Juuri ennen juppivuosi-
kymmentä vuonna 1979 naisia oli Ka-
levan toimittajina jo miehiä enemmän: 
lehden 61 toimittajasta naisia oli 32.

Tuohon aikaan Kaleva tarjosi toimit-
tajanaisille muita lehtitaloja parempia 
mahdollisuuksia. 1960- ja 1970-lu-
vuilla esimerkiksi politiikka oli pää-
asiassa toimittajamiesten erikoisala, 
mutta Kalevassa oli kolme politiikan 
naistoimittajaa. Vuodesta 1978 Kale-
vassa toimi myös osaston johtajana 
nainen, Hilppa Kontiainen, ja jo kym-
mentä vuotta aiemmin kulttuuriosas-
ton johto oli nuoren Kaisu Mikkolan 
käsissä. Tämä kehitys johtui Kalevan 
johtoportaasta, joka suhtautui naistoi-
mittajien palkkaamiseen suotuisasti.

6.
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Naistoimikunnista lehtiyhdistysten
päättäjiksi

Naiset alkoivat työskennellä toimituksissa, mutta 
järjestötoiminnassa ei heitä kuitenkaan juurikaan 
näkynyt sen alkuvuosina. Sanomalehtimiesyhdis-
tykset toimivat pitkään eräänlaisina herraklubeina, 
myös PSSY:ssä. Vähät naistoimittajat jakoivat yleen-
sä miestoimittajien puolisoiden kanssa järjestelyvas-
tuun viihdetilaisuuksista tai varainkeruista. Tämä 
perinne näkyi vielä 1960-luvulla, kun toimittajien 
rouvat osallistuivat paikallisten sanomalehtimiesyh-
distysten toimintaan - ja jopa järjestäytyivät. Näin ta-
pahtui muun muassa Turussa vuonna 1959. Vaasassa 
toimittajien puolisot perustivat Vaasan Neekerinai-
set vuonna 1960 ja Tampereen Sanomalehtimiesyh-
distyksen toimittajien puolisot perustivat vuonna 
1963 oman jaoston nimeltä Neekerinaiset. Tähän 
jaostoon kuului myös muutama toimittajanainen. 
Näiden yhdistysten tarkoituksena oli kerätä rahaa 
puolisoidensa edustamien yhdistysten toimintaan ja 
kartuttaa jäsenistölle tarkoitettuja huoltorahastoja.

Myös pohjoisessa perustettiin naistoimikunta 
vuonna 1965. Päätös tehtiin vuosikokouksessa ja 
vuoden aikana asia edistyi sen verran, että koolle 
saatiin kutsuttua oululaisten lehtitalojen toimittaja-
naisia neuvotteluun. Tapaamisessa valittiin perus-
tettavan naistoimikunnan koollekutsujaksi Inkeri 
Sallamo ja sihteeriksi Leila Pentinpuro. Sen tehtä-
väksi annettiin suunnitella uusia rahankeräysmah-
dollisuuksia, joista yhtenä vaihtoehtona esitettiin 
muotinäytöstä. Viimeinen maininta PSSY:n naistoi-
mikunnasta löytyy vuodelta 1968, jolloin mainittiin 
naistoimikunnan tulleen valituksi ja että sen tehtä-
väksi oli jätetty "rahansaalistuskeinojen löytäminen".

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
hallitukseen saatiin naisenemmistö ensimmäis-
tä kertaa vuonna 1974. Naisenemmistöt paikal-
lisjärjestöjen hallituksissa olivat kuitenkin harvi-
naisuuksia ja naisten määrä lisääntyi niissä hyvin 
eriaikaisesti. Vielä vuonna 1975 kahden naisen 
valitseminen paikallisen yhdistyksen hallitukseen 
saattoi ylittää uutiskynnyksen alan ammattileh-
dessä. Samana vuonna Turun Sanomalehtimiesyh-
distyksen hallitukseen valittiin pelkästään miehiä, 
mitä vuosikokouksen toinen puheenjohtaja Eira 
Nurminen kommentoi peräänkuuluttamalla hal-
litukseen edes yhtä naista. Vuosikokouksen uuti-
sessa Nurmisen huomautuksesta kirjoitettiin: "Ei 
auttanut Eira Nurmisen nurina, että toki naisten 
vuonna pitäisi yhden naisenkin sopia mukaan!"

Vaikka asenteet olivat vielä 1970-luvulla nurjat, 
naisilla kuitenkin oli mahdollisuus päästä paikallis-
yhdistysten puheenjohtajiksi jo 1960-luvulla. Poh-
jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksessä Mirja 
Hakko hävisi puheenjohtajavaalin vain yhdellä ää-
nellä vuonna 1963. Vastaavia tilanteita oli myös Tu-
run Sanomalehtimiesyhdistyksessä, jossa puheen-
johtajan pestiä oli ehdotettu kahdelle naiselle, Lisa 
Ahlbladille ja Eija Nurmiselle vuonna 1961. Molem-
mat kieltäytyivät tehtävästä. Ensimmäinen naispu-
heenjohtaja paikallisyhdistyksen johtoon valittiin 
Keski-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksessä vuon-
na 1974 Maire Vaajakallion aloittaessa tehtävässä.

Paikallisyhdistykset olivatkin naisasiassa harppauk-
sia edellä Suomen Sanomalehtimiesten Liittoa. Sa-
moin Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitossa 
nimitettiin naisia puheenjohtajan tehtäviin ennen 
isäntäliittoa. SAL:ssa ensimmäinen naispuheenjoh-
taja oli Elina Simonen vuosina 1973-1975 ja hänen 
seuraajinaan jatkoivat vuosina 1976-1978 Helena 
Vehkaoja ja vuonna 1979 Raija Uljas. Naisia liiton 
varapuheenjohtajina oli nähty jo 1950-luvulla, kun 
Paula Porkka vastasi tehtävästä vuonna 1952 ja Lempi 
Torppa vuosina 1953-1955. Radio- ja televisiotoimit-
tajien liitossa nainen valittiin puheenjohtajaksi vuosi-
na 1972 ja 1973 Helvi Kolehmaisen tullessa valituksi. 
Yhdistyksen varapuheenjohtajana oli kahtena aiem-
pana vuonna ollut nainen, ja Kolehmaisen valinnan 
yhtenä taustatekijänä oli miespuolisten aktiivijäsen-
ten halu osoittaa järjestönsä edistyksellisyyttä. Niin 
ikään SAL:n Simonen on todennut sukupuolen vai-
kuttaneen hänen valintaansa enemmän kuin kyvyt.

Suomen Sanomalehtimiesten Liitossa valittiin nai-
nen pääsihteeriksi vuonna 1974 Eila Hyppösen ot-
taessa tehtävän vastaan, muutoin liiton johto oli 
koko 1960-1970-lukujen ajan miesten hallussa. Liit-
to sai ensimmmäisen naispuheenjohtajansa vuonna 
2015 Hanne Ahon aloittaessa tehtävässä. Hänet va-
littiin toiselle puheenjohtajakaudelle vuonna 2019.

Liittojen erilaista suhtautumista naisjohtajuuteen 
selittävät monet seikat. SAL:n jäsenistö oli SSL:oa 
naisvaltaisempi, mikä todennäköisesti selittää sen 
naismyönteisyyttä. RTTL:n kohdalla naisjohta-
juutta tuki poliittinen ilmapiiri ja yksittäisten toi-
mittajamiesten tuki naispuheenjohtajan valinnalle. 
Helvi Kolehmainen voitti puheenjohtajakisassa ak-
tiivisen sosiaalidemokraatin olemalla puolueisiin 
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sitoutumaton, koska jäsenistö ei kannattanut liiton 
kytkemistä puoluepolitiikkaan. SAL:ssa ja RTTL:s-
sa puheenjohtajuus oli oman työn ohella hoidetta-
va luottamustoimi, mutta SSL:ssa puheenjohtajuus 
muutettiin päätoimiseksi vuonna 1968, minkä takia 
vaihtuvuus SSL:ssa on ollut hidasta. SSL:ssa puheen-
johtajalla oli suurempi status kuin SAL:ssa ja RTT-
L:ssa, mikä selittää SSL:n puheenjohtajuuden säi-
lymisen miesten käsissä aina vuoteen 2015 saakka.

Miestoimittajien yksittäisistä kannanotoista 
mainittakoon Olavi Sadeojan pääkirjoitus Ai-
kakauslehden Toimittajassa vuonna 1968. Hän 
kirjoitti naisten aliedustuksen johtuvan heis-
tä itsestään. Raili Paimio kirjoitti vastineek-
si: "Olisikohan miesten vuoro lopultakin ryhtyä 
kohottamaan naisten itsetuntoa, jota he ovat vuo-
sikausia polkeneet maahan? Kun Olavi Sadeoja ot-
sikoi: 'Naiset valitsevat miehiä', niin ehkä voimme 
ensi vuonna kirjoittaa 'Miehet valitsevat naisia'."

7.
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Hilskeestä offsetiin, kirjoituskoneista 
näyttöpäätteisiin

Sanomalehtiä valmistettiin vielä 1960-luvulla kir-
japainoissa, joissa käytettiin kuumaladontaa. Vuo-
sikymmenen kuluessa tekniikasta alettiin kuiten-
kin hiljalleen luopua valoladonnan korvatessa 
tekniikan, joka Kansan Tahdon päätoimittaja Eero 
Materon mukaan loi hilskeellään "aidon gutenber-
giläisen mystiikan". 1970-luvulla suuret maakunta-
lehdet alkoivat siirtyä offset-painoon, joka mahdol-
listi painojäljen merkittävän parantumisen, mikä 
puolestaan näkyi erityisesti kuvien painatuksessa. 
Neliväripainatus ja nelivärikuvien käyttö yleistyivät.

Myös toimituksissa osattiin odottaa uutta tekniik-
kaa, ja PSSY:ssä asiaa käsiteltiin ensimmäisen ker-
ran lokakuussa 1974 järjestetyillä syyskursseilla. 
Antero Mertaniemi alusti asiaa muun muassa ky-
symällä "muuttaisiko uusi tekniikka toimittajien 
työtapoja, työoloja, tuleeko uusia tehtäviä, vähen-
tääkö uusi tekniikka toimittajan työn arvoa, vai-
kuttaako se palkkakehitykseen?" Seuraavan kerran 
uutta tekniikkaa käsiteltiin yhdistyksessä kolmen 
vuoden kuluttua, kun Jukka Ukkola kurssitti ps-
syläisiä integroidussa tekstinvalmistuksessa, la-
tomon ja toimituksen välisessä työnjaossa ja niin 
edelleen. Tuolloin kysyttiinkin jo, että kuka maksaa 
uuden tekniikan, mitä on luvassa näyttöpäätteiden 
jälkeen ja vaikuttaako lama tekniikan kehitykseen.

Tyrvään Sanomat oli ensimmäinen lehti Suomes-
sa, joka siirtyi toimitukselliseen tekstinkäsittelyyn 
vuonna 1974. Seitsemänkymmentäluvun lopulla 
tekstinkäsittelyjärjestelmät alkoivat yleistyä koko 
Suomessa. Sitä edisti Suomen Sanomalehtimies-
ten Liiton, Graafisen Teollisuuden Työnantaja-
liiton GTT:n ja Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton 
vuonna 1977 solmima puitesopimus, jossa sovit-
tiin uuden järjestelmän käyttöönoton periaatteista 
ja pyrittiin takaamaan, ettei uusi systeemi syö työ-
paikkoja. Tätä sopimusta kutsuttiin myös kolmi-
kantasopimukseksi. Kului kuusi vuotta, että teks-
tinkäsittelyjärjestelmä oli lähes kaikissa lehdissä.

Pohjois-Suomessa näyttöpäätteet korvasivat kirjoi-
tuskoneet 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Kale-
va aloitti omat investointinsa perustamalla neljän 
muun maakuntiensa ykköslehden kanssa Yhteis-
työryhmän YTR:n vuonna 1975. Ryhmän tarkoi-
tuksena oli kartoittaa sopiva tekniikka, hankkia 
laitteisto ja kouluttaa toimittajat yhdessä. Kalevas-
sa uusi tekniikka otettiin käyttöön vuoden 1978 

loppuun mennessä. Pohjolan Sanomat osallistui 
vastaavan TT-ryhmän työhön vuodesta 1979 al-
kaen, ja samoihin aikoihin loputkin pohjoissuo-
malaiset lehtitalot aloittivat omat hankkeensa.

Kalevassa uusi tekniikka ja sen käyttöönotto herätti 
myös uusia kysymyksiä: oliko toimitusjohtajalla eli 
kustantajan edustajalla oikeus kytkeä oma näyttö-
päätteensä toimituksen tekstinkäsittelyjärjestelmään. 
Toimitusosaston vastustuksen ansiosta toimitusjoh-
taja ei päässyt kontrolloimaan toimituksen työtä.

Seuraava uudistus koitti 1990-luvun alussa, kun tie-
tokonepohjainen kokosivun taitto yleistyi. Tässäkin 
uudistuksessa pienet lehdet olivat pioneereja, koska 
niillä siirtyminen uuteen järjestelmään oli isoja lehtiä 
joustavampaa. Lisäksi pienten lehtien investointiku-
lut olivat pienemmät. Uudet tekstinkäsittely- ja tait-
tojärjestelmät siirsivät toimituksiin uusia työtehtäviä, 
kun toimituksellisen materiaalin taitto siirtyi toimi-
tuksiin. Tämä seurasi tekstinkäsittelyjärjestelmiä, 
jotka niin ikään olivat siirtäneet juttujen typografis-
ta koodaamista toimittajille. Ensimmäisenä PSSY:n 
alueen lehdistä taittava toimitussihteeri työskenteli 
Koillissanomissa, Rantapohjan seuratessa perässä. 
Vuoden 1993 loppuun mennessä kokosivun taitto oli 
käytössä Pohjolan Työssä, Kansan Tahdossa, Koillis-
sanomissa, Pyhäjokiseudussa ja Raahen Seudussa.

Uusi tekniikka jopa pelotti

Yhteistyöryhmä tutki vuonna 1975 viiden maakun-
talehden toimittajien asenteita. Joukossa oli myös 
sanomalehti Kaleva. Kyselystä selvisi, että kyselyyn 
vastanneista toimittajista noin kolmasosa ei tunte-
nut näyttöpäätteiden käyttömahdollisuuksia lain-
kaan ja vähän yli puolet kertoi tietävänsä asiasta 
vain jonkin verran. Tietoa uudesta tekniikasta ei 
siis joko ollut tarjolla tai sitä ei ollut osattu hankkia.

Uusi tekniikka herätti toimittajissa myös erilaisia 
epäilyksiä. 24 prosenttia vastanneista epäili uuden 
tekniikan kangistavan toimitustyötä, viidennek-
sen mukaan tekniikka lisäsi työn epävarmuutta ja 
18 prosenttia katsoi tekniikan teknistävän työtä eli 
uhkaavan luovuutta. Myönteisesti näyttöpäätteisiin 
suhtautui vain noin kolmasosa vastanneista, jotka il-
moittivat olevansa valmiita työskentelemään uudella 
tekniikalla. Suurin osa eli 40 prosenttia oli pääasiassa 
epätietoisia, mutta jopa 20 prosenttia vastasi kieltäy-
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tyvänsä uuden tekniikan käytöstä. Uuden teknii-
kan epäiltiin kasvattavan toimitusten työmäärää.

Ennakkoluulot näkyivät myös yhdistyksen käsi-
tellessä liiton seuraavan liittokokouskauden toi-
mintasuunnitelmaluonnosta vuoden 1976 lopulla. 
PSSY:n hallitus halusi ohjelmaan maininnan, että 
toimittajilla oli oikeus kieltäytyä työskentelemäs-
tä uusilla laitteilla ansiotason alentumatta. Lisäksi 
hallitus huomautti, että ”toimittajan ammattitai-
to määräytyy journalististen kykyjen mukaan”.

Kuten usein käy, myös uusissa toimitusjärjes-
telmissä kärsittiin lastentaudeista. Ensimmäi-
set ohjelmat olivat kankeita, ja jotkut työn-
antajat kokeilivat ensimmäiseksi jo valmiiksi 
vanhentuneita tai muuten sopimattomia jär-
jestelmiä. Tuon ajan varmistusjärjestelmät oli-
vat olemattomia: uutta taitoa opetellessa tuli 
helposti virhelyöntejä ja moni juttu katosi.

Alun hankaluuksien jälkeen toimittajat kuiten-
kin tottuivat uuden tekniikan käyttöön. Tuulik-
ki Ukkola kartoitti pro gradussaan vuonna 1980 
Yhteistyöryhmän lehtitalojen toimittajien suhtau-
tumista noin vuoden käytössä olleeseen uuteen 
tekniikkaan. Yleisesti ottaen uusiin järjestelmiin 
suhtauduttiin positiivisesti: jopa 90 prosenttia 
halusi työskennellä näyttöpäätteillä ja kaksi kol-
masosaa oli muuttanut käsityksiään myöntei-
semmäksi. Tosin reilusti yli puolet toimittajista 
oli sitä mieltä, että uudet tekstinkäsittelyohjelmat 
todellakin lisäsivät toimittajien työtä. Suurim-
pana haittana pidettiin laitteiston epävarmuutta.

Ukkolan opinnäytetyössä selvisi myös se, että 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton solmima 
kolmikantasopimus lisäsi alan epätietoisuut-
ta ja turvattomuuden tunnetta. Sopimusta pi-
dettiin ”rääpäleenä” ja epäsolidaarisena. Rei-
lusti yli kolmannes Ukkolan haastattelemista 
toimittajista oli sitä mieltä, että liitto oli hoi-
tanut asian huonosti ja yli 60 prosenttia piti 
kolmikantasopimusta epätyydyttävänä.

Kolmikantasopimuksissa oli sovittu, että tekni-
nen kehitys ei saa vaarantaa työpaikkoja. Myös 
päinvastaisia, optimistisia arvioita kuultiin eli 
tekniikan arvioitiin lisäävän työpaikkoja. Loppu-
jen lopuksi tekninen kehitys ei tehnyt oikeastaan 
kumpaakaan, ei lisännyt eikä vienyt työpaikkoja. 
Työn tuottavuus kuitenkin lisääntyi. Kun vuon-
na 1977 käytettiin keskimäärin 14 tuntia yhden 
sanomalehtisivun valmistukseen, vuonna 1986 
sivu valmistui keskimäärin kahdeksassa tunnissa.

8.
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Lehtiä tehtiin Koillismaallakin

Kuusamo, elinvoimainen, omaleimainen paikkakunta 
kaukana kaikesta. Sielläkin on ollut vahvasti ympäristönsä 
kanssa yhteiselossa toiminut lehti, Koillissanomat. Joitain 
muitakin yritelmiä on vuosikymmenten kuluessa putkah-
dellut kokeilemaan ja joskus tosissaankin yrittänyt kaataa 
vuonna 1950 perustetun lehden asemaa.

Koillissanomia yritti kampittaa 1970-luvun alussa paikal-
linen osuuskauppa, joka julkaisi muutamia kertoja omaa 
lehteään, kun sen aikainen toimitusjohtaja Tauno Hannu-
la ja päätoimittaja Matti Kyllönen ajautuivat välirikkoon.

1980–1990-lukujen taitteessa entinen Erä-Veikkojen toi-
minnanjohtaja Kari Klemetti perusti Koillis-Suomi-nimi-
sen lehden. Klemetin hurjimmassa vaiheessa hän muutti 
lehden kuusi kertaa viikossa ilmestyväksi ja ilmoitti muun 
muassa minulle, että kohta Koillissanomat kaatuu. Toi-
sin kävi.  Koillis-Suomi hiipui ja lopulta sen raunioille 
ilmestyi Keravalta Koillissanomista 1976 lähtenyt Matti 
Kyllönen ja perusti Koillismaan Uutiset-ilmaisjakelu-
lehden. Lehti ilmestyy edelleen kerran viikossa, se siir-
tyi 1990-luvun puolivälissä Talven perheen lehtiyhtiölle. 

Koillissanomien perustaja ja pitkäaikainen ensim-
mäinen päätoimittaja Reino Rinne (1913–2002) 
oli jo ennen Koillissanomien perustamistaan mu-
kana Sanomalehtimiesyhdistyksen toiminnassa. 

Omien muistiinpanojensa mukaan hän oli mukana muun 
muassa yhdistyksen kokouksessa Vaasassa Hotelli Cent-
ralissa pidetyssä kokouksessa loppiaisena 1947. Siellä 
sai ensiesityksensä lehtimiesten edelleen usein iltapuh-
teilla laulama Artturi Leinosen sanoittama Yks neeke-
riveisu, jota lauletaan Kuubalaisen serenaadin sävelellä.

Reinon lisäksi Koillissanomissa ovat päätoimittajina toi-
mineet Reinon aikanakin lyhyitä jaksoja Matti Pyykönen 
ja Pentti Mäensyrjä. Reinon jälkeen ovat tulleet Matti 
Kyllönen 1968-1975, Pentti Kurunmäki 1976-1985, Rai-
mo Eksymä 1985-1988, Matti Piirainen 1988-1995, Pert-
ti Kokko 1995 – 2004, Seppo Salminen 2004-2010, Petri 
Karjalainen 2010-2018 ja siitä lähtien Jenny Halvari.

Itse ehdin ennen omia päätoimittajavuosiani toimia 
useampaan otteeseen muutamia kuukausia vt. päätoi-
mittajana niin Kyllösen, Kurunmäen, Eksymän kuin 
Piiraisenkin jälkeen. Koillissanomissa olin töissä touko-
kuusta 1973 toukokuuhun 2010 eri tehtävissä toimituksessa.

1950- ja 1960-luvuilla toimittajista joitain on jäänyt muis-
tiin. Nimet Kaarina Kuusela ja toimittajapestinsä lisäksi 
krouvarinkin uransa jo Kuusamossa aloittanut Juhani 
Järvenpää oli myös Koillissanomien toimittajia. Ou-
luun siirryttyään Järvenpää tuli tutuksi ravintoloitsijana.

Koillissanomien toimittajakuntaan kuului 1960-luvun 
alussa myös Arto Paasilinna, joka vielä vuosia myöhemmin 
muisteli naureskellen aikaansa Reinon kanssa. Olisi sano-

jensa mukaan voinut olla pitempäänkin mutta erään iltavuo-
ron jälkeisen Karhunkierroksessa käynnin jälkeen riitaan-
tui Kirkkolahden jäällä konelatoja Altti Mällisen kanssa ja 
väänsivät lumihangessa painia, niin päätti lähteä muualle.

Myöhemmin pitkäaikaisiin toimittajiin kuuluivat Pentti 
J. Määttä, Anna Salminen-Siikaluoma, Esko Räty, Ant-
ti Heikkilä Taivalkosken aluetoimittajana, Erkki Pulli ja 
myöhemmin Erkki Ahola Posion aluetoimittajana, Arvid 
Ylisirniö ja Jaakko Heikkinen ennen Ylelle siirtymistään 
1980-luvun alussa.

Posiolla aloitti jo 1970-luvun alussa Terttu Niemelä, silloin 
vielä Mursu, joka on yksi pisimpään Koillissanomissa ol-
lut toimittaja ja ennen eläköitymistään toimituspäällikkö. 
Posion aluetoimittajan työn jälkeen Terttu heitti muu-
tamia syrjähyppyjä Lapin Kansaan, Iisalmen Sanomiin 
ja Liittoon, ennen kuin palasi takaisin Koillissanomiin.

Koillissanomien toimitukseen on kuulunut erään-
laisena ulkojäsenenä vuosikymmeniä myös Wesa 
”Reinonpoika” Rinne, joka aloitti kirjapainolla jo 
1960-luvulla. 1990-luvulla Wesa ja opettaja Meimi 
Mäntyniemi aloittivat koota kerran viikossa ilmesty-
vää historiasivua. Sivut tai sivut ovat kuuluneet vuo-
sikymmeniä kerran viikossa lehteen, niiden tekemis-
tä Wesa on jatkanut eläköidyttyäänkin yhtä ahkerasti.

Lyhytaikaisempina toimittajina ovat toimineet muun 
muassa Helsingin Sanomien pitkäaikaisimpana taloustoi-
mittajana myöhemmin toiminut Heikki Arola, Oulussa, 
Raahessa ja Tampereella myöhemmin vaikuttanut Arto 
Murtovaara. Myös Oulussa suurimman osan työurastaan 
tehnyt Auvo Veteläinen oli jonkin aikaa Koillissanomissa.
Muutaman vuoden Koillissanomissa ja Kuusamos-
sa viihtyivät myös Raija ja Tuomo-Juhani Tapio 
1980-luvulla ennen siirtymistään Kalevaan Ouluun.

Myöhempien aikojen toimittajista omat jälkensä Koillissa-
nomiin ovat jättäneet myös Yleen siirtynyt Ensio Karja-
lainen, Posiolla aloittanut Risto Pikkupeura, freeksi heit-
täytynyt Tuomo Pirttimaa sekä Riina Puurunen ja Helena 
Matila, Jyrki Vendelin teki vuosia töitä pääosin urheilutoi-
mittajana. Urheilutoimittajana on jatkanut Janne Kaikko-
nen. Ennen freekauttaan ja Kuusamon kulttuurijohtajaksi 
siirtymistään Ulla Ingalsuo-Laaksonen kuului myös pa-
rikymmentä vuotta Koillissanomien kantaviin voimiin.

Posiolaiset Hellevi Luokkanen, joka oli myöhem-
min toimittajana Kotkassa, Katja Ruokamo, joka oli 
ensin Lapin Kansassa ja muutti sitten Jyväskylään 
sekä Keimo Lehtiniemikin, joka parhaiten tunne-
taan urastaan Kympin uutisten Pohjois-Karjalan toi-
mittajana, ehtivät uransa alussa olla Koillissanomissa.

Lehden ensimmäinen päätoiminen valokuvaaja oli Pasi 
Määttälä. Muita kuvaajia ovat olleet Vesa Tyni ja Mikko 
Halvari.
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Omaa lehtimiesuraansa ovat Koillissanomissa aloittaneet 
kesätoimittajina muun muassa Pekka Ervasti, Markku 
Huotari, Anita Karvonen, Anita Ruokamo, Tenho Torn-
berg, Reetta Räty, Reeta Salminen, Anna-Leena Jalava, 
Miia Saari ja Pekka Lehtinen.

Miia Saari tuli harjoittelijaksi jo talvella, vuotta en 
muista, saapui pimeälle linja-autoasemalle illalla ja sa-
nojensa mukaan uskoi tulevansa jonnekin kunnolla 
Jumalan selän taakse korpeen. Kun Miia astui bussis-
ta lumisen linja-autoaseman pihaan, kuului kuulema 
jostain pimeästä möreällä äänellä: Hei gimma, ooksä 
tulos meille duuniin? Helsingissä syntynyt Erkki Pulli 
säilytti stadin slanginsa myös Posiolla ja Kuusamossa ja 
oli tullut toimitusharjoittelijaa vastaan kuten oli sovittu.

Kun Pekka Ervasti sai aikanaan Suomen Kuvalehden jour-
nalistipalkinnon, hän piti puheen, missä muisteli saaneensa 
toimittajan vaikutusmahdollisuuksista parhaimman ope-
tuksen jo kesällä 1973 Koillissanomissa kesätoimittajana.
Siihen aikaan toimituksella oli ns. kyläkierros puheli-
mella joka päivä neljän aikoihin. Pekka tapansa mukaan 
soitti sitten Heikkilän koulun talonmiehelle, joka ker-
toi, että edellisenä yönä pihasta oli varastettu motti hal-
koja. Pekka teki tietysti siitä pienen uutisen. Meni kaksi 
päivää ja taas soitto samaan paikkaan. Vastaaja innosta 
melkein huutaen kertoi heti, että edellisenä yönä halot 
oli palautettu pihaan. Siinä huomasi sanomalehden mah-
dollisuuden vaikuttaa, muisteli Pekka uransa tähtihetkeä.

Pekan kanssa teimme kerran yhteistyötä silloin 
kun Pekka oli Ilta-Sanomissa. Lehti oli uutisoi-
nut muutama kuukausi aikaisemmin, että Posti-Te-
len pääjohtaja Pekka Vennamo oli hankkinut eri-
koispitkän Audin, mistä nousi melkoinen kohu.

Vähän sen jälkeen sain vinkin, että Vennamo neu-
vottelee Rukalla parin miljoonan hintaisen kelomö-
kin ostamisesta. P. Ervastin kanssa sovittiin, että hän 
seuraa tilannetta Helsingissä ja minä Kuusamossa.

Parin viikon päästä sain vahvistuksen, että kaupat on 
tehty ja iso kelokämppä siirtyi Vennamon johtamal-
le Posti-Telelle. Uutinen julkaistiin samana aamuna 
sekä Ilta-Sanomissa että Koillissanomissa, Iltis uuti-
soi asian niin, että ”kertoo aamun Koillissanomat”.

Taas syntyi äläkkä. Joku aika uutisen julkaisun jäl-
keen Telen kiinteistöpuolen kaksi johtajaa kutsui mi-
nut illallisella ja saunomaan Telen Petäjälammen 
kurssikeskukseen. Iltapalapöydän ääressä Telepomot är-
hentelivät, että miksi tuollaisesta normaalikaupasta pitää 
uutisoida ja yrittivät udella, mistä sain vinkin aiheesta.

En tietenkään paljastanut lähdettä. Ruokailun jälkeen läh-
dimme saunaan. Lauteilla jutustelu kääntyi jotenkin Jyväs-
kylään ja sen kuuluisaan poikakouluun, Lyseoon.

Se isompi herra kysäisi lopulta: ”Et kai sinäkin ole Lyseon 
poikia.” ”No totta kai, kuusyheksän kirjoitin”, vastasin.

Se sulatti jään. ”No suottahan me sitten vihoitellaan, 
Lyseon poikiahan me kaikki kolme näillä lauteilla ol-
laan”. On siitä koulupohjastakin joskus jotain hyötyä.

Kuusamossa muiden lehtien aluetoimituksissa pitkän uran 
tekivät muun muassa Topi Myllylä, Voitto Mäntyniemi, 
Anne Talvensaari, Aimo Kajava ja Heikki Ketola Kalevas-
sa. Pentti Maliniemi, Pentti Heikkinen ja Arto Eriksson 
Liitossa. Molemmat aluetoimitukset ovat olleet jo pit-
kään historiaa, viimeksi lopetti Kaleva aluetoimituksensa.

Koillissanomien kesäläisenä aloitteli uraansa ja myö-
hemmin Ylen aluetoimituksessa jonkin aikaa teki 
töitä myös Päivi Sihvola, jonka myöhempiin meriit-
teihin kuuluu muun muassa Vihreän Langan pää-
toimittajuus ja Ilmarisen tiedotusjohtajan pesti.

Kalevan Voitto Mäntyniemi oli iso apu muualta tulleelle toi-
mittajalle paikallistuntemuksensa vuoksi. Joskus 1975 syk-
sysäissä mentiin yhdessä Sallatunturille keikalle Voden kel-
taisella kuplalla, oli joitain italialaisia metsästäjiä kateissa.

Oli tuulinen ja kylmä päivä, Jyväskylän ja Tampereen oloi-
hin tottuneella oli vain lyhyet kalsarit ja farkut. Kun oikein 
hytisin, huomautti Vode: ”näillä seuduilla ne on Sallan ra-
vit ainoa tapahtuma, minne mennään ilman välihousuja”.

Keikalla kävi niin, että piti istua pitkä ilta Revontulen 
baarissa. Juttelin tiskillä erään sallalaisen virkamiehen 
kanssa. Vode tunsi hänetkin paremmin. Joskus illan ai-
kaan Vode tokaisi: ”Jos istut tuon kaverin kanssa baari-
tiskillä, muista siirtyä viimeistään kolmannen konjakin 
jälkeen hänestä vähintään käsivarren mitan päähän”.

Posiolla vaikutti vahvasti monessa Paloniemen Reino, 
muiden hommiensa ohessa Reino oli myös Pohjolan 
Sanomien ahkera avustaja. Reino oli tiukka kunnallis-
poliitikko ja keskustalainen. Kun joskus kirjoituksissa-
ni oli jotain arvostelua keskustalaisista, oli melkoisen 
varmaa, että ennen puoltapäivää puhelin pirahti, toi-
sesta päästä kuului Reinon tuliset terveiset: ”Ja taas sinä 
olet meitä mollaamassa”, alkoi Reinon saarna sellaisella 
volyymilla, että pelkäsin miehen saavan sydänkohtauk-
sen. Aikansa moitesaarnaa suorastaan huudettuaan, 
luurista kuului huokaus: ”Niin, Reino tässä terve, mitä 
muuten kuuluu”, tuli perään selvästi rauhallisemmin ja 
sitten kerrottiin sopuisasti kuulumiset puolin ja toisin.

Parhaimmillaan Kuusamossa toimi niin mittava ja ai-
kaansaapa joukko eri tiedotusvälineiden toimittajia, että 
muutaman vuoden muutamia kertoja vuodessa kokoon-
tui Koillismaan ressiteekki, vapaamuotoinen illanistu-
jaisporukka, joka vuosittain palkitsi vuoden tiedotta-
jan. Kun Matti Ahde oli ympäristöministeri, hän vieraili 
usein Kuusamossa ja oli sen verran aktiivinen yhteyksien 
ylläpitäjä, että hänkin sai yhtenä vuotena tämän kun-
nianosoituksen. Siksi suuressa arvossa Ahde piti tätä 
saavutustaan, että mainitsi sen myös muistelmissaan.

Koillissanomien oma toimitusosasto perustet-
tiin joskus 1970-luvun puolivälissä. Tulin toi-
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mitussihteeriksi toukokuussa 1973 ja liityin heti 
Sanomalehtimiesten liittoon. Sen aikainen päätoimit-
taja ei ilmiselvästi tästä liittymisestä kovasti ilahtunut.

Toimitusosasto kuitenkin toimi ja joutui jopa 1982 lehti-
mieslakon aikana vähän hakauksiin sen aikaisen päätoi-
mittajan kanssa. Päätoimittaja ilmoitti ennen lakkoa, että 
hän tekee vaikka yksin koko lehden jos toimittajat mene-
vät lakkoon. Silloinen pääluottamusmies Arvid Ylisirniö 
oli kuitenkin tiukkana ja ilmoitti, että jos niin tapahtuu, 
toimittajat eivät jätä asiaa siihen vaan lakon jälkeen voi 
tulla ongelmia, joten päätoimittaja perääntyi aikeissaan.

Kuusamossa vuonna 1950 perustetun Koillissanomien 
omistuksessa on ollut vuosikymmenten aikana muu-
tamia värikkäitä vaiheita. 50-luvulla pääomistajak-
si 51 prosentin osuudella tuli hammaslääkäri Jorma 
Lamminmäki, jonka kuoltua pääomistajan edustajaksi 
tuli hänen leskensä Pirkko Lamminmäki. Hänen kuol-
tuaan omistus siirtyi Lamminmäkien kahdelle pojalle.

1980-luvun puolivälissä pojat myivät osuutensa kuusamo-
laisten Osmo ja Jouni Virranniemen omistamalle Koillis-
maan Rakennus Oy:lle. Muutosvaiheessa vuodesta 1976 
toimineet toimitusjohtaja Heikki Miettunen ja päätoimit-
taja Pentti Kurunmäki saivat lähteä. Toimitusjohtajaksi 
tuli Jouni Virranniemi ja päätoimittajaksi Raimo Eksymä.

Meni vain reilut pari vuotta, kun Koillismaan Ra-
kennus ajautui talousvaikeuksiin ja lehden osa-
ke-enemmistö oli taas myytävänä. Myyjinä 
oli Virranniemen veljesten lisäksi paikallinen 
Osuuspankki, jolla oli noin 17 prosentin osuus lehdestä.

Siinä vaiheessa ostajia ilmaantui ainakin kaksi, Aa-
mulehti-yhtymä ja oululainen Liitto, josta myö-
hemmin tuli Suomenmaa Oy ja Joutsenmedia.

Toimituksessa seurasimme tarkkaan ostaja-
ehdokkaiden käväisyjä toimitalossa. Varsin-
kin Aamulehden edustajat olivat tarkkoja. Joku 
toimittajista naureskelikin, että ”ne Tampereen kaverit tais kä-
väistä mittaamassa toimituksen vessojen lattiapinta-alatkin”.

Työpäivän päätteeksi meitä muutama toimittaja lähti käväi-
semään iltaoluella Hotelli Kuusamon baarissa. Sieltä huo-
masimme, että osuuspankin edustajat istuivat iltaa ravinto-
lasalissa ja samassa pöydässä istui Liiton Seppo Maskonen.

Otimme oluet sen kunniaksi, että arvasimme Tampereen 
miesten poistuneen ja omistuksen siirtyneen Ouluun, 
mikä jonkun päivän kuluttua vahvistettiinkin.

Oululaisomistus jatkui pitkään, kunnes 2010-luvun loppu-
puolella Joutsenmedia myi lehtensä Kalevalle ja niin siirtyi 
Koillissanomatkin Kalevan leiriin.

Näin toteutui myös se ennustus, jonka Kalevan päätoi-
mittaja Risto Uimonen esitti Kitkajoella joskus noin ke-
sällä 2005. Silloisena päätoimittajana kutsuin Uimosen, 
Kainuun Sanomien Matti Piiraisen, Lapin Kansan Heikki 
Tuomi-Nikulan ja Pohjolan Sanomien Heikki Lääkkölän 
koskenlaskuun ja iltaa istumaan Rukalle.

Kumiveneessä keskellä Kitkajokea Uimonen alkoi esitellä 
ajatustaan, että olisi parasta, jos kaikki pohjoisen lehdet 
olisivat Kalevan siipien suojassa. Uimosen edessä istuim-
me Piiraisen kanssa rinnakkain. Riston puhetta kuunnel-
lessaan Piirainen tuumasi: ”Jos et Risto lopeta tuollaisia 
puheita, me kipataan sut jokeen”.

Kirjoittanut Seppo Salminen
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1972 lakko

Kymmenen päivää, kymmenen tuntia. Niin kauan 
kesti lehtialan ensimmäinen lakko Suomessa. Lakko 
alkoi 9. toukokuuta 1972, ja se toteutui liki täydellise-
nä. Noin 2 200 toimittajaa ja toimitukselliseen hen-
kilöstöön kuulunutta työntekijää kuului lakkoon, 
jonka aikana noin 200 lehteä jäi kokonaan ilmesty-
mättä. Lakkoa tuettiin usealta eri taholta. Maan ra-
jojen ulkopuolelta tukea annettiin Pohjoismaiselta 
Lehtimiesliitolta (NJF) ja International Federation of 
Journalistilta (IFJ). Suomessa Radio- ja televisiotoi-
mittajien liitto RTTL ei ryhtynyt tehostamaan Yleis-
radion uutis- ja ajankohtaislähetyksiä vaan päinvas-
toin: radio-ohjelmissa oli STT:n uutisten asemesta 
äänetön tauko. Suomen Kirjatyöntekijöiden Liitto 
SKL tuki lakkoa kieltäytymällä lakonalaisista töistä 
lehtien kirjapainoissa. Tämä pantiin merkille myös 
pohjoisessa Suomessa, jossa alueen kirjaltajat olivat 
niin tärkeässä osassa, että se katsottiin lakon yksi-
mielisyyden lisäksi ratkaisevaksi lakon onnistumi-
selle. Kirjaltajat tukivat lakkoa, vaikka kirjallisia so-
pimuksia yhteistyöstä ei ollut tehty. Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistyksessä todettiinkin, että 
kirjaltajat "antoivat meille niin paljon apua, etteivät 
siihen sanat riitä kiitokseksi". Seuraavana vuonna 
PSSY ja Oulun Kirjatyöntekijäin yhdistys solmi-
vatkin yhteistyösopimuksen, jossa myös esitettiin 
yhteistyön laajentamista muillekin paikkakunnille.

Eteläisemmässä Suomessa lakko oikein kihisi. Lii-
tolle perustettiin tietysti keskuslakkotoimikun-
ta, joka kokoontui lähes päivittäin. Vapaaehtoiset 
auttoivat konekirjoitus-, niputus-, monistus- ja 
postitustehtävissä, ja vuokrattiinpa Helsingin Pu-
helinyhdistykseltä ylimääräinen lakkolinja, jonka 
automaattiseen puhelinvastaajaan saneltiin päivit-
täin tiedotteita - parhaimmillaan uusi tiedote sa-
neltiin jopa puolen tunnin välein. Lisäksi piireihin 
toimitettiin tiedotuslehtisiä ja julisteita, joita kut-
suttiin lööppäreiksi. Kaiken kaikkiaan lakko vah-
visti Suomen Sanomalehtimiesliittoa järjestöllisesti.

Toimitusosastot tulivat vuonna 1970 

Vuonna 1970 lehtitaloihin alettiin perustaa toimi-
tusosastoja, koska ammattiyhdistystoiminnan vie-
mistä työpaikoille pidettiin tärkeänä. Toimitusosas-
tojen taustalla olivat vuoden 1968 liittokokouksen 
ohjeet työpaikkayhteisöjen järjestäytymisestä. Tä-
män taustalla taas oli vuonna 1965 kustannusyhti-
öiden kanssa solmittu sopimus yhdysmiehistä, jotka 
syksyllä 1969 käytyjen kolmansien tes-neuvottelujen 

yhteydessä muutettiin luottamusmiehiksi. Tämä en-
nakoi keskusjärjestötasolla tehtyä luottamusmiesso-
pimusta keväällä 1970, jonka kanssa samassa yhtey-
dessä vahvistettiin toimitusosastojen mallisäännöt.

Ensimmäiset toimitusosastot perustettiin STT:s-
sä, Uudessa Suomessa ja Sanoma Oyj:ssä. HBL-re-
daktionsklubben oli olemassa jo ennestään. 
Toimitusosastot vastasivat muiden alojen ammat-
tiosastoja. Lisäksi vaikutteita toimintaan saatiin 
Ruotsista. Järjestelmästä tehtiin sääntömääräinen 
vuoden 1971 liittokokouksessa. Sen vuoden lo-
pussa toimitusosastoja oli lähes kolmessakymme-
nessä yli kymmenen jäsenen toimituksessa. Vii-
den vuoden aikana tämä määrä kolminkertaistui.

 Lakon alkaessa PSSY:n alueella oli neljä toi-
mitusosastoa. Ne olivat suurimmissa lehtitaloissa eli 
Kalevassa, Liitossa, Lapin Kansassa ja Pohjolan Sano-
missa. Kalevan toimitusosasto oli suurin 53 jäsenel-
lä. Toimitusosastojen olemassaolo tarkoitti sitä, että 
lakko-organisaatiot PSSY:n alueella voitiin rakentaa 
niiden varaan. Samana vuonna toimitusosastot pe-
rustettiin myös Kansan Tahdossa ja Pohjolan Työssä.

Pohjolan Työn toimitusosasto aloitti toimintansa 
ärhäkkäästi ja toimitti PSSY:lle kirjeen, jossa pa-
heksuttiin syvästi lehden päätoimittajaa, joka toi-
mitusosaston mukaan oli ”todistettavasti tehnyt 
lakonalaisia töitä, kuten kuvalaattoja ja hankkinut 
työnantajan julkaisemiin lehtiin materiaalia”. Tieto 
toimitettiin eteenpäin Sanomalehtimiesliittoon ja So-
sialidemokraattiselle Sanomalehtimiesliitolle, mut-
ta kurinpidollisiin toimiin ei kuitenkaan ryhdytty.

Vuoden 1972 lopussa PSSY:n alueen lehtitaloissa 
oli siis yhteensä kuusi toimivaa toimitusosastoa. 
Lokakuussa todettiin, että omia osastoja ei ole Koil-
lis-Lapissa, Pyhäjokiseudussa ja Raahen Seudussa. 
Hallitus määräsi niihin kuitenkin yhdyshenkilöt, 
koska niissä ei olisi muuten voinut suorittaa luotta-
musmiesvaaleja. Vuonna 1973 alueelle saatiin yksi 
toimitusosasto lisää, kun Liitto Oy alkoi kustantaa 
pohjoissuomalaista iltapäivälehteä nimeltä Iltaset. 
Lehden laulu jäi kuitenkin lyhyeksi sen ilmestyessä 
vain keväästä syksyyn. Lehden lakattua myös sen 
toimitusosasto luonnollisestikin lopetti toimintansa.

 Yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi, Liitos-
sa ja Suomenmaassa toimittajauransa tehnyt Pirk-
ko Vilén aloitti työskentelynsä juuri lakon aikaan. 

1972
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Kevään 1972 abiturientti ehti olla töissä viikon 
ennen lakon alkua. ”Isäni oli kertonut, että Liit-
to etsi kesätyöntekijöitä, joten menin tapaamaan 
toimituspäällikkö Esko Taavettia. Hän tenttasi 
mitä kummallisimmista asioista yrittäen selvit-
tää, onko tuosta tytöstä mihinkään”, Vilén kertoo. 
Taavetti totesi Vilénille, että tule töihin 1. touko-
kuuta, johon tämä totesi, että silloinhan on vap-
pu. Niin Vilén aloitti työt 2. toukokuuta 1972.

”Menin töihin ja Taavetti ei ollut paikalla. Hieman 
avuttomana sanoin jollekin, että minulla olisi tapaa-
minen. Sermin takaa kurkkasi joku herra, joka ky-
syi nimeäni ja vastattuani hän totesi, että täällähän 
on ollut monta viikkoa jo työvuorolistatkin.” Vilé-
nin ensimmäinen työtehtävä oli uutisoida Yli-Kii-
mingin hallituksen kokouksesta. ”Menin sitten 
vaivihkaa etsimään lehtihyllystä lehtiä, että kuinka 
ne uutiset onkaan tapana kirjoittaa”, Vilén sanoo.

Lakko alkoi saman viikon sunnuntaina. ”Silloin mak-
settiin ihan mitä sattuu eikä mitään kesätyöntekijöitä 
koskevia pykäliä ollut olemassakaan. Tuntipalkka oli 
saman verran kuin bussilipun hinta Oulusta Kempe-
leeseen. Aloitettuani myöhemmin opiskelut minun 
piti ottaa opintolainaa, koska palkka oli niin pieni”, 
hän sanoo. Opiskelut jäivät kuitenkin työn jalkoihin.

Muutamaa vuotta myöhemmin lehtiyhtiön talous 
oli tiukilla ja toimitusjohtaja ajoi läpi säästöohjel-
man, jonka seurauksena ennestäänkin pienestä 
toimituksesta irtisanottiin neljä nuorinta työnteki-
jää. Kyseessä oli yhtiön lyhytaikaiseksi jäänyt Ilta-

set-lehti. Vilén kertoo, että toimituksessa laskettiin 
irtisanomisten vaikutuksia ja todettiin, että työ-
vuoroihin ei riittäisi ihmisiä. Toimitus välitti vies-
tiä osakkeenomistajille, joita vielä tuohon aikaan 
oli niin sanotusti ympäri maakuntaa eli osakkeita 
omistivat tavalliset ihmiset. ”Syksyllä yhtiökokous 
laittoi sitten toimitusjohtajan järjestykseen ja työ-
paikat säilyivät. Siellä väännettiin rautalangasta, 
että mitä lehdelle tapahtuu, jos irtisanomisia ei pe-
ruta”, Vilen sanoo ja lisää tapahtuman olleen mer-
kittävä hänen ”ay-hommiin sotkeutumisessaan”.
Suurin syypää Vilénin aktiiviseen ammattiyhdis-
tysuraan oli kuitenkin Liiton toimitussihteeri Rai-
mo Eksymä. ”Hän oli minua tökkimässä PSSY:n 
hallitukseen, koska halusi itse sieltä pois. No, minä 
sitten lähdin. Niin siinä käy kun on ujo ja kiltti”.
Ay-toiminta valoi Viléniin varmuutta ja itseluot-
tamusta. ”Muistan kun Matti Korhonen puhutteli 
minua joissain pikkujouluissa sanoen, että olen liian 
arka, ja kysyi, että mitä minä oikein pelkään, taivaan 
jumaliako. En uskaltanut vastata mitään. Kymmeniä 
vuosia myöhemmin kysyin Matilta, että muistaako 
hän sellaista puhuttelua. Hän muisti ja sanoi, että nyt 
sinusta on tullut vähän liiankin rohkea”, Vilén kertoo.
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Poliittisuudesta Pohjolan Pulitzeriin

Lehtiväen ensimmäisellä lakolla saatiin aikaan kol-
mivuotinen työehtosopimus, jossa saavutettiin 
järjestön tärkeimmät tavoitteet kuten palkkoihin 
saatu perusparannus. Tästä seurasi Suomen Sa-
nomalehtimiesten Liiton politisoituminen, sillä 
onnistunut lakko synnytti vähintäänkin radikaa-
leja käsityksiä ammattiliiton tehtävistä. Niin ikään 
toimitusosastojen merkitys perustason organisaa-
tioina ja luottamusmiesjärjestelmänä vahvistui.

Lakko ei kuitenkaan ollut ainoa syy, joka alkoi po-
litisoida ammattijärjestöjä. Yhteiskunnallinen ilma-
piiri oli sähköistynyt kuusikymmentäluvun lopun 
tapahtumista, ja oli luonnollista, että merkittävät 
yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat niitä työk-
seen seuraaviin toimittajiin. 1960- ja 1970-luvun 
taite oli tuonut liittoon uusia jäseniä, joiden taus-
ta oli kuusikymmentäluvun henkisessä murrok-
sessa ja joista monet olivat vähintäänkin sitou-
tumassa elleivät jo sitoutuneet aiemmin Suomen 
Kommunistisen Puolueen vähemmistöön eli tais-
tolaisiin. Osa oli niin sanottuja yleisdemokraatteja. 
Vasemmistolaisten toimittajien määrä oli alkanut 
lisääntyä 1960-luvulla, kun kansandemokraatti-
nen toimittajajärjestö oli kehottanut jäseniään liit-
tymään Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon.

Helsingissä alkanut radikalisoituminen tuli näky-
väksi Kolin liittokokouksessa 21.-23. toukokuuta 
1974. PSSY:n edustaja Raimo Eksymä luonnehti 
yhdistykselle kirjoittamassaan raportissa, että lii-
ton sisäinen "piilopoliittisuus" oli muuttunut täysin 
avoimeksi "jopa siinä määrin, että poliittiset näke-
mykset ja intressit ovat päävaikuttimia järjestöm-
me sisäisistä asioista päätettäessä." Lisäksi Eksymä 
arvioi raportissaan, että kokous oli kouriintuntu-
va osoitus toimittajajärjestön politisoitumisesta ja 
sen sisällä mellastavasta poliittisesta valtataiste-
lusta. Eksymän lisäksi kokouksesta raportoi myös 
Pohjolan Sanomien toimittaja Pirkko Kosonen 
(myöh. Koljonen), joka kirjoitti muistioonsa hel-
sinkiläisten suorastaan terrorisoineen kokousta. 
Kosonen kirjoitti myös, että maakunnissa ei ol-
lut varauduttu politiikan mukaan tuloon: "Oltiin 
liian sinisilmäisiä --- Oltiin paikalla kuin orpoja 
piruja. Terveisin yksi heistä eli Pirkko Kosonen."

Kolin liittokokous aiheutti pssyläisissä myös muun-
laista nurinaa, koska yhdistyksen puheenjohtaja 
Juhani Tervo menetti liiton ensimmäisen varapu-
heenjohtajan paikan. Tervon asema oli luonnol-

lisestikin pitänyt PSSY:n lippua korkealla: hän oli 
toiminut PSSY:n puheenjohtajana vuosina 1964-
1972 ja liiton ensimmäisenä varapuheenjohtaja-
na vuosina 1968-1974, ja tulisi valituksi ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi vielä uudelleen 
vuosina 1980-1983. Todellisuudessa Tervo itse ei 
ollut missään vaiheessa suostunut tehtävään, kos-
ka hän ei halunnut muuttaa asumaan Helsinkiin. 
Taustalla oli monenlaisia kuvioita, vaikka Tervo 
itse pysytteli ennen ja liittokokouksen aikana kai-
kenlaisen poliittisen kaupankäynnin ulkopuolella.

Puheenjohtajavääntö oli alkanut jo edellisenä vuon-
na, jolloin jo oli tiedossa, että liiton pitkäaikainen 
puheenjohtaja Jyrki Juuti ei enää jatkaisi. Juuti oli 
toiminut tehtävässään vuodesta 1963 lähtien toi-
men ollessa vuodesta 1968 lähtien päätoiminen. 
Aktiivinen keskustelu valinnoista alkoi syksyl-
lä 1973, ja yhteyttä yhdistysten välillä pidettiin 
poikkeuksellisen paljon. Esimerkiksi Jyväskyläs-
sä järjestettiin maakunnallinen pienliittokokous.

Matti Korhonen oli kirjoittanut raportissaan Jy-
väskylän kokouksesta, että luottamusta Juhani 
Tervon jatkolle oli ja että Tervon ehdokkuus oli 
otettu vastaan myönteisenä yllätyksenä. Pien-
liittokokouksen jälkeen virallisia puheenjohta-
jaehdokkaita olivat Pentti Kiipula, Antero Lai-
ne, Paavo Luokkala ja Juhani Mäkelä. Mäkelä 
kuitenkin vetäytyi kisasta jo ennen kokousta ja 
testamenttasi äänensä Laineelle. Myös sosiaalide-
mokraatti Paavo Luokkala vetäytyi ehdokkuudesta.

Helsinkiläiset sosiaalidemokraatit olivat esittäneet 
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Sita-
ria, jota sanottiin "joensuulaiseksi porvariksi" sekä 
toiseksi varapuheenjohtajaksi Luokkalaa. Tämän 
niin sanotun junttalistan esitellyt vaalivaliokunnan 
jäsen sanoi avoimesti, että puheenjohtajistoon ei 
haluttu Tervoa, koska hän ei ollut niin sanottu kir-
jademari. Yön aikana Sitarin kannattajat eli "Poh-
jois-Karjalan ja Kuopion kepulais-kokoomuslaiset" 
ja sosiaalidemokraatit sopivat keskenään, että Si-
tari nostetaan ensimmäiseksi ja Luokkala toiseksi 
varapuheenjohtajaksi. Tervo hävisi äänestyksissä 
luvuin 75-59 ja 71-66. Tämän jälkeen Tervo olisi 
halunnut luopua myös hallituspaikastaan, mutta 
pssyläiset eivät siihen suostuneet, vaan Tervo va-
littiin liittohallitukseen ylivoimaisesti suurimmalla 
äänimäärällä. Tätä pidettiin eräänlaisena kokouk-
sen yhteisenä anteeksipyyntönä Tervolle, joka tun-
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nettiin ansiokkaana ammattiyhdistysmiehenä. Ter-
vo  nousi kuitenkin toiseksi varapuheenjohtajaksi 
myöhemmin syksyllä, kun Luokkala erosi liitosta.

 Marraskuussa 1974 PSSY:n hallitus keskus-
teli liittokokousedustajien valintatavoista. Aiemmin 
edustajat oli valittu vuorotellen, mutta vuoden vii-
meisessä kokouksessa hallitus esitti suhteellisuuspe-
riaatteen käyttöönottoa. Sen mukaan Kalevan toimi-
tusosastosta valittaisiin kolme, Pohjolan Sanomien 
ja Lapin Kansan kaksi sekä Liiton, Kansan Tahdon ja 
Pohjolan Työn toimitusosastoista kustakin yksi. Myös 
Kalevan toimitusosasto esitti myöhemmin vastaavaa.

Tämä kertoi toimitusosastojen aseman vahvistu-
misesta. Poliittiset jännitteet näkyivät puolestaan 
henkilövalinnoissa. Vaikka pssyläiset raportoivatkin 
hämmästyksestään Kolin kokouksen poliittisuudes-
ta, pssyläiset oppivat itsekin tämän uuden linjan no-
peasti. Henkilövalintojen lisäksi poliittiset kiistat kos-
kivat myös asia- ja linjakysymyksiä. Yksi tällainen oli 
vuonna 1974 jälleen keskusteluun noussut suhtautu-
minen keskusjärjestöjäsenyyteen, koska Toimihenki-
lö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto oli erottanut 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenyydestään. 
Syyksi sanottiin SSL:n kieltäytyminen TVK:n työ-
taistelujen varalta perustamasta takausrenkaasta.

Pohjolan Työn Helena Huoviala ehdotti PSSY:n 
vuosikokouksessa pontta, jossa liiton hallitusta 
kehotettaisiin neuvottelemaan keskusjärjestöyh-
teydestä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjes-
tön SAK:n kanssa. Huoviala perusteli ehdotus-
taan sillä, että SAK oli maan vahvin ja merkittävin 
ammatillinen keskusjärjestö, johon kuului myös 
Suomen Kirjatyöntekijäin liitto. Jäsenyyttä SAK:n 
kanssa oli pohdittu jo monta kertaa aiemmin.

SAK:ssa houkutteli sen voima, jonka se oli kasvatta-
nut yli miljoonalla jäsenellään. Vasemmistolaiset toi-
mittajat näkivät siinä myös ay-ideologisen mallin, ja 
esimerkiksi SSL:n liittohallituksen jäsen Tuomo Tal-
vi ja järjestösihteeri Seppo Sadeoja perustelivat kes-
kusjärjestön vaihtoa sillä, että SAK:ssa järjestöllinen 
solidaarisuusajattelu oli pitemmällä kuin TVK:ssa 
vuonna 1969. Tähän vastasi kipakasti Sakari Talvi-
tie. Hän piti SAK:ta ensisijaisesti vasemmistolaisena 
järjestönä, joka ei kelvannut SSL:lle, jonka jäsenistä 
valtaosa oli porvarillisesti ajattelevia toimittajia. Kun 
esitys TVK:sta eroamisesta oli tehty, TVK:n pääsih-
teeri kommentoi aloitetta ideologiseksi. Vuonna 1971 
liittokokous hyväksyi ponnen, jossa liiton hallinto 
velvoitettiin selvittämään keskusjärjestöjäsenyyttä.

PSSY:n vuosikokous hylkäsi Huovialan esityksen 
käsiäänestyksellä, mutta hyväksyi Antero Merta-
niemen ponnen, että liittokokous velvoittaisi liit-
tohallitusta selvittämään sekä keskusjärjestöön 
liittymisen että ulkopuolella jatkamisen edut ja 
haitat. Asiasta oli keskusteltu myös Kolin liittoko-
kouksessa, mutta Suomen Sanomalehtimiesten Liit-
to jäi ja on pysynyt keskusjärjestöjen ulkopuolella.

Kolin liittokokous ei kaikesta huolimatta jättänyt liit-
toon tai PSSY:een kuin korkeintaan nopeasti parane-
vat naarmut. Uusi puheenjohtaja Antero Laine totesi 
syksyllä 1974 PSSY:n syysseminaarissa, että poliittista 
keskustelua voi käydä ennen kuin liiton viralliset eli-
met käsittelevät asioita. Liiton päätösten jälkeen niis-
tä on kuitenkin pidettävä kiinni. Poliittisuus huomi-
oitiin ja tunnustettiin myös seuraavaa liittokokousta 
valmisteltaessa ja myös syksyllä 1976 liiton kymme-
nen maakuntayhdistyksen neuvottelukokouksessa.

Lehtien poliittisuus ja sitoutumattomuus huomi-
oitiin vastaisuudessa myös jakaessa valtuustopaik-
koja toimitusosastojen kesken, minkä periaatteen 
PSSY:n vuosikokous hyväksyi. Sekä valtuustopaik-
koja että ryhmittymiä oli kolme: sitoutumattomat 
eli Lapin Kansa ja Kaleva, keskustalaiset eli Liitto 
ja Pohjolan Sanomat ja vasemmistolaiset eli Kan-
san Tahto ja Pohjolan Työ. Myös alueellinen edus-
tettavuus lisättiin vuosikokouksessa kriteereihin.

Poliittinen kuohunta otti laineita vielä kerran, kun 
vanha haave lappilaisten omasta yhdistyksestä elpyi. 
Asiasta on kuitenkin erilaisia muistikuvia. Armi Har-
jun muistin mukaan omaa yhdistystä alettiin aprikoi-
da joko Pohjolan Sanomien toimituksessa tai Lapin 
keskustalaisten keskuudessa. Tuolloin Pohjolan Sa-
nomien toimitusosaston puheenjohtajana toiminut 
Pirkko Kosonen puolestaan muisti asian niin, että 
idean lausui ensimmäisenä ääneen Harju. Sikäli kun 
Pohjolan Sanomissa asiasta innostuttiin, motiivina 
oli Kososen mukaan se, että liiton samoin kuin PS-
SY:n toiminnassa oli ollut parantamisen varaa. Har-
jun mielestä hankkeen motiivina oli halu irrottautua 
epämiellyttävästä poliittisesta kiistasta ja perustaa 
oma, keskustalainen yhdistys Pohjois-Suomeen. 
Hankkeesta ei kuitenkaan tullut yhtään mitään.

Poliittisuus vaikutti liiton ja paikallisyhdistysten 
toiminnassa jonkin aikaa. Vaikutus jäi etenkin PS-
SY:ssä lyhytaikaiseksi, koska yhdistys onnistui pitä-
mään repivimmät riidat yhdistyksen ulkopuolella. 
Tämä johtui siitä, että alueen sosialistit ja porvarit 
olivat keskenään tuttuja ja tottuneet toisiinsa. Tämä 
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puolestaan johtui siitä, että Yleisen Lehtimiesliiton 
YLL:n pohjoissuomalaiset jäsenet - eli käytännössä 
Kansan Tahdon toimittajat - järjestäytyivät SSL:oon 
heti sotien päätyttyä. Esimerkkiä tuolloin näytti 
Kansan Tahdon päätoimittaja Niilo Nikkilä, joka 
hyväksyttiin liittoon kahden pakollisen karenssivuo-
den jälkeen vuonna 1946. Hänen lisäkseen jäsenik-
si liittyivät myös Niilo Wilenius, Aimo Kaakinen, 
Yrjö Tönkyrä ja Allan Aho. Niilo Nikkilä toimi jopa 
jäsenenä liiton hallituksessa vuosina 1948-1950.

Kansandemokraattisten lehtien toimittajia saatet-
tiin toki aluksi hieman vierastaa. Yksi ilmentymä oli 
muun muassa Niilo Wileniuksen valinta ensimmäis-
tä kertaa PSSY:n hallitukseen vuoden 1953 Martin-
niemessä pidetyssä vuosikokouksessa. Wileniuksen 
mukaan liiton asiamies Heikki A. Vuorinen ihmet-
teli, kuinka Wilenius, joka kantoi Rauhanpuolusta-
jien merkkiä, saattoi istua yhdistyksen hallituksessa.

Kun muualla Suomessa poliittiset kannat saattoi-
vat olla este yhteiselle toiminnalle, pohjoisessa eri 
kantoja edustavat toimittajat viihtyivät hyvin kes-
kenään. Yhtenä syynä olivat toiminnassa mukana 
olleet tasoittavat persoonat, kuten yhdistyksen pu-
heenjohtaja Arvi Turkka. Oman ammattikunnan 
asiat ylittivät puoluekannat, ja samassa veneessä 
olevien kannatti ilman muuta äyskäröidä yhdessä.

Pohjolan Pulitzer

1970-luku oli isossa kuvassa politisoitumisen aikaa 
ja liitto kehittyi voimakkaasti kohti modernia edun-
valvontajärjestöä, jonka rinnalla säilyi myös am-
mattikuntahenkisyys. 1960-luvulla alkaneesta kou-
lutusmahdollisuuksien laajenemisesta huolimatta 
toimittajuus haluttiin säilyttää vapaana ammattina. 
Tämä tarkoitti, ettei alalle tuloa sidottu muodolli-
seen koulutukseen. Vielä 1970-luvun alussa suuri 
osa toimittajista oli pitkän linjan journalisteja, jotka 
olivat tulleet alalle sotavuosina ja sen jälkeisenä aika-
na. Vuonna 1974 kolmasosalla toimittajista ei ollut 
minkäänlaista ammatillista koulutusta ja puolet oli 
osallistunut muutaman päivän kestäneille kursseil-
le. Erään selvityksen mukaan liiton miesjäsenistä 
jopa 80 prosenttia oli kouluttautunut vain lyhyt-
kursseilla lehtikuvaajien koulutuksen ollessa vielä 
vähäisempää. Yhdistyksen käsitellessä vuoden 1975 
kevätkurssilla liiton koulutuspoliittisia tavoitteita, 
Kalevan kuvaaja totesi, että vain yksi pohjoissuoma-
lainen kuvaaja oli käynyt Sanoman toimittajakoulun.
Vuonna   1972    toimittajien  jatkokoulutus sovittiin 
liiton ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutus-

keskuksen järjestettäväksi. Liiton ja yhdistysten kou-
lutus oli merkittävä apu toimittajien ammattitaidon 
parantamisessa.

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys jatkoi 
seitsemänkymmentäluvulla jäseniensä koulutusta 
muun muassa sellaisilla aiheilla kuin ”Pakina vai pa-
kerrus”. Lisäksi jäsenet saivat oppia myös otsikoin-
nissa, taitossa ja erikoissivuissa. Koulutuspäivien 
ajankohdaksi oli vakiintunut pyhäinmiestenpäivä. 
Vuoden 1973 jälkeen kurssien sisältö alkoi keskittyä 
ammattiyhdistysasioihin, kun tes-politiikan lisäksi 
jäseniä koulutettiin muun muassa tekijänoikeuk-
sista, kolmikantasopimuksista ja osastotoiminnas-
ta. Ammattikoulutus säilyi kuitenkin ay-aiheisen 
opin rinnalla: esimerkiksi vuonna 1975 pssyläisiä 
koulutettiin äidinkielessä ja oikeinkirjoituksessa.

PSSY huolehti jäseniensä ammattitaidosta myös 
myöntämällä stipendejä ja järjestämällä erilaisia kil-
pailuja. Uuno Hannulan rahasto perustettiin vuonna 
1965 Pohjolan Sanomien lahjoittamalla 1 000 mar-
kan pääomalla. Vuosina 1971 ja 1972 yhdistys jär-
jesti kirjoitus- ja valokuvakilpailut. Ensimmäisellä 
kerralla toimittajat kisasivat reportaasin ja toisella 
kerralla haastattelun teossa. Vuonna 1971 kilpailuun 
osallistui 15 toimittajaa yhteensä 18 työllä, jotka ylei-
sesti ottaen olivat lehdissä aiemmin julkaistuja juttu-
ja. Kaleva oli lahjoittanut yhdistyksen 50-vuotisjuh-
lan kunniaksi 1 000 markan arvoisen matkan. Toinen 
palkinto olikin sitten jo huomattavasti vaatimatto-
mampi 50 markan summalla. Kolmas palkinto oli 30 
markkaa. Kuvaajien kolmen kärki palkittiin 100, 50 
ja 30 markan palkinnoilla. Reportaasikisan ensim-
mäisen palkkinnon voitti tuolloin Liitossa työsken-
televä Joni Skiftesvik jutullaan ”Keksijän elämä on 
kuin sirkan laulu”. Toisen sijan lunastivat Pohjolan 
Sanomien työpari Olavi Keinänen ja Kalervo Toivi-
ainen jutulla ”Rahako ratkaisee - ei ratkaise mutta 
rauhoittaa”, ja kolmanneksi tuli Helsingin Sanomien 
Jaakko Pihlaja jutulla ”Metsuri pelkää leipänsä ja po-
romies petojensa tuhoa”. Valokuvauskilpailussa en-
simmäinen ja kolmas palkinto jaettiin Helsingin Sa-
nomien Unto Järviselle ja toinen palkinto Pohjolan 
Sanomien urheilutoimittaja Erkki Portaankorvalle.

Seuraavana vuonna osallistumisinto laimeni jyrkästi 
ja kilpailuun lähetettiin vain kolme juttua ja kolme 
kuvaa. Osallistumismäärään vaikutti todennäköises-
ti se, että tuntuva, tuhannen markan arvoinen matka 
oli muuttunut sadan markan palkinnoksi. Kilpailun 
voitti jälleen Joni Skiftesvik Reidar Säreistöniemen 
haastattelulla. Syksyllä 1973 PSSY:n hallitus päätti, et-
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tei kilpailua järjestetä enää vähäisen osanoton takia.
Palkintoihin palattiin kuitenkin syksyllä 1976, kun 
yhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Korhonen 
esitti, että PSSY perustaisi Pohjolan Pulitzer -pal-
kinnon. Korhonen oli ottanut mallia Kymenlaak-
son ja Itä-Suomen yhdistyksiltä, joiden aloitteista 
oli perustettu läänikohtaiset toimittaja-apurahat. 
Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys esittikin 
sekä Oulun että Lapin läänien taidetoimikunnil-
le toimittajapalkinnon perustamista. Lapin läänin 
taidetoimikunta ilmoitti, ettei yksin voisi päättää 
asiasta ja halusi kuulla ensin Oulun läänin taidetoi-
mikunnan vastauksen. Oulussa asiaan joko ei saatu 
vastausta tai se oli kielteinen, koska palkintoa ei pe-
rustettu ja asia hautautui vuosikymmenen lopulla.

Paikallislehdet pohjoisessa

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
toiminta-alueella on ilmestynyt paikallislehtiä 
kymmenittäin. Osa lehdistä on jäänyt hyvinkin 
lyhytikäisiksi osan jatkaessa joko alkupe-
räisellä tai toisella nimellä. Osa lehdistä oli 
ilmestynyt myös aiemmin esimerkiksi il-
maisjakelulehtenä, kuten Pudasjärvellä ilmes-
tyvä Iijokiseutu, joka muuttui paikallislehdek-
si vuonna 1975. Yhdistyksen alueen vanhin 
yhä ilmestyvä paikallislehti on Raahen Seu-
tu, joka aloitti ilmestymisensä vuonna 1919.

Paikallislehtiä on ilmestynyt tietysti myös La-
pissa. Ensimmäiset paikallislehdet ilmestyivät 
läänin länsirajalla, kun Pellossa alkoi vuon-
na 1950 ilmestyä Länsirajan Sanomat. Leh-
ti jaksoi kuitenkin vain pari vuotta ja hävisi 
lehtikentästä vuonna 1952. Vielä lyhyemmän 
aikaa julkaistiin rovaniemeläistä Suopunkia, 
joka ilmestyi vuosina 1950-1951. Edelleen 
Länsi-Lapissa vuonna 1956 ilmestyi vuoden 
ajan Länsi-Pohjan Sanomat ja vuonna 1957 
aloitti ilmestymisensä Länsiraja, joka ilmes-
tyi aina vuoteen 1990 saakka. Niin ikään 
vuonna 1957 aloitti  ilmestymisensä Koil-
lis-Lappi Kemijärvellä. Lehti yhdistyi myö-
hemmin Kotikympin kanssa ja on jatkanut 
ilmestymistään Koti-Lappina vuodesta 2011.

Muitakin lyhyeksi jääneitä yrityksiä oli, 
kuten vuosina 1976-1977 ilmestynyt 
Ylä-Lappi. Sodankylässä ilmestyi vuosina 
1962-1965 Uusi Lappi, ja kuusikymmen-
täluvun puolivälin tietämillä Sodankylän 
ja Inarin alueella ilmestyi Pohjois-Lappi.

1970-luvulla lappilaiseen lehtikenttään saa-
tiin viisi paikallislehteä lisää, joista osa il-
mestyy vielä tänäkin päivänä. Luoteis-Lappi 
alkoi ilmestyä Kolarin alueella vuonna 1975. 
Pohjolan Sanomat perusti vuonna 1978 kol-
me lehteä. Lehdet olivat Pello-Ylitornion 
alueella ilmestyneet Siepakka ja Pohjan Tor-
nio sekä Sodankylässä, Inarissa ja Utsjoella 
ilmestynyt Sompio. Näin toimimalla Poh-
jolan Sanomat avasi ilmoitustoiminnalleen 
markkinat myös Keski- ja Pohjois-Lapissa. 
Myöhemmin lehti perusti vielä Posion ja 
Ranuan alueella yhä ilmestyvän Kuriirin.

10.
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Uusi vuosikymmen, uusi lakko

Pakkanen paukkui lähellä 20:tä astetta, kun  Niilo 
Wilenius, Terttu Levonperä, Kalle Finnilä, Tapani 
Närä, Eero Matero, Leo Zimmermann, Maija-Liisa 
Jalkanen, Salme Hannula, Unto Järvinen, Leena Kär-
nä, Hannu Sainio, Pentti Portaankorva, Terttu Man-
kila ja Heikki Rissanen marssivat Oulun Tuomio-
kirkkoa vastapäätä osoitteeseen Isokatu 11. Kyseessä 
oli Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
piirilakkotoimikunta, joka alkoi kokoustaa yhdistyk-
sen käyttöön saadussa Teknisen liiton toimistossa. 
Oli 13. marraskuuta 1980 ja kello oli puoli yksi ilta-
päivällä. Lehdistön järjestyksessään toinen lakko oli 
alkanut puoli tuntia aiemmin tasan puoliltapäivin.

Piirilakkotoimikunta aloitti kokouksensa, järjestäytyi 
ja jakoi lakonalaiset tehtävät. Todettiin, että yhdistys 
oli jo alkanut saada lakkoavustuksia, ja lisäksi pää-
tettiin järjestää jäsentilaisuudet myös Kemissä ja Ro-
vaniemellä. Myös Oulun lakkotoimiston päivystys-
vuorot jaettiin seuraavan viikon lauantaihin saakka: 
lakkoilevat toimittajat päivystivät toimistossa pareit-
tain aina päivän kerrallaan. Samana iltana järjestet-
tiin lakonalkamistilaisuus. Osanotto oli ennätykselli-
nen: yhteensä 68 lehtialan työntekijää saapui paikalle.

 Suomen Sanomalehtimiesten Liitto haki la-
kolla muutosta toimittajien reaalipalkkojen laskuun 
ja työehtosopimuksen valvontaan, joka sakkasi niin 
pienissä kuin suurissa lehtitaloissa. Lakon tausta-
syyt olivat paljolti samat kuin vuoden 1972 lakossa 
eli lehtiväen tulevaisuuden ansioturvassa eli palk-
katasossa. Liiton mielestä riittävä palkkataso takaisi 
pätevän henkilökunnan pysymisen ja hakeutumisen 
alalle. Vuonna 1974 lehtiväen reaaliansiot alkoivat 
laskea, ja tämä kehitys jatkui vuoteen 1980. Uu-
den vuosikymmenen kynnyksellä toimittajat olivat 
menettämässä vuoden 1972 lehtilakolla hankitun 
ansiotason. Esimerkiksi 1. paikkakuntakalleusryh-
mässä, johon kuuluivat muun muassa Helsingissä 
töitä tekevät toimittajat, työskentelevän tavallisen  
toimittajan kuukausiansio nousi 83,1 prosenttia 
ja kokonaisansio 88,2 prosenttia. Samaan aikaan 
hinnat nousivat 96,3 prosenttia. Taulukkopalkkoja 
tarkasteltaessa lehtiväellä meni vielä huonommin. 
A-palkkaryhmän, johon alan enemmistö kuului, 
peruspalkat kohosivat vuosina 1976-1989 30,9 pro-
senttia hintojen vastaavasti noustessa 46 prosenttia.

Ennen lakkoa työnantajapuoli kuvasi toimitusten 
palkkatasoa hyvin korkeilla luvuilla  toteamalla toi-
mittajien keskimääräiseksi kuukausiansioksi noin 

5 100 ja keskimääräiseksi peruspalkaksi noin 4 700 
markkaa. Liitto kuitenkin huomautti, että mainitut 
summat eivät kuvanneet ansiotasoa totuudenmu-
kaisesti, sillä työnantajan esittämään palkkatasoon 
ylsi tavallisista toimittajista vain kolmasosa. Esi-
merkiksi Helsingissä alan korkeakoulututkinnon 
suorittaneen tai tarpeelliset harjoitteluvuodet läpi-
käyneen rivitoimittajan peruskuukausipalkka oli 
3 614 markkaa kuukaudessa, jota korottivat mah-
dolliset iltalisät 200 markan molemmin puolin.

Korkeaa palkkaa nauttivat työskentelivätkin eri-
laisissa johto- ja erikoistehtävissä ja lisäksi heillä 
oli usein vielä lukuisia palvelusvuosilisiä. Alan on-
gelmat tiivistyivät palkkatilastojen alapäähän, jos-
sa ansiokehitys laahasi eniten. Lehtiala neuvotteli 
työehdoista valtakunnansovittelijan avulla. Aluksi 
sovittelija esitti, että henkilökohtaisia palkkoja olisi 
nostettu marraskuun alusta kahdeksan ja tauluk-
kopalkkoja kymmenen prosenttia. Huhtikuussa 
1981 olisi maksettu työmarkkinoiden yleinen lin-
ja lisättynä kahdella prosentilla, ja tämän jälkeen 
olisi tullut vielä 1,5 prosentin suuruinen järjestely-
vara lokakuussa 1982. Liitto kuitenkin katsoi, että 
esitys olisi johtanut reaaliansiotason alenemiseen: 
liiton arvion mukaan esimerkiksi vuonna 1982 
olisi varovaistenkin arvioiden mukaan pudot-
tu kolmesta neljään prosentin palkkakuoppaan.

Työehtosopimuskausi oli ollut päättymässä maalis-
kuussa, jolloin liitto valmistautui käymään normaa-
lit tes-neuvottelut. Nopeasti kuitenkin selvisi, että 
molemmat osapuolet halusivat siirtää varsinaiset 
työehtoneuvottelut myöhemmäksi, joten palkkoja 
tarkistettiin hieman keväällä ja sopimusta jatkettiin 
muilta osin sellaisenaan lokakuun loppuun vuon-
na 1980. Syksyn tes-esitykset jätettiin Graafisen 
Teollisuuden Työnantajaliitto GTT:lle hyvissä ajoin 
ennen sopimuskauden päättymistä eli syyskuussa. 
Neuvottelut eivät kuitenkaan edistyneet ja tilan-
ne eteni nihkeissä tunnelmissa. Alkoi sopimuk-
seton kausi, jolloin liitto antoi lakkovaroituksen.

Työtaisteluun osallistui noin 3 500 sanoma- ja 
aikakauslehtien toimittajaa, valokuvaajaa, tai-
teilijaa, oikolukijaa, arkistotyöntekijää, kään-
täjää, uutisten vastaanottajaa ja niin edelleen.

 Lehtialan lakkoa tai ei, eri tahot halusivat 
julkaista erilaisia julkaisuja. Niinpä Oulussa lakko-
toimikunta alkoi yhtenä tehtävänään käsitellä eri 
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julkaisujen lähettämiä poikkeuslupapyyntöjä il-
mestymiselle. Esimerkiksi Oulun Työväen Palloili-
joiden OTP:n ja Oulun Jyryn lehdille myönnettiin 
julkaisulupa, mutta Sähköinsinöörikillan suunnit-
telemalle Sähkösanomat-lehdelle toimikunta joutui 
kertomaan ikävät uutiset, että lehti oli lakonvastai-
nen. Samoin Haapavesi-lehti, Tornion Ilmoitus-
lehti ja Tv- ja radiolehti katsottiin lakonvastaisiksi.

Saipa Oulun piirilakkotoimikunta anomuksen myös 
Oulun Kärpiltä seuran Kärpät-julkaisun tekemises-
tä lakon aikana, johon toimikunta tietyin ehdoin 
suostui. Urheiluseura sai luvan kahteen julkaisuun, 
joista toinen ilmestyi viikon 47 lopulla ja toinen it-
senäisyyspäiväviikolla käytävän paikallisottelun alla. 
Toimikunnan päätöksen mukaan Kärpät-julkaisun 
täytyi kuitenkin noudattaa toimittajien lakon rajo-
ja. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, ettei lehti saanut 
muuttaa sisältöään eli tekstiosuuksissa ei saanut olla 
esimerkiksi otteluselostuksia tai tv- ja radio-ohjel-
mia - näitä kun ei ollut aiemmissakaan julkaisuissa. 
Myös lehden levikin ja levikkialueen laajentami-
nen lakon kestäessä kiellettiin. Kaiken kaikkiaan 
neuvottelut käytiin hyvässä hengessä, molempien 
osapuolien ilmoittaessa kunnioittavansa toistensa 
tilannetta. Oulun Kärpät katsoi kuitenkin tulevat 
paikallisottelut niin tärkeiksi, että halusi anoa lehdel-
leen erityislupaa. Myöskään toimittajat eivät halun-
neet hankaloittaa kotikaupungin urheilutoimintaa.

Myös huvitoimikunta perustettiin ja siihen valit-
tiin Sirpa Heikkinen, Anna-Riitta Kainulainen, 
Pentti Kiviranta ja Tuomo-Juhani Tapio. Huvitoi-
mikunnalle annettiin vapaat kädet järjestää lak-
kolaisille huvitilaisuuksia, joissa kuultaisiin ajan-
kohtaista lakkoasiaa sekä erilaista ohjelmaa sekä 
tanssahdeltaisiin. Minkäänlaista budjettia toimi-
kunta ei tätä varten kuitenkaan saanut käyttöönsä.

 Myös muilla PSSY:n alueen paikkakunnilla 
elettiin lakkotunnelmissa. Pari päivää lakon virallisen 
alkamisen jälkeen Kemin työväentalolle kokoontui 
reilut parikymmentä toimittajaa Kemin lakkotoimi-
kunnan järjestämään kokoukseen 15. marraskuuta 
kello 12. Heidän lisäkseen paikalla olivat Suomen 
Sanomalehtimiesliiton varapuheenjohtaja Juhani 
Tervo, piirilakkotoimikunnan puheenjohtaja Nii-
lo Wilenius ja liittovaltuutettu Antero Mertaniemi. 
Kuten odottaa saattoi, tunnelma ennen lakon alkua 
oli Punaisessa Kemissä ”innoittava ja yksimielinen”, 
kuten kokousraportissa kuvailtiin. Rovaniemeläiset 
toimittajat eivät kuitenkaan jostain syystä saapu-
neet paikalle, vaikka tilaisuuden piti olla molempien 
kaupunkien journalisteille yhteinen. Tämä kirjattiin 

Raahessa ei kunnioitettu lakkorajoja
 
Raahen Seutu ja Raahelainen eivät kunnioit-
taneet lakkorajoja. Marraskuun 16. päivänä 
sunnuntaina PSSY:n päivystysraporttiin mer-
kittiin, että ”Raahen tilanne inhottava”, kos-
ka Raahen Seutu ilmestyi samana aamuna jo 
toistamiseen lakon aikana. Lehden kaikki toi-
mittajat ja päätoimittaja olivat lakossa, mutta 
lehden tekivät sen toimitusjohtaja ja kirjaltaja.

Lehti selitti Kirjaltajaliitolle ja keskuslakkotoimi-
kunnalle, että lehden kaksi numeroa oli tehty val-
miiksi jo ennen lakkoa. Pohjois-Suomen piirilak-
kotoimikunnassa lausuntoa pidettiin ”ilmeisen 
kaunisteltuna”. Raahelainen-lehden Marja-Leena 
Keinänen oli kuitenkin sunnuntaina ilmoitta-
nut piirilakkotoimikunnalle, että Raahen Seutu 
oli kerännyt ilmoituksia vielä perjantaina. Tieto 
Raahelaiseen tuli kauppiailta, joille Raahen Seu-
tu oli soittanut ilmoituspyyntöjä. Niin ikään Raa-
helaisen kirjaltajat olivat käyneet Raahen Seudun 
kirjapainossa kummastelemassa, että ”tekö teette 
lehteä”. Tähän oli vastattu, että ”kassanhoitajahan 
meillä ottaa ilmoituksia ja me vain painamme”. 
Raahelaisen työntekijöiden toiminta ihmetyt-
tää, koska lakon jälkeen lehden kolme toimitta-
jaa erotettiin liitosta lakonvastaisen työn takia.

Raahen Seudun mahdollisesti saamat sank-
tiot eivät selviä yhdistyksen arkistosta, jos-
kin liittohallituksen asettama selvitys-
lautakunta pyysi yhdistykseltä raporttia 
Raahen lehtien toiminnasta lakon aikana.

1980
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muistiin negatiivisena huomiona. Kemiläiset ottivat 
lakkotunnelmasta kaiken irti, joten tilaisuus aloitet-
tiin paikalle saadun laulu- ja soitinyhtye Okariinan 
kajauttamalla reippaalla lakkolaululla, Liiton tytöllä.

Kemin kokouksessa perustettiin Kemin lakkotoimi-
kunnan alainen huvitoimikunta, jolle annettiin teh-
täväksi yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi 
päätettiin jakaa lehtikioskeihin keskuslakkotoimis-
tosta saatavaa lakkoa selittävää lehtistä sekä plakaattia, 
jossa luki ”Uusia lehtiä ei ole - toimittajat ovat lakossa”.

Kemistä Wilenius ja Mertaniemi jatkoivat Rovanie-
melle seuraavaan lakkokokoukseen, joka pidettiin 
19. marraskuuta. Myös Rovaniemellä liitto sai ter-
veiset pysyä lujana vaatimusten takana. Rovaniemel-
lä työstä saatava palkka oli muutenkin ajankohtai-
nen asia: Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat olivat 
muuttumassa seitsenpäiväisiksi, ja toimittajat olivat 
huolissaan työtahdin kiristymisestä, koska työvoi-
maa ei ollut heidän mielestään lisätty tarpeeksi. La-
kon jo virallisesti alettua lakkolaiset kokoontuivat 
jälleen Kemissä 29. marraskuuta. Myös kirjaltajat 
osallistuivat palaveriin, ja he sekä toimittajat tote-
sivatkin yksituumaisesti, että ammattikuntien olisi 
syytä pitää yhteyttä myös ”’rauhan’ aikana eikä vain 
kapinoitaessa”. Pohjolan Sanomien kirjaltajien luot-
tamusmies Seppo Vuokila totesi, että kirjatyönteki-
jöiden keskuudessa oli ”yhä paljolti sellaista aatosta, 
että suhteet lehtimiesten ja kirjaltajien välillä ovat 
ikään kuin ’kahden kerroksen väellä’”. Kirjaltajat 
sanoivat myös odottavansa toimittajilta vastavuoroi-
suutta, kun heidän oli tarve kärhämöidä työehdoista.

Myös ongelmia oli ilmaantunut ja suurimmat niis-
tä olivat jakajien keskuudessa. Kemin ammatti-
koululaiset olivat jakajien luottamusmiehen Kaa-
rina Pirneskosken mukaan ryhtymässä jakajiksi 
polkuhintaan. Lakkotoimikunta alkoi selvittää asian.

Viikko lakon alkamisesta lakkotoiminta oli jo va-
kiintunut huvitoimikuntien toimiessa aktiivises-
ti. Kemissä oli oululaisten lakkolaisten kokous-
taessa 20. marraskuuta luvassa lakkoiltamat, ja 
Oulussakin oli ollut päivittäin tapaamisia ravin-
tola Haarikassa. Haapavesi-lehti ja Tornion Il-
moituslehti oli vapautettu ilmestymiskielloistaan.

Ravintola Haarikassa pidettiin joka arkipäivä tiedo-
tus- ja viihdytystilaisuus kello 14-17. Tilaisuudessa 
kerrottiin päivittäinen lakkotilanne. Viihdytyspuo-
lesta huolehti Pelmu eli Pohjois-Suomen elävän 
musiikin yhdistys sekä Rymy eli Rytmimusiikil-
linen yhdistys. Yhdistykset hoitivat Haarikkaan 

musikantteja, jotka viihdyttivät tuskastuneita lak-
kolaisia. Ehtipä huvitoimikunta järjestää pikkujou-
lunkin juuri lakon päättymispäivänä 3. joulukuuta 
Mäkelininkatu 31:n kellarissa. Tilaisuutta sponso-
roivat muun muassa Katri Antell Oy pikkuleipien 
ja Mallasjuomat Oy pikkujoulujuomien muodossa. 
Pikkujoulut alkoivat kello 18, ja niitä ennen lakko-
laisilla oli mahdollisuus verrytellä tanssijalkojaan 
Myllytullissa järjestettävissä lakkotansseissa kello 
14-17. Myöhemmin Haarikan tilaisuuksia arvostel-
tiin muun muassa niiden huonosta tiedonkulusta.

Jälkipeli

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
jäsenistö oli mukana työtaistelussa sataprosent-
tisesti, eikä rikkureita ollut ainuttakaan. Jäsenet 
osallistuivat aktiivisesti lakon aikana järjestet-
tyyn yhteiseen toimintaan aina lakkotoimisto-
työskentelystä makkaran paistoon Kesärannassa.
PSSY:n jäsenistö ei kuitenkaan aivan purematta 
niellyt työtaistelun avulla neuvoteltua uutta sopi-
musta, vaikka siinä muun muassa lomaedut pa-
ranivatkin. Uusi työehtosopimus oli voimassa 
helmikuun loppuun vuonna 1983. Lisäksi PSSY 
totesi, että ”palkkakehitys ei kuitenkaan yltä-
nyt niihin tavoitteisiin, joita jäsenistö toivoi”.

Ylipäätään lehtiväki suhtautui lakkoon kriittises-
ti. Arvostelevia ääniä kuultiin muun muassa liiton 
omassa lehdessä, jossa lakon tuloksia arvioitiin to-
teamalla, että asetettua tavoitetta palkankorotuk-
sissa ei saavutettu. PSSY:n alueella lakkoa kritisoi 
eniten Pohjolan Työn toimitusosasto, joka vaati 
kokousta koolle selvittämään lakonaikaisia asioi-
ta. Kollektiivinimimerkillä ”Jäseninä ja lakkolaisi-
na” kirjoitetussa kirjeessä arvosteltiin sekä liittoa 
että yhdistystä työtaistelun kehnosta valmistelusta 
ja tiedottamisesta. Nimimerkki kiinnitti huomio-
ta neljään asiaan: liittovaltuutetuilla ei ollut tietoa, 
yhdistys ei lähestynyt jäseniään esimerkiksi jäsen-
kirjeillä, lakkoraportoinnin toimittaminen ravin-
tola Haarikassa ja töiden kasautuminen samoille 
ihmisille, jonka yhteydessä huomautettiin piirilak-
kotoimikunnan olevan vain täydennetty PSSY:n hal-
litus. Samoin yhdistystä moitittiin siitä, ettei se vii-
meisen sovintoesityksen jälkeen ottanut yhteyttä 
muihin yhdistyksiin ja tiedustellut mielipidettä.

Arvostelu ei ollut tyystin vailla villoja, eli puutteita 
työtaistelun tuoksinassa oli. Lakon valmistelu oli 
heikkoa eikä lakon vaatimuksista tiedotettu jäse-
nille kuin vasta lakon alettua omassa lehdessä. Yh-
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teistyö Suomen Kirjatyöntekijäin liiton kanssa ei 
ollut ongelmatonta. Lakkorajat olivat epäselvät ja 
muuttuivat lakon kuluessa. Myös kenties konkreet-
tisimmin lakkolaisiin vaikuttava asia, lakkoavustus-
ten anomuslomakkeet, oli mielletty puutteellisiksi.

 Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyh-
distyksen johtoon oli alkanut kohdistua painetta 
1970- ja 1980-luvun taitteessa. Yhdistyksen johto 
eli puheenjohtaja ja sihteeri oli yleensä valittu Ka-
levan toimittajista ja aluksi tilanteeseen reagoitiin 
asettamalla puheenjohtajaehdokkaaksi Liiton toi-
mittajia. Esimerkiksi Liiton pääluottamusmies ja 
PSSY:n pitkäaikainen toimihenkilö Raimo Eksymä 
asettui Kalevan Antero Mertaniemen vastaehdok-
kaaksi vuonna 1976, mutta hävisi luvuin 48-15. 
Kaksi vuotta myöhemmin Mertaniemen jättäessä 
paikkansa ehdolla olivat Eksymä ja Kalevan Nii-
lo Wilenius jälkimmäisen voittaessa äänin 42-35.

Vuoden 1980 lakko tiivisti rivit hetkellisesti, mutta 
lakon jälkeen muutospaineet alkoivat painaa yhdis-
tystä. Vuoden 1980 lakon jälkeen podettiin pien-
tä pettymystä, sillä saavutetut tulokset eivät olleet 
yhtä hyvät kuin alan ensimmäisessä, vuoden 1972 
lakossa. Lehtiväen valmistautuessa lakonjälkeiseen 
jouluun moni mietti, kannattiko. Paineet purettiin 
yhdistyksen hallitukseen, vaikka oikea osoite olisi 
ollut liiton johto. Tämä näkyi niin, että vuosikym-
menen alussa harva se vuosikokous äänestettiin uu-
desta puheenjohtajasta. Kalevan toimitusosasto jopa 
ilmoitti, ettei anna jäseniään enää yhdistyksen teh-
täviin. Tätä ilmoitusta ei kuitenkaan koskaan pantu 
toimeen eikä siitä myöskään löydy yhdistyksen ar-
kistoista muuta kirjallista merkintää kuin kirjallisen 
selvityksen pyyntö Kalevan toimitusosaston päätök-
sestä yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjasta.

Vuonna 1981 yhdistyksen 60-vuotisjuhlakokouk-
sessa puheenjohtajavaali käytiin Wileniuksen ja 
Pirkko Vilénin välillä edellisen voittaessa äänin 70-
67. Samassa kokouksessa tehtiin myös päätöksiä, 
joiden on tulkittu olevan ilmaisu jäsenistön tyyty-
mättömyydestä yhdistyksen johtoon. Kyseessä oli 
Helsingin Sanomien Sven Wikströmin aloite selvit-
tää työehtosopimusten noudattamista lehtitalois-
sa. Lisäksi päätettiin alueosastojen perustamisesta. 
Seuraavana vuonna Pirkko Vilén valittiin yhdistyk-
sen ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi syysko-
kouksessa marraskuussa 1982 suoritetussa vaalissa.

Hallituksen kokouspöytäkirjaan 10. maaliskuu-
ta 1982 kirjattiin puheenjohtaja Niilo Wileniuk-

sen huomio kevätkokouksen vaisusta osanotosta 
ja siitä, että jäsenien olisi hyvä olla kiinnostunei-
ta yhdistysasioista muulloinkin kuin vain ”syvien 
ristiriitatilanteiden aikana”. Myös uudet tekstin-
käsittelyjärjestelmät lisäsivät alalla epävarmuutta.

Kaikki epävarmuus ja tyytymättömyys kulminoi-
tui vuoden 1983 liittokokouksen valmisteluissa ja 
erityisesti liittohallitusehdokkaasta keskusteltaessa 
ja päätettäessä. Ehdokkaasta ei ollut päästy yksi-
mielisyyteen, vaikka neuvottelut oli aloitettu, joten 
kiista ulottui myös liittokokousedustajiin ja liitto-
valtuuston jäsenehdokkaisiin. Pisteenä iin päälle 
22 vuotta liittohallituksessa yhdistystä edustanut 
Juhani Tervo ilmoitti, ettei ollut enää käytettävissä 
tehtävään, jota oli hoitanut hyvällä menestyksellä.

Kaleva esitti liittohallitukseen Terttu Mankilaa, jon-
ka vastaehdokkaaksi nostettiin Helsingin Sanomien 
Oulun aluetoimituksen Sven Wikström. Kalevan 
toimitusosasto perusteli Mankilan valintaa toimi-
tusosastonsa suuruudella, mikä aiheutti vastarintaa. 
Asiaa sotki vielä se, että Kansan Tahdon toimitus-
osaston Pekka Isaksson ja Pasi Puuperä lupasivat 
osaston tuen Mankilalle varmistamatta asiaa ensin 
osastoltaan. Näin ollen Kalevan toimitusosastolla 
oli hieman väärä käsitys Mankilalle luvatusta tuesta.  

Vuonna 1983 Oulun Suomalaiselle Klubille ko-
koontui ennätysmäärä osallistujia PSSY:n vuosi-
kokoukseen sitten vuoden 1981 juhlakokouksen. 
Kolmasosa jäsenistä eli yhteensä 107 henkilöä oli 
paikalla. Kokous alkoi äänestämällä ehdokasta lii-
ton hallitukseen. Kokoustauon aikana mielipiteitä 
taivuteltiin ja päätöksiä maaniteltiin: Kansan Tah-
don toimitusosasto päättikin viime tingassa äänestää 
Wikströmiä, joka valittiinkin ehdokkaaksi äänin 55-
49. Kokous jäi historiaan myös siksi, että se äänesti 
liittovaltuustoon ehdokkaat Kansan Tahdon, Liiton 
ja Lapin Kansan toimitusosastoista valitsematta il-
meisesti ensimmäistä kertaa Kalevan ehdokasta.

Kuohunta laantui, ja yhdistyksen kokoontuessa 
syyskokoukseensa Rovaniemelle kaikki valinnat teh-
tiin yksimielisesti. Kalevan toimitusosaston Hannu 
Laaksola valittiin uudeksi puheenjohtajaksi, ja sen 
jälkeen puheenjohtajasta äänestettiin seuraavan ker-
ran vasta 1990-luvun puolivälissä.

Pirkko Vilén sanoo, että vuosikymmenen taitteen 
kuohunta johtui osin siitä, että  yhdistyksen jäsenistö 
ja johto olivat vieraantuneet toisistaan. ”Olen nähnyt 
tämän monessa eri yhteydessä. Niiden, jotka päättä-
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vät asioista ja ovat tiedon äärellä,  ja sitten niiden taval-
listen rivijäsenien välillä on aina jonkinlainen juopa. 
Siitä seuraa aika ajoin ristiriitoja, joilla ei ole mitään 
tekemistä sen kanssa, kuka teki mitäkin tai jätti teke-
mättä”, Vilén sanoo. Myös kakkoslehtien huoli siitä, 
että ykköslehtien kollegoilta ei riitä heidän tilanteel-
leen ymmärrystä, vaikutti Vilénin mielestä asiaan.

Kirjallisia sopimuksia vain harvoilla.

Kokouksessa päätettyyn kyselyyn saatiin 46 vas-
tausta, joista yksi osasto vastasi tiivistelmällä jä-
sentensä vastauksista. Niistä puolella paljastui 
”suhteellisen selkeitä epäkohtia tai rikkomuksia”.

Räikeimmässä tapauksessa työnantaja ei maksanut 
toimittajalle palkkaa Suomen Sanomalehtimiesten 
Liiton ja GTT:n työehtosopimuksen mukaan. Vain 
neljänneksellä oli kirjallinen työsopimus. Niillä 
harvoilla, joilla kirjallinen sopimus oli, vain parissa 
lehtitalossa ne oli  toimitusosastojen valvomia. Osa 
ei saanut työnantajan vastuulle kuuluvaa terveystar-
kastusta.

Epäselvyyksiä oli myös erilaisissa lisissä ja korva-
uksissa. Joillekin korvattiin ylityöt ja sunnuntaili-
sät vapaana työnantajan yksipuolisella päätöksellä. 
Yksi vastanneista ei saanut ylityökorvausta lain-
kaan, toiselle taas sitä maksettiin väärin perustein. 
Kolmella vastanneista oli epäselvyyksiä päivära-
hoissa. Osa käytti työssään omia työkalujaan il-
man siitä saatavaa korvausta. Muuan lehtitalo ei 
maksanut korvausta kuvien uudelleenjulkaisusta. 
Myös aina uudelleen ja uudelleen uusittavat mää-
räaikaiset sopimukset koettiin ongelmallisiksi.

Suurin osa vastaajista, joilla oli eniten vaikeuksia, 
olivat töissä pienissä lehdissä. Pienten lehtien toimit-
tajat toivoivat yhdistykseltä myös muita enemmän 
ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Yhdistyk-
sen toimintaa koskevassa kyselyssä puolet oli tyyty-
väisiä sen toimintaan toisen puoliskon toivoessa yh-
distykseltä aktiivisempaa otetta. Ylipäätään pienten 
toimitusten äänet kuuluivat niin yhdistyksen toimin-
taa kuin työehtosopimuksia koskevissa kyselyissä.

 1980-luvun puolivälin lähetessä yhdistyk-
sen toiminta alkoi hiipua, ja vuonna 1984 toiminnal-
le leimallista oli keskustelu jäsenistön aktiivisuudes-
ta. Tilaisuuksia ja kokouksia jouduttiin perumaan 
vähäisen osanottajamäärän takia ja pitkämatkalais-
ten matkakuluihin Kesärantaan tai Unarin pirtille 

tarkoitettua virkistysapurahaa ei hakenut kukaan. 
Edes ulkomaanmatkat eivät kiinnostaneet. Suunni-
tellut matkat Vaasasta Pohjanlahden yli Uumajaan 
ja sieltä edelleen Ruotsin halki Norjan rannikolle 
jäivät tekemättä vähäisen osanottajamäärän takia.

Vuonna 1985 toiminta alkoi jälleen virkistyä. Yh-
distys joutui pitämään historialliseksikin luonneh-
ditun ylimääräisen yleiskokouksen, koska yhdistys 
joutui ensimmäistä kertaa täydentämään hallitus-
ta kesken toimintakauden yhden jäsenen erotessa 
jo heti vuoden alkupuolella. Ylimääräisessä vuo-
sikokouksessa tehtiin myös sääntömuutos, jonka 
jälkeen yhdistyksen hallituksen varsinaisille jäse-
nille alettiin valita henkilökohtaiset varajäsenet.

 Samaan aikaan kun yhdistyksen toimin-
ta alkoi jälleen piristyä, alan työpaikkojen määrä 
kääntyi laskuun. Taloudellinen lama oli iskenyt 
graafiseen teollisuuteen, jonka vaikeudet heijastui-
vat kaikkiin, myös suurimpiin sanomalehtiin. Poh-
jois-Suomen Sanomalehtimiesten yhdistys päätti 
tehdä kyselyn alueen toimitusosastoille. Kysely lähe-
tettiin joulukuussa 1986 pääluottamusmiehille La-
pin Kansaan, Liittoon, Pohjolan Sanomiin, Pohjolan 
Työhön, Pyhäjokiseutuun, Raahen Seutuun, Kale-
vaan, Kansan Tahtoon ja Koillissanomiin. Alueosas-
toon kuuluvat paikallislehdet jätettiin pois kyselystä.

Tuloksissa selvisi, että alueen lehtitaloissa oli tapah-
tunut käänne huonompaan. Vuosien 1980 ja 1986 
välillä työpaikkojen määrä oli kasvanut 256,5;stä 
283,5:een. Puolikas työpaikka oli Pohjolan Sano-
mien ja sen paikallislehtien kesken jaettu vakanssi. 
Huomioitavaa on myös työajan lyhentyminen ke-
väällä 1981 kahdeksantuntisesta työpäivästä nykyi-
seen 7,5-tuntiseen päivään. Tämän arvioitiin vai-
kuttaneen työpaikkojen määrän kasvuun: vuonna 
1982 niiden määrä lisääntyi peräti 16:lla. Kasvua 
tapahtui vielä vuonna 1984, mutta sitä seuranneina 
kahtena vuotena työpaikkojen määrä alkoi vähetä.

Kyselyn vastauksista oli kuitenkin vaikeaa muo-
dostaa yleistyksiä, sillä talokohtainen vaihtelu oli 
suurta. Myös muita ongelmia löytyi pääluotta-
musmiesten kertoessa erilaisista säästöistä: mat-
kabudjetteja oli vähennetty, samoin toimittajan-
vakansseja, ja lisäksi karsittiin avustajien käyttöä, 
koulutusta ja luontaisetuja, joskin viidessä talossa 
ulkopuolisen materiaalin käyttö oli lisääntynyt. 
Kysely vahvisti myös aiemman arvion, että hen-
kilökohtaisten palkkojen osuus oli lisääntymässä.
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Ylityöt osoittautuivat vähäisestä määrästään huoli-
matta ongelmaksi, sillä niitä ei kirjattu lainkaan ylös. 
Lisäksi ne kasaantuivat usein samoille toimittajille. 
Kyselyn tehnyt työryhmä laski ylitöiden vastanneen 
kuuden työntekijän työpanosta. Myös se, että ylityöt 
pidettiin usein vapaana, aiheutti työssä oleville työ-
paineita, stressiä, väsymystä ja urakkatahtisuutta.

Kyselyn jälkeen PSSY:n hallitus kiinnitti huo-
miota yritysten talouden seuraamiseen ja jär-
jesti heti seuraavan vuoden alussa jäsenille 
koulutustilaisuuden lehtien talous- ja tilinpää-
töstiedoista. Tämän sekä osastoissa ja ylipäätään 
yhdistyksessä käytyjen keskustelujen tavoitteena 
oli lisätä toimittajien tietoisuutta työnantajayritys-
tensä taloudesta. Tiedosta oli hyötyä myöhemmin 
työntekijäpuolen taistellessa sellaisia saneerauk-
sia vastaan, joille ei ollut taloudellisia perusteita.

Pohjoisen lehtikuvaajat järjestäytyvät hetkeksi

Naistoimittajien lisäksi myös lehtikuvaajien huo-
nompi asema toimittajakunnassa on puhuttanut. 
Huoli omasta asemasta, arvostuksesta, ammatilli-
sesta koulutuksesta ja tekijänoikeuksista purkautui 
Pohjois-Suomessa vuonna 1987, kun Pohjois-Suo-
men Lehtikuvaajat rekisteröitiin yhdistykseksi.

Yhdistyksen taustalla oli pitkään jatkunut palk-
kaepätasa-arvo journalistisissa tehtävissä. Kun 
lehtikuvaajat hyväksyttiin liiton jäseniksi vuoden 
1968 alusta lähtien, heidän palkkansa oli noin 70 
prosenttia toimittajien palkasta. Kuvaajat pääsi-
vät työehtosopimuksen piiriin vuonna 1970, jol-
loin heidän palkakseen sovittiin vähintään 80 pro-
senttia toimittajan palkasta. Seuraavana vuonna 
palkaksi sovittiin 90 prosenttia toimittajan pal-
kasta, ja vuonna 1972 kuvaajat saivat yhtä suuren 
palkan kuin yhtä kauan työskennelleet toimittajat.

T-ryhmäläiset ja kuvaajat muodostivat oman kas-
tinsa myös yhdistyksen toiminnassa. 1970-luvun 
lopulla keskusteltiin yhdistyksen hallituksen ko-
koonpanosta, jolloin Lapin Kansan Kemin aluetoi-
mittaja Hannu Sainio ja Pohjolan Sanomien toimi-
tusosasto tekivät esityksen, että T-ryhmän edustusta 
yhdistyksen hallituksessa olisi vahvistettava. Sainio 
esitti vuoden 1977 vuosikokouksessa, että hallituk-
sessa korvamerkittäisiin yksi paikka T-ryhmäläi-
selle, jonka jokainen lehtitalo täyttäisi vuorovuosin. 
Esitys kaatui äänin 23-40. Tämä oli toinen kerta, 
kun esitys T-ryhmän hallitusedustuksesta kaatui: 
Pohjolan Sanomien toimitusosasto oli jo edellisenä 

vuonna esittänyt hallituksen paikkaluvun nosta-
mista yhdeksään ja yhdeksännen paikan varaamis-
ta T-ryhmäläiselle. Kyse oli siis sääntömuutoksesta, 
mutta aloitetta ei edes käsitelty vuoden 1977 vuo-
sikokouksessa, koska se saapui liian myöhään. 
Asiaa käsiteltiin seuraavassa vuosikokouksessa, ja 
silloin menettelytapavaliokunta esitti äänin 4-2, 
ettei esitystä toteutettaisi meneillään olleen orga-
nisaatiorakenteen muutoksen takia. Vuosikokous 
kuitenkin hyväksyi ponnen, että toimitusosastot 
kiinnittäisivät enemmän huomiota T-ryhmäläisten 
edustuksen turvaamiseen yhdistyksen hallituksessa.

Lehtikuvaajista ei ole mainintaa aloittees-
sa, mikä johtunee siitä, että he olivat itse al-
kaneet puolustaa asemaansa. Vuosina 
1974-1978 kävi jopa niin, että joka kerta hallituspai-
koista äänestettäessä vastakkain oli kaksi lehtikuvaa-
jaa - asiasta oli ilmeisesti sovittu kaikessa hiljaisuu-
dessa Pohjolan Sanomien toimitusosaston aloitteesta.

 Epätasa-arvo toimittajien ja lehtiku-
vaajien välillä eli työehtosopimuksessa saavute-
tusta tasa-arvosta huolimatta. Seija Nummijo-
ki ja Tutta Runeberg tekivät tammikuussa 1987 
lehtikuvaajakyselyn, jossa yli puolet vastan-
neista piti työyhteisöä epätasa-arvoisena loppu-
jenkin vastanneiden vähintään epäillessä sitä.

Pohjoisen Lehtikuvaajien järjestäytyminen oli al-
kanut jo vuonna 1986, kun Suomen Lehtikuvaajat 
ry:n Pohjois-Suomen osasto oli saanut aikaiseksi toi-
mintasuunnitelman. Lisäksi arkistoissa on säilynyt 
osaston kokouspöytäkirja toukokuulta 1986. Yhdis-
tys keräsi rahaa järjestämällä Oulun Sokos-aukiolla 
vappukuvauksen ja suunnitteli stipendirahastoa.

Pohjois-Suomen Lehtikuvaajien perustava kokous 
pidettiin 3. helmikuuta 1987 Oulun Kauppaklu-
billa. Paikalla oli yhdeksän jäsentä. Ensimmäinen 
puheenjohtaja oli Juhani Kemi. Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Ilkka Laine ja sihteeriksi Pekka 
Ala-aho. Hallituksen jäseninä olivat Jukka Kyrö-
mies, Veikko Aitamurto, Pauli Laalo ja Antti Kärk-
käinen.  Varajäseninä toimivat Harri Nurminen, 
Martti Larikka ja Heikki Sarviaho. Edellisenä vuo-
tena yhdistystä perustamassa olleet Eljas Sallmén, 
Kalle Ipatti ja Esa Aho jäivät tässä vaiheessa pois.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosi oli myös sen paras 
toimintavuosi, sillä yhdistys järjesti kaksipäiväisen 
Pohjoinen valokuva - kuva pohjoisesta -tapahtuman 
Torniossa elokuun lopulla ja siihen liittyneet Suomen 



64

Lehtikuvaajien kesäpäivät. Vetoapua yhdistys sai La-
pin kesäyliopistolta, Taideteolliselta korkeakoululta 
ja Tornion kaupungilta. Tapahtuma ja kesäpäivät 
onnistuivatkin yli odotusten: osallistujia oli noin 
60 ja yhteensä näyttelyn näki noin 6 000 katsojaa.

Kuvaajapäivien aiheita olivat muun muassa kuva-
journalismi, psyykkinen työsuojelu, vuoden lehti-
kuvat ja aiemmin mainittu kuvaajakysely. Valoku-
vatapahtuman seminaarissa alustajina olivat muun 
muassa tutkija Jukka Kukkonen, tohtori Elina Helan-
der ja lehtikuvaajat Jukka Gröndahl ja Stefan Bremer.

Tekijänoikeuksien lisäksi lehtikuvaajien toiminnassa 
olleita tärkeitä aiheita olivat lisäksi uusi tekniikka, 
työterveys ja koulutus. Suomen Sanomalehtimiesten 
Liitossa oli 1980-luvun puolivälissä yli 300 kuvaajaa, 
joista murto-osalla oli alan koulutus: vain 15 liiton 
kuvaajajäsenellä oli Taideteollisen korkeakoulun tai 
Lahden käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen tutkinto.
Kuvaajien koulutuksesta puhuttaessa oli kaksi kou-
lukuntaa, joista toinen painotti journalistista ja 
toinen välinekoulutusta. Ensimmäisen mukaan 
kaikille journalistisiin ammatteihin hakeutuville 
pitäisi antaa yhteinen peruskoulutus. Välineiden 
puolesta puhuvat puolestaan kannattivat erillistä 
koulutusta, joka yhdentyisi opintojen lopulla. Liiton 
koulutuspoliittinen ohjelma perustui yhtenäiseen 
journalistiseen koulutukseen. Tätä kuitenkin ar-
vosteltiin toteamalla muun muassa Martti Lintusen 
asettamin sanoin, ettei ”kuvajournalistien tutkin-
to olisi sama kuin sanajournalistien tutkinto plus 
ns. ’nippelioppi’ eli mekanistinen valokuvakäsitys”.

Pohjois-Suomen Lehtikuvaajat huolehti myös Ke-
särannan kunnostuksesta useana vuonna ja näin 
sai pienet palkkiot yhdistyksen kassaan. Toimin-
tainto kuitenkin alkoi nopeasti hiipua - tähän 
lienee vaikuttanut Juhani Kemin valinta PSSY:n 
puheenjohtajaksi vuonna 1989. Yhdistys sai kui-
tenkin toteutettua yhden tavoitteistaan: kuvaa-
jasta oli tullut tasavertainen vaihtoehto muiden 
kollegoidensa kanssa Pohjois-Suomen Sanomaleh-
timiesten luottamushenkilöitä ja edustajia valitessa.

Paikallisradiotoiminta alkaa

1980-luvulla mullistui paitsi toimitustekniikka myös 
viestintä kaupallisten paikallisradioiden aloittaessa 
toimintansa vuonna 1985. Muutos näkyi myös Poh-
jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen toimin-
nassa.

Kaupalliset paikallisradiot saivat alkunsa vuonna 
1979, kun valtioneuvosto asetti radio- ja tv-komite-

an eli niin sanotun Perttusen komitean selvittämään 
ja tekemään esityksen uudesta viestintälainsäädän-
nöstä. Ennen komitean työn valmistumista Pai-
kallislehtien liitto alkoi talvella 1982-1983 järjestää 
paikallisradioyhtiöitä. Komitean selvitystyö ja Pai-
kallislehtien liiton paikallisradiohankkeet aloittivat 
Suomessa vilkkaan keskustelun viestintäpolitiikasta 
ja erityisesti siitä, pitäisikö sallia yksityiset paikal-
lisradiot ja niissä kaupallinen mainonta. Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton linjana oli kannattaa 
sähköisen tiedonvälityksen säilyttämistä mahdol-
lisimman ei-kaupallisena Yleisradiolla. Liitto yritti 
säilyttää tämän linjan vuosikymmenen vaihduttua, 
siitä huolimatta, että eetteriin olivat pääsemässä 
muutkin kuin Yleisradion toimittajat ja ohjelmat.

Vuoden 1985 alussa valtioneuvosto päätti yksimie-
lisesti järjestää paikallisradiokokeilun ja myönsi 
kokeiluluvat, joista kaksi tuli Pohjois-Suomeen. En-
simmäinen niistä myönnettiin Nivalan Kustannus 
Oy:lle ja toinen kuusamolaiselle Koillismaan Paikal-
lisradio Oy:lle. Ensimmäisenä lähetykset aloitti Ra-
dio Lakeus Nivalassa 27. huhtikuuta. Lappiin kehitys 
saapui paria vuotta myöhemmin Radio Inarin aloit-
taessa toimintansa joulukuussa 1987. Rovaniemellä 
Radio Roy aloitti marraskuussa 1989. Lappiin oli 
kyllä myönnetty tätäkin ennen kaupallisia radiolu-
pia, mutta niitä ei ollut otettu käyttöön. Yhteensä 
valtioneuvosto myönsi 22 kokeilulupaa. Radio La-
keuden jälkeen toimintansa aloitti kenties Suomen 
tunnetuimmaksi noussut Radio City, jonka ensim-
mäiset ohjelmat lähetettiin vappuna Helsingistä. 
Radio Lakeus lopetti toimintansa vuonna 1989.

Paikallisradioiden tulo oli mullistavaa, koska ne mur-
sivat Yleisradion monopolin. Yleisradio oli perustet-
tu vuonna 1926, ja sillä oli ollut ääniradiomonopoli 
vuodesta 1935 alkaen ja sen  lupamonopoli televisi-
otoiminnassa oli alkanut vuonna 1965. Suomessa ra-
dio oli ollut 1930-luvulta saakka valtion väline kan-
sakunnan kasvattajana, kouluttajana ja yhdistäjänä. 
Yleisradion monopoli oli säilynyt vuosikymmeniä 
suurista yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta: 
se oli kestänyt kaupungistumisen, maasta- ja maas-
samuuton, uudet nuorisomuodit, elokuvat ja jopa 
suomalaisten olohuoneisiin ilmestyneet televisiot.

Ennen paikallisradioiden aloittamista myös liitto 
valmisteli uutta viestintäpoliittista ohjelmaa. Sen 
sanamuotoja Yleisradion monopoliasemasta oli jo 
jonkin verran liudennettu, mutta suhtautuminen 
radio- ja tv-mainontaan pysyi ennallaan. Lausun-
toluonnoksessa nimittäin todettiin, että ”Uusia 
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sähköisiä viestimiä ei tule perustaa mainostulojen 
varaan. Mainonta ei kuulu radio- ja televisiotoimin-
nan tehtäviin”. Lausuntoluonnoksessa oli kuitenkin 
varaus, että jos yhteiskunta sallisi mainonnan, toi-
miluvassa oli määriteltävä sen sijoittelu ja määrä 
samoin kuin kotimaisen ohjelmatuotannon vähim-
mäismäärä. Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyh-
distys hyväksyi liiton ehdotuksen yksimielisesti.

 Alun varauksellisuudesta huolimatta pai-
kallisradioiden toimittajat otettiin mukaan yhdis-
tykseen - Lyly Rajalan sanoin hänet suorastaan 
imaistiin paitsi liiton myös PSSY:n jäseneksi ja toi-
mintaan. Rajala laski parhaana vuotena käyneen-
sä yhdeksän liiton järjestämää kurssia. Myös pelko 
siitä, että paikallisradioissa olisi alitettu lehdistön 
palkkataso, osoittautui aiheettomaksi. Esimerkiksi 
Radio Megassa palkkaa maksettiin liiton suosituksia 
enemmän, joskin toimittajien ja työnantajan välillä 
oli talkoohenkinen sopimus, että ylityökorvauksia ei 
maksettu. Työnantajapuolella ei kuitenkaan ollut ke-
tään, jonka kanssa olisi työehtosopimus voitu tehdä. 
Alle puolet alan työntekijöistä työskenteli työnan-
tajajärjestö GTT:oon kuulumattomissa yrityksissä.

Täysin kitkatta lehtiväen ja radiotoimittajien aset-
tuminen samaan liittoon ei kuitenkaan tapahtu-
nut. Hankausta aiheuttivat välineiden asettamat 
erilaiset työtavat ja muut vaatimukset. Vuoden 
1989 lopulla asiaa puitiin PSSY:n hallituksessa, 
kun erityisesti tiedotustilaisuuksissa alkoi ilme-
tä ongelmia paikallisradiotoimittajien käyttäyty-
misessä. Paheksujien mukaan nämä veivät ”jär-
jestäjät kesken infoa suoraan tai nauhoitettuun 
lähetykseen” ja lehtitoimittajat joutuivat odottamaan.

Hallitus oli saanut valituksia pitkin syksyä ja tekikin 
harvinaisen päätöksen ja lähetti päätoimittajille huo-
mautuskirjeen, jossa puututtiin toimittajien työta-
paan. Kirjeen mukana lähetettiin Keskipohjanmaan 
silloisen Oulun aluetoimittajan Pertti Sillanpään 
laatima hivenen sarkastinen ”Miten pilaan infon 
- kymmenen ohjetta”. Tämä eräänlainen huoneen-
taulu alkoi motolla ”toimittaja on toimittajalle susi, 
joka taistelee työnantajansa puolesta toisia toimit-
tajia vastaan!” ja jatkui muun muassa kohdan kuusi 
sanoin ”Myöhästy aina kun se suinkin on mahdol-
lista ja vaadi tietää, mistä ennen tuloasi on puhuttu. 
Muista myös lähteä huomiota herättävästi kesken 
pois”. Ohjelista ennakoi myös tulevaa kohdalla kah-
deksan, jossa ohjeistettiin, että ”Jos omistat kan-
nettavan puhelimen, anna infosta raporttia jo sen 
kestäessä. Varmista ainakin, että joku soittaa puheli-

meesi, äläkä koskaan lähde syrjemmälle puhumaan”.
PSSY:n hallitus velvoitti vastavalitun puheen-
johtajansa Juhani Kemin selvittämään asiaa Ra-
dio Megan johdon kanssa. Keskustelu oli aluk-
si liki toivotonta radion päätoimittaja Juha 
Peltoperän kertoessa kovalla volyymilla, että vanhat 
toimittajat eivät vain hallitse uutta työtapaa, Me-
gan toimitusjohtajan Jorma Yypänahon tasoitel-
lessa keskustelua. Lopulta koko selkkaus vaimeni.

Rauhantoimikunnasta ympäristöklubiin

Kylmä sota oli kiristänyt suurvaltojen välejä 
aina toisen maailmansodan päättymisestä läh-
tien. 1980-luvulla maailmalla lisääntyi huoli uu-
sien ydinohjusten sijoittamisesta Eurooppaan. 
Tämä kanavoitui muun muassa Yhdistyneiden 
Kansakuntien lokakuussa vietettävänä aseidenrii-
suntaviikkona, jonka ennätysosallistujalukemat 
Suomessa rikottiin vuonna 1983. Tuolloin YK:n 
aseidenriisuntaviikon rauhankulkueeseen osallistui 
Helsingissä arviolta 50 000 ihmistä. Koko maassa 
vastaaviin kulkueisiin osallistui yli 200 000 henkilöä.

Myös Oulussa marssittiin ja marssiin osallistui 
myös toimittajia, joista osa osallistui niin ikään 
rauhankulkueen sekä lehden julkaisun valmis-
teluun. Tästä sai alkunsa myös Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistyksen rauhantoimikunta, 
joka seurasi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 
jalanjälkiä. Liitto oli kutsunut keväällä 1982 koolle 
journalistien rauhantoimikunnan perustavan ko-
kouksen. Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdis-
tyksestä paikalle lähtivät puheenjohtaja ja sihteeri.

Syksyllä 1983 yhdistyksen hallitus myönsi leh-
den tekemiseen 3 000 markkaa. Lehden nimi oli 
Rauhan Mainingit ja se ilmestyi neljänä vuonna. 
Toimitus- ynnä muut työt toimituskunta teki tal-
koilla. Ensimmäisen lehden toimituskuntaan kuu-
luivat PSSY:n jäsenistä Marja Ala-Ketola, Sirpa 
Heikkinen, Anna-Riitta Kainulainen, Pentti Kivi-
ranta, Matti Mäkelä, Tuija Mäkinen, Pasi Puupe-
rä, Jarmo Rantalainen, Marja Vilpula-Brantberg 
ja päätoimittajana Seppo Turunen. Vuonna 1985 
päätoimittajuus siirtyi Sirpa Heikkiselle ja toimi-
tuskunta pieneni. Vuonna 1986 Rauhan Mainin-
kien toimituskunnasta oli jäljellä viisi henkilöä.

Lehden tekoon suhtauduttiin toimittajien keskuudes-
sa kaksijakoisesti, joskaan yhdistyksen kokouksissa 
sitä ei suoraan kritisoitu. Yksi arvostelun kohde oli 
tuolloinen  suomalaisen rauhantyön puolueellisuus: 
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Neuvostoliiton varustautumista kritisoitiin hyvin vä-
hän tai ei lainkaan. Rauhan Mainingeissa kuten myös 
PSSY:n rauhantoimikunnassa tosin julkaistiin myös 
sadankomitealaisten ja END-liikkeen käsityksiä.

Rauhan Maininkien ensimmäisessä pääkirjoitukses-
sa vakuutettiin, että lehti on "meidän vastalauseem-
me euro-ohjuksille niin idässä kuin lännessä", mutta 
rauhantyöhön suhtauduttiin paikoin ristiriitaisesti. 
Esimerkiksi Kalevan toimitusosasto lähetti alkuvuo-
desta 1986 yhdistykselle lausunnon, jossa se korosti, 
että "rauhantyö kuten Rauhan Maininkien teko on 
vapaaehtoistyötä". Samassa kirjeessä kuitenkin todet-
tiin, että jos muutkin toimitusosastot kannattavat rau-
hantoimikuntaa, Kalevan osasto asettaa ehdolle Sir-
pa Heikkisen. Ristiriidat olivat siis sangen maltillisia.

Rauhan Mainingit ei suinkaan ollut ainoa rauhan-
toimikunnan toimintamuoto. Toimittaja Matti Mä-
kelä kävi END-liikkeen konventiossa vuonna 1984 
Uuno Hannulan apurahalla. Syksyllä 1985 järjes-
tettiin Oulussa opintotilaisuus, jonka aiheena oli 
psykologinen sodankäynti. Yhdistyksen rauhantyö 
alkoi kuitenkin kuihtua 1980-luvun lopulla, koska 
Neuvostoliitossa alkanut perestroikan aika liennytti 
idän ja lännen välistä vastakkainasettelua. Syksyllä 
1987 rauhantoimikunnassa oli enää kolme jäsentä, 
jotka ilmoittivat hallitukselle, ettei Rauhan Mainin-
keja saada enää kasaan, vaikka yhdistyksen talous-
arviossa lehdelle oli varattu 5 000 markkaa. Lehden 
julkaisusta päätettiin luopua ja Rauhan Mainingeil-
le korvamerkityt rahat päätettiin käyttää jäsenille 
lähetettävän kortin painattamiseen. Seuraavassa 
kokouksessa merkittiin tiedoksi, että PSSY:n rau-
hantoimikunta oli saanut 15 000 markan apurahan 
Graafisen alan rauhantyön rahastosta lehden jul-
kaisuun seuraavana syksynä. Rauhantoimikunnan 
toiminta ei kuitenkaan enää elpynyt: toimikunta 
kutistui kahteen henkilöön ja sen toiminta huipen-
tui Rauhan iltamien järjestämiseen. Graafisen alan 
rauhantyön rahaston apurahalla painatettiin juliste.

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys käyt-
ti myös muita keinoja edistääkseen hyväksi kat-
somiaan asioita. Se muun muassa hankki vuonna 
1988 Liiton toimitusosaston esityksestä viisi Ees-
taas Oy:n takuulla kannattamatonta osaketta. Yh-
tiö omisti purjelaiva Estellen, jota kunnostettiin 
kehitysyhteistyön symboliksi ja jolla oli tarkoitus 

kuljettaa kehitysmaihin kansalaisjärjestöjen ja yk-
sityishenkilöiden keräämiä tavaroita ja tuoda pa-
luumatkalla kehitysmaakauppatuotteita Suomeen. 
Syksyllä 1989 kerättiin Kamat kasaan -solidaari-
suuskeräykseen Mosambikiin kameroita, nauhu-
reita ja kirjoituskoneita Kemissä ja Rovaniemellä.

 Rauhantyö muuttui ympäristöklubiksi, 
joka sai alkunsa Markku Heikkilän ja Pertti  Sil-
lanpään vuoden 1989 syyskokoukseen valmistele-
masta ympäristöseminaarista, jonka jälkeen halli-
tus päätti ympäristöklubin perustamisesta vuoden 
1990 alussa. Klubia puuhaamaan alkoivat Heikkilä 
ja Sillanpää sekä alueopintovastaavat Ilkka Heiku-
ra ja Seija Tuulentie. Ympäristötietoisuus korvasi 
rauhantyön myös koko liitossa, jonka rauhantoimi-
kunta lakkautettiin vuonna 1993. Samalla koottiin 
Journalistien eettinen toimikunta, jolle jo vuonna 
1992 pidetyissä suunnittelukokouksissa oli hah-
moteltu ympäristökysymyksiä yhdeksi teemaksi.

Ympäristöklubin toiminta oli rauhantyötä käytän-
nöllisempää. Syksyn 1989 seminaarissa kuultiin 
alustuksia ympäristötoimittajan arkipäivästä, ympä-
ristönsuojelun ja talouden sekä energiantuottajan ja 
julkisuuden välisistä suhteista sekä luonnonsuojeli-
jan odotuksista koskien toimittajien juttujen tasoa.  

Ympäristöklubin toiminta alkoi aktiivisesti. En-
simmäisenä toimintakeväänään se järjesti Oulussa 
sekä energia- että ekologiaillat, ja syksyllä se jär-
jesti retkeilypäivän Sallan metsätuhoalueelle. Tä-
hän osallistuivat lähinnä rovaniemeläiset jäsenet. 
Seuraavaan kevätkokoukseen klubi järjesti jälleen 
ympäristöseminaarin, johon osallistui 42 jäsen-
tä. Asia siis kiinnosti laajemmin yhdistyksessä.

Ympäristöklubin merkittävin ja myös viimeisin 
teko oli vuonna 1992 julkaistu artikkelikokoelma 
Ilma-Vesi-Energia: Ympäristön tila Pohjois-Suo-
messa. Teoksen toimittivat Seija Tuulentie, Pertti 
Sillanpää ja Markku Heikkilä. Yhdistys tuki kirjaa 
myöntämällä työryhmälle 6 000 markan apurahan 
Uuno Hannulan rahastosta ja ostamalla sitä 200 
kappaletta myytäväksi jäsenille alennettuun hin-
taan. Kirja ei kuitenkaan käynyt kaupaksi edes PS-
SY:n jäsenistölle, vaikka se oli ajankohtainen ja sen 
tekijät alan parhaita tutkijoita. Teos uuvutti teki-
jänsä niin, että ympäristöklubi lakkasi toimimasta.
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Songan mökki

Jäsenien virkistysmahdollisuudet lisääntyivät, 
kun 1980-luvun lopulla yhdistys hankki omis-
tukseensa uuden mökin Lapista. Kaupat olivat 
päätös vuosikymmenen alussa alkaneelle mö-
kinvuokrahankkeelle. Lappiin oli haluttu oma 
mökki, sillä lappilaisjäsenten mielestä Kesä-
ranta oli liian kaukana eli mökki palveli vain 
oululaisia ja pohjoispohjanmaalaisia jäseniä. 
Mökkihanke alkoi, kun yhdistys vuokrasi   Ke-
mijoen Uittoyhdistykseltä vanhan uittokäm-
pän jäseniensä virkistykseksi Unarin-Luusuas-
sa. Vuokrasopimus tehtiin viideksi vuodeksi 
ja vuokra oli 1 200 markkaa vuodessa. Pirtin 
hoitotoimikuntaan nimettiin Pohjolan Sano-
mien ja Lapin Kansan väkeä, ja jo ensimmäi-
senä kesänä uittopirtti osoittautui tarpeelli-
seksi: päiväkäyntejä oli reilut sata ja yöpymisiä 
useita kymmeniä. PSSY tarjoutui ostamaan 
mökin, kun uittoyhdistys sanoi vuokrasopi-
muksen irti joulukuussa 1986. Hinnasta ei 
kuitenkaan päästy sopuun, mutta yhdistys 
sai käyttää mökkiä vuoden 1987 loppuun.

Mökkikuume poltteli, mutta pirtin sijain-
nista keskusteltiin. Sijainnista todettiin laa-
jasti, että kysymykseen tulisi jokin paikka 
Kesärannan ja Saariselän väliltä. Syyskoko-
uksessa 1987 ehdotettiin sijainniksi niin hiih-
to- ja laskettelukeskuksen läheisyyttä kuin 
erämaata kalavesien rannalla. Kumpikaan 
näistä ei toteutunut, vaan yhdistys osti kevääl-
lä 1988 Rovaniemen maalaiskunnan Songasta 
1970-luvulla rakennetun omakotitalon 220 
000 markalla. Yhdistys käytti kauppaan omia 
varojaan lähes 40 000 markkaa ja otti 200 000 
markan lainan, jonka puheenjohtaja Juhani 
Kemi ja rahastonhoitaja Tuija Mäkinen ta-
kasivat henkilökohtaisesti 40 000 markalla.

Kaupoista ei ehtinyt kulua kuin muutama päivä, 
kun vuodenvaihteessa 1989 mökin vesijohdot 
jäätyivät. Vakuutusyhtiö korvasi osan vahin-
gosta, ja yhdistyksen maksettavaksi ja noin 7 
000 markkaa. Niinpä hallitus paneutui selvitte-
lemään mökin lämmitysasiaa ja päätti muuttaa 
rakennuksen öljylämmityksen sähkölämmi-
tykseksi. Sähköremontti maksoi reilut 18 000 
markkaa. Kuluja nielevästä alusta huolimatta 
Sonkaa käytettiin enemmän kuin Kesärantaa.

12. 

13.
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Joukkotyöttömyyden uhka

1980-luvun puolivälin jälkeen lehdistön omistus-
rakenne alkoi muuttua. Suomen taloudella meni 
lujaa: vuosikymmenen lopussa maassa oli lähes 
täystyöllisyys. Samaan aikaan kulutuksen ja in-
vestointien kasvua rahoitettiin velkarahalla rahoi-
tusmarkkinoiden avaamisen, korkosäännöstelyn 
purkamisen ja ulkomaisen luotonannon seurauk-
sena. Vuonna 1989 korot ampaisivat nousuun ja 
epävarmuus alkoi lisääntyä markkinoilla. Vuo-
sina 1989-1991 Suomen talous kärsi erilaisista 
häiriöistä: vienti supistui, asuntokupla puhkesi, 
kotimainen kulutustaso nousi ja Neuvostoliitto ro-
mahti. Työttömyys alkoi lisääntyä 10 000 uuden työt-
tömän kuukausivauhtia elokuusta 1990 lähtien.

Sanomalehdistössä lehtikaupat olivat olleet harvi-
naisia, mutta 1980-luvun puolivälin jälkeen tilanne 
alkoi  muuttua. Vuosina 1986-1989 tehtiin yhteensä 
viitisenkymmentä kauppaa. Pelkästään vuonna 1986 
tehtiin 36 yrityskauppaa graafisella alalla. Kaupat ei-
vät olleet mitättömiä: näissä kaupoissa uuden omis-
tajan osuus kasvoi vähintään 40 prosenttiin ja kaupan 
kohteen liikevaihto oli yli kolme miljoonaa markkaa. 
Lehtialalla osakkeiden hinnat olivat alhaiset ja moni 
maakuntalehti maksoi vain vähäistä osinkoa, mutta 
ammattisijoittajat ja kasinokeinottelijat kiinnostui-
vat lehtitaloista, koska niillä oli paljon varallisuutta 
ja vähän velkaa. Yksi nurkanvaltaajayritys oli Suo-
men Viestintäkehitys Oy, joka onnistui hankkimaan 
vähemmistöosakkuuksia Aamulehdestä, Ilkasta, 
Savon Sanomista ja Satakunnan kirjateollisuudesta. 
Yhtiö oli Kehitysyhtiö Panostaja Oy:n kesällä 1988 
perustama sisaryhtiö. Panostaja oli sijoitusyhtiö, 
jonka olivat perustaneet Matti Koskenkorva, Juk-
ka Kotakorpi ja Pasi Asikainen Tampereella 1984.

Vastatoimi tuli lokakuussa 1988, kun yksitoista sa-
nomalehtikustantajaa perusti osakeyhtiön nimel-
tään Pro Lehdistö Oy. Sen tarkoituksena oli ostaa 
maakuntalehtien osakkeita, etteivät sijoittajat voi-
neet ostaa niitä eli pelastaa lehdet nurkanvaltaajilta. 
Pohjois-Suomessa mukana olivat Kirjapaino Osa-
keyhtiö Kaleva ja Kainuun Sanomain Kirjapaino.

Panostajan olemassaolo alkoi kuitenkin vaa-
rantua, kun 1990-luvun alussa alkanut lama al-
koi laskea osakkeiden arvoa ja kerryttää velkaa. 
Vuonna 1995 Panostajan pääomaa vahvistettiin ja 
se palasi kehitysyhtiöksi. Pro Lehdistö Oy myy-
tiin vuonna 1996 Keski-Suomen Media Oy:lle.
Pohjois-Suomessa lehtikaupat ja nurkanvaltausyri-

tykset alkoivat vuonna 1989. Aamulehti-yhtymä 
osti Pyhäjokiseudun osake-enemmistön ja sai sa-
malla haltuunsa ilmaisjakelulehti Raahelaisen. 
Kai Mäkelän omistama Nobiscum Oy haali omis-
tukseensa kolmanneksen Pohjolan Sanomista ja 
15 prosenttia yhtiön äänivallasta. Loppuvuodes-
ta 1989 Pohjolan Sanomat osti ilmaisjakeluleh-
ti Uuden Rovaniemen koko osakekannan ja osa-
ke-enemmistön sodankyläläisestä Pohjoiskairasta. 
Oulussa ilmaisjakelulehti Oulun Sanomat myy-
tiin Pohjois-Suomen Viestintä Oy:lle. Samaan 
aikaan alueella aloittivat myös paikallisradiot. 

Graafisen ja sähköisen alan elävyys näkyi myös 
Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-
sen jäsenmäärässä: vuosien 1989 ja 1990 ai-
kana yhdistykseen liittyi uusina jäseninä tai 
siirtyi muualta kaiken kaikkiaan 116 jäsentä.

Vuonna 1990 tilanne alkoi muuttua. Kansan Tahto 
antoi lomautusvaroituksen kaikille työntekijöilleen 
ja aikaisti sivujen kiinnimenoa. Radio Pooki irti-
sanoi kaksi toimittajaa, ja Taivalkoskella lakkau-
tettiin puolitoista vuotta ilmestynyt paikallislehti 
Koskitaival. Oulussa paikallisradio Kaikua uhkasi 
konkurssi ja se ryhtyi käymään oikeutta Radio Me-
gaa vastaan kilpailumenettelytavan rikkomisesta.

Näitä merkkejä ei otettu kuitenkaan vakavasti: nii-
tä tulkittiin normaaliin kehitykseen kuuluviksi 
tai virhearviointien seurauksiksi. Todellista kuvaa 
hämärsi myös se, että alalla tehtiin investointeja. 
Kokoomuslaiselta pohjalta yritettiin alkaa julkais-
ta Ettaa, ja Kansan Tahto, Pohjolan Työ ja Radio 
Mega olivat solmineet alustavan sopimuksen yhtei-
sestä viestintätaloyhtiön perustamisesta. Kiinteis-
töön piti tulla toimitilat kaikille kolmelle ja muu 
osa talosta oli tarkoitus vuokrata ulkopuolisille. 
Tilat jäivät nopeasti tyhjiksi, ja Ettakin muuttui 
muutamassa kuukaudessa kerran viikossa ilmes-
tyneestä lehdestä kerran kuukaudessa ilmestyväk-
si aviisiksi ennen kuin se kuihtui kokonaan pois.

Lama ei kuitenkaan kokonaan tyrehdyttänyt me-
dia-alan kaupankäyntiä. Vuonna 1995 Aamu-
lehti osti Lapin Kansan osake-enemmistön, ja 
samana vuonna Radio Mega myytiin Walt Dis-
ney -yhtiöön kuuluvalle SBS-yhtiölle. Tällä kau-
palla paikallisradioiden ketjuuntuminen ja ul-
komainen pääoma saapuivat Pohjois-Suomeen.
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Irtisanomiset alkavat, Oulussa aletaan 
tehdä valtakunnallista lehteä

Vuosien 1990 ja 1991 talvi jäädytti paitsi vesis-
töt myös tuhansien järvien maan talouden. Idän-
kauppa oli suorastaan romahtanut ja kasinota-
louden venkuloinnit langenneet maksettaviksi. 
Yhtenä ensimmäisten joukossa lama alkoi näkyä 
markkinoinnissa, eli yritykset alkoivat säästää il-
moitusmyynnissä. Tämä vaikutti tietysti suoraan 
sanomalehtien talouteen, jotka rahoittivat toimin-
taansa suureksi osaksi juuri kaupallisilla ilmoituksilla.

Irtisanomiset ja lomautukset tiedotusvälineis-
sä alkoivat keväällä 1991. Tuon vuoden aika-
na Suomen Journalistiliiton työttömyyskassasta 
maksettiin työttömyyskorvausta 15 prosentille 
aktiivijäsenten määrästä eli 984:lle työttömälle, lo-
mautetulle tai osa-aikaiselle jäsenelle. Joulukuussa 
1991 liiton työttömyyskassasta maksettiin työttö-
myyskorvausta 37 Pohjois-Suomen Sanomalehti-
miesyhdistyksen jäsenelle. Heistä 15 oli joutunut 
työttömiksi, 19 teki lyhennettyä työviikkoa ja yksi 
työskenteli osa-aikaisena. Liki kaikissa tiedostus-
välineissä vähennettiin sivumääriä ja määräaikaisia 
avustajasuhteita sekä pienennettiin avustajabudjet-
teja. 1990-luvun lama oli ensimmäinen, jonka ai-
kana toimittajien ammattiryhmä joutui historiansa 
aikana kohtaamaan joukkotyöttömyyden uhan.

Pohjois-Suomessa lähes kaikki lehtitalot ja muut 
tiedostusvälineet joutuivat jollain tapaa ja jossain 
vaiheessa kärsimään talouslaman seurauksista. 
Ensimmäisenä lamavuonna Kansan Tahto vähen-
si ilmestymiskertojaan, aikaisti painoaikatauluaan 
lisää ja otti Kansan Uutisten viikkolehden neljän-
neksi viikkonumerokseen. Työntekijät tekivät lä-
hes koko vuoden nelipäiväistä työviikkoa. Vuoden 
lopussa lehden hallitus ilmoitti irtisanovansa nel-
jä toimituksellista työntekijää. Muutamaa vuotta 
myöhemmin, vuoden 1994 lopussa, lehti irtisa-
noi vielä neljä toimituksellista työntekijää lisää.

Pohjolan Työ lakkautti aluetoimituksensa Kajaanis-
sa. Kemin aluetoimituksen se hyllytti ensin vuodek-
si, minkä jälkeen sekin lakkautettiin. Sekä Pohjolan 
Työ että Kansan Tahto alkoivat käyttää aluetoimi-
tusten asemesta freelancertyötä kattaakseen laajan 
levikkialueensa juttutarpeet. Pohjolan Työn työnte-
kijät tekivät vuonna 1991 myös nelipäiväistä työviik-
koa, ja vuonna 1992 lehti irtisanoi yhden toimittajan.

Paikallisradio Kaiku hakeutui konkurssiin keväällä 
1991. Pyhäjokiseutu irtisanoi kaksi toimittajaansa ja 
vähensi ilmestymiskertansa neljästä kolmeen vuo-
den 1993 alusta. Oulun Sanomat irtisanoi päätoimit-
tajansa, joka oli myös lehden ainoa toimituksellinen 
työntekijä. Kuusamossa Koillis-Suomi irtisanoi kaik-
ki työntekijänsä ja lopetti toimintansa kokonaan.

Liitossa yksi valokuvaaja siirrettiin reproku-
vaajaksi painon puolelle. Vuonna 1991 Liit-
to teki kaupat Suomenmaa Oy:stä, eli keskus-
tan pää-äänenkannattajan tekeminen siirtyi 
Ouluun. Seuraavana vuonna Suomenmaa ja Liitto 
yhdistettiin ja lehden nimeksi tuli Suomenmaa.

Tämä tarkoitti sitä, että Oulussa alettiin julkaista 
valtakunnallista lehteä. ”Kalevassa siitä julkaistiin 
tulitikkuaskin kokoinen uutinen”, Pirkko Vilén sa-
noo. Käytännössä lehtien yhdistyminen tarkoitti 
sitä, että ”tuli kauhea määrä lisää töitä, mutta ei lisää 
korvausta”. Vilénin mukaan sitä ei kuitenkaan sur-
tu, vaan uusi tilanne otettiin mahdollisuutena. Asiaa 
auttoi myös se, että päätoimittaja Samuli Pohjamo 
oli kysynyt ennen kauppoja toimitusosaston mie-
lipidettä. ”Me lupasimme enkä usko, että kukaan 
sitä katui”, Vilén sanoo. Suomenmaa ilmestyy yhä.

Haasteita oli paljon. Vielä 1990-luvun alussa toi-
mitustekniikka oli alkeellista. Oulun ja Helsingin 
toimituksilla oli erilaiset ohjelmistot ja pelkästään 
juttujen siirtäminen ohjelmasta toiseen oli mo-
nimutkaista. Yhteisestä kalenterista voitiin vas-
ta haaveilla. ”Suomenmaa-projektista olen saa-
nut ehkä kaikkein eniten itseluottamusta, ja se 
myös laajensi kirjoittamiseni reviiriä”, Vilén sanoo.
Pirkko Vilén muistuttaakin Oulun muinaises-
ta asemasta lehtikaupunkina. ”Törmäsin Hesarin 
aluetoimittajana täällä Oulussa toimineeseen Sven 
Wikströmiin joskus myöhemmin, kun hän oli vaih-
tanut asemapaikkaa. Hän sanoi, että vasta paikka-
kuntaa vaihdettuaan hän oli tajunnut - ja sanoi, että 
me ei itse tajuta tätä täällä Oulussa - mikä merkitys 
sillä on, että Oulussa ilmestyvät kaikki nämä lehdet”. 
Tuolloin Oulussa ilmestyivät Kaleva, Kansan Tahto, 
Liitto ja Pohjolan Työ sekä lisäksi Helsingin Sano-
milla ja Uudella Suomella oli omat aluetoimituk-
sensa ja STT:llä oma Oulun toimitus. Oulu oli Hel-
singin lisäksi ainoa kaupunki, missä ilmestyi näin 
monipuolinen toimitusten kirjo. Enää näin ei ole.
 

1990
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 Loppuvuodesta 1991 Lapin Kansa ja Pohjo-
lan Sanomat tekivät vaihtokaupat Lounais-Lapista ja 
Uudesta Rovaniemestä. Aluksi molemmat yritykset 
ilmoittivat irtisanovansa ilmoituslehtien työnteki-
jät, mutta neuvottelujen jälkeen toimelta vältyttiin. 
Myös alueen suurimmassa sanomalehdessä Kale-
vassa ei irtisanottu ketään, mutta aluetoimituksia 
lakkautettiin ja palautettiin jälleen toimintaan sekä 
siirrettiin aluetoimittajia Ouluun ja takaisin alue-
toimituksiin. Kalevan pitkäaikainen toimittaja ja 
PSSY:n puheenjohtajana toiminut Matti Heikura 
muistaa, että lamavuosina ei Kalevassa ”ruvettu 
turhia tappelemaan”. Tähän vaikutti varmasti silloi-
sen toimitusjohtajan Martti Ursinin ilmoitus, että 
ketään ei irtisanota. ”Yt-neuvottelut alkoivat vasta 
seuraavien toimitusjohtajien aikana”, Heikura sanoo.

Osa työnantajista pyrki hyödyntämään kehnoa ta-
loudellista tilannetta ja irtisanomaan väkeä myös 
täysin vailla perusteita. Silloin edellisen vuosikym-
menen lopulla käydyt tilinpäätöskurssit tulivatkin 
yhdessä Suomen Sanomalehtimiesten Liiton avun 
kanssa tarpeen. Pohjoisessa Lapin Kansa yritti 
vuonna 1991 irtisanoa aluetoimittajia ja T-ryhmä-
läisiä, mutta lehden johto perui aikeensa neuvot-
telujen jälkeen. Aamulehti taas yritti vuonna 1992 
irtisanoa paikallislehti Itä-Lapin työntekijät ostet-
tuaan lehden, mutta tämäkin asia saatiin sovittua.

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen rooli 
näissä neuvotteluissa oli lähinnä seurata tilannetta. 
Parhaimmat aseet irtisanomisten estämisessä olivat 
liitolla ja toimitusosastoilla. PSSY pysyi tilantees-
ta ajan tasalla toimitusosastojen edustajien ja liiton 
päättävissä elimissä olevien edustajien avulla. Ai-
van toimettomaksi yhdistys ei kuitenkaan jäänyt. 
Se tarjosi työttömäksi jääneille toimittajille tilai-
suuden kerätä varoja tekemällä Kevätmaininkeja, 
mutta ajatus ei toteutunut. Yhdistyksen ehdottama 
edustaja Juha Kalajoki (myöh. Calamnius) pääsi 
vuoden 1992 liittokokouksessa liittovaltuustoon, 
jossa hän otti asiakseen toimia työttömien pohjois-
suomalaisten jäsenien epävirallisena edustajana.

Työttömiä toimittajia myös koulutettiin. Liiton aloit-
teesta ensimmäiset toimittajien työvoimapoliittiset 
aikuiskoulutuskurssit järjestettiin syksyllä 1992. Elo-
kuuhun 1995 mennessä työttömyysuhkan alaisille 
ja työttömille toimittajille järjestetyille kursseille 
oli osallistunut yhteensä 416 henkilöä, joista liiton 
jäseniä oli noin 230. Yksi kursseista järjestettiin 

Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa, 
jonka humanistisessa jaoksessa oli suunniteltu toi-
mittajien täydennyskoulutuskursseja vuodesta 1990 
saakka. Yksi kurssin aktiiveista oli Juha Kalajoki, 
joka oli itsekin jäänyt vaille työtä. Kurssinjohtajana 
toimi pitkään Kansan Tahdossa työskennellyt Pek-
ka Isaksson. Kurssilla opeteltiin tietokonepohjaista 
taittoa ja suoritettiin kolmen kuukauden pituinen 
työharjoittelujakso, jonka toivottiin tuovan uusia 
työelämän yhteyksiä kurssilaisille. Lisäksi kurs-
silaiset toimittivat raporttilehden Pohjoisen pii-
na, johon koostettiin kurssin harjoitustyöt. Lehti 
rahoitettiin mainoksilla ja Kopioston apurahalla.

Kurssille oli erittäin suuri tarve: kurssille haki 
55 henkilöä, joista 32 eli yli puolet oli Poh-
jois-Suomesta. Määrä oli yli kolminkertainen 
tarjolla oleviin paikkoihin verrattuna. Puo-
li vuotta kurssin jälkeen tehdyssä yhteenvedos-
sa todettiin, että kurssi oli parantanut selvästi tai 
jonkin verran yhdeksän kurssilaisen tilannetta.

Laman vaikutukset osuivat myös Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistykseen. Jäsenmäärän kas-
vu pysähtyi ja 1980-luvun lopulla odotettu 500 
jäsenen raja jäi ylittymättä. Yhdistyksen 70-vuo-
tisjuhlat olivat vaisut samoin kuin kevät- ja vuo-
sikokousten osallistujamäärät. 1990-luvun alus-
sa kokoustajien määrä jäi 30-40 osanottajaan ja 
vuonna 1995 kokoukseen osallistui vain 19 jäsentä.

Yhdistyksen tulot vähenivät Kevätmaininkien lo-
pettamisen, työttömyyden ja osinkotulojen vä-
henemisen takia. Yhdistyksen kassaa hoidettiin 
kuitenkin tarkasti ja kiitos sen, PSSY välttyi suu-
remmilta talousvaikeuksilta. Vuosien 1991-1993 
välillä yhdistys kuitenkin menetti 16 000 markkaa 
eli vuoden 2020 rahassa noin 4 000 euroa jäsen-
maksupalautuksina ja korko- ja osinkotuloja 4 500 
markkaa eli vuoden 2020 rahassa noin tuhat euroa.
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Oulun Kristalliyö

Vuoden 1990 elokuussa tapahtui myös muita 
journalistisesti merkittäviä tapahtumia kuin työt-
tömien määrän hurjan kasvun alkaminen. Yksi 
näistä oli Oulussa viimeisenä viikonloppuna en-
nen koulujen alkua, elokuun 10. ja 11. päivien eli 
perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtunut 
mellakka, joka sai nimekseen Oulun Kristalliyö.

Kello kävi puoltayötä, kun kaksi poliisipartiota 
vastasi hälytystehtäviin keskustassa. Toinen par-
tioista meni Isollakadulla sijainneeseen Anttilaan, 
josta otettiin kiinni kauppaan olutta varastamaan  
murtautunut henkilö. Läheisellä Saaristonkadulla 
poliisi rauhoitteli tappelua ja otti yhden henkilön 
huostaan. Tämä oli kadulla olleiden nuorten mie-
lestä väärin, ja he ryhtyivät jatkuvasti kasvavalla 
joukolla vastustamaan pidätystä. Jonkin ajan kulut-
tua nuoret tarttuivat poliisiautoon ja kaatoivat sen. 
Pian Oulun kaduilla oli kaaos, joka keskittyi Ant-
tilan eteen. Nuoret hyppivät parkissa olleiden au-
tojen konepelleillä, joku heitti polkupyörätelineen 
tavaratalon näyteikkunasta sisään. Rikkoutuneesta 
ikkunasta mentiin sisälle hakemaan tavaraa. Pai-
kalle tuli lisää poliisiautoja ja ambulansseja, joista 
yhtä yritettiin kaataa. Poliisi ampui jopa kaksi va-
roituslaukausta, mutta pian tilanne kärjistyi niin 
pahaksi, että virkavalta joutui pakenemaan paikalta.

Ensimmäisenä Oulun katujen tapahtumista raportoi 
Radio Oulun Kaiku, kun nuori mies soitti kaupun-
gilta lähetykseen ja selosti innoissaan, kuinka "Nyt 
siellä kokeillaan, miten kaksi poliisiautoa menee 
päällekkäin. Tää karkaa viranomaisten käsistä. Kytät 
ajaa päälle, niillä ei ole enää muuta tekemistä. Tääl-
lä on ehkä 12–13 poliisiautoa ja neljä ambulanssia. 
Ambulanssikin yritettiin kaataa. Poliisit lähtee pa-
koon, mut ei ne päästä niitä mihinkään. Nyt kaatuu 
maija. Jee. Tässä on sitä jotain. Virkavalta hyytyi".

Aineelliset tuhot olivat mittavat, ja viikonlopun ai-
kana poliisi pidätti tai otti säilöön kymmeniä nuoria. 
On arvioitu, että mellakkaan osallistui jopa 1 000 - 1 
500 nuorta. Poliisi menetti tilanteen hallinnan täysin 
ja pakeni paikalta. Tilanne oli jopa paikalle osunei-
den poliisille tuttujen rikollisten mielestä niin paha, 
että jopa he yrittivät puolustaa poliisia ja pelkäsi-
vät joukkohysterian vallassa möykkäävää nuorisoa.

Missä mellakka, siellä myös media. Toimittajat eivät 
tyytyneet seuraamaan tapahtumia vain vastaanotta-
malla silminnäkijöiden puheluja radiolähetyksiin. 

Isollakadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmän ker-
roksen yksiössä nukkui Kalevan toimittaja Pekka Ti-
monen, joka havahtui kesken uniensa ulkoa kuulu-
viin ääniin. Hän nousi ja meni katsomaan ikkunasta 
eikä ollut uskoa näkemäänsä. Nuoret hakkasivat saar-
tamaansa poliisiautoa eikä poliisi mahtanut mitään. 
Timonen soitti työparilleen, valokuvaaja Matti Pieto-
lalle. Pietolan mukaan lähti tämän 21-vuotias puoliso 
Soile Suvanto. He seurasivat tapahtumia aamuun asti.

Kiihkein riehunta kesti noin tunnin. Nuorison 
kaataessa poliisiautoa Pietola ja Timonen seurasi-
vat sitä toiselta puolelta katua. Paikalle saapuivat 
myös Radio Megan toimittaja Lyly Rajala ja free-
lancekuvaaja Ilkka Jaakola. Myös Jaakola tapasi 
kadulla tutun kaidan tien kulkijan, joka päivit-
teli, ettei olisi koskaan uskonut pelkäävänsä Ou-
lun kaduilla. Kolmen jälkeen yöllä armeija saa-
pui paikalle vartioimaan kauppoja ryöstelyltä.

Seuraavana päivänä Kalevan toimituksen johto ei ol-
lut uskoa tapahtumia todeksi. Matti Pietolan saatua 
kehitettyä ottamansa kuvat toimituksen päällikötkin 
näkivät, mitä yöllä oli tapahtunut. Kalevan toimi-
tussihteerin näppäimistöllä mellakka sai nimensä, 
jolla se nykyään tunnetaan, eli Oulun kristalliyö.

Oulun kristalliyö on yhä ainutlaatuinen epäpo-
liittinen mellakka Suomessa, ja se johti poliisi-
tutkintaan, josta seurasi pakomatka ja piiloleikki 
poliisin kanssa. Poliisi aloitti tapahtumien tutkin-
nan ja kutsui Timosen ja Pietolan kuulusteluihin. 
Tavanomaisen kuulusteluaineiston lisäksi poliisi 
halusi myös Pietolan ottamat kuvat todisteiksi. Ku-
via ei kuitenkaan haluttu luovuttaa, sillä ne kat-
sottiin lähdesuojan piirissä olevaksi aineistoksi.

Tämä oli poliisille uusi tilanne, koska viranomai-
set olivat tottuneet siihen, että vastaavissa tilan-
teissa kuvat sai lehtikuvaajilta. Lokakuussa 1990 
kuvien luovuttamista käsiteltiin Oulun raastuvan-
oikeudessa, joka päätti, että kuvien negatiivit oli 
luovutettava. Tämän jälkeen Suomen Sanomalehti-
miesten Liiton lakimies kehotti Timosta ja Pietolaa 
lähtemään pakomatkalle. Oulun kristalliyön ku-
vat ja negatiivit oli toimitettu turvaan SSL:n kautta 
Saksan journalistiliiton kassakaappiin Berliiniin.

Toimittaja ja kuvaaja saivat apua pakomatkallaan 
useilta eri henkilöiltä. Pietola piileksi eri paikoissa 
kolmisen viikkoa, Timonen hieman vähemmän ai-
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kaa. Pietola sai tukea myös Lehtikuvaajat ry:ltä, joka 
teki asiasta kantelun oikeuskanslerille. Myös SSL 
ja Sanomalehtien Liitto pyysivät oikeusministeri-
öltä lähdesuojaa koskevan lainsäädännön tarkista-
mista. Joulukuussa asia ratkesi, kun oikeuskansleri 
Jorma S. Aalto otti kantaa asiaan asettuen median 
tueksi. Aallon mukaan Oulun raastuvanoikeus oli 
ylittänyt toimivaltansa, koska se ei olisi saanut ot-
taa käsiteltäväkseen poliisin vaatimusta negatiivien 
haltuunotosta esitutkintalain perusteella. Tämän 
jälkeen keskusrikospoliisin päällikkö ilmoitti, et-
tei raastuvanoikeuden päätöstä panna toimeen.

Oikeuskanslerin päätöksen jälkeen Pietola hankki 
negatiivit takaisin itselleen Berliinistä. Hän sai Lehti-
kuvaajien stipendin esimerkillisestä toiminnasta sekä 
kunniamaininnan Vuoden Lehtikuva -kilpailussa.

Barents Press

Kun katsoo karttaa, Pohjois-Suomen Journalistien 
alue yhdistyy liki saumattomasti Ruotsin, Norjan 
ja Venäjän pohjoisten osien kanssa - niiden välis-
sä on vain valtion rajat. Kanssakäyminen maiden 
välillä - niin hyvässä kuin pahassa - on aina ollut 
luontevaa: esimerkiksi saamelaisten poronhoito 
on aina ylittänyt rajoja ja maiden välillä on käy-
ty kauppaa. Nykyään elo on rauhallisempaa, jos-
kin koronapandemia on kurittanut rajat ylittävää 
kanssakäymistä erityisesti Suomen länsirajalla.

Vielä 1980-luvulla elo Pohjoiskalotilla oli aika lail-
la toisenlaista kuin nyt. Kolmen maan toimittajat, 
joiden kotimaat jakoivat saman maarajan, tiesi-
vät toisistaan hyvin vähän tai eivät mitään. Aivan 
kahdeksankymmentäluvun lopulla maailmanpo-
litiikan mannerlaatat liikkuivat kuitenkin niin ra-
justi, että Neuvostoliitto romahti sekä lännen ja 
idän erottanut rautaesirippu murtui. Tästä seurasi 
ainutlaatuisen, neljä maata kattavan vapaaehtoi-
sen toimittajaverkoston eli Barents Pressin synty.
 
Rajat ylittävän yhteistyön ensimmäiset tahdit löi-
vät norjalaiset, jotka tekivät aloitteen uuden yhteis-
työfoorumin luomiseksi pohjoisessa Euroopassa. 
Vuonna 1993 annettiin niin kutsuttu Kirkkoniemen 
julistus, jolla perustettiin Barentsin euroarktinen 
neuvosto BEAC. Neuvoston tavoitteena on edistää 
kestävää ja vakaata kehitystä Barentsin alueella eli 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa. 
Nykyään neuvoston kahden vuoden mittainen pu-
heenjohtajuuskausi kiertää näiden neljän Barentsin 
alueen valtion kesken. Suomi toimi edellisen ker-

ran BEAC:n puheenjohtajana vuosina 2013–2015 ja 
aloitti viimeisimmän puheenjohtajakautensa 2021.

Barentsin euroarktinen neuvosto on poliittinen toi-
mija, mutta ajatus myös enemmän ruohonjuurita-
solla tapahtuvasta toiminnasta, toimittajien välises-
tä, rajat ylittävästä yhteistyöstä syntyi 1990-luvun 
alussa. Aluksi Norjan ja Venäjän välillä järjestettiin 
sarja kahdenvälisiä journalistiseminaareja, ja jos-
sain vaiheessa seminaareissa heräsi ajatus kutsua 
mukaan myös suomalaiset toimittajat. Myöhemmin 
myös ruotsalaiset toimittajat kutsuttiin mukaan.

 Maaliskuun 5. päivä 1994 oli leuto ja 
lunta oli reilut puoli metriä. Kevät teki jo ko-
vaa vauhtia tuloaan, kun Ivaloon oli saapunut 
koko joukko toimittajia ympäri Pohjois-Kalottia 
eli Pohjois-Norjasta, Pohjois-Suomesta ja Mur-
manskin alueelta. Kokoontuminen oli historial-
linen: siinä periaatteessa perustettiin Barents 
Press. Vaikka Suomesta Barentsin alueeseen kuu-
luu virallisesti vain Lappi, toimintaan oli kuiten-
kin mahdollista osallistua koko Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistyksen toiminta-alueelta.

Kokouksessa päätettiin, että Barents Pressin tar-
koituksena on helpottaa toimittajien yhteydenpi-
toa ja tiedonsaantia sekä auttaa ratkomaan yhtei-
siä ongelmia. Tämä oli juuri sitä käytännön työtä, 
jota tehtiin ruohonjuuritasolla: verkoston tavoit-
teena oli auttaa journalistikollegoita jutunteossa.

Toiminnan muodoiksi päätettiin muun muas-
sa Barentsin alueen tapahtumakalenterin yl-
läpito ja ajoittaiset suuremmat journalistise-
minaarit. Ivalossa perustettiin myös Barents 
Pressin työvaliokunta, johon Suomesta 
valittiin Kalevan Markku Heikkilä ja hänelle vara-
mieheksi Sari Pelttari-Heikka Pohjolan Sanomista.

”Barents Pressin syntysanat lausuttiin Ivalossa 
vuonna 1994. Suomesta mukana olivat minun li-
säkseni Markku Heikkilä, Pekka Isaksson ja Urpo 
Laaninen Lappeenrannasta. Laaninen oli sellai-
nen Venäjä-yhteistyöihminen. Suomi oli halut-
tu mukaan tähän norjalaisten ja venäläisten yh-
teistyöhön. Olin mukana, koska PSSY pyysi, ja 
mie hullu lähin”, Sari Pelttari-Heikka muistelee.

Kokouksen jälkeen alkoi Pelttari-Heikan sanoin 
”ilosanoman levittäminen”. ”Kävin puhumas-
sa Ruotsissa erilaisissa toimittajien kokouksis-
sa ja annoin radioon haastattelun”, hän kertoo.
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Sari Pelttari-Heikka on siitä asti ollut muka-
na Barents Pressin toiminnassa. ”Pari seminaa-
ria on jäänyt välistä, kun vuonna 1995 poika nu-
mero kaksi oli vasta viikon vanha. Alusta saakka 
olen ollut mukana, pääasiassa takajoukoissa. Eli 
olen toiminut sihteerinä ja rahastonhoitajana.”

Työvaliokunta kokousti jälleen 7. toukokuuta 1994 
Saariselällä, jonne saapui edustajia Suomen, Nor-
jan ja Venäjän toimittajayhdistyksistä. Ruotsalaisia 
ei vieläkään ollut mukana, mutta heihin oli oltu 
kuitenkin jo yhteydessä. Keväällä 1994 verkoston 
tehtävä ja olemus oli kirkastunut: Barents Press ei 
olisi mikään salaseura saati uusi ay-järjestö, vaan 
kaikkia pohjoisella alueilla toimivia journalisteja 
hyödyttävä foorumi. Lapin toimittajien mukanaolo 
katsottiin erittäin tärkeäksi, joskin rajojen jous-
tavuutta painotettiin: toiminta oli avointa muille-
kin, pääasia oli, että asiasta oltiin kiinnostuneita.

Työvaliokunta määritteli sääntöjä ja järjesti tule-
vaa, Barents Pressin perustavaa kokousta. Ajan-
kohta vaihteli, mutta vihdoin Barents Press pe-
rustettiin 17.-19. helmikuuta 1995 pidetyssä 
kokouksessa Saariselällä. Kokous oli ensimmäinen 
suuri kokous, johon kokoontui kymmenittäin toi-
mittajia Barentsin eri maista. Sen jälkeen verkos-
ton väki on kokoontunut vuosittain, vuorotellen 
jokaisessa maassa. Vuonna 1995 alkoi myös toinen, 
liki katkeamatta jatkunut perinne: suomalais- ja 
ruotsalaistoimittajien yhteinen bussimatka semi-
naaripaikkakunnalle. Seuraava Barents Pressin 
kokous järjestettiinkin Kiirunassa keväällä 1996.

Barents Pressin toiminta kattaa viidenneksen Euroo-
pan pinta-alasta ja juuri sen alueen, jolla on kaikkein 
vaikeinta päästä liikkumaan. Barents Press on verkos-
to ja yhteisö, mikä helpottaa sen toimintaa Venäjällä, 
missä pyritään ja on onnistuttukin hankaloittamaan 
ulkomaisten yhteisöjen toimintaa monin eri tavoin. 
Järjestö ei toimi ammattiliittona, mutta se on silti il-
maissut mielipiteitään ja antanut julkilausumia mo-
nista poliittisista asioista. Barents Pressiä ei siis ole re-
kisteröity yhdistykseksi, mistä on myös sen aktiiveille 
hyötyä. ”Ei haluttu, että se on liian työllistävä, tämä 
on täysin vapaa-ajan viettoa”, Pelttari-Heikka sanoo.

Yleinen ilmapiiri Barents Pressin toiminta-alueel-
la on yli 20 toimintavuoden jälkeen kiristy-
nyt. Tähän on vaikuttanut muun muassa Venä-
jän toiminta Krimin niemimaalla ja Ukrainassa.

Yksi Barents Pressin ydintoiminnoista on ihmis-
ten tapa kokoontua yhteen kasvotusten Barentsin 

aluetta koskettavien aiheiden äärelle. Se on myös 
syy järjestön menestyksekkäälle toiminnalle. ”Ba-
rents Press oli siinä mielessä edistyksellistä, että 
sitä rajat ylittävää yhteistyötä ei silloin ollut, eikä 
ollut myöskään sanaa verkosto, vaikka juuri sitä-
hän me siinä perustettiin”, Pelttari-Heikka sanoo.

Ammatillisten asioiden mukanaolo oli alusta asti 
tärkeää. ”Me koettiin, että meillä on samat ongel-
mat. Ruotsissa he ovat aivan samalla lailla kaukana 
pääkaupungista Tukholmasta kuin me täällä Helsin-
gistä, sama juttu Norjalla”, Pelttari-Heikka sanoo ja 
lisää, että Venäjällä oli lisäksi ongelmana sananva-
paus ja sen rajoittaminen. Muissa Barentsin maissa 
journalistien asiat ovat jopa tietyissä määrin paran-
tuneet, mutta Venäjällä sananvapaus on vuosien ku-
luessa vain huonontunut. Toimintaa on helpottanut 
kuitenkin se, että etenkin Ruotsilla, Norjalla ja Suo-
mella oli suurin piirtein samanlainen mediarakenne.

Barents Pressin yksi merkittävä journalistien työtä 
helpottava parannus oli yhteystietovihkon teko.

”Aikana ennen nettiä yhteystietoja muihin mai-
hin oli todella vaikea saada mistään. Mie hom-
masin niitä esimerkiksi Norjan juttukeikkojen 
yhteydessä tutuilta toimittajilta, kuten Johs Kal-
vemolta, joka antoi minulle toimituksen van-
han puhelinluettelon. Siinä oli muun muassa 
toimitusten, toimittajien, erilaisten laitosten ja vi-
ranomaisten puhelinnumeroita. Eihän niitä sellai-
sia saanut muuten mistään”, Pelttari-Heikka kertoo.

Barents Pressin aktiivit päättivät koota Barentsin 
alueelta oman yhteystietovihon, joka muokattiin 
kirjaseksi. Sen avulla oli mahdollista ottaa ja olla 
yhteydessä naapurimaan kollegaan jutunteossa. 
Kirjaseen kerättiin toimittajien kontaktitietojen li-
säksi myös keskeisten laitosten, virastojen ja mui-
den vastaavien yhteystiedot. Kontaktien keräämis-
tä rajattiin niin, että tiedot kerättiin vain asiasta 
kiinnostuneilta henkilöiltä. Tämä tehtävä annettiin 
toimitusosastoille. Pelttari-Heikka kertoo, kuin-
ka kaikkiin toimituksiin lähetettiin kaavake, johon 
jokainen halukas täytti tietoja alkaen yhteystie-
doistaan, kielitaidostaan ja omista intresseistään.

”Muistan kun Heikkilän Markku tuli meille Tor-
nioon, kun alettiin kirjoittaa sitä puhtaaksi. Siinä 
me istuttiin meidän keittiönpöydän ääressä ja toi-
nen luki ja toinen kirjoitti”, Pelttari-Heikka kertoo.

Yhteystietovihkonen osoittautui hyödyllisek-
si. ”Erityisesti venäläisten yhteystietojen suh-
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teen, koska sinnehän oli todella vaikea saada 
minkäänlaisia yhteyksiä”, Pelttari-Heikka sanoo.

Barents Press on yhtä kuin kansalliset Barents Pres-
sit Venäjällä, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Sen 
lisäksi on olemassa vielä kansainvälinen Barents 
Press, tai Barents Press International, jonka pu-
heenjohtajana jokainen maa vuorottelee kahden 
vuoden sykleissä. Suomessa osallistuminen on ol-
lut kiinni omasta kiinnostuksesta ja työnantaja on 
osallistunut kustannuksiin vain harvoin. Muissa 
maissa on ollut osallistujille erilaisia rahoitustapoja.

”Me ollaan ajateltu, että jos mennään, mennään 
omalla ajalla ja omalla rahalla, niin saadaan olla 
juuri niin kuin halutaan”, Pelttari-Heikka sanoo.

Pelttari-Heikka luonnehtii pilke silmäkulmas-
sa Suomen Barents Pressiä matkatoimistok-
si. ”Me ydinporukkahan ei tätä tarvittu, meil-
lähän ne yhteystiedot jo olivat. Me olemme 
rakentaneet tätä verkostoa muille”, hän sanoo.

Pelttari-Heikka on sitä mieltä, että moni työn-
antaja ei välttämättä tajua Barents Pressin tar-
joaman koulutuksen laatua ja laajuutta. ”Me 
ollaan aina saatu paljon alueellista koulutusmate-
riaalia ja tietoa. Luentojen lisäksi olemme käyneet 
vierailuilla eri kohteissa. Tämä kaikki on ollut ihan 
mahtavaa taustatietoa töitä varten. Olemme kou-
luttaneet paljon ihmisiä näissä pohjoisen asioissa.”

Yksi asia, josta Barents Pressissä ollaan ylpeitä, on 
seminaarien tulkkaus eri kielille. ”On hienoa, että 

me olemme saaneet säilytettyä nämä kielet, vaikka 
se onkin kallista. Se madaltaa kynnystä tulla kuun-
telemaan vaikka venäläistä ydinasiantuntijaa, kun 
asia käännetään omalle äidinkielelle. Jos siinä välissä 
käännettäisiin kaikille yhteisesti englanniksi, joka 
ei välttämättä ole tulkillekaan äidinkieli, siinä tulee 
helposti väärinymmärryksiä”, Pelttari-Heikka sanoo.

Tekniikka, joka erityisesti korona-aikana otti 
isoja digiharppauksia, on ajan myötä luonnol-
lisestikin vaikuttanut Barents Pressin toimin-
taan. Esimerkiksi seminaarien merkitys on 
jossain määrin pienentynyt, koska tietoa muis-
ta maista saa netin ja tietokoneen välityksellä 
eikä sitä saadakseen tarvitse olla ”naamatuttu”.

”Mutta mikään ei silti korvaa niitä henkilökohtaisia 
kontakteja ja sitä tunnetta, kun huomaa toimittajien 
välisen ajatusmaailman liikahtavan vaikkapa val-
tuuston jälkeen baaritiskillä”, Pelttari-Heikka sanoo.

Hän jatkaa kuvaillen, kuinka pitkän seminaari-
päivän jälkeen väsynyt ihminen päätyy istumaan 
vaikkapa Ruotsin Meänraation toimittajan kanssa 
vastakkain ja alkaa keskustella seminaarista. ”Se on 
ihan eri, miten hän on ajatellut sen asian! Ne keskus-
telut ovat niin avartavia!” Pelttari-Heikka huudahtaa 
ja jatkaa vertaamalla kohtaamisia vastaaviin, joita 
tapahtuu Suomen Journalistiliiton tapaamisissa. ”On 
niin käsittämättömän antoisaa verkostoitua. Etenkin 
näiden lehtialan paineiden keskellä. Siellä ihmiset 
ymmärtävät paineen, siellä ei ole yhtään sellaista, 
joka ei ymmärtäisi. Käytän tässä tyhmää sanaa voi-
maannuttaa, mutta sitä se on”, Pelttari-Heikka sanoo.

14.
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Pohjois-Lapin paikallislehdet alueidensa 
ääninä ja vallan vahtikoirina 

Pohjois-Lapissa paikallislehtiä on julkaistu yhtäjak-
soisesti reippaat neljä vuosikymmentä. Ratkaise-
va sysäys asiaan saatiin 1978 ja sen antoi Pohjolan 
Sanomat. Se perusti Lappiin yhtä aikaa kolme pai-
kallislehteä ja heti kohta tämän jälkeen neljännen.

Nuo kolme aloittanutta lehteä olivat Sodankylässä, 
Inarissa ja Utsjoella ilmestynyt Sompio, Pello-Yli-
tornion Siepakka ja Pohjan Tornio. Neljäs uusi tulija 
oli Kuriiri Posio-Ranua –alueella. Heti ensimetreillä 
Sompio osoittautui tästä joukosta kannattavimmaksi.

Paikallislehtiyritelmiä oli nähty Sodankylässä ennen-
kin. 1976-77 siipiään koettivat lyhyen aikaa Erkkilän 
veljekset Ylä-Lappi –lehdellään. Lehti tyssäsi inves-
tointiin omasta rotaatiosta. Yhtä lyhyt oli lento kym-
menen vuotta aiemmin Sodankylän ja Inarin kunnal-
lislehti Pohjois-Lapilla. Sen tekijäkuntaan lukeutuivat 
muun muassa Paavo Kuusela ja Anja Tikkanen.

1970-luvulla maakuntalehtien kilpailu Pohjois-La-
pissa oli kovaa. Lapin Kansa piti itseään alueen ykkös-
lehtenä, eikä sillä ollut tarvetta julkaisunsa alueellisel-
le kehittämiselle. Pohjolan Sanomille sen sijaan oma 
paikallislehti oli käytännössä ainoa mahdollisuus 
päästä Keski- ja Pohjois-Lapin ilmoitusmarkkinoille.

Sodankylän silloisen aluetoimittajan Pentti Jussilan 
mukaan Pohjolan Sanomissa oli haisteltu avarampia 
tuulia ja havaittu eteläisemmässä Suomessa jonkin-
moista aktiivisuutta paikallislehtimarkkinoilla. Yh-
tiö päätti iskeä syvälle Lapin Kansan ydinalueelle.

Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kuntapomot kiitteli-
vät kilvan Pohjolan Sanomien päätöstä paikallisleh-
den perustamisesta. Entistä kunnanjohtajaa Lasse 
Näsiä lainatakseni varsinkin Sodankylässä kunta oli 
tuntenut killuvansa löysässä hirressä kunnallises-
sa tiedottamisessa. Sitä ei juuri ollut. Lapin Kansa 
keskittyi aiheissaan pääasiassa Rovaniemeen ja sen 
ympäristöön. 

Päätoimittajaksi tietämättään

Sompion liikkeellelähtö oli äkäinen. Graafinen suun-
nittelu hoidettiin päätoimituksessa Kemissä ja siitä 
vastasi lähinnä Heikki Lääkkölä, Pohjolan Sanomien 
silloinen toimitussihteeri, myöhempi päätoimittaja. 
Lehti piti saada nopeasti ulos, jotta vastavalkeita ei 
ehdittäisi sytytellä – olihan tieto tulevasta väkisinkin 
levinnyt nopeasti eikä ”lapsi” ollut kaikille mieluinen.

Kun lehden ensimmäinen numero ilmestyi 
16.3.1978, sen päätoimittaja oli Pentti Jussila itse. 
Hän hoiteli lehden sisällön normaalin aluetoimit-
tajan työn ohella. Jussila arvioi, että molemmat työt 
kärsivät ja hänen muistoissaan vuoden 1978 kevättal-
ven viikot kuuluivat hänen työelämänsä raskaimpiin.

Seuraavassa Sompiossa Jussila oli vielä pää-
toimittaja, mutta nyt hän jo uutisoi, että Som-
pio-lehden päätoimittajaksi on valittu Tauno 
Vilen. Jussila kertoo ”päättäneensä” tulevasta pää-
toimittajasta jo ennen kuin lehteä oli virallisesti 
perustettu. Pohjolan Sanomien toimituksen joh-
to päätoimittaja Tapio Siikala ja toimituspäällikkö 
Reijo Alatörmänen toki tunsivat Vilenin. Hän oli 
avustanut lehteä, lähinnä sen urheilutoimitusta.

Todellisuudessa Jussila, joka muuten oli Poh-
jolan Sanomien hallituksen jäsen, oli ilmoit-
tanut Kemiin, että Vilenistä tulee päätoimitta-
ja jo ennen kuin tämä itse tiesi asiasta mitään.

Jussilan mielestä Tane oli kuin luotu paikallisleh-
den päätoimittajaksi. Hän ei ollut nirso mihinkään 
työhön ja tunsi entuudestaan hyvin alueen. Hän 
tunsi valtavan määrän ihmisiä. Se, että hän oli ur-
heiluseuran toiminnanjohtaja, oli vain lisäansio. 
Tane oli kiinnostunut myös yhteiskunnallisista 
asioista, joten urheilupainotteisuuttakaan lehdessä 
ei tarvinnut pelätä. Pentti Jussila sanoo olleensa var-
ma, että Tane innostuu tehtävästä. Niin myös kävi.

Sitoutumattomalle ja puolueettomuuteen pyrkiväl-
le paikallislehdelle Pohjolan Sanomien poliittises-
ta leimasta oli alkuun tietysti haittaa, mutta paljon 
hyötyäkin. Oli ainakin joku porukka, jota ei alus-
ta pitäen tarvinnut käännyttää lehden kannalle.

Keskustalaisen ajatusmaailman omaava väki 
otti lehden avosylin vastaan ja heitä oli silloin 
paljon. He arvelivat tietenkin lehden myötäi-
levän keskustalaisen kunnallispolitiikan kään-
teitä. Muiden ryhmien suhtautuminen oli ar-
vatenkin varauksellisempaa, mutta ei pitkään.

Supliikki pelasi

Seuraavat 11 vuotta lehti henkilöityi melko tavalla 
Tauno Vilenin rehevään persoonaan. Rouhevan ja 
huumoria viljelevän olemuksen taakse kätkeytyi ym-
päristöään tarkkaileva ja älykäs lehtimies, joka pys-
tyi kääntämään ikävätkin asiat itselleen edulliseksi. 
Sitä taitoa vasta perustettu paikallislehti tarvitsi.

70-luvulla Sodankylä, muusta Pohjois-Lapista pu-
humattakaan, ei ollut taloudellisesti niin vireä paik-
kakunta, että lehden läpilyönti olisi tapahtunut noin 
vain. Paikkakunnan yrityselämä ja poliittiset piirit 
eivät olleet yksinkertaisesti tottuneet siihen, että tie-
donvälitystä voitaisiin hoitaa paikallisesti. Tane sai 
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urakoida koneensa ääressä tiiviisti ennen kuin leh-
ti ansaitsi lukijoiden ja ilmoittajien luottamuksen.

Pitää kuitenkin tietää, että teitpä miten hyvää 
lehteä tahansa, kaikki eivät ole koskaan lop-
putulokseen tyytyväisiä. Lehtihän on kuvain-
nollisesti kaikkien lukijoiden yhteistä omai-
suutta, johon jokaisella on oma mielipiteensä.

Sain vuosia seurata vierestä, kuinka Tane osasi kä-
sitellä ihmisiä heitä haastatellessa tai vain muuten 
heidän kanssaan asioidessa. Vielä 30 vuoden jäl-
keenkin olen ihmeissäni noista ihmissuhdetaidois-
ta, joita tuosta hieman epäsiististä, jatkuvasti tupa-
koivasta ja röhisevänauruisesta miehestä paljastui.

Mitään ihmissuhdeosaamista tai haastatteluteknii-
koita hän ei ollut koskaan opiskellut. Diplomaattiset 
taidot tulivat suoraan korvien välistä ja voi sanoa 
myös, että sydämestä. Hänen kykynsä luovia poliitti-
silla areenoilla asiakysymyksissä olivat ilmiömäiset.

Tanen diplomatialle oli lehdessä tarvetta, sil-
lä varsinkin 70- ja 80-luvut olivat poliittises-
ti aktiivisia vuosikymmeniä. Melko nopeas-
ti Sompion tilaajamäärät ja ilmoittajakanta 
kasvoivat ja lehdestä tuli kustantajalle hyvin kannat-
tava. Samaa ei voinut sanoa muista samaan aikaan 
Pohjolan Sanomien perustamista paikallislehdistä.

Karhunkaatoja ja kolonialismin toppuuttelua

Tane kirjoitteli hienoja pakinoita varsinkin 
uransa alkuaikoina. Hän saattoi istua käräjil-
lä seuraamassa jupakkaa karhun salakaadosta, 
mutta ei niinkään uutinen mielessään. Hän poh-
diskeli mielellään asioita vapaamuotoisemmin. 
Hän kuvasi, kuinka vaiheikas ja monipolvinen ta-
pahtuma karhun salakaato saattaa olla. Puolustus 
vetosi, että karhu oli nulkkauttanut porotokkaa ja 
poromies moottoriajoneuvosta karhun ampues-
saan vain puolustanut palkisen omaisuutta, vaik-
ka rauhoitusaika sattui olemaan ja asekin laiton. 

Syyttäjä ei jäänyt sanattomaksi. Hän epäili, ettei 
ollut edes toteennäytetty karhun ajaneen poroja, 
vaikka jälkiä olikin. Hyvinkin on voinut olla toi-
sinpäin. Kun kerran parikymmenpäinen poro-
tokka on liikkeellä, niin jospa karhu olisi juossut 
ylivoiman edessä karkuun. Ja saattoi vielä olla ky-
seessä niin sanottu marjaskarhu, joka inhoaa lihaa.
 
Toisessa pakinassa hän puolustelee Sompion nimeä 
inarilaisille, jotka arvelivat sitä jopa vuotsolaisten 
lehdeksi. Sompio on joka tapauksessa pohjoiseen 
Lappiin liittyvä, luonnonläheinen nimi.  Vieläpä 
se liittyy alueeseen, jossa ihminen on pahiten häi-
rinnyt luonnon tasapainoa karkottamalla toiset ih-
miset ja eläimet. Lehden etusivulla nimi muistut-
taa meitä Sompiosta, pienestä osasta laajaa Lappia, 
joka on jo uhrattu etelän hyvinvoinnin hyväksi. 

Nimi muistuttaa, että tulevaisuudessa tulee yhä uu-

sia sompioita, jotka hukutetaan, ellemme tee asian 
hyväksi mitään. Mitäpä, jos emme uhraisikaan koko 
Lappia, vaan alkaisimme pistää pikku hiljaa hant-
tiin. Näin Tane kirjoitti nuorena miehenä 1970-
1980 –lukujen taitteessa. Mitä pitemmälle aika on 
edennyt, sen merkityksellisemmiksi sanat käyvät, 
varsinkin nyt Lapin valtavan kaivosbuumin keskellä.  

Toimitukset laisiaan paikkoja

1983 lehti kaksipäiväistettiin. Siinä yhteydes-
sä palasin toimittajaksi Sodankylään Ivalosta, 
jonne olin edellisvuonna perustanut Sompiol-
le ja Pohjolan Sanomille oman pikku konttorin.

Toimipisteellä pyrittiin ratkaisemaan Inarin ja Uts-
joen asema lehdessä. Lehden sisäänajo ei ollut sujunut 
pohjoisissa kunnissa yhtä hyvin kuin Sodankylässä. 
Lehti koettiin sodankyläkeskeiseksi, mitä se olikin. 
Puoliksi Sompioon ja puoliksi Pohjolan Sanomiin 
kirjoittanut Eila Saarela oli uuden toimipisteen pe-
rustamiseen saakka hoitanut tehtäviä makuukama-
ristaan käsin. Se ei ollut aivan riittävää tasapuolisen 
kuntakohtaisen aseman saavuttamiseksi lehdessä.
Sompion ja Pohjolan Sanomien toimitus So-
dankylässä oli 80-luvulla laisensa paikka. 
Kun toimituksen oven avasi, vastaan tuprah-
ti usein niin sankka tupakansavu, ettei eteen-
sä nähnyt. Sen muistaa jokainen, joka siellä sil-
loin kävi ja ainakin ne, jotka eivät tupakoineet.

Toimitustyössä sukupuoliroolit istuivat 80- ja 
90-luvuilla vielä lujassa. Siitä sai tuntumaa nuo-
ri toimitussihteeri Tarja Karjalainen, joka päi-
vysti toimituksessa, kun toimittajat olivat 
kaikki juttukeikoilla. Hän istui sihteerin huo-
neessa ja kuuli, kun toimituksen ulko-ovi kävi.

– Huhuu, päivää. Onko täällä ketään, huuteli mie-
sääni käytävässä.
– Päivää, päivää, vastasi Karjalainen ja meni katso-
maan tulijaa.
– Miksei täällä ole ketään? Missä kaikki ovat, kyseli 
mies.
– Päivää, päivää!! Minkälaista asiaa?
– Miksi täällä ei ole ketään? kysyi mies uudestaan.
– Olenhan minä tässä. Ketä etsit?
– Haen niitä toimittajia.
– No, minä olen. Mitä asiaa?
– Mutta niitä toisia, oikeita toimittajia, missä he 
ovat?
– Mitä ne sellaiset sitten ovat? oli Karjalaisen pakko 
kysyä.
– No, semmoisia aikuisia miehiä!

Kilpailua tuntureiden molemmin puolin

1986 Tauno Vilen kyllästyi rahan vuolemiseen 
Pohjolan Sanomille. Hän perusti Sodankylään 
oman ilmaislehden, Kotikairan. Vaikka ilmoitus-
markkinat paikkakunnalla olivat hyvät, kilpailu-
tilanne oli kova ja paikka ahdas kahdelle lehdelle.
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Pohjolan Sanomien toimitusjohtaja Martti Kivelä 
värväsi minut Sompion vt. päätoimittajaksi. Toi-
mittajan uraa aloittelevasta Marko Korhosesta sain 
työhön oivan apurin. Sompion kaksipäiväisyys antoi 
hyvän lähtökohdan kilpailulle ilmoitusmarkoista. 
Toisaalta vankka, yli 6000 kappaleen tilauslevikki, 
piti taloutta yllä niin, että pystyimme jotenkin tule-
maan toimeen.

Pohjolan Sanomia entisen ”kultasuonen” hyyty-
minen ei tietenkään tyydyttänyt. Kilpailu oli kes-
tämätöntä ja jo keväällä 1987 omistajatahot ryh-
tyivät hieromaan sovintoa. Kesällä palattiin taas 
kaikki yhteiseen leiriin melkein sulassa sovussa. 
Tästä sovusta syntyi Pohjoiskaira-niminen aviisi.

Sodankyläläisten nahistellessa keskenään ina-
rilaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen. Ivaloon 
perustettiin oma paikallislehti 1987. Pasi Ruot-
salainen toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja Ina-
rinmaa näki päivän valon. Lehdelle oli selkeää 
tilausta, sillä inarilaiset olivat saaneet olla paikal-
lislehdissä kauan Sodankylän aiheiden varjossa.

Poikkeuksellisen nopeasti lehti valloitti inari-
laisten ja utsjokilaisten lukijoiden kahvipöydät 
ja vakiinnutti asemansa. Kovin pitkään Ruot-
salainen ei lehteä kuitenkaan toimittanut. Leh-
ti ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja 1992 hän 
myi lehden markalla Vuokko ja Hannes Mik-
kolalle. Vuokosta tuli lehden uusi päätoimittaja. 

Kolmipäiväinen pohjoiskaira

Pohjoiskairaa työstettiin Sodankylässä kunnianhi-
moisesti eräänlaiseksi aluelehdeksi Keski- ja Poh-
jois-Lapin tarpeisiin. Lehti aloitti ilmestymisensä 
kolmipäiväisenä. Sodankylän, Inarin ja Utsjoen li-
säksi levikkialuetta laajennettiin Kittilään, Savukos-
kelle ja Pelkosenniemelle. Väkeä lehden kimpussa 
ahersi 11-12 henkilöä.  Toimitukseen tulivat Kari 
Alaluusua ja Ulla Aikio-Puoskari, joka toiimitus-
sihteerin tehtäviensä ohella viime toimitti lehdessä 
viikoittain myös saamenkielistä sivua. Lehti sai saa-
melaiskulttuurin huomioimisesta paljon myönteistä 
mainetta valtakunnallisesti.

Kittilän kirjeenvaihtajaksi palkattiin Anneli Kos-
ki ja pohjoisia kuntia vahvistettiin Hely Kyröllä. 
Sodankylässä toimittajina työskentelivät ajoittain 
muun muassa Heli Mikkola ja Tarja Karjalainen.

Kolmipäiväisyydellä uusi lehti tavoitteli päivittäista-
varakaupan ilmoittelurytmin tihentämistä kahdesta 
kolmeen kertaa viikossa. Todellisuus tuli kuitenkin 
nopeasti eteen. Kauppiaita kolmipäiväisyys ei innos-
tanut. Lehden onni oli Sodankylän erikoistavara-
kauppa, joka oli hyvissä voimissa ja kasvamaan päin.

Tauno Vilen jatkoi hurjaa rumbaa kaksi vuot-
ta ja myi osuutensa toiselle pääomistajalle Poh-
jolan Sanomille 1989. Tämä osti nopeasti ulos 
pienosakkaatkin ja omisti taas yksin koko leh-

den. Samassa yhteydessä vaihtoi omistajaa myös 
kaupunkilehti Uusi Rovaniemi, jonka Pohjois-
kaira oli aiemmin hankkinut omistukseensa.

Päätoimittajaksi nousi Kari Alaluusua allekirjoitta-
neen kieltäydyttyä pestistä. Alaluusua osoittautui 
journalistiksi henkeen ja vereen. Aamukahvipöy-
dässä tyypillinen kysymys oli, että löytyykö niitä 
”syömähampaita” seuraavaan lehteen. Ja minä-
hän kaivoin, kun lupa annettiin. Yhteistyössä Ka-
rin kanssa tuli tunne, että selustakin oli turvattu.

Lobbausta eduskunnassa

Suomi taittui kohti lamaa ja 1991 alkoi lehdellä liu-
kas alamäki. Ylimitoitettu henkilökunta, ylimitoi-
tettu sivumäärä ja ylimitoitetut odotukset ilmoitus-
kehityksestä toivat Pohjolan Sanomille miljoonan 
markan tappion. Se oli niin vakava paikka, että ryh-
dyin tunnustelemaan mahdollisuutta kustantajan 
vaihtamiseen. Omistajayhteisö ja lehden johto eivät 
tuntuneet löytävän ratkaisua vaikeaan paikkaan.

Lobata osattiin ennenkin ja niin otimme toimitus-
johtaja Erkki Mutenian kanssa lennon Helsinkiin 
ja eduskuntaan. Siellä keskusteltiin suppealla jou-
kolla Pohjois-Lapin tiedonvälityksestä ja Pohjolan 
Sanomia kohdanneesta vastoinkäymisestä alueella.

Itseoikeutetusti paikalla oli kansanedustaja Sep-
po Pelttari, Pohjolan Sanomien hallituksen pu-
heenjohtaja. Hän tunsi Pohjoiskairan luvut hy-
vin. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Lasse 
Näsi puolestaan edusti aluetta. Laskeskelin aivan 
oikein, että kunnianhimoiselle poliitikolle vah-
va paikallinen lehti olisi tuiki tärkeä väline. Sel-
lainenhan oli Pohjois-Lapista nyt katoamassa. 

Taisipa pöydässä istua pari muutakin kansan-
edustajaa, jotka nousivat myöhemmin merkit-
täviin tehtäviin vallan huipulla. Pelttari taipui 
tahtoomme, kiitos siitä ensisijaisesti Näsin. Juu-
ri hän avasi keskusteluissa mahdollisuuden, että 
paikallista lehteä voidaan kustantaa paikallises-
ti omin voimin ilman keskusjohtoista lehtitaloa.

Pelttari huomasi pääsevänsä yhdestä ongelmasta 
ja soitti tapaamisen yhtiön toimitusjohtaja Raimo 
Alakokkilan kanssa. Kustantajan vaihdos sovittiin 
viidessä minuutissa. Tyhjätaskuina meillä paikalli-
sella väellä ei ollut tietenkään varaa ostella mitään 
lehtiä. Kustannusoikeudet vuokrattiin ja jatkettiin 
kaksipäiväisellä Pohjoiskairalla pelkästään paikalli-
sin voimin.

Lehtiä tehtiin – nimet vain vaihtuivat

Parin kuukauden kuluttua Kari Alaluusua parin 
henkilön myötä irtaantuivat tekemään omaa lehteä. 
Lapin Viestin ja Pohjoiskairan kilpailua kesti kesään 
1993, jolloin lehdentekijät löysivät taas toisensa.

Yhtälailla Ivalossa kuviteltiin, että lehden tekemi-
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nenhän se sitä todellista ”pisnestä” on. Entinen ra-
jamies Martti Peltomaa perusti Inarinmaalle kil-
pailijan, Inarin Lappi –nimisen lehden. Muutaman 
vuoden päästä lehden nimi vaihtui Ylä-Lapiksi.

Inarinmaa taas muuttui Uudeksi Inarinmaak-
si syksyllä 1996 Markku Arvelinin ostettua leh-
den Vuokko Mikkolalta. Kolmen kuukauden 
kuluttua nimi muuttui Uudeksi Inarilaiseksi ja 
1998 lehti vakiinnutti nimekseen Inarilainen.

Kitkuttelua tuntureiden pohjoispuolella kesti ih-
meen pitkään, vuoteen 1999, jolloin Martti Peltomaa 
jättäytyi ansaituille eläkepäiville. Markku Arvelin 
veti Inarilaista päätoimittajana aina vuoteen 2007. 
Ruoriin vaihtui Jaakko Peltomaa. Arvelin ei luopu-
nut omistuksistaan, vaan hankki samaan yhtiöön 
toisenkin kustannettavan, Saariselän Sanomat. Leh-
teä oli pitkään toimitellut tuntureilla Heikki Orava. 
Sen oli alkujaan perustanut Hannu Rajala 1989. 

Sisältö tekijöistään kiinni

Sompio lehden nimenä Sodankylässä on aluetta niin 
erinomaisesti kuvaava, että se otettiin uudelleen käyt-
töön elokuun 1993 alusta. Rinnalleni sain toimittajat 
Teija Nurmisen ja Juha Ruonaniemen. Lehti otti te-
rävämmän ja varsinkin kuntapolitiikkaa käsittelevil-
le aiheille kriittisemmän linja ja pyrki tutkailemaan 
päätöksenteon taustoja aikaisempaa enemmän.

Paikallislehtien journalistista merkitystä usein vä-
heksytään, mutta siinä lienee kyse enemmän vähek-
syjän tietämättömyydestä. Sisältö on aina tekijöistään 
kiinni niin isoissa kuin pienissä lehdissä ja kaikissa 
muissakin medioissa. Pikkuruinen lehti voi saada lii-
kettä aikaiseksi siellä, missä ei ikinä kuvittelisikaan. 

Sompiossa journalistista osaamista ovat näyttäneet 
monet toimittajat Marjo Luokkala, Tapani Posti-
la, Anna Kaasinen, Salla Rajala, Sari Pöyliö, Minna 
Karkkola, Kari Lindholm ja Marja Hannula muu-
tamia tekijöitä vuosien varrelta mainitakseni. Erik-
seen on mainittava vielä toimitussihteeri Tarja Kar-
jalainen, jonka panos lehdessä on ollut mittava. Hän 
jatkaa työssään edelleen. Vuoden päivät hän taittoi ja 
kirjoitti Sompiota Espanjasta ja osoitti, että tekniik-
kaa hyödyntäen lehtityössä tämäkin on mahdollista. 

Vetäydyin itse päivänpolttavasta lehdenteosta syksyl-
lä 2008 ennen lehden yksipäiväistämistä. Sompion 
omistajuus keskittyi Kajaaniin pääasiassa Suomalai-
nen Lehtipaino Oy:öön. Päätoimittajaksi nimettiin 
Kari Lindholm. Hänen jälkeensä päätoimittajaksi 
2013 tuli Jari Haavisto. Hän on Sodankylän kunnanval-
tuuston entinen puheenjohtaja, joka teki varsinaisen 
työuransa upseerina Jääkäriprikaatin esikunnassa.

2014 Pohjois-Lapin lehtirintamalla koitti keskitty-
misen aika. Sompio osti Inarilaisen ja samassa kau-
passa omistajaa vaihtoi myös Saariselän Sanomat. 
Kolmea lehteä kustantaa nyt Lapin Lehtikustannus 
Oy. Sen pääomistaja on Suomalainen Lehtipai-
no. Haavisto on lehtiyhtiössä vähemmistöosakas.

Toimittaja Saila Vaara on vuodesta 2018 tuonut 
raikasta otetta Sompion sisältöön. Toimittaja Vil-
le Vaarala on keskittynyt Inarilaisen tekemiseen ja 
toimittaja Inga-Brita Maggan työareenana on ol-
lut kaikki kolme lehteä. Hän on antanut aviiseihin 
aavistuksenomaista leimaa alkuperäiskulttuurista.

TUURE NEITOLA
vapaa journalisti

Sompion tekijä 1982 – 2008
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Kansainvälisten yhteyksien historiaa

Kansainvälisiä yhteyksiä oli Pohjois-Suomen Sano-
malehtimiesyhdistyksessä harjoitettu myös ennen 
Barents Pressiä, jo 1950-luvulta saakka. 1970-luvul-
la yhdistys alkoi elvyttää ja rakentaa niitä uudelleen 
ja käänsi katseensa ensin Väylän yli Ruotsiin, jonne 
yhdistys lähetti Pohjolan Sanomien toimitusosaston 
jäsenen Seppo Konosen Norrbottenin toimittaja-
yhdistyksen vuosikokoukseen keväällä 1974. Ta-
voitteena oli muodostaa työryhmät, jotka yhdessä 
vaihtaisivat kokemuksia ja käsittelisivät ammatti-
yhdistysasioita. Tätä tarkoitusta varten yhdistykset 
vaihtoivat vuosikertomuksiaan ja päättivät myös 
jäsenlehtiensä vaihdosta. Lisäksi tarkoituksena oli 
järjestää yhteinen seminaari Haaparannalla. Kaikki 
nämä jäivät kuitenkin vain hyviksi aikeiksi, mutta 
toiminta ei kuitenkaan jäänyt täysin nollaan. Poh-
jois-Suomen ja Norrbottenin toimittajayhdistykset 
lähettivät edustajiaan toistensa vuosikokouksiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Kononen vieraili Norrbot-
tenin toimittajayhdistyksen kokouksessa ainakin 
vuonna 1978. 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa yh-
distykset suunnittelivat jäsenmatkoja Luulajaan ja 
Tromssaan, mutta molemmat peruuntuivat. Troms-
san-reissu oli suunniteltu Kalottipäivien yhteyteen, 
mutta kalottiyhteistyö kangersi niin, että matkasta ei 
tullut mitään. Sen sijaan Luulajan-matka peruuntui 
puolestaan liian vähäisen osallistujamäärän takia.

 Kononen joutui vuoden 1974 kokouksessa 
vieraillessaan katkomaan siipiä huhuilta, jotka väit-
tivät Suomen eronneen läntisestä lehtimiesliitosta ja 
liittyneen idän IOJ:iin. Ruotsalaisten huolen taustalla 
lienee sen suomalaisen veljesjärjestön suuntautumi-
nen itään liiton solmiessa suhteita IOJ:iin. Myös PS-
SY:ssä haluttiin solmia suhteita itään, ja niin vireille 
oli tullut liittyminen Suomi-Neuvostoliitto-seuraan.

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys pyysi 
Suomi-Neuvostoliitto-seuraan liittymisestä liitolta 
lausunnon. Liiton pääsihteeri Eila Hyppönen totesi, 
että liitto on ollut pidättyväinen liittymisissä muihin 
järjestöihin rajallisten resurssien takia, pois lukien 
Pohjoismainen Lehtimiesliitto, Kansainvälinen Leh-
timiesliitto, Pohjola-Norden ja Lomaliitto. Myöskään 
liiton tarkoituspykälä ei mahdollistanut uusia järjes-
töjäsenyyksiä. Saatuaan vielä tiedon, että jäsenyhdis-
tyksen liittyminen järjestöön vaati liitolta etukäteis-
hyväksynnän, päätti PSSY:n hallitus yksimielisesti 
jättää hakemukset sikseen. Yhteys kuitenkin järjestyi, 
sillä SNS:n Oulun piirin tiedotusjaosto  koostui vuo-

sien ajan lähes kokonaan oululaisista toimittajista.
Toimittajayhteydet itärajan toisella puolella kui-
tenkin houkuttelivat, ja niin vuonna 1976 kir-
jattiin yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, että 
yhteyksien avaamista Murmanskissa oleviin Neu-
vostoliiton toimittajiin selvitetään. Murmanskiin 
käymään lähdössä ollut hallituksen jäsen Eero 
Matero ohjeistettiin selvittämään, voisiko asias-
sa jotenkin edetä ja olisiko Murmanskista mah-
dollista saada luennoitsija vierailulle Suomeen.

Yhteyksiä luotiin mutta ne jäivät vähäisiksi: vii-
dentoista vuoden aikajänteellä tehtiin kaksi mat-
kaa Murmanskiin ja Petroskoihin ja niiden vas-
tavierailut. Yksi vierailuista tehtiin vuonna 1977 
Murmanskissa ilmestyvän Polarnaja Pravdan va-
rapäätoimittaja Jevgeni Broidon vieraillessa Suo-
messa 19.-21. lokakuuta tulkki Sven Lokan kanssa.

Tuohon aikaan kutsuja ei lähetelty noin vain, var-
sinkaan Neuvostoliittoon. Saatuaan liitolta luvan 
yhdistys välitti Suomi-Neuvostoliitto-seuran kaut-
ta kutsun Neuvostoliiton lehtimiesjärjestölle, joka 
järjesti vierailun. Broido tulkkeineen kävi Oulussa 
kahdessa lehtitalossa, Kemissä Pohjolan Sanomissa, 
Rovaniemellä sekä Helsingissä. Ohjelma oli tiivis: 
varapäätoimittaja piti Oulussa ja Rovaniemellä ti-
laisuudet, joissa hän kertoi toimittajille neuvostoliit-
tolaisten toimittajien työstä, elämästä ja tavoitteista, 
tutustui Oulun kaupunkiin, Rovaniemen Lappia-ta-
loon sekä Helsingissä Finlandia-taloon. Vierailun 
”aikana todettiin molemmin puolin naapurimaiden 
lehtimiesten kanssakäymisen merkitys Suomen ja 
Neuvostoliiton hyvien ja luottamuksellisten suh-
teiden kehittämiselle ja laajentamiselle YYA-so-
pimuksen pohjalta ja Etykin Helsingin hengessä”.

Toukokuussa 1979 yhdistys sai Ouluun vieraak-
seen APN:n eli nykyisen Ria Novostin edeltäjän 
kirjeenvaihtaja Olga Trofimovan ja toimittaja Leo-
nid Laakson. Syksyllä 1980 17 toimittajaa vieraili 
Petroskoissa, ja vuonna 1981 ulkomaanvierailulle 
lähtivät puheenjohtaja Niilo Wilenius Robert Bran-
tbergin kanssa Norrbottenin lehtimiesyhdistyksen 
vuosikokoukseen. Keväällä 1982 PSSY suunnitteli 
Murmanskin-reissua, jonne ilmoittautuikin 20 ps-
syläistä. Matka kuitenkin peruuntui, kun matkatoi-
misto ilmoitti Raja-Joosepin tiellä olevan tulvaon-
gelmia. Matkaa yritettiin järjestää uudelleen samana 
syksynä, mutta kukaan ei ilmoittautunut lähtijäksi.
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 Ensimmäisen kerran pohjoissuomalaisia 
toimittajia pääsi Murmanskiin vuonna 1983. Seit-
semän pssyläistä ja seitsemän muiden yhdistysten 
jäsentä lähti neljän päivän matkalle 8. syyskuuta. 
Matka taitettiin Kemistä niin ikään Murmanskiin 
lähteneen turistiseurueen mukana. Paikan pääl-
lä toimittajat tapasivat paikallisia journalisteja.

Idän lisäksi PSSY solmi yhteyksiä myös suoraan poh-
joiseen, Norjan Finnmarkin Sanomalehtimiesyhdis-
tyksen kanssa. Yhdistyksen puheenjohtaja Arvid 
Iversen ja toimittaja Steinar Jeppesen osallistuivat yh-
distyksen syyskokoukseen Rovaniemellä. Tapaami-
sessa todettiin, että kieli ei ollut yhteistoiminnan este 
ja että ideoita kanssakäymisen lisäämiseksi kaivat-
tiin. Esimerkkinä mainittiin muun muassa sosiaali-
nen yhteistyö eli jäsenien väliset lähemmät kontaktit.

Vuosituhat vaihtuu

Vuonna 1999, juuri ennen pelättyä Y2K-vuotta, 
PSSY:n etelärajalla mietittiin läänin- ja yhdistyksen 
rajoja. Kalajokilaakson toimitusosasto oli tehnyt esi-
tyksen, jossa Ylivieskan alue siirrettäisiin lääninrajan 
mukaan Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-
sen alueeseen. Esitys ei ollut uusi: yhdistyksen toi-
minta-alueen etelärajaa oli toivottu lääninrajan mu-
kaiseksi jo ainakin vuoden 1965 vuosikokouksessa.

Alun alkaen Kalajokilaakson toimitusosasto oli 
osa Keski-Pohjanmaan Sanomalehtimiesyhdistys-
tä, mutta toimitusosasto koki kulttuurisesti kuu-
luvansa ennemmin pohjoiseen kuin Keskipohjan-
maahan. ”Yhdistys oli pieni ja puolet jäsenistä oli 
ruotsinkielisiä”, kertoo Hannu Verronen. Lisäksi yh-
distystenvaihtohaluja lisäsivät muun muassa tiukat 
kokouskäytännöt, joissa kaikki tulkattiin kahdella 
eri kielellä, vaikka ruotsinkieliset osasivat suomea 
ja suomenkieliset ruotsia. Myös se, että koulutuk-
sia ei oikeastaan ollut saatavilla suomeksi, vaikut-
ti asiaan. ”Näistä syistä tapaamiset nyykähtivät ja 
heräsi halu vaihtaa yhdistystä”, Verronen sanoo.

Kalajokilaakson toimitusosasto järjesti esityksen-
sä pohjaksi kyselyn, jossa kartoitettiin journalis-
tien halua siirtyä Keski-Pohjanmaan yhdistyksestä 
PSSY:een. Kalajokilaaksolaisten äänestystulos oli 
Pohjois-Suomelle lievästi edullisempi kuin Kala-
jokilaakson kotiyhdistykselle, joten lehden toimi-
tusosasto teki Suomen Journalistiliitolle esityksen 
Kalajokilaakson alueen kuntien siirtämisestä PS-
SY:n alueeseen. Tällä toimitusosasto haki muutosta 
liitossa pääsääntöisesti noudatettuun käytäntöön, 

että liiton jäsen järjestäytyy yhdistykseen, joka 
määräytyy toimittajan asuinpaikan mukaan.

Siirtoa oli pohdittu jo muutaman vuoden ajan, 
joten liittohallitus  nimesi liiton järjestösihtee-
ri Kalervo Toivolan ja liittohallituksen jäsenen 
Heljä Korpijoen selvittämään asiaa. Työryhmä 
selvitti edelleen jokilaaksossa asuvien toimitta-
jien siirtymishalukkuutta, kuuli molempia yh-
distyksiä ja Kalajokilaakson toimitusosastoa.

Kalajokilaakson esitystä ei kuitenkaan hyväksyt-
ty eikä liittohallitus tehnyt toimitusosaston toi-
veiden mukaista esitystä liittovaltuustolle. Liit-
tohallituksen mielestä oli kuitenkin tärkeää, että 
mahdollisimman moni alueen jäsenistä kokisi 
järjestötoiminnan Suomen Journalistiliitossa yhä 
mielekkääksi ja antoi yksittäisille jäsenille oikeu-
den hakea PSSY:n jäsenyyttä henkilökohtaisin pe-
rustein. Lisäksi liittohallitus suositteli, että PSSY 
ja Keski-Pohjanmaan Sanomalehtimiesyhdistys 
kehittävät yhteistyötä ja koulutusta huomioiden 
Kalajokilaakson erityisluonteen maakuntien ra-
ja-alueena. Toimittaja Matti Heikura kertoo, että 
Keski-Pohjanmaan toimittajayhdistyksestä PS-
SY:een siirtyikin aktiivisiksi osoittautuneita jäseniä.

Siirron jälkeen PSSY:een siirtyneet jäsenet olivat 
tyytyväisiä. Verronen kiitteli yhdistyksen hen-
keä, joka toi yhteen niin kalajokiset kuin lappi-
laisetkin toimittajat. ”Kokoukset ja koulutuk-
set olivat osa sitä virittäytymistä”, hän sanoo.

 Muitakin muutoksia oli tulossa, sil-
lä yhdistyksen omistama Kesäranta laitettiin 
myyntiin. Yhdistys ilmoitti myynnistä maa-
liskuussa 2000 Kalevassa ja Helsingin Sa-
nomissa, ja ilmoitus poiki kuusi vastausta.

Hallitus kokoontui 9. huhtikuuta 2000 ja teki ko-
kouksen jälkeen järjestetylle yleiskokoukselle esi-
tyksen tontin myymisestä. Ylimääräinen yleis-
kokous puolestaan antoi hallitukselle valtuudet 
myydä Kesäranta-tontin äänin 14-2 sekä tontilla 
olevat rakennukset. Niin ikään kokous valtuut-
ti hallituksen ostamaan Haukiputaan Virpinie-
mestä 880 neliömetrin tontin 240 000 markalla. 
Tämä päätettiin äänin 14-2, joista yksi oli tyhjä.
Yksi tarjouksen jättäneistä oli kaksikko, joka tarjo-
si ”10 000 mk enemmän kuin korkein tontista jä-
tetty tarjous”. Toinen tarjoajista menetti kuitenkin 
kiinnostuksensa tonttiin ja tarjous vedettiin pois.
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Yleiskokous oli päättänyt, että tontti myydään siitä 
562 000 markkaa tarjonneelle. Kävi kuitenkin niin, 
että päätöksestä ei ehditty ilmoittaa ostajalle, kun 
pian yleiskokouksen ja sen jälkeen järjestetyn ruo-
kailun päätyttyä puheenjohtaja sai uuden tarjouksen, 
tällä kertaa 10 000 markkaa enemmän tarjonneen 
kaksikon orvoksi jääneeltä ostajalta, joka tarjosi ton-
tista 580 000 markkaa. Kauppasummaan kuuluisivat 
myös tontin rakennukset. Ostaja kertoi olevansa 
muuttamassa kahdeksi vuodeksi ulkomaille, ja Ke-
särannasta tulisi perheen tukikohta Oulussa. Raken-
taminen tontilla alkaisi perheen palattua Suomeen.

Matti Heikura, Juhani Kemi, Pirkko Vilén ja Tuija 
Mäkinen keskustelivat asiasta ja päättivät pikaises-
ti olevansa valmiit hyväksymään uuden, 580 000 
markan tarjouksen. Toinen vaihtoehto olisi myy-
dä tontti 562 000 markan tarjouksen jättäneelle, 
jolle päätöksestä ei vielä ollut ehditty ilmoittaa. 
Tässä vaihtoehdossa yhdistyksen olisi vielä pitä-
nyt myydä tontilla olleet rakennukset erikseen.

Alkoi valtava sähköpostirumba ja asiaa tiedusteltiin 
hallituksen jäseniltä, joilta saatiin vaihtelevia vas-
tauksia. Osa painotti helpointa tietä, osa pohti myös, 
olisiko järkevää arvioituttaa tontin arvo uudelleen ja 
säilyttää Kesäranta yhdistyksen omistuksessa vielä 
seuraavan kesän. Myös väärinymmärryksiä oiottiin. 
Pian yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja Tui-
ja Mäkinen muistutti kokouskäytännöistä todeten, 
että yleiskokouksen päätöstä ei voi muuttaa muu 
kuin uusi, laillisesti koolle kutsuttu yleiskokous.

Mäkinen ehdotti uuden yleiskokouksen koolle-
kutsumista seuraavaksi viikoksi sekä mahdolli-
suuden antamista jo hyväksytyn tarjouksen te-
kijälle tehdä vielä tarjous tontin rakennuksista.

Uusi yleiskokous pidettiin 18. huhtikuuta 2000 
kello 18 alkaen hotelli-ravintola Cumuluksen ko-
koustilassa. Ennen yleiskokousta kokoontui halli-
tus, joka päätti esittää yleiskokoukselle Kesärannan 
myyntiä 587 000 markkaa jättäneen tarjouksen 
tekijälle. Esityksellä hallitus siis kumosi edellisen 
yleiskokouksen tekemän päätöksen. Uusi yleisko-
kous hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti.
Kesärantaan palattiin vielä 15. toukokuuta hallituk-
sen kokouksessa, jossa päätettiin järjestää huutokaup-
pa kiinteistön irtaimistosta. Muutamia huonekaluja 
sekä vene päätettiin pitää yhdistyksen omistuksessa 
ja siirtää uudelle tontille. Tämän jälkeen ajatukset 
siirtyivätkin uuteen mökkitonttiin Virpiniemessä: 
hallitus keskusteli muun muassa uuden mökin ulko-
asusta ja mahdollisen nimikilpailun järjestämisestä.

Nimeksi ehdotettiin Viisaria, Kesärantaa ja Villa 
Ankkuria, joka oli myös hallituksen ehdotus. Puheen-
johtaja Matti Heikura taustoitti hallituksen ehdotus-
ta kertomalla, että tontin toisella reunalla kulkeva tie 
on nimeltään Ankkuripaikka. Lisäksi nimivalinnalla 
haluttiin kunnioittaa legendaarista kemiläistä leh-
timieskapakkaa. Nimikeskustelussa viljeltiin vitse-
jäkin: Viisaria ehdottanut veti ehdotuksensa pois ja 
ilmoitti kannattavansa sittenkin Kesärantaa arvel-
tuaan ensin, että Villa Sukka tuskin saa kannatusta. 
Uuden mökin nimeksi äänestettiin Villa Ankkuri.

Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön

1990-luvun alussa kurittanut syvä, taloudellinen 
lama alkoi hiljalleen taittua vuosituhannen vaih-
teen lähestyessä. Samalla muuttuivat myös edun-
valvontatyön painopisteet. Kun lamavuosina jä-
senet tarvitsivat apua erityisesti irtisanomisiin, 
lomautuksiin ja muihin työsuhdeturvaan liittyviin 
kysymyksiin, nyt neuvoa kaivattiin muun muassa 
työajasta ja ylityötunneista syntyneisiin kiistoihin. 
Myös työehto- ja lainsäädäntöneuvontaan liittyvät 
kysymykset sekä paikallisen sopimisen ohjeistami-
nen lisääntyivät. Vuosituhannen vaihduttua pätkä- 
ja määräaikaiset työsuhteet ja niiden väärinkäyt-
tö aiheuttivat työpaikoilla ongelmia, mutta harva 
journalisti halusi riitauttaa määräaikaisuuksien pe-
rusteita, ketjuttamista ja niiden päättämisiäkään.

Vuonna 2003 otettiin käyttöön lehdistön journalis-
tien uusi palkkausjärjestelmä (JOPA), jota oli suun-
niteltu liittojen välisessä työryhmässä jo vuodesta 
1994 lähtien. Asia oli vaikea ja tulevan palkkausjär-
jestelmän luonnosta muun muassa oli testattu muu-
tamissa lehtiyrityksissä vuonna 1996 neuvotellussa 
työehtosopimuksessa. Kokeilun perusteella saatiin 
uusi versio, jonka soveltamista yritettiin yhtä aikaa 
muun muassa graafisen alan työntekijöiden ja kir-
jatyöntekijöiden uusien palkkajärjestelmien kanssa.

Syksyllä 2000 työehtosopimusneuvottelut käytiin 
kahteen kertaan: vuoden alussa liittokohtaisina ja 
jälleen syksyllä tupo-kierroksella. Tupo tarkoit-
taa tulopoliittista kokonaisratkaisua ja sitä, että 
työehdoista ja palkankorotuksista sovitaan kes-
kusjärjestöjen kesken. Suomen Journalistiliitto 
ehdotti lehdistön tes-neuvotteluissa, että uuteen 
palkkausjärjestelmään oli mahdollista siirtyä pai-
kallisesti ja vapaaehtoisesti, mutta se edellytti kui-
tenkin toimittajien vähimmäispalkkamäärittelyä.
Tämä uusi paikallisesti sovittava, vaihtoehtoinen 
vähimmäispalkkausjärjestelmä, joka perustui työn 
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vaativuuden arviointiin, oli vuoden 2001 tes-neu-
votteluiden merkittävin uudistus. Vaativuusarvioin-
tijärjestelmässä yrityksen eri tehtävät suhteutettiin 
järjestyksessä toisiinsa, minkä perusteella muodos-
tettiin palkka. Järjestelmään kuului myös henkilö-
kohtainen palkanosa, jonka perusteella huomioitiin 
journalistin henkilökohtainen pätevyys ja tulok-
sellisuus. Tätä puolestaan arvioitiin henkilöstön 
suorituskykyohjeistolla. Vaativuusluokituksen te-
keminen etenkin pienlehdissä oli vaikeaa, joten vä-
himmäispalkat piti olla selvästi määriteltyinä ja tässä 
käytettiin sitä varten kehitettyä karkearyhmittelyä.

Maaliskuussa 2003 uutta järjestelmää alettiin sovel-
taa käytännössä. Vaatimustasoryhmiä - arkikielessä 
taulukkopalkkaryhmiä - tuli yhteensä kuusi. Sa-
malla palkkoihin tehtiin 1,8 prosentin yleiskorotus.

Monessa yrityksessä tehtäväluokituksesta so-
piminen siirtyi ja niiden lukuisuus - luokituk-
sia oli noin 50 - hiersivät neuvotteluissa, myös 
Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
alueella. Nämä hankaukset yltyivät paikoin rii-
doiksi siihen malliin, että ennen seuraavaa tes-kier-
rosta jouduttiin turvautumaan asiantuntija-apuun.  

Pohjois-Suomessa uuden järjestelmän ottivat en-
simmäisinä käyttöön Suomenmaa ja Kalajokilaakso. 
PSSY:n alueen toimituksissa kaikissa kymmenessä 
toimitusosastossa käytiin talokohtaiset neuvottelut 
uuden järjestelmän soveltamisesta. Näkemysseroja 
oli ja ne johtuivat PSSY:n näkemyksen mukaan uu-
den palkkausjärjestelmän epämääräisiksi jääneistä 
määritelmistä ja niiden soveltamisesta.

Uusi palkkausjärjestelmä vaikutti vielä seuraa-
vankin vuoden toimintaan muutamissa toimi-
tusosastoissa. Varsin harvoissa toimituksissa 
muutokset oli saatu vietyä läpi niin, että toimi-
tus oli tyytyväinen lopputulokseen. Ongelmia 
tuottivat erityisesti luokituksen pohjana käytet-
tyjen perusteiden epätarkkuus ja eri osapuolil-
la olleet erilaiset näkemykset niiden tulkinnasta.
Tähän antoivat vielä oman lisänsä vuoden 2005 al-
kuun sijoittuvat työehtosopimusneuvottelut. Sekä 
PSSY:n että liiton mielestä kentän toiveiden kar-
toittaminen oli tärkeää, joten PSSY muutti vakiin-
tunutta vuosikokouskäytäntöään ja vaihtoi kokous-
tensa paikkaa. Yhdistys siis piti kevätkokouksensa 
Oulussa ja syyskokouksensa maakunnassa. Näin 
kevätkokouksen esityslistalle saatiin keskeisesti 
esille uuteen tes-kierrokseen valmistautuminen ja 
yhdistyksen jäsenien mielipiteiden kartoittaminen.

Mannerlaatat liikkuvat

Tapaninpäivän aamu valkeni kauniina vuonna 
2004 Thaimaan Khao Lakissa. Kymmenen jälkeen 
aamulla osa suomalaisista osallistui hotellin aero-
bic-tunnille, osa oli jo ottamassa aurinkoa rannalla. 
Thaimaa oli suosittu lomakohde ja myös joulun-
viettopaikka. Tuolloin tapaninpäivä oli sunnuntai, 
seuraavana päivänä alkaisi maanantai ja sen myö-
tä loiva lasku kohti arkea. Kaikki tämä kuitenkin 
keskeytyi, kun kello kymmenen jälkeen rantaan 
syöksyi aalto, joka liikutteli isojakin tavaroita. Pian 
sen jälkeen rantaan iski toinen aalto, jota Anne 
Puistomäki kuvaili: ”Kaaduin maahan, kuin joku 
olisi ruoskalla vetänyt jalat pois altani”. Onnetto-
muustutkintakeskuksen tutkintaselostuksessa to-
dettiin myöhemmin, että aallon isku vastasi putoa-
mista veteen jopa yhdeksän metrin korkeudesta.

Kyseessä oli ihmisuhrien määrällä mitattuna yksi 
historian tuhoisimmista luonnonkatastrofeista. In-
tian valtameren pohjassa, Indonesiaan kuuluvan 
Sumatran saaren luoteispuolella tapahtui voima-
kas maanjäristys, joka aiheutti noin 1 200 kilo-
metrin pituisen maankuoren repeämän ja laajan 
hyökyaallon eli tsunamin. Raju, Richterin astei-
kolla 9.1 voimakkuuden maanjäristys nosti In-
tian mannerlaattaa jopa 20 metriä, mikä nosti 
merenpintaa ja aiheutti useita peräkkäisiä hyöky-
aaltoja. Aalto aiheutti erittäin suurta tuhoa erityi-
sesti Sumatran, Thaimaan, Sri Lankan ja Intian 
rannikoilla. Noin 300 000 ihmistä kuoli tai katosi.

Suomalaisia kuoli katastrofissa 179. Tsunami oli sii-
hen saakka pahin suomalaisia rauhan aikana koetel-
lut katastrofi.

Aasian tsunamikatastrofia pidetään uutisoinnin his-
toriallisena käännekohtana nettimurroksen ja erityi-
sesti kansalaislähteiden käytön kannalta. Ensiuutiset 
tapahtumasta arvioivat kuolleiden määrän maltilli-
sesti: Iltalehti julkaisi maanantaina 27. joulukuuta 
2004 pienen uutisen otsikolla ”suomalaisia loukkaan-
tui”. Ylen uutisessa kerrottiin, että Sumatran saarella 
oli kuollut ainakin yhdeksän ja eteläisessä Intiassa 40.

Aasian katastrofi osoitti, että perinteiset kotimai-
set uutisvälineet eivät onnistuneet välittämään 
riittävän tarkkaa tietoa tapahtumasta eivätkä ker-
tomaan tarpeeksi kattavasti suomalaisten kohta-
loista. Suomalaisten viranomaisten tietojen var-
mistaminen takkusi ja tiedot varsinkin katastrofin 
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alussa eivät pitäneet paikkaansa tai olivat saapues-
saan jo vanhentuneita. Jälkeenpäin tarkasteltuna 
todettiin tämän vaikuttaneen suomalaisten toi-
mittajien raportointiin niin, että viranomaisläh-
teet olivat vasta kolmanneksi merkittävin uutis-
lähde tsunamiuutisoinnissa. Tilanteeseen vaikutti 
tietysti myös sen poikkeuksellinen mittakaava.

Tietoa alkoi kuitenkin kulkea pitkin uusia väyliä 
eli tekstiviestitse sekä netin ja ihmisten välityksellä. 
Kaakkois-Aasian tsunami ei toki ollut ensimmäinen 
tapahtuma, jossa käytettiin kansalaisten tuottamaa 
uutisaineistoa, mutta se oli ensimmäinen, jossa pää-
osa esimerkiksi valokuvista tuli tavallisilta ihmisiltä. 
Käytännössä kaikki tsunamin tärkeimmät uutis-
kuvat ja videot olivat tavallisten ihmisten ottamia. 
Suomalaiset saivat informaatiota muun muassa suo-
malaisten sukellusharrastajien ylläpitämältä nettisi-
vustolta. Tämä noudatti kansainvälistä suuntausta: 
jo viikon kuluttua tsunamista Googlen kolmanneksi 
suosituimmaksi tsunamisivustoksi oli noussut blogi 
tsunamihelp.blogspot.com. Sen ensimmäinen jul-
kaisu tehtiin 27. joulukuuta kello 7.29 aamulla ja sii-
nä siteerattiin Intian pääministerin avustuspyyntöä.

Tämä kehitys jatkui seuraavana vuonna Lontoon 
pommi-iskuissa. Medialta estettiin pääsy tapahtu-
mapaikalle Lontoon metroon, joten ainoat saatavilla 
olevat uutiskuvat ja -videot saatiin metrosta pake-
nevilta ihmisiltä. Ilmiö laajeni jälleen seuraavana 
vuonna, kun hurrikaani Katrina iski Yhdysvallois-
sa Kaakkois-Floridaan ja Louisianan osavaltioon.

 Samana vuonna kun tuhoisa tsunami hävit-
ti elämää Kaakkois-Aasiassa, muuan Mark Zucker-
berg keksi tietokoneensa näytöllä jotain, joka myös 
muuttaisi maailmaa. Tämä Facebookiksi nimetty 
sosiaalisen median alusta saapui Suomeen vuon-
na 2007. Lyhyitä mikroviestejä välittävä Twitter oli 
aloittanut toimintansa vuotta aiemmin, ja Insta-
gramin kuvienjakopalvelu avattaisiin vuonna 2010.

Yksi ensimmäisistä sosiaalisen median voiman mer-
keistä nähtiin, kun toukokuussa 2008 Sichuanissa 
Kiinassa maanjäristys vei yli 70 000 ihmisen hen-

gen. Järistys jätti kodittomiksi noin viisi miljoonaa 
ihmistä. Tuhon kuvia, videoita ja muita silminnä-
kijähavaintoja lähti kiertämään ensin kiinalaisessa 
sosiaalisen median mikroblogipalvelu Weibossa, 
josta ne siirtyivät nopeasti sen läntiseen versioon 
eli Twitteriin. Lopputulemana oli, että Sichuanin 
maanjäristys uutisoitiin Twitterissä kahdeksan mi-
nuuttia aiemmin kuin ensimmäiset amerikkalaiset 
seismologit havaitsivat sen. Tällaisen uutisnopeuden 
katsottiin myös olevan suurelle yleisölle hyödyksi 
lisäten demokraattisuutta. Vertailun vuoksi vuon-
na 1976 Kiinassa sattuneen suurjäristyksen myön-
tämiseen viranomaisilla kului kolme kuukautta.

Vuoden 2010 aikana uutismediat niin Suo-
messa kuin maailmalla alkoivat herätä so-
siaalisen median jatkuvasti lisääntyvään mer-
kitykseen uutistoiminnassa. Viimeistään 
vuonna 2012 uutistoimituksissa niiden johtopor-
taita myöten pidettiin työajan viettoa ja läsnäoloa 
sosiaalisessa mediassa enemmän kuin suotavana.

Tuona vuonna oli jo itsestään selvää, että jokainen 
suuri uutistapahtuma sai aikaan viestien ja kansa-
laismateriaalin tulvan erilaisiin sosiaalisen median 
yhteisöpalveluihin. Yhtenä esimerkkinä tästä oli Yh-
dysvaltain uuden presidentin tiedottaminen vaalivoi-
tosta. Kun aiemmin asiasta oli järjestetty lehdistötilai-
suus, tällä kertaa vastavalittu Barack Obama ilmoitti 
vaalivoitostaan ensimmäisen kerran Twitterissä.

Sittemmin erityisesti Facebookin ylivalta on puhut-
tanut ympäri maailman. Tätä kirjoittaessa toimittajat 
raportoivat Facebookin entisestä työntekijästä Fran-
ces Haugenista, joka on todistanut Yhdysvaltain se-
naatissa Facebookin toiminnasta. Haugenin mukaan 
on syytä olla huolissaan yhtiön toiminnasta, mitä tu-
lee kansalliseen ja erityisesti lasten turvallisuuteen. 
Yhtiö on itse selvittänyt, että sen laatimat algoritmit 
tuottavat käyttäjilleen muun muassa vihapuhetta ja 
itseinhoa. Taloudelliset voitot on asetettu lasten hy-
vinvoinnin edelle. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, 
kun sosiaalisen median jättiä syytetään asioiden vää-
ristelystä. Yhtiötä syytettiin myös sen vaikuttaneen 
merkittävästi Donald Trumpin presidentinvalintaan.
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Yt-neuvottelujen vuodet alkavat

Yhdysvaltain asuntomarkkinat ajautuivat lainakrii-
siin vuonna 2007, mikä johti puolestaan finanssi-
kriisiin ja syveni lopulta maailmanlaajuiseksi taan-
tumaksi loppuvuodesta 2008. Tämän lainakriisin 
perussyy oli yksinkertainen: yhdysvaltalaiset pan-
kit myönsivät asuntoluottoja sellaisille asiakkaille, 
joiden lainanmaksukyky oli heikko. Pankkikriisi 
kärjistyi globaalisti, kun 15. syyskuuta iso inves-
tointipankki Lehman Brothers teki konkurssin. 
Maailmanlaajuisesti toimivan pankin oli realisoita-
va omaisuutensa kattaakseen konkurssiin liittyvät 
tappionsa. Markkinat vajosivat paniikkiin, markki-
nakorkojen riskilisät nousivat ja rahoituslaitosten 
markkinaehtoinen rahoitus kuivui. Osakekurssit 
syöksyivät ja pankkien vakavaraisuus horjui. Kriisi 
eteni nopeasti Eurooppaan. Vuoden 2008 kolman-
nella neljänneksellä bruttokansantuote supistui 
toista kertaa peräkkäin ja täytti taantuman tunnus-
merkit ensimmäistä kertaa euroalueen historiassa.

Kansainväliset lamalaineet saavuttivat Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistyksen alueen vuonna 
2009. Alkoivat yt-neuvottelujen ja irtisanomisten 
vuodet, joille ei tätä kirjoittaessa loppua näy. Ka-
lajokilaaksossa päädyttiin yt-neuvottelujen jäl-
keen vähentämään yksi ilmestymispäivä. Samas-
sa yhteydessä perustettiin kuitenkin myös uusi 
lehti nimeltään Selänne. Henkilöstövähennykset 
hoidettiin eläkejärjestelyin. Koillis-Lappi-lehdes-
sä irtisanottiin yksi liiton jäsen. Suomen Paikal-
lissanomat lakkautti Kokkolan Sanomat, myi kau-
punkilehti Vieskalaisen Jokilaaksojen Kustannus 
Oy:lle ja harvensi Pyhäjokiseudun ilmestymistah-
tia kolmesta kahteen viikkokertaan vuoden 2010 
alusta. Yhteensä seitsemän henkilöä irtisanottiin.

Keväällä 2009 Kaleva aloitti yt-neuvottelut, joiden 
seurauksena lehden Rovaniemen, Kajaanin ja Hel-
singin aluetoimitukset lakkautettiin vuoden 2009 
loppuun mennessä. Aluetoimituksista kolmen 
työntekijän työsuhteet päättyivät ja kaksi siirtyi 
eläkkeelle. Yksi siirtyi muiden lehtitalojen kans-
sa Helsingissä perustettuun yhteistoimitukseen.

Kaleva jatkoi yhteistoimintaneuvotteluja uudel-
leen jo saman vuoden syksyllä. Sillä kertaa toi-
mituksista vähennettiin yhteensä 14 työntekijää 
tuotannollisin perustein. Yhdeksän työntekijän 
kohdalla tehtiin eläkejärjestelyjä, kaksi siirtyi toi-
selle kustannuspaikalle tehtäväsiirtoina ja kolme 
toimittajaa irtisanottiin. Yt-neuvottelujen ja niistä 

pidetyn tiedotustilaisuuden päätteeksi Kalevan toi-
mituksen työntekijät marssivat ulos työpaikaltaan. 
Toimitus muuttui tuottajavetoiseksi organisaa-
tioksi, joka aloitti toimintansa seuraavana vuonna.

Yt-neuvottelut aloitettiin myös Joutsen Median 
konsernissa. Säästötavoitteeksi asetettiin 21 hen-
kilötyövuotta, joista suurin osa kohdistui painoon. 
Koillissanomien päätoimittaja passitettiin eläk-
keelle. Suomenmaan toimituksessa tehtiin työaika-
järjestelyitä, ja lehden maanantainumeron paino 
siirrettiin Kokkolaan, koska omassa kirjapainossa 
loppui sunnuntaityö. Lehden maakunnallinen nu-
mero lakkautettiin vuoden 2010 alusta ja lehden 
maanantain aineistoa siirrettiin tiistaina ilmesty-
vään valtakunnalliseen numeroon. Yksi liiton jä-
sen siirtyi eläkkeelle, ja muita säästöjä tehtiin jär-
jestelemällä töitä ja leikkaamalla avustajabudjettia.

Lapissa uusi vuosikymmen toi isoja  muutoksia, kun 
pohjoisen maakuntalehdet alkoivat toimia pionee-
reina toimitusten välisessä yhteistyössä ja verkon 
kehittämisessä. Jo 1990-luvun lopulla Aamulehti 
Oy:n, joka vuonna 1998 muuttui Alma Media Oyj:k-
si, omistukseen siirtyneet Lapin Kansa, Pohjolan 
Sanomat ja Kainuun Sanomat fuusioituivat tytärleh-
tineen Pohjois-Suomen Media Oy:ksi syksyllä 2008.

Elokuussa 2010 Pohjois-Suomen Media aloitti 
yt-neuvottelut, joiden tuloksena Pohjolan Sano-
mista irtisanottiin kahdeksan ihmistä ja Kainuun 
Sanomista kolme. Lisäksi tehtiin eläkejärjestelyitä. 
Lapin Kansassa vältyttiin irtisanomisilta. Yhteen-
sä henkilötyövuosia vähennettiin 25,5. Samaan ai-
kaan yhtiöllä oli meneillään hanke näiden kolmen 
maakuntalehden yhteistoimituksen muodostami-
seksi. Tämä toteutui seuraavana vuonna. Lisäksi 
lehdet alkoivat ilmestyä tabloid-muodossa ja alkoi-
vat kehittää verkkoversioitaan. Myös sisältöjä alet-
tiin uudistaa. Tabloid-uudistus oli historiallinen: 
nämä lehdet olivat Suomen ensimmäiset maakun-
talehdet, jotka alkoivat ilmestyä tabloid-muodossa.

Joulukuussa 2011 aloitettiin jälleen yt-neuvottelut. 
Niiden tuloksena yhdeksän työntekijää irtisanottiin 
eropakettien ja muiden järjestelyiden lisäksi.Vuon-
na 2013 Pohjolan Sanomat muuttui viisipäiväiseksi.
 
 Yhdistystoiminta jatkui ympärillä vel-
lovasta yt-merestä huolimatta, lähinnä rutiinien 
muodossa.Vuonna 2010 Pohjois-Suomen Sano-
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malehtimiesyhdistys vietti 90. juhlavuottaan kes-
kellä maailmanlaajuista lamaa. Tämä näkyi hie-
man pienentyneenä jäsenmääränä - luku oli 545 
eli kymmenen vähemmän kuin edellisenä vuotena. 
Irtisanomiset jatkuivat ja työpaikkansa menettivät 
ensimmäisinä alalla pitkään olleet konkarit. Suurim-
mat yt-neuvottelut käytiin Pohjolan Sanomissa, La-
pin Kansassa ja Kalevassa. Yhdistys kuitenkin toimi 
eikä sen toiminta ollut suinkaan vähäistä: vuoden 
2012 PSSY sai kirjata ennätysvuodeksi koulutuksis-
sa, joihin osallistui noin 240 henkilöä. Liitto päätti 
löysentää jäsenrajoja, johon PSSY antoi puoltavan 
lausunnon.

Myös toimitusosastojen määrä väheni yhdellä, kun 
Pohjolan Työn toimitusosasto eli toisin sanoen sa-
nomalehti Pohjolan työ lakkasi olemasta vuonna 
2011. Tätä ennen lehti oli jo supistanut ilmestymis-
kertojaan kahteen kertaan viikossa SDP:n leikattua 
maakuntalehtien budjettia vuonna 2010. Pohjolan 
Työ myös vähensi henkilökuntaansa ja alkoi julkais-
ta kaupunkilehteä nimeltään Oulun Sanomat. Puo-
luehallitus päätti kesäkuussa 2011 pohjoissuomalais-
ten hartaista vetoomuksista huolimatta lakkauttaa 
puolueen viestintätuen, mikä koitui Pohjolan Työn 
kohtaloksi. Jotain ajasta kertoonee se, että Helsin-
gin Sanomien uutinen, jossa kerrottiin Pohjolan 
Työn sekä kolmen muun pienemmän sanomaleh-
den lakkauttamisesta, sai tilaa vain yhden palstan.

Vuonna 2013 puhuttiin jo lehdistön murrokses-
ta: vuoden aikana alalla käytiin useita yt-neu-
votteluita, toimituksellista henkilöstöä vä-
hennettiin, työehtosopimusneuvottelut olivat 
jopa niin vaikeita, että annettiin lakkovaroitus.

Lehdistön työehtosopimus päättyi 30. huhtikuuta 
2013. Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Kes-
kusliiton väliset neuvottelut olivat suorastaan kireät: 
sopimusta ei saatu syntymään vasta kuin valtakun-
nansovittelija Esa Longan avulla. Uudessa työehto-
sopimuksessa päädyttiin kesäkuussa 2013 voimaan 
astuneeseen 0,7 prosentin korotukseen sekä sopi-
mukseen, että sopimuskauden korotus määräytyy 
syksyn työmarkkinakierroksen yleisessä linjassa.

Seuraavana vuonna yhteistoimintaneuvottelujen 
kierre jälleen syveni. Yt-neuvotteluja käytiin Kale-
vassa, Joutsen Mediassa, Alma Median pohjoisen 
lehtitaloissa ja Keskipohjanmaan kirjapainossa. 
Irtisanomiset olivat kovia ja toimituksissa väki vä-

heni, mikä vaikutti suoraan jäljelle jääneiden työn-
tekijöiden jaksamiseen ja työpaikkojen ilmapiiriin.
Lehtitalojen toimintaa uhkasi myös Itellan eli aiem-
man ja nykyisen Postin päätös irtisanoa sanoma-
lehtien varhaisjakelusopimukset Pohjois-Suomen 
alueella. PSSY näki tässä uhan, että uusia sopimuksia 
solmittaessa myös jakeluhinnat nousisivat. PSSY:n 
kannanotossa todettiin, että varhaisjakelu ja postin-
kanto on turvattava myös Pohjois-Suomessa. Kan-
nanotto lähetettiin kansanedustajille, eri medioihin 
ja silloiselle kulttuuriministerille, vasemmiston Paa-
vo Arhinmäelle. Vuorossa oli myös uusi tes-kierros, 
joka sovittiin 1. lokakuuta 2014 - 30. marraskuuta 
2016 väliselle ajalle. Sopimuksen mukaan toimittajat 
saivat vuoden 2015 alusta 0,4 prosentin korotuksen 
palkkoihin. Vuonna 2016 tehtiin 20 euron yleisko-
rotus. Lomaoikeuteen ei puututtu, vaikka työnan-
taja oli yrittänyt heikentää toimittajien lomaoikeut-
ta jo kahdella aiemmalla neuvottelukierroksella.

 Vuonna 2014 perustettiin Lännen Media, 
12 maakuntalehden yhteinen toimitus, jonne lehdet 
vuokrasivat työntekijöitään. Hanke oli ennen muuta 
Alma Median aloite, ja perustamisen motiivina oli 
halu saada maakuntalehtiä palveleva yhteistoimitus 
helsinkiläisen median vastapainoksi. Aivan pienestä 
hankkeesta ei ollut kyse: yhdessä lehdet tavoittivat 
lähes kaksi miljoonaa suomalaista. Tavoitteena oli, 
että LM tuottaa osakkailleen valtakunnallisen po-
litiikan, talouden ja yhteiskunnallisen uutisoinnin 
sekä ulkomaanuutiset, viikonvaihdeaineistoa, valta-
kunnallisia verkkouutisia ja teemasivuja. Tällä tavoin 
tarkoituksena oli myös kohottaa valtakunnallista ja 
kansainvälistä laatua. Yhteistoimitus mahdollistaisi 
lehtien omien toimitusten voimien suuntaamiseen 
paikalliseen uutisointiin. Toimittajaverkosto kattoi 
koko Suomen, ja PSSY:n alueelta siinä oli mukana 
Kaleva, Pohjolan Sanomat ja Lapin Kansa. Nämä 
pohjoisen maakuntalehdet toivat mukanaan Län-
nen Mediaan jo aiempaa kokemusta yhteistoimi-
tuksesta, jota lehdissä oli toteutettu vuodesta 2011. 
Tätä kokemusta hyödynnettiin myös myöhem-
min tehdyissä kaupoissa Kaleva Median kanssa.

Toimituksessa työskenteli aluksi 40 henkilöä, jois-
ta kymmenen oli Helsingissä ja loput muualla 
toimituksissa. Jokainen lehti oli kuin osakas: se 
antoi Lännen Medialle toimittajia kokonsa mukai-
sessa suhteessa ja sai vastineeksi käyttöönsä kai-
ken Lännen Median tuottaman sisällön. Resurssit 
olivat hyvät, sillä toimituksen budjetti oli vajaat 
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neljä miljoonaa euroa. Lännen Media saikin len-
tävän lähdön ja saavutti aluksi useita uutisvoittoja.

 Vuonna 2017 osakaslehtien määrä väheni 
yhdellä, kun Pohjolan Sanomat ensimmäisenä pe-
rinteisenä maakuntalehtenä  lakkautettiin. Päätök-
sen myötä haudattiin yli sata vuotta lappilaista leh-
tihistoriaa. Lehti ilmestyi loppuvaiheessaan Lapin 
Kansan erillispainoksena, johon vaihdettiin sisältöä. 
Pohjolan Sanomien ensimmäinen numero ilmestyi 
vuonna 1915.

Pohjolan Sanomien entinen toimittaja Sari Peltta-
ri-Heikka puhuu erittäin lämpimästi ”Posarin hen-
gestä”. ”Kaikki tehtiin yhdessä. Se oli itsellekin sel-
vää, että yhdessä tehdään ja sillä tavalla saatiin asiat 
hoidettua. Ilman toimivaa ay-liikettä tämä olisi vie-
läkin pahempaa”, Pelttari-Heikka sanoo ja ilmoittaa 
heti perään kesken haastattelun  saaneensa juuri säh-
köpostiinsa uuden yt-tiedotteen helmikuussa 2021.

Pelttari-Heikka tähdentää, että hän ei ajattele 
ay-liikkeestä aatteellisesti. Tähän vaikutti se, että 
hänen aloittaessaan Pohjolan Sanomissa toimi-
tuksessa oli itsestään selvää, että yksin ei pärjää.

Vaikka Pelttari-Heikka on nähnyt lukuisat yt-neu-
vottelut, työpaikkansa lakkauttamisen ja uudet omis-
tuskuviot, hän muistuttaa, että itse työ ei ole muut-
tunut. ”Se on työ, joka täällä pitää. Kehitys on tämä, 
tälle ei voi mitään. Kun 102-vuotias Posari meni 
hautaan, sen surullisempaa päivää ei ole ollut. Mut-
ta pitää ajatella, että jotkut työt jatkuvat”, hän sanoo.

On hyvin tärkeää muistaa, että toimittajan työssä 
oikeuksia ja etuja ei ole saatu annettuna. ”Kaikki 
eivät aina tajua, että ne pienetkin asiat ovat tärkei-
tä, että pöydät ja tuolit ovat kunnossa. Ne oikeudet 
on yhdessä hankittuja”, Pelttari-Heikka muistuttaa. 
”Ennen on mietitty, kuinka terävä lyijykynän pitää 
olla, nykyään mietitään jotain muuta vastaavaa”.

 Lännen Median vauhti alkoi pian lentävän 
lähdön jälkeen hiipua. Osin työkierron ja osin yhteis-
toimituksen paineista johtuen työntekijät vaihtuivat 
toimituksessa tiuhaan. Vuonna 2019 toimituksen 
kokoa pienennettiin 30 työntekijään. Lisää ongelmia 
toi se, että Lännen Media toimi printin ehdoilla ja 
tuotti valtakunnallisia sisältöjä osakaslehtien halu-
tessa verkkojuttuja paikallisaiheista. Lännen Medi-
an verkkostrategia jäi puutteelliseksi ja oli ristirii-
dassa osakaslehtien digitaalisen kehityksen kanssa.
Muutokset jatkuivat. Helmikuussa 2020 Helsingin 

Sanomat osti kaksi Lännen Median osakaslehteä eli 
Satakunnan Kansan ja Aamulehden. Samalla Alma 
- eli koko yhteistoimituksen alkuunpanija - irrottau-
tui yhteistyöstä, koska se halusi panostaa enemmän 
digitaaliseen julkaisuun. Sanoma päätti sopimuk-
sen Lännen Median kanssa 31. tammikuuta 2021. 

Helmikuussa 2021 Lännen Median yhdeksäs-
tä sanomalehdestä koostuva yhteistoimitus pie-
neni kuuteen toimittajaan, joista yksi työsken-
telee toimituksen esimiehenä. Maakuntalehdet 
saavat yhteistoimituksesta päivittäin vähintään yh-
den ajankohtaisen uutisjutun sekä viikonvaihteen 
lukemistojutut ja useita teemasivuja. Teemasivujen 
tuottamisesta ja käsittelystä vastaa yksi toimittaja. 
Printtijutut taitetaan keskitetysti Kainuun Sanomissa.

 Taloudellinen kurimus vaikutti myös PS-
SY:n jäsenistöön. Vuonna 2015 yhdistyksessä pan-
tiin huolestuneena merkille, että työsuhteisten 
jäsenien määrä oli vähentynyt puoleen. Samaan ai-
kaan työttömien ja eläkeläisten jäsenmäärä kasvoi. 
Tuona vuonna tehty sääntömuutos valtuutti opis-
kelijat yhdistyksen täysivaltaisiksi ja vaalikelpoi-
siksi jäseniksi. Jäsenmäärä kasvoi 14 uudella jäse-
nellä, mikä oli eniten maan toimittajayhdistyksistä.

Yhdistyksen huoleen oli syynsä, sillä työ-
markkinoiden ilmapiiri jatkui yhä erittäin vai-
keana. Irtisanomiset jatkuivat ja pohjoises-
sa työsuhteita päätettiin erityisesti Alman 
maakuntalehdissä. Yhteensä tuon vuoden aika-
na irtisanottiin yli 500 media-alan ammattilaista.

Kalevassa lehtiuransa aloittanut toimittaja Han-
na Kuonanoja aloitti luottamusmiehenä vuonna 
2012 - juuri huonon työmarkkinatilanteen aika-
na. Nykyään Kalevassa pääluottamusmiehenä toi-
miva Kuonanoja toimii aktiivisesti myös liiton 
tes-valiokunnassa. Aika on ollut raskasta. ”Vuon-
na 2009 alkoivat ensimmäiset yt-neuvottelut ja 
ne ovat siitä lähtien jatkuneet. Arvioisin, että siitä 
lähtien noin puolet toimittajista on irtisanottu tai 
heidän työnsä on päättynyt muuten”, hän sanoo.
Tilanne on siis muuttunut merkittävästi kolmen-
kymmenen vuoden takaisesta, jolloin toimitusjoh-
taja katsoi työntekijöiden työpaikat niin tärkeik-
si, ettei heitä irtisanottu edes syvinä lamavuosina.

Yt-neuvottelujen tahti on ollut tiukka, mutta Kuo-
nanoja sanoo, että muissa lehdissä se on ollut jopa 
tiukempi. Ajattelutapa työn teosta on muuttunut. 
Kuonanoja sanoo, että hän itse ei edes ole ajatellut 
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maakuntalehden kohtaloa, vaan miettii tulevai-
suuden journalismia ennemminkin printti-verk-
ko-akselilla. ”Suurin muutos alalla on nimenomaan 
verkko”, hän sanoo ja jatkaa muistelemalla, että 
mennessään vuonna 2003 Kalevaan kesätöihin yli-
opistolla luettiin sähköpostia sellaisella hauskalla 
laitteella nimeltään näyttöpääte. Netin yleistyes-
sä verkon tehtävänä oli tarjota lukijoille lähinnä 
pieniä houkuttelujuttuja. Nykyään ei edes tehdä 
erikseen printti- ja verkkojuttuja vaan pelkäs-
tään juttuja. Ja juttujen teossakin yhä enenevis-
sä määrin jutun suunnittelu kulkee verkko edellä.

Journalismin ydin on kuitenkin ainakin toistaisek-
si tallella, vaikka - tai ehkä juuri siksi - moni lehti 
kartoittaa enemmän ja vähemmän jatkuvasti luki-
joiden mieltymyksiä. ”Olen kuullut, että journalis-
teilla elää ajatus, että voisi olla rohkea ja itsenäinen 
ajattelija. Viime vuosina toimittajilla on kuitenkin 
ollut koko ajan joku uhka päällä”, Kuonanoja sanoo 
viitaten sosiaalisen median maalitukseen ja kiu-
saamiseen sekä jatkuviin yt-neuvotteluihin. ”Vai-
kuttavatko nämä ihmisten rohkeuteen”, hän kysyy.

 2010-luvun puolivälissä ja sen jälkeen yh-
distys keskittyi toimimaan aktiivisesti, mikä näkyi-
kin erityisesti vilkkaana koulutustoimintana. Ajan 
henki näkyi esimerkiksi vuonna 2017 järjestetyissä 
kursseissa, joiden koulutus järjestettiin teemalla 
”mitä tapahtuu irtisanomisten jälkeen”, ja opiske-
lijatapahtumassa, jonka teemana oli freelancerius.

Irtisanomis- ja freetyö-koulutukset olivat varmas-
ti tarpeen, sillä vuonna 2018 pohjoissuomalainen 
mediakenttä järisi jälleen. Kaleva Media teki merkit-
täviä yritysostoja, kun Alma Median hallussa olleet 
lappilaiset lehdet eli Lounais-Lappi, Uusi Rovaniemi 
ja Lapin Kansa siirtyivät Kalevan omistukseen vuo-
den alussa. Kaleva jatkoi kauppoja kesäkuussa ja osti 
valtaosan Joutsen Median lehdistä. Tämä tarkoitti, 

että Kalevan omistukseen siirtyi kymmeniä lehtiä: 
Koillissanomat, Iijokiseutu, Pudasjärvi-lehti, Siika-
jokilaakso, Oulu-lehti sekä Kolmiokirjan noin kuusi-
kymmentä aikakauslehteä. Loppuvuodesta myös il-
maisjakelulehti Forum24 fuusoiutui Kaleva Mediaan.
Suomenmaan julkaisu siirrettiin Suomenmaa Kus-
tannus Oy -tytäryhtiöön, jonka osakekanta myytiin 
tammikuussa 2019 Apollo Group Oy:lle. Yhtiö on 
täysin Suomen Keskustan omistama. Muutos oli iso, 
koska aiemmin lehden osakkeita olivat omistaneet ta-
valliset ihmiset. Joutsen Media hakeutui huhtikuussa 
2019 vapaaehtoiseen selvitystilaan toiminnan lopet-
tamista varten. Oulu-lehden viimeinen numero il-
mestyi huhtikuussa 2020, jonka myötä katosi 61 vuot-
ta oululaista kaupunkilehtihistoriaa. Lehti sulautui 
kilpailijaansa Forum24:een. Vastaavaa sulautumista 
ei kaupunkilehtirintamalla ole viime vuosina ollut.

Näitä kauppoja seurasivat mittavat yt-neuvottelut ja 
organisaatiomuutokset. Yhteistoimintaneuvottelu-
jen tavoitteena olivat 1,5 miljoonan euron säästöt, 
mikä myös saavutettiin. Hintana oli kaksi kovaa irti-
sanomista, joista toinen tehtiin Kalevassa ja toinen La-
pin Kansassa. Säästötavoite saavutettiin myös erilai-
silla pakettiratkaisuilla sekä tehtäväkuvamuutoksilla.

Yrityskauppojen yhteydessä myös luottamusmies-
järjestelmä neuvoteltiin uusiksi. Toimituksiin saa-
tiin kolme pääluottamusmiestä ja kaksi työsuoje-
luvaltuutettua. Pääluottamusmiehistä yksi edustaa 
Kalevaa, yksi Lapin Kansaa ja yksi kaupunki- ja 
paikallislehtien toimituksia. Työsuojeluvaltuutetuis-
ta toinen edustaa Oulun ja Oulun eteläisen alueen 
ja toinen Lapin ja Koillismaan lehtien toimituksia.

Seuraavana vuonna mittavien yt-neuvot-
telujen tulokset näkyivät yhdistyksessä jäl-
leen työsuhteisten jäsenten laskevana määrä-
nä. Toimitusosastojen määrä laski seitsemään.

2010
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Nimi vaihtuu

Vuonna 2019 Pohjois-Suomen Sanomalehtimies-
yhdistyksen kevätkokouksessa 28. huhtikuuta nui-
jittiin historiallinen päätös: yhdistyksen nimi muu-
tettaisiin. Syitä oli kaksi ja ne olivat samat kuin 
liitolla, joka oli muuttanut nimensä Suomen Jour-
nalistiliitoksi vuonna 1993 eli liki 30 vuotta aiem-
min. Toisin sanoen myös yhdistys halusi päivittää 
nimen sopimaan paremmin nykyaikaan luopumal-
la mies-päätteisestä sanasta. Varsinainen syy oli 
kuitenkin se, että vuosien mittaan höllennettyjen 
jäsenrajojen myötä jäsenistö oli alkanut monimuo-
toistua myös pohjoisessa: jäsenet eivät olleet enää 
yksistään sanomalehdentoimittajia vaan laajasti eri-
laisissa media-alan tehtävissä toimivia työntekijöitä.

Nimiasiassa liitto olikin edellä jäsenyhdistyksiään, 
jotka puolestaan olivat olleet liittoa edistyksel-
lisempiä kelpuuttaessaan naisia hallitustensa jä-
seniksi ja johtotehtäviin ennen liittoa. Kun liitto 
muutti nimensä vuonna 1993, Pohjois-Suomen Sa-
nomalehtimiesyhdistys vastusti silloin muutosta.

Uudeksi nimeksi oli useita ehdotuksia:

Pohjoisen Journalistit, Pohjoisen Mediantekijät, Poh-
jois-Suomen Mediantekijät ja jopa Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistys, joka sai yhteensä 17 eli 16 
prosenttia kaikista äänistä saaden ääniä kolmannek-
si eniten. Humoristisempiakin vaihtoehtoja esitel-
tiin, kuten Journalistiliiton Pohjois-Suomen Viirijär-
jestö ja Pohjoisen Sopulit Poso. Myös asiallisemmat 
Pohjoinen Media, Pohjois-Suomen Mediatyönte-
kijät, Pohjoisen Mediantekijät, Pohjois-Suomen 
Journalistiyhdistys ja Pohjois-Suomen Journalistit 
saivat ääniä. Nimikysely lähetettiin kaikille yhdis-
tyksen jäsenille, ja kyselyyn vastasi 106 henkilöä. 
Nimeksi valikoitui ylivoimaisella äänten enemmis-
töllä eli 56 äänellä, joka oli 52,8 prosenttia kaikista 
annetuista äänistä, Pohjois-Suomen Journalistit.

 Jäsenrajat ovat puhuttaneet liitossa ja yhdis-
tyksessä jo varhain. Liitto linjasi jäsenehtoja esimer-
kiksi 10. tammikuuta 1938 lähettämässään kirjeessä, 
jossa se perusteli ehtoa kahden vuoden vakinaisesta 
palveluksesta siten, että siten vältettäisiin tilapäiset 
jäsenet, jotka eivät ehtisi edes ensimmäistä jäsen-
maksua maksaa ennen häviämistään muille aloille. 
Liitto totesi, että ohje oli periaatteellinen ja että sitä 
oli noudatettu joissakin yhdistyksissä hyvinkin tar-
kasti ja toisissa yhdistyksissä väljemmin. Liitto tote-
si: ”Jos näyttää olevan kaikki edellytykset olemassa 

siihen, että nuori mies jää pysyvästi kööriin, voidaan 
hänet nähdäkseni ottaa jäseneksi, vaikka hän ei vie-
lä olisikaan palvellut täyttä kahta vuotta. Tärkeämpi 
on sen sijaan määräys, että asianomaisen on saatava 
pääasiallinen toimeentulonsa sanomalehtityöstä.”  

Sittemmin jäseniksi on hyväksytty asteittain yhä 
enemmän muitakin toimituksellisia työntekijöitä, 
kuten lehtikuvaajia, oikolukijoita, arkistotyönte-
kijöitä, freelancereita  ja niin edelleen. Heitä kui-
tenkin yhdisti usein yhteinen työpaikka tai toi-
meksiantaja eli toimitus. Suurempia muutoksia oli 
tulossa seuraavalla vuosituhannella, kun internetin 
erilaiset julkaisualustat kuten Instagram, Youtube 
ja erilaiset blogialustat alkoivat mahdollistaa ke-
nen tahansa julkaisutoiminnan. Sosiaalinen me-
dia houkutteli muun muuassa monia nuoria naisia 
bloggaamaan muodista 2010-luvun taitteessa, ja 
moni silloin aloittanut bloggaaja onkin tänä päi-
vänä piinkova sosiaalisen median, markkinoin-
nin ja valo- ja videokuvauksen ammattilainen.

Vuonna 2016 liiton jäsenrajoja laajennettiin 
niin, että jäseneksi voivat liittyä muutkin kuin 
journalistit, jos hakija saa säännölliset tulon-
sa esimerkiksi viestinnästä tai  sisällöntuotta-
misesta. Tämä tarkoitti esimerkiksi some-am-
mattilaisille mahdollisuutta liittyä jäseniksi.

Päivi Alasuutari, Kalevan toimittaja ja pitkäai-
kainen ay-konkari sekä SJL:n hallituksen jäsen 
vuosina 2011-2017, sanoo, että jäsenrajojen avaa-
minen on ollut hyvä asia: olisi älytöntä, jos aina 
työtä vaihtaessaan pitäisi erota tai liittyä liittoon 
jäseneksi uudelleen ja uudelleen. ”Mehän olemme 
ay-liike. Monien meidän alalla työskentelevien ar-
kitodellisuus ei vastaa sitä maailmaa, jolle liitto on 
aikoinaan perustettu, mutta eivät erilaiset työnku-
vat ole meille ay-liikkeenä vihollisia”, hän sanoo.

Media-alan muutos ja esimerkiksi freelancereiden 
määrän lisääntyminen on muuttanut tapaa työsken-
nellä. Journalistinen työ on vähentynyt, mutta viestin-
nän puolella alan ammattilaisille on ollut paremmin 
töitä tarjolla. Alasuutari huomauttaa, että on varsin 
tavallista, että henkilö työskentelee ensin vaikkapa 
kolme kuukautta pätkätyössä uutistoimittajana ja sen 
jälkeen siirtyy ehkä jopa samassa yrityksessä teke-
mään advertoriaaleja markkinointipuolelle. Journa-
listina työskennellessään hän noudattaa alan eettisiä 
ohjeita ja viestinnän puolen töissä sen puolen eettis-
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tä koodistoa. Jos jäsenraja olisi 1900-luvun tapaan 
sidottu tiukasti journalistiseen työhön - ja vieläpä 
vakituiseen työsuhteeseen - yhdistyksillä ja liitolla ei 
yksinkertaisesti riittäisi pitkällä tähtäimellä jäseniä.

Sari Pelttari-Heikka on samaa mieltä liiton nimen-
muutoksen alkuperäisen syyn kanssa: ei haittaa, 
vaikka ammattiryhmien määrä lisääntyy liitossa. ”Se 
ei haalista journalismia”, hän sanoo. Pirkko Vilén 
on tässä asiassa eri mieltä. ”Surettaa, kun mietin, 
että kauanko voidaan jatkaa journalismilla”, hän 
sanoo ja tähdentää, että juuri tässä on se syy, mik-
si hän vastusti nimenmuutosta: kun on jo kerran 
annettu periksi, mihin vedetään raja. ”Me kaikki-
han olemme sanomalehtimiesten - jotka nyt histo-
riallisista syistä sattuivat olemaan miehiä - jatkajia”.

Vilén sanoo, että uusien ammattiryhmien mukaan-
otto on totta kai toiminnan rahoituksen kannalta 
välttämätöntä. ”Mutta jos tulee liikaa jäseniä, joil-
la ei ammattinimikkeessä ole sanaa journalisti tai 
journalismi, se ei kyllä sykähdytä”, hän sanoo ja lisää 
toivovansa, että muistaisimme ne ihanteet, joiden 
voimalla lehtia alun perin ryhdyttiin julkaisemaan.

Pelttari-Heikka huomauttaa, että raja hämärtyy 
koko ajan, mutta: ”Liiton jäsenten monipuolistu-
minen ei estä journalismista puhumista”. Samoin 
Pelttari-Heikka muistuttaa, että epätyypillisten töi-
den määrä on jatkuvasti lisääntynyt. ”Eikö se ole 
hyvä, että heidänkin asioita joku ajaa”, hän sanoo 
viitaten muun muassa erilaisiin sisällöntuottajiin 
ja lisää vielä, että ”mehän emme koske kaupallisiin 
yhteistyökuvioihin”. Tällä hän tarkoittaa perinteistä 
jakoa toimitusten ja ilmoitusosastojen välillä - nyt se 
on vain laajentunut osaksi sisällöntuottajien työtä.

 Pohjois-Suomen Journalistien jäseninä so-
siaalisen median sisällöntuottajia on kuitenkin hyvin 
vähän. Keskustelu markkinoinnin ujuttautumisesta 
sisällöntuotantoon - oli se sitten minkä muotoista 
tahansa - epäilemättä kuitenkin jatkuu myös tule-
vaisuudessa. Journalismilla tuskin on kuitenkaan 
hätää, ainakaan toistaiseksi. Mahdollisesti uhkaa-
vaan markkinoinnin ja journalismin sekoittumiseen 
Kalevan pääluottamushenkilö Hanna Kuonanojalla 
on selkeä vastaus: ”Journalismilla on selkeä brändi ja 
se on riippumattomuus. Meiltä ei voi ostaa tekstiä.”

Markkinoinnin ja journalismin välistä suhdetta 
Kuonanoja kuvaa niiden välisten vaikuttavuuden 
yksisuuntaisuudella: markkinointi eri muodoissaan 
pyrkii hyödyntämään journalismin uskottavuutta, 

mutta journalismi ei voi hyödyntää markkinoinnin 
mainetta. 

Kuonanoja toteaa esimerkiksi sosiaalisessa me-
diassa käytettävästä vaikuttaja-termistä, että se 
on markkinointia. ”Toki tämä ala on vaikut-
tava, mutta en halua tuoda alalle termiä, joka 
tulee journalismin ulkopuolelta”, hän sanoo.

 Uuden vuosituhannen toinen vuosikym-
men alkoi jäsenistöä tarkasteltaessa toiveikkaasti: 
työsuhteisten määrä kasvoi hieman opiskelijoi-
den määrän lisääntyessä eniten. Toimitusosastojen 
määrä kasvoi kahdella eli Raahen Seudun ja Pyhä-
jokiseudun sekä Kolmiokirjan toimitusosastoilla. 
Vuodesta 2020 alkoi myös poikkeusaika koronapan-
demian levitessä ympäri maailman. Tauti vaikutti 
yhdistykseen sen jokaisella toimintatasolla Poh-
jois-Suomen Journalistien joutuessa muun muassa 
karsimaan koulutustoimintaansa. Kevään koulutus-
tilaisuus jouduttiin perumaan kokonaan. Kokousta-
misessa siirryttiin valtaosin etäkokouskäytäntöihin.

Kevätkokous siirrettiin kesäkuuksi, jolloin ko-
ronatilanne oli hetkellisesti parantunut, Kustaan 
kutsujen yhteyteen, jolloin jäsenet saivat kou-
lutusta vähemmistöt mediassa -teemalla. Kou-
lutuksiin oli mahdollista osallistua myös etänä.

Koronan lisäksi uuden vuosikymmenen ensim-
mäinen vuosi ei juurikaan poikennut aiemmis-
ta. Toisin sanoen yhteistoimintaneuvottelut jat-
kuivat, tällä kertaa Kaleva Mediassa ja Oulun 
ammattikorkeakoulussa, jossa neuvottelut alkoi-
vat toukokuussa ja päättyivät syyskuussa 2020.

Viestinnän koulutusohjelma sai myös osansa neu-
votteluista. Yksi journalismin lehtori irtisanottiin 
ja yksi osa-aikaistettiin. Viestinnän assistenteista 
luovuttiin. Sivutoimisten tuntiopettajien ja vierai-
levien luennoitsijoiden käyttämisestä luovuttiin.

Forum24- ja Oulu-lehteä koskevissa neuvotteluissa 
Kaleva Media tavoitteli 40 000 euron säästöjä kon-
sernitasolla sekä yhdeksän henkilötyövuoden vä-
hentämistä. Lehdet fuusioituivat yhdeksi ja samalla 
yksi toimittaja irtisanottiin ja yhden toimittajan 
tehtäväkuvaa muutettiin. Yt-neuvottelujen lisäksi 
korona kuritti Kalevan työntekijöitä. Kalevan kau-
punkilehdissä supistettiin julkaisukertoja ja toimi-
tuksissa lomautettiin kuusi toimittajaa määräajaksi.  
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Puheenjohtajalta

Pohjois-Suomen Journalistien (PoJo) 100-vuo-
tishistoriikki on nyt kirjoitettu yhteen teok-
seen. Teos julkaistaan sähköisenä, ja se on ladat-
tavissa ja luettavissa yhdistyksen nettisivuilta. 
On tulevien hallitusten päätettävissä, painate-
taanko historiikki myös perinteiseksi kirjaksi.

PoJon 100-vuotishistoriikki kertoo meille sekä tu-
leville sukupolville sen, millaisista lähtökohdista 
yhdistystä on lähdetty perustamaan. Historiikki an-
taa myös viitteitä siitä, mihin suuntaan media-ala 
ja journalismi sekä työelämä ovat menossa. Voisi 
sanoa, että ei ole mitään uutta auringon alla. Yhä 
edelleen me teemme töitä samojen asioiden eteen 
kuin aiemmat sukupolvet ennen meitä: reilumman 
työelämän, tasa-arvon ja reilujen työehtosopimus-
ten puolesta.  Tietokirjailija Jonna Pulkkisen kirjoit-
tamasta tekstistä käy hyvin ilmi esimerkiksi se, mi-
ten naisten asema toimituksissa on ollut suorastaan 
ala-arvoinen tai kuinka uusi tekniikka, kuten näyt-
töpäätteet, koettiin toimituksissa jopa pelottavina.

Nyt tietotekniikka ja erilaiset sähköiset julkai-
sukanavat ovat arkipäivää ja Suomen Journa-
listiliiton jäsenkunnasta yli puolet on naisia.

Media-alan murroksesta ja työelämän muutoksesta 
huolimatta ammattiyhdistystoiminnan perusidea ei 
ole kadonnut mihinkään. Vain järjestäytymällä yh-
teen me olemme vahvoja ja vakavasti otettava kes-
kustelukumppani pöydissä, joissa työnantajien ja 
työntekijöiden etujärjestöt kohtaavat toisensa ja neu-
vottelevat muun muassa työehdoista. Joukkovoima ja 
riittävän korkea järjestäytymisaste takaavat ammatti-
liittojen, kuten Suomen Journalistiliiton, vahvuuden.

Työelämän ongelmista voi ja pitääkin puhua sosiaali-
sen median palstoilla, mutta some-kommentaattorit 
eivät nouse puolustamaan irtisanottua liiton jäsentä 
oikeussalissa. Riita- ja ongelmatilanteissa ammatti-
yhdistyksen koulutetuilla juristeilla on osaamista 
ja vaikutusvaltaa vaikuttaa laittomiin päätöksiin. 
Työpaikkojen pääluottamusmiehet ovat liiton kou-
luttamia ihmisiä, jotka voivat auttaa työntekijöitä 
ongelmatilanteissa. Pääluottamusmiehen takana on 
ammattiliiton ja sitä kautta koko ammattikunnan tuki.

PoJon historiikki on tarkka kuvaus pohjoissuo-
malaisesta mediamaailmasta, joka on ollut väri-
käs, runsas ja monipuolinen. Historian saatossa 
on luettu pieniä paikallislehtiä, isoja maakuntaleh-
tiä sekä puoluelehtiä. Uutiskilpailu on ollut vireää.  
Nyt 2020-luvulla mediakentän yltäkylläisyydestä 

jäljellä ovat vain rippeet. Kaleva Media on laajentu-
nut koko Pohjois-Suomen suurimmaksi mediatalok-
si, jonka alla toimii kolmetoista alueen lehteä sekä 
harraste- ja lukemistolehtiä julkaiseva Kolmiokirja.

Iso talo antaa toki laajemmat hartiat erilaisten uu-
distusten tekemiselle. Puoluelehdistä Oulusta käsin 
toimitetaan Suomenmaata ja Kansan Tahtoa. Yleis-
radio on myös karsinut ohjelmatuotantoa alueelta.  

Tämän hetken iso mediauutinen on sekin, että Ka-
leva on käynnistämässä omaa paikallisradiotoimin-
taa. Alalle on myös ollut jopa uusia työpaikkoja 
avoinna. Sellaisia ilmoituksia ei ole nähty vuosiin. 
Kalevan investoinnit radiotoimintaan ja uuden 
luontomedian perustaminen ovat erinomainen sig-
naali siitä, että journalismia tehdään pohjoisessa 
myös tulevaisuudessa ja omistajilla riittää uskoa ja 
halua mediatoiminnan kehittämiseen. Vahva alu-
eellinen media, olipa se sitten perinteinen paperi-
lehti tai verkkojulkaisu, ei ole vain yhden media-
talon talouskysymys. Alueellisessa journalismissa 
on kyse median moniäänisyydestä, paikallisen 
vallan vahtimisesta ja demokratiasta, jonka yksi 
peruskivi on alati valppaana oleva vapaa media.

Pohjois-Suomen Journalistien jäsenmäärä lop-
puvuonna 2021 on noin viisisataa. Yhdistyk-
semme kuten Suomen Journalistiliiton (SJL) jä-
senmäärä on vähentynyt koko 2010-luvun ajan.
Vuosi 2010 kuvastaa media-alan muutosta, joka on 
näkynyt työpaikoilla jatkuvina yt-neuvotteluina ja 
irtisanomisina. Alalta on kymmenessä vuodessa ka-
donnut lähes kaksituhatta työpaikkaa. Irtisanomis-
ten aaltoihin on kadonnut myös kokonaisia ammat-
tikuntia kuten informaatikkoja ja kuvankäsittelijöitä. 
Jäsenmäärän lasku vaikuttaa suoraan liiton ja yhdis-
tysten talouteen. PoJossa taloustilanne on vielä tois-
taiseksi tasapainossa, mutta talous vaikuttaa toimin-
taamme koko ajan. Tähän asti olemme voineet tarjota 
jäsenillemme edullisia mökkiviikonloppuja, mak-
suttomia koulutuksia matkakorvauksineen ja lou-
nasruokineen. Viime vuosina hallituksessa on usein 
kysytty, pitäisikö koulutuksista periä jokin maksu, 
jotta voimme varmistaa koulutusten laadun ja pu-
hujien kiinnostavuuden. Päätöstä ei ole tehty, mutta 
tulevat hallitukset joutuvat tätä varmasti pohtimaan.

Jäsenmäärän vähenemisen ja sitä myötä heikkene-
vän talouden vuoksi Suomen Journalistiliiton Jär-
jestövaliokunnassa on työstetty liiton rakenteen uu-
distamista. Historiallisista syistä liiton jäsenrakenne 
perustuu yhdistyksiin.



94

Alueellisia lehdistöyhdistyksiä on neljätoista, 
joista PoJo on jäsenmäärältään neljänneksi suu-
rin, mutta maantieteelliseltä alueeltaan suurin 
yhdistys. Lehdistöyhdistysten lisäksi SJL:n jä-
senyhdistyksiä ovat Radio- ja televisiotoimitta-
jien liitto sekä Suomen Freelance-journalistit.

SJL:n järjestövaliokunnan tehtävänä on ollut tut-
kia, miten liittoa voisi kehittää vastaamaan pa-
remmin tulevaisuuden haasteisiin ja miten liitto 
voisi palvella jäseniään yhtä hyvin asuinpaikkakun-
nasta riippumatta. Tätä kirjoittaessa työ on vie-
lä kesken, joten on mahdotonta arvioida sitä, 
miltä liiton rakenne tulevaisuudessa näyttää.

Pohjois-Suomen Journalistit ovat aktiivisen toimi-
jan maineessa, ja syystäkin. Yhdistyksemme aktii-
visuus on asia, josta itse olen aivan erityisen ylpeä. 
Me emme kärsi siitä, ettemmekö saisi hallitukseen 
ja toimitusosastoihin riittävästi ihmisiä, eikä mei-
tä uhkaa ukkoutuminen tai akkautuminen. Po-
Jon hallitusten ikärakenne on viime vuosina ollut 
ihanteellinen: hallituksen jäsenistössä on nuoria, 
keski-ikäisiä sekä elämäntyönsä alalla tehneitä 
konkareita. Kun eri-ikäiset ihmiset kohtaavat sa-
man pöydän ympärillä, tulokseksi saadaan virkeää, 
ajan hengessä olevaa toimintaa. Olemme saaneet 
uusia ihmisiä mukaan toimintaamme pitämällä 
kynnystä riittävän alhaalla. Olemme ottaneet hal-
litukseen ja erilaisiin toimikuntiin jokaisen, joka 
osoittaa halua osallistua. Annamme heille vastuuta 
ja vapautta kehittää toimintaamme. Lisäksi huo-
lehdimme siitä, että saamme hyvin edustajia myös 
liiton elimiin kuten valtuustoon, valiokuntiin ja 
hallitukseen. Järjestötyö kyllä opettaa tekijäänsä.

Tavoitamme hyvin myös meidän pohjoiset jäsenem-
me. Olemme järjestäneet koulutusta, joka palautteen 
perusteella on koettu tärkeäksi ja omaa ammattitai-
toa kehittäväksi. Vaikka koulutuksemme ovat päivän 
tai iltapäivän mittaisia, ne korvaavat sitä koulutusta, 
jota työnantajat eivät useinkaan enää järjestä. Kou-
lutukset ovat myös aluetoiminnan tärkein ja näkyvin 
muoto. Digitalisaatio mahdollistaa etäkoulutusten 
järjestämisen, mutta pelkästään etäyhteyksien va-
raan toiminta ei voi rakentua. Koronakriisi on opet-
tanut ja näyttänyt sen, että ihmisten tarve ja halu 
kokoontua yhteen eivät ole kadonneet mihinkään.
Olen toiminut PoJon puheenjohtajana kolme 
kautta. Se on ollut mieluinen tehtävä, ja tunnen 
suurta ylpeyttä Pojosta, sen aktiivisesta jäsen-
kunnasta. En malta olla sanomatta, että kaiken 
toiminnan, jota pyöritämme, teemme töiden, 

opintojen ja perhe-elämän ohessa. Se kertoo sitoutu-
misesta ja toiminnan arvokkuuden ymmärtämisestä.

Tunnen ylpeyttä myös omasta ammattiliitosta-
ni, joka on vaikuttanut alan työelämäkysymyksiin 
useilla tasoilla. Opiskelijoiden toiveesta kesätöiden 
hakuaikoja toimituksissa saatiin siirrettyä syksystä 
myöhäisempään ajankohtaan. Tes-neuvotteluissa 
on voitu pitää kiinni toimittajille tärkeistä asiois-
ta, kuten kesälomien pituudesta. Vapaiden toimit-
tajien asemaa on voitu parantaa pienin askelin.

Kuluvan vuoden loppukesästä Suomen Journalisti-
liitto toimi aktiivisesti, jotta afganistanilaisia nais-
toimittajia perheineen saatiin pakenemaan maasta 
Talebanin hirmuvallan alta. SJL on ollut vaikutta-
massa myös siihen, että työntekijöiden laiton uhkai-
lu on nyt yleisen syytteen alainen rikos. Syyttäjä voi 
siis jatkossa nostaa syytteen toimittajaan kohdistu-
vasta laittomasta uhkauksesta, ilman että uhri on 
itse joutunut vaatimaan rangaistusta uhkailijalle.

Sadassa vuodessa on siis tehty paljon, mutta te-
kemistä ja korjattavaa riittää edelleen.  Saavu-
tetut edut eivät ole tulleet ilmaiseksi, vaan työ-
ehtosopimusten, lomaoikeuksien, palkkojen, 
vuoro- ja sunnuntailisien ja työelämän pelisääntöjen 
eteen on tehty työtä ja näin tulee tehdä tulevaisuu-
dessakin. On virhe ajatella, etteivätkö meille nyt arki-
päiväiset asiat voisi muuttua heikompaan suuntaan.
Työnantajat haluavat sopia työehdoista paikalli-
sesti, jopa työpaikkakohtaisesti. Ansiosidonnais-
ta päivärahaa halutaan kaikille, ilman ammat-
tiliiton jäsenyyttä. Ammattiyhdistysliikkeiden 
aika ei ole ohitse, mutta paikoilleen ei voi jäädä. 
On uusiuduttava ja perusteltava uusille suku-
polville yhä uudelleen, miksi me toimimme ja 
mitä varten toimintamme on merkityksellistä.

Journalisteilla on myös erityinen velvollisuus puo-
lustaa lehdistönvapautta ja sananvapautta. Suo-
mi on edelleen lehdistönvapauden ja sananva-
pauden kärkimaita maailmassa, mutta nykyisyys 
ei takaa sitä, että näin olisi myös tulevaisuudes-
sa. Sananvapaus ja siihen liittyvä vastuu sekä va-
paa media ovat demokratian tärkeimpiä ydinar-
voja, ja näitä asioita on puolustettava vaalimalla 
journalismin universaalia arvoa ja arvokkuutta.

Kiitos, että juuri Sinä olet mukana toiminnassamme.

Tuirassa, Oulujoen rannalla lokakuussa 2021
Minna Akimo
Puheenjohtaja 2021
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Kuvatekstit kuvanumeroittain:

1. Sanomalehti Kalevan sekä sanomalehti Kaikun 
etusivut 3.5.1938

2. Veritorstain muistojuhla.
3. Sanomalehti Kalevan toimittaja August Korho-

nen kotonaan puolisoineen 25.3.1937.
4. Veritorstain muistojuhla.
5. PSSY:n vuosikokous 25.11.1984. 
6. Uudessa toimituksessa tekivät töitä toimittajat 

Hellen Hietalahti ja Kristiina Hanhirova jou-
lukuussa 1983. Kuvassa Kristiina Hanhirova. 
Kuva: Pauli Järvinen 

7. Kemin Sairaalakadun toimitalon avajaisten 
aikaan Pohjolan Sanomien henkilökunta kuvat-
tiin pääaulan portaissa 1983.

8. Urheilutoimittaja Juha Lampela 1980-luvulla. 
Kuva: Pauli Järvinen

9. Paikallislehti- ja aluetoimittajan työ voi joskus 
näyttää tältä. Kuvassa toimittajina Iijokiseudus-
ta Pasi Haarahiltunen, Koillissanomista Risto 
Pikkupeura ja Kalevasta Petri Hakkarainen. 
Oikealla Metsähallituksen henkilöt keltatak-
kinen on suunnittelija Pirjo Rautiainen ja 
lippalakkipäinen mies on erikoissuunnitelija  
Jouni Aarnio. 

10. Pohjolan Sanomien toimitus 1980-luvulla 
kevätretkellä Kolarissa. Kuvassa Tapio Ran-
tamartti, Martti Vuolukka, Erkki Turunen ja 
Heikki Lääkkölä. Kuva: Veikko Väänänen

11. Pohjolan Sanomat, ensimmäinen tabloid lehti 
valmistuu. Kuvassa päätoimittaja Heikki Lääk-
kölä ja toimittaja Martti Vuolukka. Pohjolan 
Sanomat, uusi tabloid kokoinen lehti ilmestyi 
17.1.2011. Kuva: Nina Susi 16.1.2011

12. Kuva Songan mökin maalaustalkoista 
24.5.2008. Valmiin mökin kuva on seuraavalta 
päivältä. Etualalla maalaamassa on Pohjolan 
Sanomien kuvaaja Pauli Järvinen, seuraava-
na punaisessa haalarissa Pohjolan Sanomien 

toimitussihteeri Tapani Närä ja takimmaisena 
Raimo Piiroinen, joka oli Pohjolan Sanomissa 
kirjatyöntekijänä. Menossa on toinen maalaus-
kerta. Ensimmäinen tehtiin isolla porukalla ke-
sällä 2006, jolloin Pauli ja Tapani myös uusivat 
kaikki nurkkalaudat sekä ovien ja ikkunoiden 
pielilaudat. Kuvaajana olin minä eli silloi-
nen Lapin Kansan toimittaja Outi Torvinen, 
”kämppäemäntä” vuodesta 1988, jolloin mökki 
ostettiin. Olen edelleen mukana hoitotoimi-
kunnassa, vaikka olenkin nyt jo eläkkeellä. 
Sonkaa on aika paljon pidetty kunnossa tal-
koovoimin. Muun muassa peltikatto uusittiin 
joskus 1990-luvun alussa omalla porukalla, 
ja se on edelleen hyvässä kunnossa. Talkoilla 
on uusittu myös mökin etuportaat ja tehty 
saunan terassi sekä portaat. Portaiden päära-
kennusmestareina olivat Pauli ja Tapani. He 
tekivät myös nuotiopaikan järeät kuusipenkit 
ja -pöydän. Toki isoimmat remontit on teetetty 
rakennusliikkeillä.

13. Sonka 2.
14. Toimittaja Sari Pelttari-Heikka jakoi tuoreita 

Pohjolan Sanomia Outokummun pääportilla. 
Pohjolan Sanomien uusi tabloid kokoinen 
sanomalehti ilmestyi 17.1.2011. Kuva: Pentti 
Vuosaari 17.1.2011

15. Uudessa toimituksessa tekivät töitä toimittajat 
Hellen Hietalahti ja Kristiina Hanhirova joulu-
kuussa 1983. Kuvassa Hellen Hietalahti. Kuva: 
Pauli Järvinen

16. Pikkujoulutunnelmissa toimituksen pitkäai-
kainen toimitussihteeri Aarno Ake Seppälä ja 
tekstinkirjoittaja/arkistonhoitaja Tarja Nikula. 
6.12.1991

17. 8.1.2015 Kalevan toimituksessa Charlie Hebdo 
-iskun jälkeen
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LÄHTEET
Julkaisemattomat alkuperäislähteet:

KANSALLISARKISTO OULU

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys ry:n arkisto

Ca:1-2 Vuosikokousten pöytäkirjat 1921-1968, 1972-1996

Cb:1 Vuosikokousten pöytäkirjat 1921-1996

Cb:1-2 Johtokunnan pöytäkirjat 1921-1926, 1928-1969

Cb:3-7 Hallituksen pöytäkirjat 1972-1996

Da:1-2 Toiminta- ja tilikertomukset 1921-1968, 1971-
1993

Ea:1-2 Saapuneet kirjeet 1921-1959, 1972-1995

Ha:1 Säännöt ja rekisteröimisasiakirjat 1922-1959

Hc:1 Suomen Sanomalehtimiesten liiton asiakirjat 1921-
1938

Lakkoasiakirjat:

Hd:1 Piirilakkotoimikunnan asiakirjat 1972

Hd:2 Luettelot 1980

Hd:3 Lakkokokousten ja -toimikuntien pöytäkirjat 1980

Hd:4 Saapuneet tiedotteet ja hakemukset 1980-1981

Hd:6 Päiväkirjat ja raportit 1980

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys ry:n arkisto II

1-4, 6, 8-9 Pöytäkirjat ja kokousasiakirjat 1996-2004

7 Villa Ankkurin rakentamiseen liittyviä asiakirjoja 2001

Arkistoimattomat lähteet:

Pohjois-Suomen Journalistit ry

Toimintakertomukset 2004-2021.

Sanoma- ja aikakauslehdistö:
Kaiku
Kaleva
Liitto
Pohjan Kansa

Haastattelut:

Pirkko Vilén 10.2.2021
Sari Pelttari-Heikka 12.2.2021
Hanna Kuonanoja 27.5.2021
Päivi Alasuutari 31.5.2021
Matti Heikura 2.6.2021
Hannu Verronen 24.8.2021

Tutkimus- ja lähdekirjallisuus, artikkelit,
tiedotteet:

Alma Media tiedote 23.6.2014. Läntisen ja pohjoisen Suo-
men sanomalehdet solmivat sopimuksen Lännen Media 
-yhteistyöstä. https://www.almamedia.fi/2014/06/23/lan-
tisen-ja-pohjoisen-suomen-sanomalehdet-solmivat-sopi-
muksen-lannen-media-yhteistyosta/

Alma Media vähentää väkeä pohjoisen lehdistä. 17.8.2010. 
Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-5615373

Alma Media irtisanoo Pohjois-Suomessa. 12.10.2010. Yle 
Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-5648937

Alma vähentää 9 pohjoisen sanomalehdistä. 24.1.2012. Yle 
Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-5060425

Autio Kalevi. Lapin Kansa 1928-1988, osa lappilaista elä-
mää. Sevenprint Oy. Rovaniemi 1988.

Ellingjord Timme. Barents Press - an open story. 
19.10.2016. The Norwegian Barents Secretariat. https://
barents.no/en/news/2016/barents-press-open-story

Hannula Jouko. Maakunnan ja aatteen asialla. Liitto 1906-
1981. Liiton kirjapaino. Oulu 1981.

Hellman Sari. Laskusuhdanteet Suomessa: 1990-luvun 
laman ja 2008 taantuman vertailua. Kansantaloustieteen 
laitos. Aalto-yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Helsinki 2010.

Isaksson Pekka. Mikäli meille on kerrottu. Pohjois-Suo-
men Sanomalehtimiesyhdistys 75 vuotta. Oulu 1996.

Kaleva ja 11 muuta lehteä tiivistävät journalistista yhteis-
työtään Lännen Mediassa. 5.2.2014. Kaleva. https://www.
kaleva.fi/kaleva-ja-11-muuta-lehtea-tiivistavat-journalis-
tis/1706986

Julku Mari. 179 suomalaisuhria. Iltalehti 26.12.2018. ht-
tps://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/be788c73-8bdc-41fe-
9512-46bed04d4e58

Jussila Pentti. Eikö sitä totuutta saisikaan sanoa. Pohjolan 
Sanomien yhdeksän vuosikymmentä . Pohjolan Sanomat. 
Kajaani 2005.

Karvala Kreeta. Kaaoksen kesyttäjät. Uutismediat netti-
murroksessa 2006-2012. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto 
2014.

Karvonen Erkki. Journalismietiikan historialliset ongel-
mat ja nykyhaasteet. Artikkeli teoksessa ProComma Aca-
demic - Eettinen viestintä 2016.

Kaukiainen-Leino Pirkko, Riska-Cambell Leena. Ei mi-
kään yhden illan juttu. Journalistien järjestäytymisen vuo-
sisata. Suomen Journalistiliitto 2018.

Kaukonen Kullervo, Murto Kerttu. Oikeus konepistoolin 
piipussa. Kansankulttuuri. Kotka 1950.

Kenttä Risto. Pohjolan Työ 1937-1987. 50 vuotta painavaa 
sanaa. PT-paino Oy. Oulu 1987.

Krekelä Eero. "Sanomakirjoittajasta" ammattitoimittajaksi. 
Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 50-vuotis-
juhlajulkaisu. Oulu 1971.
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Krohn Elias. Aatteen paloa, tiedon janoa. Yleinen 
Lehtimiesliitto 1947-2017. Yleinen Lehtimiesliitto 
2017.

Kurvinen Heidi. "En mää oo mies enkä nainen. Mä 
oon toimittaja." Sukupuoli ja suomalainen toimitta-
jakunta 1960- ja 1970-luvulla. Väitöskirja. Huma-
nistinen tiedokunta, historiatieteet. Oulun yliopisto 
2013.

Laaninen Timo. Sata vuotta sanan voimalla. Keskus-
tan Lehtimiehet median murroksen näkijöinä ja te-
kijöinä 1919-2019. Maahenki Oy 2020.

Mäntysalo Jesse. Musta sirkus - Kyllikki Saaren 
murhaan liittyvä uutisointi Uudessa Suomessa ja 
Vaasa-lehdessä vuonna 1953. Opinnäytetyö. Turun 
AMK. Media-alan koulutus. Journalismi. 2018.

Panschin Vladimir. Diletantteja vai taitajia? Pääma-
jan valvontaosaston johtama valvonta ja vastavakoilu 
talvi- ja jatkosodassa. Väitöskirja. Maanpuolustus-
korkeakoulu. Helsinki 2018.

Peltola Jarmo. Agitaattoreista toimittajiksi. Yleisen 
Lehtimiesliiton neljä vuosikymmentä 1947-1987. 
Yleinen Lehtimiesliitto.

Perko Touko. Propaganda ja sensuuri journalismin 
suuntaajana teoksessa Suomen lehdistön historia 3. 
Sanomalehdistö sodan murroksesta 1980-luvulle. 
Sanomalehtien Liitto ry. Kuopio 1988.

Pietilä Jyrki. Kirjoitus, juttu, tekstielementti. Suo-
malainen sanomalehtijournalismi juttutyyppien ke-
hityksen valossa printtimedian vuosina 1771-2000. 
Osa 1. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston humanisti-
nen tiedekunta 2008.

Pohjolan Sanomista irtisanotaan kahdek-
san. 12.10.2010. Yle Uutiset. https://yle.fi/uuti-
set/3-5648567

Posio Matti. Uusi Lännen Media keskittyy asiajour-
nalismiin ja palvelemaan tilaajia – yhteistoimitukses-
sa eturivin journalisteja. 1.2.2021. Turun Sanomat. 
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5211248/Uu-
si%2BLannen%2BMedia%2Bkeskittyy%2Basiajour-
nalismiin%2Bja%2Bpalvelemaan%2Btilaajia%2B%-
2Byhteistoimituksessa%2Beturivin%2Bjournalisteja

Raittila Pentti ja Koljonen Kari. Kriisijournalismi en-
nen ja nyt. Media ja viestintä 32/2009. s. 48-66.

Rentola Kimmo. Suojelupoliisi kylmässä sodas-
sa 1949-1991 teoksessa Ratakatu 12. Suojelupoliisi 
1949-2009. Toim. Matti Simola. WSOY. Hämeenlin-
na 2010.
Routavaara Akseli. Minusta tulee toimittaja - alkeis-
tietoa sanomalehtialalta. K.J. Gummerus Osakeyh-
tiö. Jyväskylä 1944.

Ruonaniemi Arvo. Lapin parhaaksi 50 vuotta. Lapin 
Kansa 1928-1978. Lapin Kansan Kirjapaino Oy. Ro-
vaniemi 1978.

Saarela Tauno. Kansan Tahto. Pohjolan työtätekevien 
lehti. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2006.

Salminen Juhani. Kemi elokuussa 1949. Suomen 
kohtalon ratkaisu. Gummerus Kustannus Oy. Jyväs-
kylä 1995.

Sedergren Jari. Filmi poikki... Poliittinen elokuva-
sensuuri Suomessa 1939-1947. Suomen Historialli-
nen Seura. Helsinki 1999.

Sedergren Jari. Lehdistösensuuri talvisodassa teok-
sessa Talvisodan pikkujättiläinen. Toim. Leskinen 
Jari, Juutilainen Antti. WSOY 1999.

Sipola Timo. Poliiseja hakattiin, ikkunoita rikot-
tiin ja kauppoja ryöstettiin – 30 vuotta sitten nuo-
riso valtasi Oulun keskustan ainutkertaisen rajussa 
mellakassa. 10.8.202. Yle Uutiset. https://yle.fi/uuti-
set/3-11484333

Suikkari Risto. Paloturvallisuus ja kaupunkipalot 
Suomen puukaupungeissa - historiasta nykypäivä-
än. Lisensiaatintyö. Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osasto. Julkaisu A 42. Oulu 2007.

Suistola Jouni. Kaleva. Sata vuotta kansan kaikuja. 
Kaleva Kustannus Oy. Oulu 1999.

Suomen Lehdistön Historia 2. Sanomalehdistö suur-
lakosta talvisotaan. Toim. Päiviö Tommila. Sanoma-
lehtien Liitto ry. Kuopio 1987.

Suomen Lehdistön Historia 3. Sanomalehdistö so-
dan murroksesta 1980-luvulle. Toim. Päiviö Tommi-
la. Sanomalehtien Liitto ry. Jyväskylä 1988.

Suomen Lehdistön Historia 4. Paikallislehdistön his-
toria. Toim. Päiviö Tommila. Paikallislehtien liitto ry. 
Kuopio 1985.

Suomen Lehdistön Historia 5. Hakuteos: Aamulehti 
– Kotka Nyheter. Sanoma- ja paikallislehdistö 1771-
1985. Toim. Päiviö Tommila. Sanomalehtien liitto ry, 
Paikallislehtien Liitto ry. Jyväskylä 1988.

Tommila Päiviö, Salokangas Raimo. Sanomia kaikil-
le. Suomen lehdistön historia. Oy Edita Ab. Helsinki 
1998.

Vuorio Kaija. Sanoma, lähettäjä, kulttuuri. Lehdis-
töhistorian tutkimustraditiot Suomessa ja median 
rakennemuutos. Väitöstutkimus. Humanistinen tie-
dekunta. Jyväskylän yliopisto 2009.  

Ylönen Olli. Paikallisradioita Suomeen! Tampe-
reen yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja 
C36/2002.
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