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Opinnäytetyössä on pyritty selvittämään, mikä merkitys viestinnän alan koulutuksella on 
suosituksi radiopersoonaksi kasvamisessa 2010-luvulla.  
 
Työtä varten on haastateltu kahta 2010-luvun suosittua radiopersoonaa, joilla on erilaiset 
koulutustaustat – YleX Iltapäivän Aino Töllistä ja Radio Suomipopin Aamulypsyn Jaajo 
Linnonmaata. Haastatteluissa selvitetään, miten paljon koulutuksella tai sen puutteella on 
ollut merkitystä Töllisen ja Linnonmaan urakehityksessä. 
 
Työssä määritellään, millainen radio on viestintävälineenä. Määritelmässä selviää se, että 
radiojuontajan on tunnettava radio välineenä ennen kuin hänestä voi kasvaa suosittu ra-
diopersoona. 
 
Opinnäytetyössä määritellään, mikä on radiopersoona 2010-luvulla ja mitkä asiat ovat vai-
kuttaneet radiopersoonien kehitykseen vuosien saatossa. Työssä käydään läpi myös eri-
laisia viestinnän alan koulutusvaihtoehtoja, jotka ovat yleisimpiä radiojuontajien koulutus-
taustoissa. 
 
Haastatteluiden ja 2000-luvun radiopersoonien historian tarkastelulla opinnäytetyössä 
päädytään siihen, ettei koulutustaustalla ole ratkaisevassa asemassa, kun radiojuontajasta 
kasvaa suosittu radiopersoona. Koulutus ja opintoihin liittyvä työharjoittelu on kuitenkin 
2010-luvulla varmin väylä päästä radioalalle töihin. 
 
Haastattelujen perusteella selvisi, että radiopersoonan koulutusta tärkeämpää on se, että 
radiopersoona pohjaa radiojuontonsa omiin tunteisiinsa ja tunnereaktioihinsa. Kun radio-
persoona on oma itsensä ja kokee aitoja tunteita, hänen uskottavuutensa kasvaa. Kuulijat 
haluavat kuunnella aitoa radiopersoonaa. 
 
Opinnäytetyön havainnoissa kävi ilmi myös se, että muut mediat ovat isossa osassa radio-
persoonien suosion synnyssä. Pelkkä radiopersoonan aitous ja samaistuttavuus eivät riitä, 
vaan myös muiden medioiden täytyy kiinnittää huomiota radiopersoonaan, jotta hänen 
suosionsa kasvaa. 

Avainsanat radio, radiopersoona, radiojuontaja, koulutustausta,  
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1 Johdanto 

 

2010-luvun lähetysvirtaradiokanavilla on useita mieleenpainuvia radiopersoonia. Radio 

Suomipopin Aamulypsyn Jaajo Linnonmaa, YleX Iltapäivän Aino Töllinen, Radio 

Rockin korporaation Jussi Heikelä, Radio Novan Tuomas Enbuske... Listaa voi jatkaa 

vaikka kuinka pitkään. Enemmän kuin radiopersoonia radiokanavilla on radiojuontajia 

jotka juontavat niitä ohjelmia, joiden kuulijaluvut eivät ole niin korkeat kuin radiopersoo-

nien tähdittämissä ohjelmissa.  

 

Tie radiopersoonaksi ei ole lyhyt eikä helppo. Moni 2010-luvun suosittu radiopersoona 

on tehnyt vuosia töitä radioalalla ja mahdollisesti ollut jo ennen radiouraansa julkisuu-

desta tuttu henkilö. Kun radiojuontajasta kasvaa radiopersoona, tulee hänestä useim-

miten julkkis: muut mediat kiinnostuvat hänestä ja hänen elämästään, ja yhtäkkiä yh-

destä ja tietystä radiopersoonasta saammekin lukea haastatteluja lehdissä ja nähdä 

häntä television keskusteluohjelmissa. 

 

Mutta miten oikein kasvetaan radiopersoonaksi? Jos ei ole entuudestaan julkisuudesta 

tuttu henkilö, voiko koskaan nousta radiojuontajan rivistöstä tunnistettavaksi radioper-

soonaksi?  

 

Yksi väylä päästä radioon töihin on opiskella alaa kansanopistossa, ammattikorkeakou-

lussa tai yliopistossa. Opintoihin sisältyvän työharjoittelun kautta on helpompi jättää 

oma käyntikorttinsa alan työnantajille ja näyttää oma osaamisensa kuin vain pommit-

tamalla kasvottomana radiokanavia juontodemoilla ja niiden saatekirjeillä. Työharjoitte-

lun kautta saa omalle työhakemukselleen kasvot ja voi päästä radioon töihin, mutta 

voiko pelkän koulutuksen avulla kasvaa suosituksi radiopersoonaksi? 

 

Opinnäytetyöni tavoite on selvittää, miten paljon viestinnän alan koulutuksella on merki-

tystä siinä, että radiojuontajasta kasvaa suosittu ja tunnettu radiopersoona. Mitä ele-

menttejä mistäkin opinahjosta saa mukaansa, jotta voi alan työkentällä kasvaa suureksi 

radiopersoonaksi? Ja onko näistä elementeistä käytännön työssä loppujen lopuksi mi-

tään hyötyä? 

 

Opinnäytetyössäni haastattelen kahta 2010-luvun suosittua radiopersoonaa, joilla on 

erilaiset koulutustaustat. Radio Suomipopin Aamulypsyn Jaajo Linnonmaalla ei ole 



2 

 

 

mitään viestinnän alan koulutusta, kun taas YleX Iltapäivän Aino Töllinen on suorittanut 

Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan tiedo-

tusoppi. Esitin kummallekin haastateltavalle samat kysymykset ja odotin heidän vasta-

ustensa eroavan toisistaan paljon. Haastatteluiden edetessä jouduinkin yllättymään, 

koska oletin haastateltavien olevan viestinnän alan koulutuksesta ja sen merkityksestä 

eri mieltä. Töllinen ja Linnonmaa olivatkin lähes samalla kannalla. 

 

Opinnäytetyössäni selvennän ensin, millainen radio on välineenä 2010-luvulla ja ker-

taan radiojuontajien eri koulutusmahdollisuuksia. Tämän jälkeen määrittelen radioper-

soonan ja kertaan radiopersoonien ja nuorisoradiokanavien historiaa. Lopuksi opinnäy-

tetyössäni on havaintoja Jaajo Linnonmaan ja Aino Töllisen haastatteluista. 

 

2 Radio välineenä 

 

Radiojuontajan työtä ei pysty tekemään aivan kuka tahansa. Radiojuontajan täytyy 

ymmärtää radiolle ominaiset piirteet ja hahmottaa, millainen radio on välineenä. (Mäki-

Maukola 2005, 14.) Radiota kuunnellaan, koska radio on helposti liikuteltava media ja 

sitä seuratessa on helppoa tehdä mitä tahansa muutakin (Kujala, Lahti & Tamminen 

1998, 7). Radiota kuunnellessa voi ajaa autoa, maata rannalla, tiskata astioita ja lukea 

lehteä. Radiota voi kuunnella sekä aktiivisesti että passiivisesti: passiivinen kuulija 

puuhailee kaikkea muuta radion kuuntelun lomassa, aktiivinen kuuntelee tarkasti joka 

sanan. 

 

Jos kaikki radion kuuntelijat olisivat aktiivisia kuulijoita, olisi neljän tunnin mittaisen lä-

hetysvirtaradio-ohjelman tekeminen helppoa. Tällöin radiojuontaja voisi luottaa siihen, 

että kuulija koko ajan tietää, mistä puhutaan ja ketkä ovat studiossa. Koska näin ei kui-

tenkaan ole, radiojuontajan täytyy säännöllisin väliajoin kerrata, kuka on studiossa ja 

mikä radio-ohjelma on käynnissä. Myös pitkissä haastatteluissa on syytä kerrata haas-

tateltavan nimi ja titteli tai ammatti muutamaan otteeseen, koska kesken haastattelun 

saattaa radioaalloille tulla uusi kuulija, joka ei tiedä yhtään, mistä radiossa sillä hetkellä 

puhutaan. Radiojuontajan täytyy passiivisten kuulijoiden lisäksi pitää mielessä aktiiviset 

kuulijat ja pystyä pitämään heidät kanavalla. Radio-ohjelmassa täytyy säännöllisin vä-

liajoin tapahtua jotain uutta ja yllättävää, jotta kuulijoiden mielenkiinto ohjelmaa kohtaan 

säilyy eivätkä he vaihda kanavaa. 
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Yksi syy siihen, miksi radio pitää pintansa yhä edelleen 2010-luvullakin, on tila mieliku-

vitukselle. Kun radion kuulija ei näe, miltä radiojuontaja studiossa istuessaan näyttää, 

hän käyttää mielikuvitustaan. Radion kuulija tahtomattaankin kuvittelee radiojuontajan 

tietyn näköiseksi johonkin tiettyyn ympäristöön, minkä takia kuka tahansa voi kokea 

radio-ohjelmat miellyttävinä: jos pitää pienistä vaaleatukkaisista mimmeistä, voi radion 

aamujuontajan kuvitella sellaiseksi. Jos taas joku radiopersoona ärsyttää, voi hänet 

mielessään kuvitella universumin rumimmaksi olennoksi. Pelkästään radiojuontajan 

ulkonäkö ei ole mielikuvitusta herättävä seikka, vaan kuulija luo mielessään kuvia myös 

radiojuontajan spiikeistä. Radiopersoonan täytyy osata kuvailla asioita mahdollisimman 

rikkaalla kielellä ja käyttää uusia, erilaisia ilmaisuja: jos radiopersoona kuvailee biisejä 

aina ”päräyttäviksi” tai ”meneviksi”, alkavat ilmaisut menettää merkityksensä ja kuulija 

keskittyy ainoastaan radiopersoonan maneeriin. Rikas kielenkäyttö myös saa kuulijan 

mielikuvituksen laukkaamaan entistä voimakkaammin. 

 

Radio on myös henkilökohtaisin media. Radiojuontajan täytyy muistaa, että jokaisen 

kuulijan kuuntelukokemus on yksilöllinen, jolloin radiojuontajan täytyy suunnata radio-

juontonsa yhdelle ihmiselle. Radiossa täytyy siis sinutella – kuuntelija vastaanottaa 

radiojuonnot itsenäisenä yksikkönä, jolloin kehotus ”sinun äänesi ratkaisee kilpailun” on 

paljon henkilökohtaisempi kuin ”teidän äänenne ratkaisevat kilpailun”. Yksi radiojuonta-

jien kikka siihen, miten radiojuonnoista saa tarpeeksi kuulijaläheisiä, on kuvitella yksi 

kuulija istumaan studioon ja puhua tälle. Tällöin radiojuonnoista automaattisesti tulee 

henkilökohtaisempia. 

 

Radion suorassa lähetyksessä korostuvat myös radion tiedonvälitykselliset mahdolli-

suudet muihin medioihin verrattuna: reaaliaikaisuus, kyky reagoida nopeasti ja laaja 

tavoittavuus (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 9). Jos maailmalla tapahtuu katastrofi, 

pystyy sen välittömästi kertomaan radiossa. Internet on tänä päivänä haastanut radion 

reagoinnissa, mutta radion kautta kuultu viesti toimii paremmin: radiosta kuultu uutinen 

tuntuu henkilökohtaisemmalta ja vetoaa tunteisiin enemmän kuin tietokoneen ruudulta 

luettu uutinen.  

 

Radion suorat lähetykset antavat myös kuulijoille mahdollisuuden osallistua ohjelman 

tekoon. Kaikissa lähetysvirtaradioissa on ohjelmia, joihin kuulija voi soittaa. On kilpai-

luja, keskusteluohjelmia, gallupeja ja pelkkiä spiikkejä, jolloin kuulija voi soittaa studi-

oon ja kertoa oman kokemuksensa tai mielipiteensä. Tämänkin takia radio koetaan 

henkilökohtaisemmaksi välineeksi kuin esimerkiksi televisio, koska kuulija voi vaikuttaa 
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lähetyksen kulkuun. Yleensä lähetysvirtaradioissa kuulijat voivat lähettää studioon 

myös tekstiviestejä tai lähettää Internetin kautta palautetta. Kun kuulijan palaute lue-

taan radiossa ääneen, tulee kuulijalle olo, että hän on tärkeä osa lähetyksen kulkua, ja 

tällä tavalla hänet saadaan jäämään kanavalle. 

 

Radion tekemistä on kuvattu lähettäjäkeskeiseksi tai yleisölähtöiseksi. Lähettäjäkes-

keinen radiokanava miettii ensimmäisenä mitä lähetetään, yleisölähtöinen radiokanava 

pohtii ensin kenelle lähetetään. Tällä jaottelulla kuvataan parhaimmin radiokanavia sinä 

aikana, kun Yleisradion ja kaupallisten radioiden erot olivat suurimmillaan. 2010-luvulla 

lähes poikkeuksetta kaikki radio- ja TV-kanavat ovat yleisölähtöisiä, koska mikään ra-

dio- tai TV-kanava ei ole ajattelematta yleisöään. Esimerkiksi nuorisoradiot ovat nimen-

sä mukaisestikin yleisölähtöisiä: ne ovat päättäneet, että radio-ohjelma suunnataan 

nuorille, minkä jälkeen on päätetty, minkälaista ohjelmaa tehdään ja milloin.  

 

Kärjistettynä Radio Rock on 2010-luvun valtakunnallisista nuorisoradiokanavista ima-

goltaan lähettäjäkeskeisin. Vaikka kanavan kohderyhmä on 20–40-vuotiaat miehet, 

haluaa se antaa kuulijalle vaikutelman siitä, ettei sitä kiinnosta kuka kanavaa kuunte-

lee. Kanavan slogan ”soitetaan mitä halutaan” kuulostaa anarkistiselta ja välinpitämät-

tömältä, mikä vetoaa tiettyihin kuulijoihin. Todellisuudessa Radio Rock ei ole lähettäjä-

keskeinen, koska se seuraa tarkasti kuulijalukujaan eikä soita mitä haluaa: Radio 

Rockillakin on soittolistat. (Nelonen Media 2012.) 2010-luvulla mikään valtakunnallinen 

nuorisoradio ei ole lähettäjäkeskeinen, koska kilpailu kuulijoista on niin kova, että ra-

diokanavilla ei ole varaa olla ottamatta kuulijoita huomioon.  

 

Radiojuontamisessa on hallittava radionomainen kieli ja tiedettävä, millaisia sanoja ja 

lauseita kannattaa käyttää (Mäki-Maukola 2005, 14). Radiojuontajan kannattaa käyttää 

yksinkertaisia lauseita ja puhua sujuvaa suomea ilman vaikeasti ymmärrettäviä sivis-

tyssanoja. Radiospiikin täytyy olla selkeä, koska toisin kuin lehtijuttuja, radiospiikkejä ei 

voi suorassa lähetyksessä kelata taaksepäin ja kuunnella uudestaan, mitä juontajalla 

on sanottavana. Jos juontaja puhuu radiossa liian monimutkaisia lausekokonaisuuksia, 

joita kuulija ei ensikuulemalla ymmärrä, hiipuu kuulijan mielenkiinto. Radiojuontajan 

kannattaa ottaa lauserakenteisiinsa mallia uutissähkeistä: kuka tekee, mitä tekee ja 

missä tekee. Tämän jälkeen kun spiikki on taustoitettu ymmärrettävästi, voi spiikkiä 

laajentaa ja mennä yksityiskohtiin. 
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Radiojuontajan pitäisi osata myös oikea äänenkäyttö (Mäki-Maukola 2005, 14). Radio-

juontajan puhetempo täytyy olla kohdallaan: liian nopeaa tai hätäistä radiojuontajaa on 

vaikea kuunnella ja hänen juonnoissaan on vaikea pysyä perässä. Juontajan puheen ei 

pidä olla katkonaista, änkyttävää tai takeltelevaa, radiojuonnoissa rauhallisuus on pää-

osin valttia. Myös äänen korkeus on kuulijalle tärkeä: radiossa kuunnellaan mieluum-

min matalaa kuin korkeaa puheääntä. (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 85.) Kuulijan 

suosikkielementit, mataluus ja rauhallisuus, kulkevat yleensä käsi kädessä ja tällaiset 

juontajat ovat kanavien suosituimpia. Radiojuontajan täytyy myös artikuloida hyvin, 

jotta hänen juontonsa ovat mahdollisimman selkeitä. Jos kuulija ei saa selvää radio-

juontajan puheesta, hän turhautuu ja vaihtaa kanavaa. 

 

Jos työnantajia ja asiantuntijoita on uskominen, hyvän radiojuontajan täytyy opiskella 

viestintää tai radioalaa ollakseen hyvä ammatissaan. Mutta riittääkö pelkkä alan osaa-

minen siihen, että radiojuontaja kasvaa tunnistettavaksi radiopersoonaksi? 

 

3 Radiojuontajien koulutusmahdollisuudet 

 

Radiojuontajia ja heistä kasvavia radiopersoonia on kahta eri koulukuntaa. On heitä, 

jotka pitävät koulutusta tärkeänä ja heitä, joiden mielestä alan opiskelu on turhaa (Mä-

ki-Maukola, 2005). Yhtä oikeaa tietä radiopersoonaksi ei ole, mutta radioalan työn-

antajat ainakin omien kokemusteni perusteella arvostavat kouluttautumista. 

 

Varsinaista radiojuontajien koulutusta ei tällä hetkellä Suomessa ole, mutta alan työn-

tekijät ovat kouluttautuneet monia eri väyliä pitkin. Anna Mäki-Maukolan vuonna 2005 

tekemässä opinnäytetyössä enemmistöllä kyselyyn vastanneista radiojuontajista oli 

taustallaan edes jonkin verran viestinnän alan opintoja. Näistä kouluttautuneista kui-

tenkin vain 39 prosentilla oli viestintäalan korkeakoulutusta. (Mäki-Maukola 2005, 40.) 

Tämä opinnäytetyö osoittaa sen, että vuoden mittainen kansanopistokoulutus on edel-

leen varteenotettava väylä opiskella radioalaa ja päästä radioon töihin.  

 

Kansanopistot ovat erilaisten kannatusyhdistysten, säätiöiden ja järjestöjen ylläpitämiä 

oppilaitoksia, jotka antavat sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta (Kansan-

opistojen opintolinjat). Helsingissä radioalaa voi opiskella Helsingin evankelisessa opis-

tossa ja Laajasalon opistossa, Ylöjärvellä vastaavaa koulutusta tarjoaa Voionmaan 



6 

 

 

opisto. Kansanopistosta ei kuitenkaan voi valmistua ammattiin, vaan opiskelu antaa ns. 

valmiudet työelämään.  

 

Kun itse olin kansanopistossa Helsingin evankelisessa opistossa lukuvuonna 2007–

2008, huomasin, että opintoihin kuuluva kuukauden mittainen työharjoittelu oli paras 

väylä saada radioalan töitä. Olin toukokuussa 2008 työharjoittelussa YleX Aamussa, 

minkä jälkeen minut palkattiin freelanceriksi YleX:lle. 

 

Radio-opintoja voi suorittaa myös ammattikorkeakouluissa. Jotkut ammattikorkeakoulut 

tarjoavat viestinnän opintolinjaa, toiset televisio- ja radiotyön. Oli opintolinjan nimi mikä 

tahansa, radioalaa ammattikorkeakoulussa opiskelevat valmistuvat medianomeiksi. 

Ammattikorkeakouluopinnoissa opiskellaan radiojuontamista ja radion tekniikkaa käy-

tännössä, ja opintoihin sisältyy myös kolmen kuukauden työharjoittelu. Ammattikorkea-

koulun työharjoittelu onkin omien havaintojeni mukaan 2010-luvulla yksi yleisimmistä 

väylistä päästä alan töihin: ammattikorkeakoulun työharjoittelija osaa jo radiostudion 

tekniikan, ja hänelle on opetettu myös radiojuontamista, minkä vuoksi työnantajan on 

helppo luottaa hänen osaamiseensa. Monet omista opiskelukavereistani ovat saaneet 

harjoittelun kautta jalkansa oven väliin, ja heidät onkin jälkikäteen palkattu harjoittelu-

paikkaan töihin. 

 

Viestintää voi opiskella myös yliopistoissa. Tässä opinnäytetyössä haastattelen Aino 

Töllistä, YleX Iltapäivän radiopersoonaa, joka on kouluttautunut Tampereen yliopis-

tossa yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan tiedotusoppi.  

 

Anna Mäki-Maukola tutki Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään vuonna 

2005 radiojuontajien koulutustaustoja suurimmilla suomalaisilla radiokanavilla. Tutkiel-

man aineisto kerättiin kvantitaviisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä lähettä-

mällä sähköpostilla kyselylomake 100 radiojuontajalle. Mäki-Maukolan tutkimustulokset 

perustuvat 57 radiojuontajan vastauksiin. (Mäki-Maukola 2005, 40.) 

 

Mäki-Maukolan tutkielmaan vastanneista radiojuontajista 52 prosentilla oli kansan-

opistopohjainen koulutus, 18 prosentilla ammattikorkeakoulutus ja 12 prosentilla suori-

tettuja yliopisto-opintoja. 18 prosentilla tutkimukseen osallistuneista ei siis ollut lainkaan 

viestintäalan koulutusta. (Mäki-Maukola 2005, 5.) 
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Jos työnantajia ja asiantuntijoita on uskominen, hyvän radiojuontajan täytyy opiskella 

viestintää tai radioalaa ollakseen hyvä ammatissaan. Koulutus takaa sen, että radio-

persoona ymmärtää, miten hänen välineensä toimii ja miten siitä saadaan suurin mah-

dollinen hyöty irti. 

 

4 Radiopersoona 

 

4.1 Mikä on radiopersoona? 

 

Radiojuontaja on henkilö, joka juontaa ja usein myös toimittaa radio-ohjelmaa. 

Perinteisesti radiojuontajan työhön kuuluu juontojen eli spiikkien käsikirjoittaminen ja 

radiossa soivien kappaleiden ja niiden esittäjien kertominen kuulijalle. Hyviä 

radiojuontajia on 12 tusinassa, mutta jotta kasvaa suosituksi radiopersoonaksi, työtä 

vaaditaan enemmän. 

 

Radiopersoonaksi kehittyminen vaatii vuosien työn, eikä kaikista ylipäätään ole sellai-

seksi. Sanalle ”radiopersoona” ei ole vakiintunutta merkitystä, mutta tänä päivänä sillä 

tarkoitetaan radiojuontajaa, josta tulee suuremmalle yleisölle tunnettu, julkkis. Radio-

persoonasta tehdään juttuja muihin medioihin, ja radiopersoona jakaa mielipiteet – 

häntä joko rakastetaan tai vihataan. Hänet mitä luultavimmin muistetaan jostakin tie-

tystä intohimosta tai tietystä harrastuksesta, jota hänestä tehdyissä haastatteluissakin 

käsitellään. 

 

Radiopersoona on kuulijalleen tärkeä kontakti, joka tulee aina sovittuna aikana kylään. 

Kuulija luo radiopersoonaan helposti parasosiaalisen suhteen ja hänellä on tähän aidon 

kaltaisia ystävyyden ja empatian tunteita. (Saksala 2011, 13–15.) Radiopersoonalla on 

siis vakiintunut kuulijakunta ja omia faneja, jotka kuuntelevat häntä aina kun mahdol-

lista: autossa, työpaikalla, vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Kuulija pitää radiopersoonaa 

ystävänään ja hänellä on tunne, että hän tietää kaiken suosikkijuontajansa elämästä ja 

harrastuksista. Kuulija myös huolestuu silloin, kun radiopersoona on jostain syystä 

poissa juontamastaan ohjelmasta ja miettii, onko tälle kenties sattunut jotakin. 

 

Kun radiopersoona poistuu juontamastaan ohjelmasta, kuulija menettää tärkeän ihmis-

kontaktin. Kuulija jää kaipaamaan radiopersoonan hauskoja juttuja ja nerokkaita oival-
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luksia ja nostaa suosikkiradiopersoonansa jonkinsorttiselle nostalgiajalustalle. Tämän 

kaiken kuulija tekee 2010-luvulla niin, että hän samanaikaisesti sättii uutta juontajaa 

anonyymisti radiokanavan nettisivuilla ja vertaa tätä suosikkiinsa. Kuulijalta kestää pa-

himmissa tapauksissa kuukausia, peräti vuosia sulatella juontajavaihdoksia. 

 

Jotta voi kehittyä suosituksi radiopersoonaksi, täytyy radiojuontajan olla hyvä ja itse-

varma esiintyjä. Saksalan teoksessa haastatellun Janne Katajan mielestä radiopersoo-

nalta vaaditaan keskivertoa parempaa itseluottamusta, koska tämä laittaa persoonansa 

peliin (Saksala 2011, 21).  

 

Karisma on yksi niistä asioista, jotka määrittelevät tavalla tai toisella radiopersoonaa. 

Karismaa ei kuitenkaan voi absoluuttisesti määritellä, mutta entisaikoina ’karisma’ on 

tarkoittanut muun muassa seuraavia: ’sulo, suosio’ (kreik. khárisma); katolisen kirkon 

opissa ’paavin erehtymättömyys’; ’poliitikon tai taiteilijan vetovoima, kyky saada kan-

nattajia, kuulijoita, suosiota’. (Saksala 2011, 45.) Toiset meistä ovat luonnostaan karis-

maattisia, mutta se ei automaattisesti tee näistä ihmistyypeistä luonnostaan hyviä ra-

diopersoonia. 

 

Yksi karismaattisen ihmisen ominaisuus on hyvä itseluottamus. Onneksi tätä ominai-

suutta voi harjoittaa, vaikka synnynnäistä karismaa ei olisikaan suotu. Kun juontajalla 

on itseluottamusta, uskaltaa hän tehdä itsestään myös naurun alaisen ja heittäytyä 

radiojuonnoissa 100-prosenttisesti, mikä nostaa hänen uskottavuuttaan ja samalla ka-

rismaa. Itseluottamus kasvaa myös harjoittelemalla erilaisia spiikkejä – kun tietää mil-

lainen spiikkirakenne toimii, on helpompi muovata sitä uudelleen ja uudelleen ja onnis-

tua kerta toisensa jälkeen. Yksi tärkeimmistä itseluottamuksen kasvattajista on oikea 

asenne: kun radiojuontaja lakkaa yrittämästä ja ajattelemasta sitä, mitä muut hänestä 

ajattelevat, hän alkaa kehittyä radiopersoonana. 

 

Yksi radiopersoonan olennaisimmista ominaisuuksista on se, että häneen on helppo 

samaistua. Yleisradion nuorisokanavan Radiomafian, nykyisen YleX:n tunnetuin radio-

persoona Mikko ”Peltsi” Peltola tunnetaan huippupyöräilijänä ja intohimoisena kalasta-

jana, kun taas Radio Suomipopin suosituin radiopersoona Jaajo Linnonmaa tunnetaan 

muun muassa innokkaasta raviharrastuksestaan. Radiopersoona pistää tietyillä osa-

alueilla itsestään kaiken peliin ja luo itsestään kuvaa jonkin alan intohimoisena harras-

tajana. Tietenkään Peltsi ja Jaajo eivät ole alun perin tulleet julkkiksiksi pyöräilijänä tai 

raviharrastajana, he ovat vuosien saatossa puhuneet radiossa harrastuksistaan niin 
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paljon, että kuulijat ovat alkaneet pitää näitä harrastuksia isona osana juontajien elä-

mää. Näin Peltsi ja Jaajo ovat itse rakentaneet suosiolleen pohjaa kenties tietoisesti 

tarjoamalla kuulijalle tarttumapintaa näistä harrastuksista. 

 

Radiopersoona vetää omat rajansa. Vaikka radiopersoonan täytyy jakaa asioita omasta 

elämästään ja kertoa omia mielipiteitään, alan tekijöillä on kirjoittamaton sääntö siitä, 

ettei perhetaustoista väännetä vitsiä. Jokainen suosittu radiopersoona haluaa pitää 

itsestään jotain vain ja ainoastaan itsellään. Esimerkiksi YleX Aamun juontaja Ilkka ”Ile” 

Uusivuori ei koskaan puhu aamushow’ssa vaimostaan Marja Hintikasta, vaikka kuka 

tahansa voi yhdellä googletuksella saada käsiinsä tiedon kaksikon yhteiselosta.  

 

Pelkkä hauskuus ja sanavalmius eivät radiopersoonan hommassa riitä. Jotta voi olla 

hyvä radiojuontaja, täytyy olla tuntemusta viestintäalalta, hyvä koulutus ja halu olla esil-

lä (Saksala 2011, 9). Suosittu radiopersoona osaa ajatella myös studion ulkopuolelle ja 

ymmärtää, miten esiintyjän ja yleisön välinen vuorovaikutus toimii. Hyvä radiopersoona 

ei vain kerro vitsejä – hän saa yleisönsä eli kuulijansa tuntemaan jotakin. (Hyppönen 

2005, 15–16.) 

 

Uudenkarhean radiojuontajan kuuntelu on tuskallista. Uusi radiojuontaja menee radio-

studioon, laittaa mikit päälle ja yrittää olla hauska mahdollisimman monella eri tavalla. 

Usein aloitteleva radiojuontaja ahtaa yhden juonnon liian täyteen näkökulmia, jolloin 

juonnon loppuhuipennus lässähtää tai ei aukea yleisölle. Pahimmassa tapauksessa 

aloitteleva juontaja saattaa keksiä mielestään nokkelan vitsin, kertoa sen radiossa ja 

tämän jälkeen vielä selittää vitsiä auki. 

 

Hyvän esiintyjän pitää paketoida esityksensä, tässä tapauksessa radiojuontonsa, mah-

dollisimman kiinnostavaan ja vastaanotettavaan muotoon, jolloin yleisön ja esiintyjän 

välille syntyy tunneyhteys (Hyppönen 2005, 17). Kiinnostavin radiojuonto on yleensä 

arkielämää käsittelevä spiikki, jossa yleensä niin tavanomainen asia tarjoillaankin kuuli-

jalle yllättävällä tavalla. Esimerkiksi spiikki keväisin sulavan lumen alta paljastuvista 

koiran jätöksistä ja niiden keräämisestä saa aivan uuden twistin, jos spiikki käsittel-

läänkin avaruusolioiden näkökulmasta. Sinä päivänä kun avaruusoliot valtaavat Maan, 

kumpia he pitävät johtajina: koiria, jotka juoksentelevat ympäri koirapuistoja iloisina vai 

ihmisiä, jotka naama rutussa siivoavat koirien jätöksiä. Näin jokapäiväisestä kaikkia 

koskettavasta asiasta saadaan erilainen, mielenkiintoinen ja hauska. Kuulijaa naurat-
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taa, jolloin hän ajattelee radiopersoonan olevan hyvä tyyppi ja jää kuuntelemaan kana-

vaa. 

 

Vaikka suosittu ja menestynyt radiopersoona antaa kuulijalle koko ajan paljon omasta 

elämästään, ei hän kuitenkaan puhu vain itsestään. Hyvä radiopersoona ottaa huomi-

oon omat erityispiirteensä esiintyjänä ja esittää vain sellaisia tunteita, joita hän itse ai-

dosti kokee (Hyppönen 2005, 37). Itse tein YleX Viikonloppuun spiikin puhelittomuu-

desta kun jouduin jättämään puhelimeni kolmeksi vuorokaudeksi huoltoon. En kuiten-

kaan tehnyt spiikkiä sillä näkökulmalla, että en pystyisi elämään ilman puhelinta, koska 

kolme vuorokautta meni yllättävän kevyesti. Tein spiikin sen sijaan siitä, miten yllättä-

vään tilanteeseen sitä joutuukaan kun luulee olevansa koukussa omaan puhelimeensa 

ja huomaakin, ettei riippuvuutta ole. Siinä tilanteessa jouduin määrittämään itseni ihmi-

senä uudestaan: entinen teknologiariippuvainen muuttuikin hiljaisuutta ja elämän hita-

utta rakastavaksi tyypiksi. Jos olisin tehnyt spiikin sillä kärjellä, että ilman älypuhelinta 

en pystynyt elämään, olisivat kuulijat huomanneet huijauksen ja pitäneet spiikkiä mie-

lenkiinnottomana.  

 

Jotkut radiojuontajat haluavat esiintyä roolihahmossa olematta omia itsejään. Tällainen 

”kuvitteellinen minä” ei ole pidemmän päälle kiinnostava, koska kuvitteellinen hahmo ei 

voi aidosti kokea tunteita eikä tartuttaa niitä tehokkaasti. Kuvitteellinen hahmo ei toimi 

improvisoiduissa parijuonnoissa, koska roolihahmo ei pysty reagoimaan tilanteessa 

luovasti eikä olemaan aidosti läsnä. (Hyppönen 2005, 70.) Tässä yhtenä perimmäisistä 

syistä on myös se, että radiopersoonat ovat ammatiltaan toimittajia tai viihdyttäjiä, he 

eivät ole näyttelijöitä. Jos näyttelee huonosti, ei kuulija usko. Tämän takia radiojuonta-

jan ja radiopersoonan täytyy tehdä itsetutkiskelua siinä, onko hän radiojuontotilanteissa 

aito. Jos hän ei ole, hänestä ei mitä todennäköisimmin tule koko kansan suosikkijuon-

tajaa. Esimerkkinä television puolella toimivat chat-juontajat, joihin yleensä yhdistetään 

ylipirteys: katsoja huomaa, että teennäinen chat-juontaja ei oikeasti ole innostunut eikä 

häntä oikeasti kiinnosta lukea typeriä viestejä, minkä takia teennäisestä chat-

juontajasta ei koskaan kasva sen suurempaa mediapersoonaa. 

 

Hyvä radiopersoona on maustettu hyppysellisellä hyvää itserakkautta. Radiopersoona 

suhtautuu joihinkin asioihin intohimoisesti ja uteliaasti, hänestä huomaa milloin jokin 

asia iskee ja milloin ei voisi pätkääkään kiinnostaa – hän näyttää tunteensa lähes dii-

van elkein. Radiopersoona rakastaa itseään ja haluaa välittää kuulijalle omia mielipitei-

tään rakastamistaan ja vihaamistaan asioista. Radiopersoonan ei kuitenkaan pidä olla 
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liian haltioitunut omasta persoonastaan: jos radiopersoonan maailmaan ei mahdu mui-

ta kuin radiopersoona itse, kuulijat vieraantuvat. Radiopersoona muistaa jokaisessa 

juonnossa kuulijan ja ajattelee aina juontonsa kuulijan kannalta. (Hyppönen 2005, 38.) 

 

Suosittu radiopersoona ei mielistele. Vaikka ihmiset mieluummin viettävät vapaa-

aikaansa ihmisten kanssa, joiden seurasta heille tulee hyvä olo, ei radiopersoonan pidä 

jatkuvasti hymyillä ja kokea vain riemun tunteita. Aidot tunteet ovat radiopersoonan 

ydin, eikä vihan, surun tai pettymyksen tunteita pidä kuulijalta täysin peitellä. Radioper-

soonaksi halajavan on kuitenkin syytä olla perillä myös siitä, onko oma esiintymisener-

gia negatiivista vai positiivista. (Hyppönen 2005, 72.) 

 

Esiintymisenergia on yksi tärkeimmistä radiojuontajan työvälineistä. Kun radiojuontaja 

aloittaa oman ohjelmansa, on esiintymisenergia yleensä suurimmillaan, jolloin juontaja 

hoitaa juontonsa oikeaoppisesti: hän pitää draaman kaaren hyvin kasassa, on kiinnos-

tava ja muistaa ottaa kuulijan huomioon. Lähetyksen edetessä esiintymisenergia usein 

hiipuu, ja juontaja väsyy. Useissa nuorisoradioissa lähetysvirtaohjelmat ovat pitkiä, 

useiden tuntien mittaisia, jolloin juontajan täytyy tehdä töitä pitääkseen esiintymisener-

giaansa yllä ohjelmansa loppuun saakka. Kun energia alkaa hiipua, kuuluu juontajan 

äänessä helpommin turhautuneisuus, jos jokin spiikki epäonnistuu tai tekniikka pettää. 

Tällöin radiojuontaja alkaa jo odottaa ohjelmansa loppumista ja hoitaa spiikkinsä vähän 

sinne päin, vaikka tarkoitus olisi palvella kuulijan tarpeita koko lähetyksen loppuun 

saakka. 

 

Esiintymisenergia voi olla positiivista tai negatiivista. Positiivisella esiintymisenergialla 

latautunut juontaja tekee ”hyvän mielen radiota”, hänen spiikkinsä ovat pääosin viihdyt-

tävyydessään positiivisia eikä hän lyttää ketään. Usein positiivinen esiintymisenergia 

kuitenkin muuttuu negatiiviseksi kun esiintymisenergia alkaa hiipua. Pirteänä ohjel-

mansa aloittanut juontaja saattaa kuulostaa ohjelmansa loppupuolella elämäänsä kyl-

lästyneeltä ja katkeralta. Onneksi esiintymisenergia kuitenkin palautuu, ja seuraavana 

päivänä radiojuontaja voi jälleen aloittaa täydellä energiamäärällä. 

 

On kuitenkin myös niitä radiojuontajia, joiden esiintymisenergia on lähtökohdiltaankin 

negatiivista. Harvoin negatiivisella esiintymisenergialla latautunut radiojuontaja menes-

tyy, koska kuulijat haluavat pääosin saada itsekin hyvää mieltä kuuntelemastaan radio-

ohjelmasta. Toki tähänkin on poikkeus: Radio Rockin juontaja Jone Nikula on esiinty-

misenergialtaan negatiivinen. Radiojuonnoissa hän kuulostaa aggressiiviselta, piikitte-
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lee ja ”dissaa” milloin mitäkin. Tämä kuitenkin on hyväksyttävää, koska Jone Nikula tuli 

suuren yleisön tietoisuuteen samanlaisella roolilla ollessaan Idols-tuomari. Hänet tun-

netaan television puolelta negatiivisena yrmynä, jolloin hän saa sitä olla myös radiossa, 

koska se kuuluu hänen julkisuuskuvaansa. Jos aloitteleva radiojuontaja aloittaisi vas-

taavanlaisella negatiivisuusryöpyllä, ei hän saisi alkuun juurikaan kuulijoita. Radioper-

soonan pitää olla tunnettu, julkkis, jotta hän saa negailla radiossa. 

 

Herää kysymys näitä virkamiesten vääntöjä ihmetellessä, että onko teillä pässeil-
lä mitään ymmärrystä siitä, miten markkinatalous toimii? Siitä, millaisia asioita 
tässä yhteiskunnassa pitää tapahtua, että tuotetaan niitä rahoja ja sitä lisäarvoa 
kaupalliselta sektorilta, että teidän paskiaisten palkkoja pystytään jollain tapaa 
järkevästi maksamaan? (Nikula, radiojuonto 27.4.2012.) 

 

Vuoden 2013 kuunnelluin radiopersoona Jaajo Linnonmaa on esiintymisenergialtaan 

pääosin positiivinen. Omien sanojensa mukaan hän on lähetyksissä aina oma itsensä.  

 

En voi käsittää, miksi ihmiset tekevät ohjelmia, joissa he eivät ole omia itsejään. 
Aamulypsyssä puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Jos minulla on kankku-
nen, sanon sen. Jaan myös kuulijoiden kanssa, jos parisuhteessani ovat edelli-
senä iltana lentäneet amorinnuolet tai Arabian astiasto. Tarjoan kuuntelijoille tari-
noita oikeasta elämästä. Jos niitä ei ole, niin pitää totta kai keksiä lisää tai kertoa 
ystävieni edesottamuksista. Kaikennäköinen valmistelu ja feikkaaminen eivät 
vain sovi tyyliini. (Mukala 2010.) 

 

Vertaamalla edellisiä suoria lainauksia Radio Rockin radiopersoonalta Jone Nikulalta ja 

Radio Suomipopin radiopersoonalta Jaajo Linnonmaalta, vaikuttavat he kummatkin 

siltä, että seisovat täysillä omien sanojensa takana. He kumpikin sanovat myös olevan-

sa omia itsejään radiojuonnoissaan, mutta silti Linnonmaalla on huomattavasti enem-

män kuulijoita kuin Nikulalla. Yksi syy tähän on esiintymisenergia: Nikulan ainaista ne-

gailua eivät suuret yleisömäärät jaksa kuunnella, Linnonmaan härskit mutta positiivisel-

la energialla varustellut radiojuonnot säteilevät ympärilleenkin positiivista energiaa, jota 

kuulija haluaa vastaanottaa.  

 

4.2 Nuorisoradioiden ja radiopersoonien historia 

 

Yleisradion radiomonopolin aikaan radion tehtävä oli tiedottaa, sivistää ja ehkä siinä 

ohessa myös vähän viihdyttää. Radiosta kuunneltiin etukäteen toimitettuja ja 

nauhoitettuja pisteohjelmia, joissa radiotoimittajat eivät omina persooninaan olleet 

suuressa roolissa. Pisteohjelmien välissä radiokuuluttajat nimensä mukaisesti 
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kuuluttivat seuraavaksi alkavan ohjelman ja kertoivat sen sisällöstä. (Kemppainen 

2011, 27–28.) 

 

Kansa ei halunnut kuulla radiosta ainoastaan uutisia ja ajankohtaisia ohjelmia, kansa 

halusi myös viihdettä. 1960-luvulla suomalaistenkin radiovastaanottimissa kuului 

ruotsalainen merirosvoradio Radio Nord, joka tarjosi kuulijoilleen kevyttä musiikkia ja 

hauskaa puhetta. Pohjoismaiset yleisradioyhtiöt eivät voineet sietää merirosvoradion 

suosiota, minkä seurauksena 1.8.1962 säädettiin merirosvoradiot kieltävä laki. Kaikissa 

pohjoismaissa voimaan astunut laki kielsi radiolähetykset avoimelta mereltä tai 

ilmatilasta. Lain mukaan sakkoja määrättiin myös niille, jotka auttoivat 

merirosvoradiotoimintaa taloudellisesti. (Kemppainen 2011, 61–72.) 

 

Suomessa Yleisradio alkoi panikoida merirosvoradiokanava Radio Nordin 

menestyksen takia. Yleisradio päätti vastata kansan vaatimuksiin ja alkoi säännöllisesti 

lähettää juonnettua kevyen musiikin ohjelmia, muun muassa Sävelradiota, 

Kaleidoskooppia ja Tänään iltapäivällä -ohjelmaa. (Kemppainen 2011, 87–94.) Tuohon 

aikaan oli tunnettuja radiopersoonia, mutta silloin ei vielä tehty lähetysvirtaradiota, joka 

nosti radiopersoonien suosion ja tunnettavuuden uudenlaisiin sfääreihin.   

 

Yleisradio oli 1980-luvulle tultaessa menettämässä kosketuksen nuoriin yleisöihin lähes 

kokonaan. Yleisradiossa ei ollut nuorille suunnattuja ohjelmia, joissa soitettaisiin 

kevyttä musiikkia niin paljoa kuin nuoret olisivat halunneet, minkä takia nuoret 

kuuntelivat ennemmin lempimusiikkiaan c-kaseteilta. Vielä tässäkään vaiheessa 

Yleisradio ei alkanut panostaa radiojuontajiin, vaan elvytyksenä nuorten yleisöiden 

takaisin saamiseksi Rockradio aloitti toimintansa kesäkuussa 1980. Rockradio ei ollut 

itsenäinen kanava, vaan se oli muun ohjelmiston välissä lähetettävä radio-ohjelma. 

Rockradio sai nopeasti tavoitettua nuorison ja ensimmäiset väläykset 

suosikkiradiopersoonistakin alkoivat näkyä, kun Rockradion juontajat Outi Popp, Heikki 

Harma, Jake Nyman ja Jukka Haarma laittoivat radiojuonnoissaan oman persoonaansa 

peliin. (Kemppainen 2011, 217–228.) 

 

Yleisradiomonopoli kaatui vuonna 1985 ja kaupalliset radiot syntyivät. Ensimmäisenä 

kaupallisena radiokanavana aloitti nivalalainen paikallisradio Radio Lakeus, jonka 

ensilähetys oli 27.4.1985. Radiopersoonien kehityksen kannalta merkittävin kaupallinen 

radiokanava oli helsinkiläinen Radio City, joka aloitti toisena kaupallisena 

paikallisradiona. (Kemppainen 2011, 241–244.)   
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Radio City oli alun alkujaan idealistinen ja anarkistinen nuorisoradio, mikä oli kaikkea 

muuta kuin Yleisradiosta oli koskaan kuultu. Radio Cityssä juontajat saivat jopa kiroilla 

lähetyksissä, mikä oli muussa kuin fiktiossa ennenkuulumatonta. Radio Cityn 

ensimmäiset radiojuontajat tulivat pääosin Yleisradiosta. Radio Cityn ensimmäisen 

radiolähetyksen ensimmäiset sanat kuvastavat hyvin tunnelmaa, joka kanavan 

ohjelmissa vallitsi. 31.4.1985 Outi Popp ja Juha Tynkkynen sanoivat Radio Cityn 

ensimmäiset sanat: 

 

JT: Mutta teitä hyvät Radio Cityn ystävät, ei pätkääkään kiinnosta, onko meillä 
kledjuja ollenkaan, sillä viime kädessä kyseessähän on vain radio. 
OP: Mutta Radio City. 
(Isokangas, Karvala & von Reiche 2000, 22.) 

 

Vaikka Radio City oli ensimmäinen radiopersoonien sulatusuuni, sen juontajat olivat 

pääosin amatöörijuontajia (Zotow 2012, 18). Jos tässä opinnäytetyössä tutkittaisiin 

koulutuksen merkitystä radiopersoonaksi kasvamisessa Radio Cityssä, voisi 

tutkimuksen päättää tähän.  

 

Yleisradio reagoi Radio Cityn kaltaisten paikallisradioiden nuorisovetoisuuteen ja päätti 

oman ohjelmistouudistuksensa myötä perustaa oman radiokanavan nuorelle yleisölle. 

Radiomafiaa, Yleisradion ensimmäistä nuorten radiokanavaa, oli tekemässä sekä 

Yleisradion omat työntekijät että kaupallisradioista Yleisradioon siirtyneet nuoret 

osaajat. Radiomafia määriteltiin populaarikulttuurikanavaksi ja sen mainoslause kuului: 

”Radiomafia on Ylen rohkea populaarikulttuurikanava, jonka aktiivinen ja värikäs 

ohjelmisto tekee hyvää”. Radiomafia halusi vedota nuoriin yleisöihin ja esittää radiossa 

ohjelmia, joita nuoret oletettavasti haluaisivat kuulla. Radiomafia aloitti toimintansa 1. 

kesäkuuta 1990, ja sen tunnetuiksi radiopersooniksi nousivat muun muassa Pertti 

Salovaara ja Jusu Lounela. (Kemppainen 2011, 267–277.) 

 

Radiomafia ja Radio City eivät saaneet ikuisesti paistatella yksinoikeudella suosittuina 

nuorisoradioina. Kaupallisista radioista Radiomafian suurimmaksi haastajaksi 1990-

luvun lopulla kohosi puolivaltakunnallinen Kiss FM, jossa aamushow’ta juonsivat 

Henkka Hyppönen, Jenni Pääskysaari ja Tuomas Enbuske. Vuosina 1997–2000 

aamushow’ta juontanut kolmikko luotti alusta loppuun käsikirjoitetun radio-ohjelman 

voimaan, mikä näkyi korkeissa kuulijaluvuissa. (Saksala 2012, 133–135.) Kiss FM:n 

aamutiimi teki käsikirjoituksensa itse ja teki spiikkejä vain omien kiinnostustensa 

pohjalta, mikä teki käsikirjoitetusta radiolähetyksestä aidon tuntuista. Kun jokainen 
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vuorosana, vastaus ja huokauskin oli ennalta käyty läpi ja yhteistuumin käsikirjoitettu, 

pystyi kolmikko tekemään takuuvarmasti viihdyttävää radio-ohjelmaa. Kuulijat 

huomasivat, että Kiss FM:n aamushow’ssa jokainen spiikki on hauska eikä huteja 

juurikaan tule, minkä takia kuulijat enenevissä määrin vaihtoivat aamutaajuudekseen 

Kiss FM:n.  

 

Vaikka Radiomafia oli alkaessaan erikoinen, anarkistinen ja nuorisoa viihdyttävä 

kanava, tuli sekin tiensä päähän vuonna 2003. Radiomafia aloitti vastavirtaradiona, 

mutta oli pikkuhiljaa siirtynyt enemmän ja enemmän valtavirtaradioon. (Kemppainen 

2011, 284.) Voi sanoa, että Radiomafialla oli tuossa tilanteessa kaksi vaihtoehtoa: 

uudistaa ohjelmistoa ennenkuulumattomalla tavalla ja tehdä entistä raaempia 

erikoisuuksia tai kuopata koko kanava ja perustaa uusi tilalle. Radiomafia lopetettiin 

vuonna 2003, jolloin Yleisradion valtavirtanuorisokanava YleX perustettiin. 

 

Vaikka Radiomafia vaihtui YleX:ksi, kaikki ei täysin muuttunut. Kanavan aamuohjelman 

kokoonpano pysyi samana ja aikansa suosituin juontopari Mikko ”Peltsi” Peltola ja 

Juuso Myllyrinne jatkoivat voittokulkuaan. Kaksikko oli Radiomafian viimeisten vuosien 

ja YleX:n alkuaikojen tunnetuimmat hahmot, ja heidät palkittiin vuoden radiotoimittajina 

Musiikki ja Median Industry Awards -tapahtumassa vuonna 2003 (Valjakka 2003). 

Myllyrinteen lopetettua radiouransa Peltola palkittiin vielä vuosina 2004, 2005 ja 2006 

suosituimpana radiojuontajana Telvis-gaalassa. 

 

Tässä opinnäytetyössä haastattelen radiokanava Suomipopin aamujuontajaa Jaajo 

Linnonmaata, joka aloitti radiouransa vuonna 2006. Aamulypsy-nimistä ohjelmaa 

juontava Linnonmaa on tämän hetken kuunnelluin radiopersoona. Linnonmaa lopetti 

uransa Aamulypsyssä vuonna 2011, mutta teki vuoden 2013 alussa comebackin, 

minkä seurauksena Suomipopin Aamulypsy ylitti miljoonan kuulijan 

viikkotavoittavuuden (Nelonen Media 2013). Jaajo Linnonmaa on uransa aikana 

palkittu kolmesti RadioMedian järjestämässä Radio Gaalassa vuoden parhaaksi 

radiojuontajaksi (STT 2012).  

 

Jaajo Linnonmaa edustaa kouluttautumattomia radiopersoonia. Vaikka Linnonmaalla ei 

ole viestintä- tai radioalan koulutusta, on hän vuonna 2013 kuulijoiden keskuudessa 

suositumpi kuin koskaan. Myöhemmin tässä opinnäytetyössä käsitellään Linnonmaan 

omia mielipiteitä radioalan koulutuksen tarpeellisuudesta. 
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Haastattelen opinnäytetyössäni myös YleX:n tämän hetken kuunnelluimman radio-

ohjelman YleX Iltapäivän radiopersoonaa Aino Töllistä. Töllinen aloitti uransa YleX:n 

juontajana vuonna 2008 YleX Viikonlopussa, minkä jälkeen hän siirtyi YleX Iltapäivään 

ja muutamassa vuodessa kasvoi tunnistettavaksi radiopersoonaksi. 

 

5 Radiojuontajien haastattelut 

 

Opinnäytetyötäni varten haastattelin kahta tämän hetken tunnettua radiopersoonaa, 

joilla on erilaiset koulutustaustat. Radio Suomipopin Aamulypsyn radiopersoonalla Jaa-

jo Linnonmaalla ei ole lainkaan viestintäalan koulutusta, kun taas YleX Iltapäivän ra-

diopersoona Aino Töllinen on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden 

maisteriksi pääaineenaan tiedotusoppi. Kummankin radiopersoonan kanssa keskuste-

limme radiojuontajien koulutuksen tärkeydestä, oman radiopersoonan rakentamisesta 

ja siitä, mikä vaikuttaa oman radiopersoonan suosioon. 

 

5.1 Tapaus kouluttautumaton 

 

Radio Suomipopin aamujuontaja Jaajo Linnonmaa on juontanut Radio Suomipopilla 

seitsemän vuotta, joista suurimman osan hän on viihdyttänyt suomalaisia aamuohjel-

massa Aamulypsyssä. Vuonna 2012 Linnonmaa vietti vapaavuotta, jonka aikana Radio 

Suomipopin aamushow’ta juonsivat Janne Kataja ja Esko Eerikäinen. Uusi aamushow 

ei oikein ottanut tuulta alleen, minkä takia Jaajo Linnonmaa teki vuonna 2013 paluun 

aamuohjelmaan. Kevään 2013 aikana Radio Suomipopin Aamulypsy on ollut Suomen 

kuunnelluin aamuohjelma ja sen viikkotavoittavuus on ollut yli miljoona. 

 

Jaajo Linnonmaa päätyi Suomen suosituimman radio-ohjelman radiopersoonaksi mut-

kan kautta. Alun perin hän oli kiinnostunut käsikirjoittamisesta ja haki Taideteolliseen 

korkeakouluun alaa opiskelemaan. Jaajo ei kuitenkaan saanut kutsua edes ensimmäi-

seen pääsykoevaiheeseen, vaikka oli harrastuspohjaisesti kirjoittanut ensimmäisen 

käsikirjoitusversion Hymypoika-elokuvasta, josta tehtiin leffa vuonna 2003. Kun ovet 

mielenkiintoisen alan opiskeluun eivät auenneet, totesi Jaajo saavansa ihan tarpeeksi 

koulutusta käytännön hommista eikä enää uudemman kerran hakenut opiskelemaan 

käsikirjoittamista. 
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Hymypoika-elokuvan käsikirjoituksen kautta ovi TV-maailmaan aukesi, ja Jaajo nähtiin 

luotsaamassa niin Räsypokkaa, Jaajon Jacuzzia kuin Pulssiakin. Myöhäisillan TV-

ohjelmien kautta Linnonmaa pääsi juontamaan Pulssiklubi-nimistä radio-ohjelmaa Ra-

dio Suomipopin keskiviikkoiltoihin, mikä poiki hänelle roolin VIP-seikkailu TV-

ohjelmassa. Tämän ohjelman kuvauksissa hän tutustui itseoppineeseen kirjailijaan 

Juha Vuoriseen, joka sai Jaajon Radio Suomipopille töihin. Juha Vuorinen ja Jaajo Lin-

nonmaa juonsivat Radio Suomipopin iltapäiviä, mutta ohjelman suosion myötä kaksik-

ko siirrettiin tekemään aamushow’ta. 

 

Jaajo on hyvä esimerkki sellaisesta radiopersoonasta, joka on tullut radioalalle oltuaan 

jo muuta kautta julkisuudessa. Ilman televisio-ohjelmiaan Jaajo ei olisi tavannut Juha 

Vuorista, jolloin hän ei ainakaan samaa väylää pitkin olisi päässyt juontamaan Radio 

Suomipopin aamulypsyä. Jaajo on kuitenkin tehnyt urallaan valinnan olla päätoimisesti 

radiossa, vaikka hän varmasti pääsisi television puolelle koska tahansa. Jaajon mieles-

tä radio välineenä on kaikessa nopeudessaan ja intiimiydessään mielenkiintoisempi 

kuin televisio. 

 

Kun pääsin radioon, huomasin mitä kaikkea radiossa voi tehdä. Voin kikkailla 
mielikuvilla ja muilla. Radio avaa mahdollisuuksia tehdä niin paljon erilaisia asioi-
ta, koska ihmiset ei nää sua, ne vaan kuuntelee. TV-ohjelmissa on aina joku yksi 
idea, joko pelataan räsypokkaa tai istutaan porealtaassa haastattelemassa jota-
kuta. Kun pääsin radioon, huomasin, että voin käsitellä mitä asioita vain. (Lin-
nonmaa, haastattelu 18.3.2013) 

 

Jaajo Linnonmaalla on matkatoimistovirkailijan koulutus, mutta viestinnän opiskelut 

ovat hänellä jääneet avoimen yliopiston luentoihin vuonna 2012. Haastattelussa Jaajo 

kertoi opiskelun olleen hänelle haastavaa, eikä se oikein ollut hänen juttunsa. Radio-

persoona kuitenkin kertoo oppivansa työnsä lomassa radioalan saloja. 

 

Kun tutkii Jaajon kulkemaa väylää käsikirjoittajasta Suomen suosituimmaksi radioper-

soonaksi, voisi sanoa, että viestinnän opiskelulla ei ole mitään tekemistä radiopersoo-

nan suosion kanssa. Jaajo kuitenkin kertoo arvostavansa alalle kouluttautuneita ja ot-

tavansa kouluttautuneilta kollegoilta esimerkkiä joissain radiojuontoihin liittyvissä asi-

oissa. Hän myös kokee tekevänsä enemmän töitä suosionsa eteen kuin ne kollegat, 

jotka ovat olleet monta vuotta alan kouluissa. 

 

Tiedän monta kollegaa, jotka tekevät samaa työtä kuin minä. Tiedän myös sen, 
että panostan huomattavasti enemmän ohjelman tekemiseen kuin he. En ikinä 
panosta siihen ohjelman valmisteluun, mutta sen valmiin ohjelman kuuntelemi-
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seen ja siitä oppimiseen. Siihen panostan enemmän kuin muut. (Linnonmaa, 
haastattelu 18.3.2013.) 

 

Kun kysyin Jaajolta, miksi hän on Suomen suosituin radiopersoona, mietti hän vastaus-

ta jonkin aikaa. Jaajo Linnonmaa totesi vahvuudekseen sen, että hän on perustanut 

ohjelmansa täysin omille havainnoilleen ja omalle elämälleen – kuulijat ovat siis voineet 

kasvaa hänen seurassaan sen seitsemän vuotta, jonka Jaajo on Suomipopilla työs-

kennellyt. Hän kertoo myös olevansa aina aito: radion kuuntelijat kyllä huomaisivat, jos 

radiopersoona pitäisi näyteltyä roolia yllä. Jaajon kuulijat ovat kasvaneet ja varttuneet 

samaan tahtiin Jaajon kanssa, kuulijakunta on pysynyt hänelle uskollisena. Sekin on 

auttanut Jaajoa pysymään tunnistettavana radiopersoonana.  

 

Kuulijan näkökulmasta Jaajoa todellakin täytyy kuunnella usein, jotta hänen vitseihinsä 

pääsee sisälle. Jaajo Linnonmaa on tunnettu härskistä huumoristaan, joka ei kaikkiin 

uppoa. Itse en ole koskaan pitänyt Jaajon juonnoista, koska radioalaa opiskelevana 

hän tuntuu menevän sieltä, missä aita on matalin: kun radiojuonnossa heitetään sään-

nöllisin väliajoin navanalusläppää ja sille itse nauretaan päälle, voi joko yhtyä nauruun 

tai miettiä, mitä muita näkökulmia juontoon olisi saanut. 

 

Vasta Jaajon haastattelun jälkeen kiinnitin huomiota siihen, että Jaajolla ei ole ainoas-

taan härskejä spiikkejä. Aiemmin olin passiivisena kuulijana kiinnittänyt huomiota juon-

toihin vain silloin, kun radiossa sanottiin pillu tai perse, mutta aktiivisesti kuuntelemalla 

huomasin Jaajon tekevän spiikkejä myös arkisista asioista. Jaajon kohdalla kuitenkin 

hänen valttikorttinsa ovat juurikin nämä tuhmat jutut: jos hän olisi perustanut radioper-

soonansa ainoastaan siistiin kielenkäyttöön ja pelkkiin arkisiin spiikkeihin, ei hän olisi 

niin suosittu radiopersoona kuin hän nyt on. Jokaiselle radiopersoonatyypille on oma 

aikansa ja oma tilauksensa: 2000-luvun suosituimmat radiopersoonat olivat YleX:n 

Mikko ”Peltsi” Peltola ja Juuso Myllyrinne, jotka rupattelivat niitä näitä ja joiden kemiat 

toimivat ja ajatus juoksi. 2010-luvulla on kaivattu suosituimmaksi parijuontotyyliksi 

muodostuneen kaverillisen rupattelun vastapainoksi jotain härskimpää ja röyhkeäm-

pää. 

 

Jaajon mukaan radiopersoonana oleminen on työn pitämistä mielessä vuorokauden 

ympäri. Arkipäiväisissä asioissa vapaa-ajallaankin hän pohtii, mistä edesottamuksista 

hän voisi kertoa tulevissa radiolähetyksissä. Jaajo mainitsee yhdeksi spiikkilähteeksi 

kaupassakäynnin: vaikka säilykeosastolta ei olisi mitään ostettavaa, saattaa hän vain 

tutkailla säilykepurkkeja ja miettiä, mitä erikoista niistä saisi keksittyä. 
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Radiopersoonan duuniin kuuluu Jaajon mukaan myös aktiivisuus. Pelkästään kotona 

sohvalla makaamalla ja televisiota katsomalla ei välttämättä saa keksittyä niitä mielen-

kiintoisimpia puheenaiheita aamun lähetyksiin. Vaikka viikonloppuisin olisi kiva olla 

kotona vaimon kanssa, on usein lähdettävä tapahtumiin. 

 

Yritän joka viikonloppu lähteä jonnekin. Esimerkiksi perjantaina olisi ollut kiva 
viettää viikonloppu himassa, mutta lähdin Turkuun katsomaan The Voice Of Fin-
landia. Ohjelman jatkoilla näin kaikkia ihmisiä ja julkkiksia. Sit menin katsomaan, 
kun mun kaveri on rakentanut talon. Vaikka se ei mua välttämättä ihan hirveästi 
kiinnostakaan niin ajattelin, että voisin saada siitä jonkun jutun. Kun lähden koi-
ramessuille, niin menen sinne sillä ajatuksella, että voin kertoa siitä seuraavana 
päivänä. (Linnonmaa, haastattelu 18.3.2013) 

 

Vaikka Jaajo Linnonmaan oma ura radioalalla vaikuttaa ulkopuolisen silmin ruusuilla 

tanssimiselta ja helpolta hommalta, kehottaa hän alalle haluavia tekemään paljon töitä 

unelmiensa eteen. Jaajo on nähnyt uransa aikana monia työharjoittelijoita, joiden asen-

teesta voi saman tien päätellä, voiko heistä tulla suosittuja radiopersoonia.  

 

Haastattelussa Jaajo kertoo esimerkin erään kesän kolmesta työharjoittelijasta, joille 

kaikille piti keksiä jotakin tekemistä. Jaajo kertoi luvanneensa yhdelle työksi säätiedo-

tuksen lukemista, kahden harjoittelijan piti tyytyä keittämään kahvia. Kaksi tyttöä totesi-

vat heti keittävänsä kahvia, minkä seurauksena harjoittelijana ollut poika pääsi luke-

maan säätiedotuksia. Hänestä kuulemma tuli myöhemmin toimittaja, kahdesta kahvin-

keittotytöstä ei. Jaajon mielestä ilmiössä on kyse siitä, että monet nuoret eivät opiske-

lupaikkaa hakiessaan vielä tiedä, miksi haluavat valmistua. Radiotoimittajaksi opiskelu 

tuntuu olevan vaihtoehtona juuri tällaisille nuorille, koska radiotoimittaminen vaikuttaa 

coolilta ja on siistiä sanoa opiskelevansa alaa. 

 

Jaajo on väitteessään osin oikeassa. Olen opiskellessani radioalaa sekä kansanopis-

tossa että ammattikorkeakoulussa huomannut, että joidenkin kouluun päässeiden mie-

likuvat radiotyöstä ovat musertuneet täysin, kun koulutus on alkanut. Radioalan ympä-

rillä kelluu jostain syystä mielikuva, että radiopersoonat ajavat limusiinilla ja juovat 

samppanjaa, minkä radiossa iisisti juttelultaan ehtivät. Jos on alkanut opiskella radio-

alaa tällainen kuva mielessään, mitä todennäköisimmin opinnot keskeytyvät, ja uuden 

ammatin etsintä alkaa. 

 

Etenkin kansanopistoissa radioalaa opiskelevat nuoret eivät välttämättä tiedä, mitä 

elämältään haluavat. Kun itse aloitin opinnot Helsingin evankelisessa opistossa ylioppi-
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laskirjoitusten jälkeen vuonna 2007, ei minulla ollut hajuakaan mitä haluan opiskella. 

Itse asiassa päädyin kansanopistoon vain sen takia, etten päässyt opiskelemaan Tek-

nilliseen korkeakouluun. Monet samalla linjalla olevat kertoivat minulle samaa, ja vuo-

den mittaisten opintojen jälkeen useat huomasivatkin, ettei radioala ole heidän juttunsa. 

Juuri nämä opiskelijat ovat niitä tyyppejä, jotka työharjoittelussa varmasti mieluusti keit-

tävät kahvia: kun tietää, ettei ala ole itseä varten, ei tarvitse koko ajan näyttää osaamis-

taan kentällä. Itse puolestani rakastuin työharjoittelun jälkeen radioon ikihyviksi ja pää-

dyin YleX:lle töihin.  

 

Vaikka Jaajo ei ole itse kouluttautunut radioalalle, hän koko haastattelun ajan puhuu 

koulutuksen puolesta. Yhdeksi tärkeimmistä koulutuksen tarjoamista asioista Jaajo 

mainitsee työharjoittelun, joka on 2010-luvulla lähes ainoa väylä päästä aloittamaan 

radioalan työt. Toki 2010-luvulla on yleistynyt myös se, että radiokanavien lippulaivaoh-

jelmiin palkataan julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Alalle haluavalle tavikselle työharjoit-

telu kuitenkin on lähes aina ainoa vaihtoehto tehdä itsensä tunnetuksi työnantajille. 

 

Pelkkä itsensä tunnetuksi tekeminenkään ei riitä. Työharjoitteluun on panostettava ja 

sen aikana on näytettävä osaamisensa kaikille niille, joihin työharjoittelussa tutustuu. 

Jaajo vertaa työharjoittelua jalkapallon peliminuutteihin. 

 

Jos harjoittelija pääsee yhteenkin spiikkiin mukaan, tärkeämpää on, että siinä 
kolmessa minuutissa pystyy näyttämään sen mihin pystyy. – Pitää ajatella asiaa 
niin, että on päässyt ykkösdivarin jengistä liigajoukkueeseen, eikä alussa saa pe-
liaikaa kuin viimeiset 10 minuuttia koko 90 minuutista. Kun tässä näyttää osaa-
misensa, sitä kautta se peliaika ja menestys tulee ja aletaan katsoa, riittävätkö 
rahkeet pelata enempää. (Linnonmaa, haastattelu 18.3.2013) 

 

Sekä Jaajo Linnonmaan että seuraavassa alaluvussa käsiteltävän Aino Töllisen haas-

tatteluissa kummassakin tuli ilmi juontoparin tärkeys oman radiopersoonan luonnissa. 

Jaajo Linnonmaa mainitsi hyväksi puolekseen sen, että hän pystyy tekemään muistakin 

radiojuontajista hyviä. Jaajon mukaan Aamulypsyn juontajat eivät itse asiassa juonna, 

he nauttivat toistensa hyvästä seurasta. Jos Jaajon uusi juontajapari alkaakin tietoisesti 

juontaa eikä vain nauti olostaan, kuuluu se välittömästi lähetyksessä väkinäisinä pu-

heenaiheina ja kiusallisena keskusteluna.  

 

Syy siihen, miksi Jaajo on Aamulypsyn porukasta se henkilö, joka ”tekee muista tähtiä”, 

on se, että hän on Aamulypsyn pääjuontaja. Tällä hetkellä Aamulypsyssä on studiossa 

koko ajan kolme henkilöä: Jaajo Linnonmaa, Juha Perälä ja Anni Hautala. Juha Perä-

län ja Anni Hautalan tehtävä lähetyksessä on olla Jaajon sidekickejä ja antaa Jaajon 
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loistaa lähetyksen starana. Tämä johtuu siitä, että Radio Suomipopin Aamulypsyssä 

Jaajo on ollut vakiojuontajana jo usean vuoden ja ohjelmaa mainostetaan hänen per-

soonallaan: Jaajo säilyy, vaikka juontoparit vaihtuvat. Jaajo myös on lähetyksen ajaja-

na jokaisessa Aamulypsyn lähetyksessä, eli hän kantaa vastuun lähetyksen flow’sta ja 

teknisestä osaamisesta. Koska ohjaimet ovat hänen käsissään, hän pystyy helpommin 

päättämään mihin suuntaan spiikit kulkevat ja milloin ne päättyvät. 

 

Jaajo on radiopersoonana äärimmäisen hämmentävä tapaus, ainakin alalle kouluttau-

tuneen näkökulmasta. Hänen radiojuontojensa valttikortti on panojutut ja muut härskit 

vitsit, mutta häntä kuunnellaan enemmän kuin ketään muuta radiopersoonaa tällä het-

kellä. Kun Jaajon suosiota seuraa sivusta, tekisi mieli itse lyödä hanskat tiskiin ja aina-

kin lopettaa alalle kouluttautuminen. Jaajo oli vuoden poissa radiotaajuuksilta, mutta 

hänen paluutaan odotettiin kuin kuuta nousevaa. Palatessaan Radio Suomipopin Aa-

mulypsyn juontajaksi hänestä tuli kuunnelluin radiopersoona. 

 

Jos Jaajo ei olisi ollut vuotta 2012 poissa Radio Suomipopilta, ei hän olisi nyt niin 

kuunneltu. Kuulijat rakastavat nostalgiaa ja jäävät aina kaipaamaan radiosta poistunei-

ta juontajia. Olen juontanut YleX:llä vuodesta 2008 lähtien ja yhä edelleen säännöllisin 

väliajoin saan palautetta, jossa vaaditaan vuonna 2004 lopettanutta juontajakaksikkoa 

Juusoa ja Peltsiä takaisin aamujuontajiksi. Radion kuuntelija on radiojuontajien suhteen 

varsin konservatiivinen, koska kuulija on muodostanut omasta mielestään lempijuonta-

jiensa kanssa ystävyyssuhteen. Kuulijan mielestä kukaan muu ei voi olla parempi juon-

taja kuin se oma lemppari, josta on jo tullut melkein ystävä ja jota on helppo kuunnella 

päivittäin. Tällaisen nostalgian ja ystävyyssuhteen takia Radio Suomipopin kuulijat suo-

rastaan sekosivat kun kuulivat Jaajon palaavan radioaalloille. Paluu nostatti Jaajon 

faneissa suurta hysteriaa, joka levisi muihinkin kuulijoihin, ja koska paluuta hypetettiin 

muissa medioissa, löysi Jaajo paljon uusia kuulijoita. Ilman paluutempaustaan hän ei 

olisi niin suosittu kuin nyt on. 

 

TV:n puolelta radioon siirryttyään Jaajo Linnonmaa on ollut kuulijoilleen uskollinen. Hän 

on pysynyt omassa tyylissään, tehnyt töitä alalla pitkään ja tehnyt comeback-

tempunkin. Jaajo on oiva osoitus siitä, että viestinnän alan koulutuksella ei ole mitään 

merkitystä, kunhan saa jalkansa media-alan oven väliin ja löytää oman juontoper-

soonatyylinsä. Ilman TV-juontojaan Jaajo ei välttämättä olisi nyt Radio Suomipopin 

kuunnelluin radiopersoona. Jaajo on myös seitsemän vuoden radiotyön kokemuksensa 

kautta ymmärtänyt, millainen radio on mediavälineenä ja osaa käyttää sitä hyödykseen. 
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5.2 Tapaus kouluttautunut 

 

Aino Töllinen on ollut nuorisoradiokanava YleX:llä töissä vuodesta 2008 alkaen. Hän 

aloitti juontajana YleX Viikonlopussa, minkä jälkeen hän on ollut YleX Iltapäivässä sekä 

sidekickinä että pääjuontajana. Aino Töllinen on suorittanut yhteiskuntatieteiden mais-

terin opinnot Tampereen yliopistossa pääaineenaan tiedotusoppi. 

 

Aino Töllinen kertoi opinnäytetyöhaastattelussa päätyneensä radioon töihin aivan sat-

tumalta. Hän oli aiemmin ollut töissä lehdissä ja jonkin aikaa televisiossa, kun hän haki 

YleX:lle töihin huomattuaan ainejärjestönsä sähköpostilistalla YleX:n työpaikkailmoituk-

sen. Töllinen teki koejuonnon vuonna 2008 YleX Aamuun, johon häntä ei valittu, mutta 

demon perusteella hänet myöhemmin palkattiin YleX Viikonloppuun. 

 

Aino Töllinen suoritti yliopisto-opintojensa aikana radiotyöstä vain perusteet ja suoritti 

syventävät opinnot TV-työhön liittyen. Hänen mukaansa koulutuksella ei ole juuri osaa 

eikä arpaa sen kanssa, että hän on nyt suosittu radiopersoona. 

 

Vois lonkalta ajatella, että käytännön työssä mun teoreettisesta koulutuksesta ei 
oo mitään hyötyä. Varsinkin kun ottaa huomioon, että ne käytännön toimitustyön 
opinnot mitä oon suorittanut 2000-luvun alkupuolella olivat tosi köpösiä. Silloin 
yliopiston käytännön työn kokemus oli ihan vuosia, ehkä jopa vuosikymmeniä 
ajastaan jäljessä. (Töllinen, haastattelu 18.3.2013) 

 

Aino Töllisen mukaan yliopisto-opinnoissa hänen opiskeluaikanaan keskityttiin pääosin 

uutistoimittamiseen. Hänen mielestään opintojen paras hyöty on ollut yleissivistys ja se, 

että hän osaa ottaa aihekokonaisuuksia haltuun ja on nopea yhdistelemään tietoja ja 

keräämään niitä. Muuta hyötyä radiojuontajan töihin hän ei koe saaneensa yliopisto-

opinnoista, hän ei valmistuessaan tiennyt juontajan työnkuvan sisällöstä yhtikäs mi-

tään. 

 

Yleisesti Suomessa arvostetaan korkeasti kouluttautumista, ja ainakin omien kokemuk-

sieni mukaan Yleisradiossakin arvostetaan yliopisto-opintoja. Radiotyössä kuitenkin 

tärkeämpää on osata asioiden tekeminen käytännössä, ei teoriassa. Aino Töllinen to-

teaakin haastattelussa saaneensa tärkeimmät opit radioalalle työnsä kautta. Radio-

juontajaksi ja radiopersoonaksi haluavan kannattaa suosiolla skipata yliopisto-opinnot 

ja hakeutua opiskelemaan alaa ammattikorkeakouluun tai kansanopistoon, jos tavoit-

teena on juontaa viihteellistä radio-ohjelmaa nuorelle yleisölle. Kun kansanopistokoulu-

tuksen kautta saa työpaikan nuorisoradiosta, voi työkokemuksen kartuttua siirtyä teke-
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mään muille yleisöille radio-ohjelmia. Tämä tosin vaatii sen, että oman työn jälki on 

hyvää, jotta pystyy etenemään radiouralla ilman sen syvällisempää koulutusta. 

 

Toki ilman yliopisto-opintoja Aino Töllinen ei nyt olisi YleX Iltapäivän suosittu radioper-

soona. Yliopisto-opinnot takasivat hänelle pääsyn niille tiedon lähteille, joiden kautta 

ilmoitettiin alalle aukeavista työpaikoista. Ilman ainejärjestön sähköpostilistaa Aino Töl-

linen ei olisi välttämättä lähettänyt hakemusta YleX:lle. 

 

YleX Iltapäivässä on tällä hetkellä kaksi pääjuontajaa, Aino Töllinen ja Juuso ”Mäkkäri” 

Mäkilähde, sekä sidekick Jenni Poikelus. Aiemmin kokoonpanossa toisena pääjuonta-

jana Ainon kanssa oli Jenny Lehtinen, joka on sittemmin alkanut tuottaa YleX Iltapäi-

vää. Ohjelma on iltapäivisin kuultava viihteellinen radioshow, jonka radiopersoonat ovat 

samaan aikaan sekä äärimmäisen viihdyttäviä että uskomattoman ärsyttäviä. Ohjelmaa 

täytyy kuunnella pidemmän aikaa, jotta ymmärtää kolmikon mustan huumorin ja sar-

kasmin ja tajuaa radiopersoonien roolien olevan äärimmilleen kärjistettyjä. Ilman tämän 

tajuamista ohjelma on raskasta kuunneltavaa. 

 

Aino Töllisen radiopersoona on kympin tyttö, joka on kiinnostunut kuninkaallisista ja 

joka tappaa julkeasti pieniä eläimiä. Jokainen näistä radiopersoonaolemuksista on osa 

Töllisen omaa persoonaa, mutta jutut ovat paisuneet ja jääneet elämään, kun juontopa-

ri on kiinnittänyt kyseisiin asioihin huomiota. Ainon hovissa -ohjelmaosion syntytarinaa 

Töllinen ei edes muista: hän kertoi vain tehneensä paljon spiikkejä kuninkaallisista, ja 

näin kuninkaalliset tulivat osaksi hänen radiopersoonaansa. Aino Töllinen kuitenkin 

painottaa, että hän on oikeassa elämässäkin kiinnostunut eri maiden kuninkaallisten 

elämästä. Jos hänellä ei olisi ollut henkilökohtaista paloa, kipinää tehdä spiikkejä ku-

ninkaallisista, ei niistä olisi väkisinkään voinut vääntää elementtiä hänen radioper-

soonaansa. Aino Töllisen radiopersoona koostuu hänen omista kiinnostuksen kohteis-

taan, jotka ovat kärjistettyjä äärimmilleen. 

 

Aino on saanut YleX Iltapäivässä lempinimen ”Tappo-Töllinen”, koska hän tappaa jul-

keasti pieniä eläimiä. Tai näin ainakin hänen juontoparinsa ja kuulijat ovat väittäneet. 

Töllinen kertoi tehneensä YleX Iltapäivässä spiikin inhostaan rottia kohtaan, ja kuinka 

hän haluaisi ottaa ne kaikki hengiltä. Silloinen juontopari Jenny Lehtinen keksi suoras-

sa lähetyksessä sanoa Töllistä Tappo-Tölliseksi, mikä jäi kuulijoidenkin mieleen, ja tätä 

lempinimeä alettiin käyttää enemmän ja enemmän lähetyksissä. Jos juontokaksikko ei 

itse muistanut lempinimeä käyttää, kuulijat muistuttivat. Töllinen arvelee Tappo-
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Töllinen-lempinimen olleen myös mielenkiintoinen kontrasti hänen radiopersoonas-

saan, joka muuten on kympin tyttö ja hikari. Tällaiset vastakkainasettelut radioper-

soonissa herättävät kuulijan mielenkiinnon. 

 

Tappo-Töllinen-ilmiö on hyvä esimerkki siitä, miten kuulijatkin voivat muokata juontajan 

radiopersoonaa. Itsellenikin tämä on radiojuonnoissa käynyt: olen muutaman kerran 

tehnyt spiikin kappaleiden lyriikoista, joita olen kuullut väärin, ja nykyisin kuulijat usein 

kysyvät lähetysten aikana miten kuulen sanat uusissa kappaleissa. Väärin kuultuja 

lyriikoita pyytävät kuulijat, minkä takia siitä on tullut osa radiopersoonaani. 

 

Aino Töllisen mielestä on virkistävää, että hän ei voi yksin pitää kaikkia lankoja käsis-

sään ja päättää sitä, millainen hänen radiopersoonansa on.  Hän kokee näin olevansa 

aidompi, ja näin hänen radiopersoonansa ja julkisuuskuvansa muokkautuu koko ajan. 

Tässä tulee hyvin ilmi yksi parijuonnon tärkeimmistä asioista: kuunteleminen. Kun te-

kee kahdestaan radiojuontoa, täytyy kuunnella toista osapuolta ja antaa tällekin tilaa, 

muuten kahden juontajan spiikistä tulee helposti yhden juontajan läpivetämä lyhyt juttu. 

Kun Töllinen on antanut radiojuonnoissa tilaa juontopareilleen, on hän saanut nämä 

muokkaamaan omaa radiopersoonaansa. Juontopari on tarttunut johonkin Töllisen 

tekemään spiikkiin ja alkanut kerrata ja toistaa sitä muissakin lähetyksissä, mitä kautta 

Töllisen radiopersoona on muuttunut.  

 

Tällainen toisen radiopersoonan muokkaaminen kertoo juontoparin keskinäisestä suh-

teesta. Jos juontoparilla on toisiinsa täydellinen luottamus, voivat he alkaa huoletta 

muokata toisiaan ja tietää, että juontopari osaa valita omista spiikeistä ne kaikkein 

hauskimmat ja mielenkiintoisimmat, joita voi alkaa kerrata muissakin lähetyksissä. Toi-

saalta, jos juontoparissa toinen on selkeästi dominoivampi, saattaa hän muokata juon-

toparistaan juuri sellaisen kuin itse haluaa, eikä itse muutu prosessissa lainkaan. Voin 

kuvitella että aiemmassa luvussa käsittelemäni Jaajo Linnonmaa on tällainen do-

minoiva juontopari, koska hän kertoikin haastattelussa tekevänsä juontopareistaan 

tähtiä.  

 

Aino Töllisen mielestä kuka tahansa medianomiksi ammattikorkeakoulusta valmistunut 

voi kasvaa suosituksi radiopersoonaksi, mutta radiopersoonasta pitää löytyä tietty pa-

lanen. 

 

Tässä ratkaisee eniten se, että loksahtaako ne palaset vaan kohdalleen kun mikit 
aukeaa. Jos sulla ei oo sitä jotain juttua, niin ei se vaan lähe, vaikka yrittäisit vuo-
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sikausia tahkoa. En oikein tiedä mitä se on mitä siinä pitää olla, mutta sitä juttua 
ei voi tekemällä tai opiskelemalla synnyttää, se vaan on. (Töllinen, haastattelu 
18.3.2013) 

 

Vaikka radio pitää tuntea välineenä jotta voi olla suosittu radiopersoona, ei radiota ole 

välttämättä ollut pakko kuunnella ennen kuin aloittaa alan työt. Aino Töllinen kokee 

virkistävänä sen, ettei ollut juuri kuunnellut radiota ennen YleX:lle tuloa. Hänellä ei 

omien sanojensa mukaan ole riippakivenään suuria esikuvia tai idoleita, joiden kaltai-

nen hän haluaisi olla. Tässä ajatuksessa piileekin ydin siihen, millaiset radiopersoonat 

ovat aikansa suosituimpia: he ovat erilaisia muihin verrattuna. He eivät matki sen het-

ken suosituimpia radiojuontajia eivätkä menneitäkään staroja vaan ovat omia itsejään 

ja pitävät omat linjansa. Uskon, että tällä hetkellä radioalaa opiskelee monia Jaajo Lin-

nonmaan faneja, jotka pyrkivät radioalalle heittämällä tismalleen samanlaista läppää 

kuin Jaajo lähetyksissään heittää. Jokaisen radiopersoonan pitäisi kuitenkin löytää se 

oma juttu, joka on erilainen kuin muiden, ja sitä kautta kasvaa suosituksi radiostaraksi. 

Aino Töllisen etuna omassa läpilyönnissään on se, että hän ei tiennyt, millainen radio-

persoona on suosittu ja millaisia suositut radiopersoonat ovat aikojen saatossa olleet. 

Hän on luottanut täysin omaan itseensä ja oman persoonansa riittävyyteen, minkä ta-

kia hänestä on tullut suosittu radiopersoona. 

 

Radiopersoonan pitää myös uskaltaa ärsyttää. Aino Töllinen kertoo radiojuontajan hel-

poimman väylän olevan se, että ei ärsytä ketään. Kaikkia miellyttävää radiojuontajaa 

on helppo kuunnella, mutta hän ei sen suuremmin herätä tunteita. Silloin kun saa jon-

kun ärsyyntymään saa varmasti jonkun samanaikaisesti ihastumaan. Juuri tällä kaaval-

la radiopersoonista kasvaa suosittuja: kun radiopersoona alkaa ärsyttää jotakuta, hä-

nestä tehdään juttuja myös muihin medioihin, mitä kautta hän saa lisää kuulijoita joita 

taas ärsyttää. Noidankehä on valmis ja suosio kasvaa niin kauan kuin kuulijakunnasta 

vain pienempi osuus ärsyyntyy. 

 

Aino Töllinen kertoo kaipaavansa alan opintoihin muutoksia. Yliopistopuolella viestin-

nän opiskelu lähtökohtaisestikin on teoreettisempaa kuin ammattikorkeakoulussa, min-

kä takia Töllisen mukaan yliopistosta ei saa samanlaisia työvälineitä radiojuontajan 

uralle. Alan opinnoissa Töllinen kiinnittäisi huomiota viihdyttävän spiikin rakentamisen 

opetteluun. 

 

Pitäisi pitää sellainen spiikkikoulu, jossa opetetaan asioitten näkökulmittamista. 
Pitäisi osata kertoa joku oman elämän tarina niin että moni pystyisi samaistu-
maan siihen, ei niin että ”mulle tapahtui tällaista”. Pitäisi osata myös sellainen 
yleisen tason spiikkiaiheen muodostaminen. Jos esimerkiksi tietää, että nyt pitäisi 



26 

 

 

puhua luonnonilmiöistä, niin tietäisi sen, miten lähteä kiinnostavalla tavalla tar-
joamaan aihetta kuulijoille. Draaman kaaren rakentaminen ja pienien huomioiden 
tekeminen, sitä pitäisi opettaa enemmän. (Töllinen, haastattelu 18.3.2013) 

 

Omalla kohdallani ammattikorkeakouluopinnoissa juontokoulutusta järjestettiin vasta 

neljäntenä opiskeluvuotenani. Viiden opintopisteen kurssi ”juontajan taidot” piti sisäl-

lään yksinjuontamista Metropolian opiskelijaradiossa Vaaliradiossa, mitä ennen YleX 

Aamun juontaja Ilkka ”Ile” Uusivuori kävi opettamassa spiikkien rakentamista. Opetus 

oli mielenkiintoista ja tarpeellista, mutta neljäntenä opintovuonna vastaan tullessaan 

spiikkikoulutus oli myöhässä. Opetussuunnitelmamme mukaisesti teimme opiskelijara-

diota toisena opintovuotenamme, jolloin spiikkikoulutus olisi ollut enemmän tarpeen. 

 

Aino Töllinen mainitsee spiikin rakentamisesta myös sen, että kuulijan täytyy pystyä 

samaistumaan spiikkiin. Perinteisesti mielenkiintoinen spiikki hyvällä draaman kaarella 

rakennetaan ajatuksella sydän, aivot, sydän. Tämä tarkoittaa sitä, että radiospiikin pi-

tää ensin herättää radiopersoonassa jokin tunnetila. Kun radiopersoona välittää aidosti 

jotain tunnetta, pystyy kuulija siihen samaistumaan ja keskittymään spiikkiin ja sen ete-

nemiseen paremmin. Kun tunteilla on herätetty kuulijan kiinnostus, lyödään faktoja tis-

kiin. Tämän jälkeen peilataan kerrottuja faktoja taas johonkin uuteen tunteeseen tai 

tunnetilaan, jolloin kuulija pääsee jälleen faktatulvan jälkeen jakamaan radiopersoonan 

tarjoaman tunteen. Jos viesti ei aiheuta tunteita, ei se myöskään tartu (Hyppönen 2005, 

16). Esimerkkinä radiospiikki, jonka kirjoitin YleX Viikonlopun lähetykseen 14. huhtikuu-

ta 2013. 

 

Silloin kun eroo tyttö- tai poikaystävästä, tekis melkein mitä vaan jotta tälle ryö-
näexälle tulee inhottava olo. Vois vaikka lyödä sitä avokämmenellä naamaan. 
Kalifornialainen Zombi Industries -firma on kuitenkin mennyt exän vihaamisessa 
vähän liian pitkälle. Tää firma on valmistanut ampumamaalitaulun, jonka nimi on 
”The Ex” ja se on ihan oikean naisen näköinen ja kokoinen ja se vuotaa verta kun 
sitä ampuu. Joo, ensiajatuksena ihan hauska, että ”höhöhö, ammunpa exäni”, 
mutta ihan oikeesti. Aloitin ite ampumaharrastuksen muutama viikko sitten ja 
ihan vihoviimeisenä sitä ajattelee ketään ihmistä siihen aseen piipun eteen. Kali-
fornialaisfirma Zombi Industries on nyt mennyt ihan selkeesti sieltä missä aita on 
matalin, jos tarkoituksena oli myydä maalitaulu, jolla on mahdollisimman paljon 
ostajia. Kannattais ennemmin tehdä maalitauluksi joku ei-elävä asia, joka ärsyt-
tää mahdollisimman montaa! Se asia, mitä tekis mieli repiä, potkia, mukiloida, 
suorastaan ampua silloin kun sen kohtaa, se on sellainen, minkä näkis ihan mie-
lellään maalitauluna. Jokainen meistä on kohdannut sen joskus, ja se osuu koh-
dalle silloin kun sitä vähiten osaa odottaa, ja aina se ärsyttää yhtä paljon. Paras 
ampumamaalitaulu olisi tyhjä vessapaperihylsy. (Shemeikka, YleX Viikonloppu 
14.4.2013.) 

 

Yksi inhottavimmista opeteltavista asioista radiojuontajan työssä on maneereista irti 

pääseminen. Inhottavimman siitä tekee se tosiasia, että kun yhdestä maneerista pää-
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see irti, tulee lähes väistämättä radiopersoonan puheeseen toinen maneeri tilalle. Vaik-

ka arkipuheessa radiopersoona ei välttämättä toistaisikaan tiettyjä sanoja tai sanontoja, 

saattaa hän niitä viljellä radiojuonnoissaan. Aino Töllisen mielestä tällaisiin maneereihin 

ja niistä irti päästämiseen pitäisi kiinnittää huomiota jo opiskeluvaiheessa, jotta radioon 

töihin tultaessa maneereita ei enää olisi tai niitä ainakin saisi kitkettyä puheesta hel-

pommin. Jokaisella radiopersoonalla on ainakin jossain vaiheessa uraansa maneereita, 

jotka mitä todennäköisimmin korvautuvat jollakin uudella maneerilla kun niistä viimein 

pääsee eroon. Kliseisimpiä maneereja voi kyllä kerrata koulussa, esimerkiksi ”rakkaat 

kuulijat”, ”mennään kuuntelemaan biisi” ja ”niinku” ovat yleisimpiä aloittelevan juontajan 

kompastuskiviä. Vaikka maneereita ja niistä irti pääsemistä kuinka opiskelisi, ei niistä 

koskaan pääse lopullisesti eroon. 

 

Aino Töllisen mielestä radioalan opinnoissa voisi kiinnittää huomiota puhetyyliin ja sii-

hen, että radiopuhe kuulostaisi mahdollisimman helpolta. Tosiasiassahan neljän tunnin 

lähetysvirtaradioshow ei synny itsestään, vaan spiikkejä, kilpailuja ja ohjelmaosioita 

pitää käsikirjoittaa ennen studioon menoa. Ennakkotyön tekeminen on tärkeä osata 

ennen kuin astelee maailmanomistajan elkein studioon. Itse opin ennakkotöiden tär-

keyden kantapään kautta tehdessäni ensimmäisiä YleX Toiveet -lähetyksiä vuonna 

2008, jolloin menin studioon pelkkien paperille tulostettujen toivekappaleiden kanssa ja 

yritin juontaa kahden tunnin radiolähetyksen. Se oli varmasti maailman huonoin toive-

show. 

  

Kun ennakkotyöt juontojen osalta on tehty hyvin, voi alkaa keskittyä omaan puhetyyliin. 

Yksi aloittelevan radiojuontajan helmasynneistä on puhua kuin radiojuontaja. En ym-

märrä mistä aloittelevat juontajat, minä mukaan lukien, saavat päähänsä, että radio-

juonnoissa puhutaan luonnottomalla tavalla viimeisiä tavuja venyttäen ja niitä painotta-

en. Usein puheen intonaatiossa on radiotyötä aloittaessa omituisuuksia, oma puhetyy-

lini kuulemma kuulosti espanjalaiselta. Tämä johtui siitä, että kansanopistossa opiskel-

lessani radiojuontajan työtä halusin kuulostaa täydelliseltä radiojuontajalta, ja yritin ko-

pioida tuon täydellisen tyylin YleX:n radiolähetyksiin. Ensimmäiset lähetykseni kuulosti-

vat aivan kamalalta ja vasta kun opin rentoutumaan ja puhumaan luonnollisesti, alkoi 

radiotyöni soljua ja kuulostin uskottavalta. 

 

Jos oman radiopersoonan tavoite on saada kuulijat pitämään jostakin tietystä kappa-

leesta, kannattaa musaspiikeissä käyttää sydän-aivot-sydän -taktiikkaa. Esimerkkinä 
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kirjoittamani musaspiikki Krista Siegfridsin kappaleesta Marry Me, joka on Suomen 

vuoden 2013 Euroviisuedustuskappale. 

 

Nuoren naisen elämän mieleenpainuvin hetki on se, kun mies polvistuu eteen, ot-
taa sormusrasian povitaskusta ja lausuu ne sanat, joihin vastataan kyllä. Rakka-
us täyttää jokaisen ruumiinosan, kaikki solut, voisi huutaa Helsingin rautatiease-
man katolla olevansa maailman onnellisin mimmi! Näin suomalaisena sitä toivoo, 
että tällaisen samanlaisen rakkauden tunteen kokevat pian kaikki koko Euroo-
passa, kun Krista Siegfrids polvistuu Ruotsin Malmössä yleisön ja miljoonien TV-
katsojien edessä ja kosii näitä. Krista Siegfridsin Marry Me voitti Uuden musiikin 
kilpailun finaalin, ja tän neitokaisen kosintalaululle on povattu äärimmäisen hyvää 
menestystä ruotsinmaalla. Kun tää biisi voittaa Euroviisut, ei kukaan saa enää 
kesäterasseillakaan hetken rauhaa rakkaudelta ja kosinnoilta kun kaikkialla rai-
kaa tää kappale. (Shemeikka, YleX Himotuimmat, 2.3.2013.) 

 

Yllä olevassa spiikissä kuulija pystyy kuvittelemaan mielessään sen hetken, kun nuorta 

naista kositaan. Hän näkee myös naisen rautatieaseman katolla ja mielikuvituksessaan 

katselee Krista Siegfridsiä polvistumassa sormusrasia kourassaan suuren yleisön 

edessä. Spiikin loppuessa kuulijalle jää mieleen kuva kesäisestä ja aurinkoisesta te-

rassista, jonka kaiuttimista kuuluu Marry Me -kappale ja jonka ympäristössä ihmiset 

kosivat toisiaan. 

 

Spiikkien rakenteiden ja draaman kaaren lisäksi suosittu radiopersoona osaa käsitellä 

yleisöään. YleX Iltapäivän kuulijasuhde on varsin erikoinen, koska Aino Töllisen mu-

kaan YleX Iltapäivässä vinoillaan kuulijoille kuin hyvälle kaverille. Kuulijoita YleX Ilta-

päivässä pidetään niin uskollisina frendeinä, että heitä uskaltaa piikitellä. Piikittely ja 

vinoilu on kuitenkin molemmin puolista: siinä missä YleX Iltapäivän Aino, Mäkkäri ja 

Jenni vinoilevat kuulijoille ja näiden palautteille, näpäyttävät kuulijat takaisin jos huo-

maavat juontajien tekevän virheitä spiikeissään. Tällainen kuulijasuhde ei kuitenkaan 

synny itsestään eikä sitä voi helposti synnyttää. Vinoileva kuulijasuhde vaatii vuosien 

työn samalla ohjelmapaikalla, jotta kuulijat tottuvat siihen, kuka studiossa juontaa ja 

oppivat tuntemaan juontajan tyylin.  

 

Vaikka olen juontanut YleX Himotuimpia vuodesta 2008 lähtien, en voisi kuvitella oman 

kuulijasuhteeni olevan piikittelevä. Jos juontaisin jotain muuta ohjelmaa eri kellonai-

kaan, saattaisi yleisösuhteeni olla varsin erilainen: YleX Himotuimmat tulee lauantaisin 

aamupäivisin, enkä ainakaan itse haluaisin tuollaisena ajankohtana kuunnella ilkeää 

radiopersoonaa. Myös juontopari vaikuttaa kuulijasuhteen muodostumiseen. Jos minul-

la olisi lauantaisin joku studiossa kanssani, uskaltaisin mitä todennäköisimmin revitellä 

enemmän ja voisinkin vinoilla kuulijoille. Niin kauan kuin olen ohjelmani kanssa yksin ja 
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ohjelma-aikani on aamupäivällä viikonloppuna, haluan olla kuulijoille se mukava Tytti, 

jolla on nokkelia ajatuksia. 

 

6 Pohdintaa 

 

Helpoin väylä saada radiojuontajan töitä on päästä työharjoitteluun jollekin radiokana-

valle ja tätä kautta jäädä kanavalle töihin. Jotta ovet työharjoitteluun aukeavat, täytyy 

olla jokin viestinnän alan opiskelupaikka. Kun kerran on saanut jalkansa työpaikan 

oven väliin, työllistyy helpommin. 

 

Radiopersoonan työssä viestinnän alan opinnot eivät ole merkittävässä asemassa. 

Opintoja ja tutkintoja tärkeämpää on löytää oma persoonallinen juontotyyli, joka herät-

tää kuulijoissa sekä ihailua että ärsytystä. Jotta radiopersoona jää mieleen, täytyy hä-

nen saada kuulija tuntemaan jotain, saada aikaiseksi tunnereaktio. 

 

Opinnäytetyössäni haastattelin kahta erilaisella opiskelutaustalla varustettua radioper-

soonaa, Radio Suomipopin Aamulypsyn Jaajo Linnonmaata ja YleX Iltapäivän Aino 

Töllistä. Erilaisista koulutustaustoistaan huolimatta he kumpikin olivat sitä mieltä, että 

viestinnän alan koulutus ei takaa kasvua suosituksi radiopersoonaksi. Koulutus saattaa 

kyllä silottaa tietä kohti radiotähteyttä, mutta mitään takuita se ei anna. Viestinnän alan 

koulutuksesta on hyötyä radiotoimittajan ja radion uutistoimittajan työssä, mutta radio-

juontajuus ja radiotähteys vaativat työkokemusta ja sitä kautta oman radiopersoonan 

hioutumista. 

 

Sekä Töllinen että Linnonmaa olivat sitä mieltä, että suosittu radiopersoona on aina 

oma itsensä. Mielestäni tätä asiaa pitäisi painottaa jo radioalan koulutuksen alkuvai-

heissa, jotta Suomeen saadaan entistä rohkeampia ja uskottavampia radiojuontajia. 

Radiopersoonan valttikortti kuitenkin on se, että hän on samaistuttava henkilö, joka 

kertoo omista kommelluksistaan ja mielipiteistään radiossa samalla saaden kuulijan 

kokemaan joitain tunteita. Radiopersoonan ei ole pakko olla hauska eikä kaikkien hä-

nen juttunsa tarvitse naurattaa: viihdettä tärkeämpää on se, että radiopersoona käyttää 

spiikeissään lähtökohtina niitä asioita, jotka saavat hänet itsensä tuntemaan jotakin. 

Sitä kautta tunne tarttuu kuulijaankin, minkä jälkeen radiopersoonan suosio kasvaa. 

Tunnekokemus jää kuulijan mieleen, jolloin hän haluaa uudelleen ja uudelleen kuunnel-

la tunteita herättävää radiopersoonaa. 
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Jotta voi tulla suosituksi radiopersoonaksi, täytyy omassa radiopersoonassa olla sitä 

”jotain”. Se ”jokin” koostuu karismasta, itsevarmuudesta, työkokemuksesta ja elämän-

kokemuksesta, eikä sitä voi opetella ainoastaan koulun penkillä istuen. Tämä mystinen 

osanen meidän persoonissamme on se, joka erottelee radiojuontajat ja suositut radio-

persoonat. Monet radiojuontajan töitä tekevät saattavat työskennellä vuosia ilman, että 

heistä tulee suosittuja radiopersoonia. Kun se ”jokin” juttu radiojuontajan sisältä löytyy, 

tie kohti tähteyttä voi alkaa.  

 

Kun radiopersoona on aito, kiinnostava ja samaistuttava ja hänessä on sitä ”jotain”, 

hänen kiinnostavuutensa kasvaa. Joskus radiopersoonassa voi olla kaikki tarvittavat 

ominaisuudet, mutta hänestä ei silti tule suosittua. Suosio kasvaa sitä myöden, kun 

muut mediat kiinnittävät radiopersoonaan huomiota ja nostavat hänet jalustalle. Kun 

radiopersoona saa lisää suosiota, saa hän samalla myös lisää vihaajia. Sekä rakastajat 

että vihaajat kuitenkin puhuvat radiopersoonasta, mikä lisää hänen tunnettavuuttaan, 

jolloin hän saa entistä enemmän kuulijoita. Kun radioalan työpaikka on hanskassa, ei 

viestinnän alan koulutuksella ole mitään merkitystä radiopersoonaksi kasvamisessa. 



31 

 

 

 

Lähteet 

 
Hyppönen, Henkka 2005. Kuinka se tehdään esiintyjänä. Helsinki: Talentum. 
 
Isokangas, Antti & Karvala, Kaappo & von Reiche, Markus 2000. City on sinun: Kuinka  
uusi kaupunkikulttuuri tuli Helsinkiin. Helsinki: Tammi. 
 
Jonen Päivävuoro. 2012. Radio Rock. Nikula, Jone 27.4.2012. 
 
Kemppainen, Pentti 2011. Aina soi sävelradio : Radiomusiikista musiikkiradioon. Hel-
sinki: Avain. 
 
Kansanopistojen opintolinjat. [verkkodokumentti]. Saatavuus 
<http://www.kansanopisto.fi/Kansanopistojen_opintolinjat__d4296.html> (luettu: 
14.3.2013). 
 
Kujala, Tapio, Lahti, Jari & Tamminen, Heikki 1998. Radiotyön perusteet – johdatus 
suoran lähetyksen tekemiseen. Helsinki: Gaudeamus. 
 
Mukala, Ismo 2010. Kulissien takana: Vuoden radiojuontaja Jaajo Linnonmaa. Metro-
poli. Saatavuus < http://www.metropoli.net/kaupunkilehti/uutiset/viihde/kulissien-
takana-vuoden-radiojuontaja-jaajo-linnonmaa/> (10.3.2013). 
 
Mäki-Maukola, Anna 2005. Monta tietä radiojuontajaksi: Juontajien koulutustaustat 
suurilla suomenkielisillä radiokanavilla. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattiorkeakoulu, 
Turku. Viestinnän koulutusohjelma. 
 
Nelonen Media 2012. Nokkelaa radiomainontaa kohderyhmäkanavilla. [verkkodoku-
mentti]. Helsinki: Nelonen Media. Saatavuus 
<http://www.nelonenmedia.fi/2012/01/nokkelaa-radiomainontaa-kohderyhmakanavilla/> 
(luettu: 14.3.2013). 
 
Nelonen Media 2013. Jaajon suosio ei laannu: Radio Suomipopin ennätykset uusiksi! 
[verkkodokumentti]. Helsinki: Nelonen Media. Saatavuus 
<http://www.nelonen.fi/uutiset/viihde/525607-jaajon-suosio-ei-laannu-radio-suomipopin-
ennatykset-uusiksi> (luettu 14.3.2013). 
 
Saksala, Elina 2012. Ammattina juontaja. Helsinki: Like Kustannus Oy. 
 
STT 2012. Jaajo Linnonmaa jälleen vudoen radiojuontaja. [verkkodokumentti]. Kuopio: 
Savon Sanomat. Saatavuus <http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kulttuuri/jaajo-
linnonmaa-jalleen-vuoden-radiojuontaja/1130448> (luettu 14.3.2013). 
 
Valjakka, Hanna 19.10.2003. Vuoden 2003 musiikin Industry Awardsit jaettu. [verkko-
dokumentti]. Helsinki: Meteli.net. Saatavuus < http://meteli.net/uutiset/1085> (luettu 
14.3.2013). 
 
YleX Himotuimmat, 2013. YleX. Shemeikka, Tytti 2.3.2013. 
 



32 

 

 

YleX Viikonloppu, 2013. YleX. Shemeikka, Tytti 14.4.2013. 
 
Zotow, Vera 2012. Kaupunkiradiot kaupunkikulttuurin edustajina: Esimerkkeinä Radio 
City ja Bassoradio. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki. Elokuvan 
ja television koulutusohjelma. 
 
Haastattelut:  
 
Linnonmaa, Jaajo. 2013. Radiopersoona, Radio Suomipop. Haastattelu: 18.3.2013. 
 
Töllinen, Aino. 2013. Radiopersoona, YleX. Haastattelu 18.3.2013 


