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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyöraportissa käyn läpi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitys-

yhteistyövaliokunnan Kimppu-lehden vuoden 2013 numeron synnyn vaiheet. Lisäksi 

puran auki ja pyrin tarkastelemaan kriittisesti niin aikakauslehden kuin kehitysmaajour-

nalismin ja kehitysjournalismin käsitteistöä. Perusasetelmaltaan opinnäytetyöni on pro-

duktityyppinen työ, jonka aiheena on kehitysjournalistisen Kimppu-aikakauslehden 

tekeminen. 

 

Toimin Kimppu-lehden vuoden 2013 numeron toisena päätoimittajana ja olin vastuus-

sa sekä yleisistä lehden päätoimittamisen prosesseista että tarkemmin lehden aikakaus-

lehtimäisestä ulkoasusta ja visuaalisuudesta.  Kerron kokemuksesta omakohtaisesti, 

avoimesti ja rehellisesti keskittyen projektin kokemukseen yksityiskohtien sijaan. 

 

Toisaalta haluan myös pohtia niitä teoreettisia viitekehyksiä, joiden sisällä Kimppu-lehti 

syntyi tänä vuonna ja tulee syntymään myös jatkossa. Esittelen yleisimmät aikakausleh-

den määritelmät sekä kehitysmaajournalismin yleisimmän määritelmän. Teoreettisessa 

osuudessa pyrin asettamaan nämä myös kriittiseen tarkasteluun ja haluan antaa oman 

ehdotukseni siitä, miten kehitysmaajournalismi-nimityksestä olisi syytä siirtyä kokonaan 

käyttämään kehitysjournalismi-nimitystä. 

 

1.1 Kimpusta 

Produkti, josta opinnäytetyöraporttini kertoo, on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 

kehitysyhteistyövaliokunnan julkaisema Kimppu-lehti. Kimppu on kehityskysymyksiä 

journalistisesti käsittelevä, pääosin opiskelijatekoinen aikakauslehti, joka syntyy valio-

kunnan yksivuotisena kehitysyhteistyöhankkeena. 

 

Kimppu on ilmestynyt lähes joka vuosi 90-luvun lopulta lähtien, pääasiallisesti kerran 

vuodessa keväisin (vuonna 2010 lehtiä ilmestyi kaksi). Yhdessä numerossa käsitellään 

yleensä yhtä tiettyä kehityksen teemaa. Vuosien saatossa Kimpun teemoja ovat olleet 

muun muassa tasa-arvo, ympäristö, globalisaatio ja nälkä. Vuoden 2013 teemaksi pää-

tettiin globaali liikkuvuus. 
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Kimppu postitetaan kaikille Helsingin yliopistolla läsnä oleville 1.–3. vuosikurssin opis-

kelijoille kotiin. Irtolehtiä jaetaan eri tapahtumissa, joihin kehitysyhteistyövaliokunta 

osallistuu, esimerkiksi yliopiston eri tapahtumissa, Suomen sosiaalifoorumilla ja Maail-

ma kylässä -festivaalilla. 

 

Kimpun levikki vaihtelee vuosittain yliopiston läsnäolorekisterin mukaan. Vuonna 2012 

postitusmäärä oli 9500, ja tänä vuonna Kimppuja postitettiin noin 9900 kappaletta. 

Lehden koko painos oli tänä vuonna 10 500. Suuren levikin ja painoksen mahdollistaa 

Suomen Ulkoasianministeriön yksivuotisiin kehitysviestintä- ja kasvatushankkeisiin 

myöntämä tuki, jotka Kimppu on saanut säännöllisesti joka vuosi. Tuen määrä vuonna 

2013 oli 11 800 euroa. 

 

1.2 Aikakauslehdistä ja kehitysmaajournalismista 

Teoreettisesti keskeistä tässä opinnäytetyössä on Kimpun asettaminen määritelmien 

kehikkoon. Kimppu määrittelee itsensä kehitysjournalistiseksi aikakauslehdeksi, mutta 

tähän liittyy monia avoimia kysymyksiä ja pohdinnan aiheita, joita pyrin käsittelemään 

tarkemmin. 

 

Kimppu on kaikin puolin aikakauslehti: se näyttää aikakauslehdeltä ja se tehdään aika-

kauslehdeksi. Kimppu kuitenkin ilmestyy vain kerran vuodessa, minkä takia lehteä ei 

voi suoraan käsittää aikakauslehdeksi Aikakausmedian ja Tilastokeskuksen yleisimpien 

määritelmien mukaan. Toisaalta Kimppua ei voi määritellä myöskään pelkäksi ”yhteisö-

lehdeksi” lainatakseni Lasse Rantasen käyttämää termiä (Rantanen 2007, 30).  

 

Rantasen mukaan yhteisölehtiä ovat järjestölehdet, ammattilehdet, henkilölehdet, tiedo-

tuslehdet ja aatteelliset lehdet, joita julkaistaan lähinnä yhteisön toiminnan ja tavoittei-

den tukemiseksi ja jotka ovat usein asiapitoisia julkaisuja ilman viihteellisyyttä (Ranta-

nen 2007, 30). Kimppu sen sijaan tähtää myös viihteelliseen sisältöön, eikä sen tavoit-

teena ole suoraan tukea valiokunnan toimintaa. Sen tarkoitus on kertoa kehityksen ky-

symyksistä viihteellisesti, asiapitoisesti ja mielenkiintoisesti aikakauslehtien juttutyyppi-

en muotoon tehtyjen juttujen kautta. 
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Kehitysmaajournalismin käsite on aikakauslehden käsitteistöä teoreettisempi ja ongel-

mallisempi. Kehitysmaajournalismi-termin nimen historiaa on mahdotonta jäljittää, 

mutta termit kehitysmaakirjoittelu, laskuvarjojournalismi ja kehitysmaajournalismi ovat 

olleet yleisesti käytössä historian saatossa, sekä puheessa että kirjoituksissa (Mm. An-

dersson & Ådahl 1993; Maasilta 2001b; Vesalainen 1988). 

 

Kehitysmaajournalismin käsitettä käytetään edelleen yleisesti. Akateemisessa tutkimuk-

sessa koko kehitysmaa-termin käyttöä on alettu kritisoimaan sen maantieteellisyyteen 

viittaavan nimensä ja sisältönsä takia. Raportissa pyrin antamaan oman panokseni kehi-

tysmaajournalismin kritiikkiin kehitysmaa-termin kritiikin kautta. Esitän myös oman 

ehdotukseni määritelmän muuttamiseksi kehitysjournalismiksi, joka perustuisi akatee-

misessa tutkimuksessa käytettyyn kehityksen käsitteeseen. Käytännössä tätä kehitys-

journalismia yritettiin toteuttaa tuoreessa Kimppu-lehdessä. 

 

1.3 Päätoimittaminen kokemuksena 

Toimin vuoden 2013 numerossa päätoimittajana yhdessä Suvi Lindgrenin kanssa. 

Lindgren on kehitysmaatutkimuksen opiskelija, kuten minäkin rinnakkain journalismin 

opintojeni kanssa. Lindgren toimi lehden päätoimittajana vuonna 2012, ja haki päätoi-

mittajaksi myös tälle vuodelle. Kehy-valiokunta päätti palkata meidät molemmat pää-

toimittajiksi, jolloin myös päätoimittajana 300 euron palkkio jaettiin puoliksi. Sovimme 

jo ensimmäisessä tapaamisessamme, että minä otan päävastuun lehden ulkoasusta, mut-

ta muilta osin jaamme tehtävät tasan. 

 

Minulle suurin kysymys opinnäytetyön osalta on ollut se, mitä opinnäytetyölläni ja eri-

tyisesti sen raportilla tavoittelen. Koska Kimppu-lehti on yksivuotinen hanke ja verrat-

tuna aikaisempien vuosien lehtiin sekä Kehy-valiokunta että me molemmat päätoimitta-

jat halusimme nostaa lehden tasoa huomattavasti jokaisella osa-alueella. Kimppu kävi 

tälle vuodelle läpi erittäin suuren muutoksen paitsi toimituksen prosessien myös ulko-

asunsa osalta. 
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Kimppu rakennettiin uusiksi käytännössä alusta saakka. Tästä syystä kuluneen puolen 

vuoden aikana lehden kanssa tehtiin suuri määrä päätöksiä ja toimenpiteitä, joita kaik-

kea ei ole pystytty dokumentoimaan tarkasti. Toisaalta uuden lehden tekeminen alusta 

saakka on myös luova prosessi. Monet valinnat olivat intuitiivisia eikä niihin johtaneita 

perusteluja ole mielekästä edes yrittää jäljittää oppitunneille tai kurssimateriaaleihin. 

 

Opinnäytteeni tavoite on kaksiosainen. Ensimmäinen tavoitteeni on antaa panos kehi-

tysmaajournalismin genren kritiikkiin ja kehittämiseen. Toinen tavoitteeni on kertoa 

avoin, omakohtainen ja kokemuksellinen raportti Kimpun synnystä. Jälkimmäisellä 

tavoitteella haluan tukea kehitysyhteistyövaliokunnan sekä lehden tulevien päätoimitta-

jien työtä lehden kehittämisessä jatkossa. Tarkoituksenani ei siis ole kirjoittaa opasta 

Kimpun tekemisestä vaan vapaamuotoisempi kertomus, jota on mielekkäämpää lukea 

ja peilata tulevien Kimppujen omalaatuisten syntyprosessien kanssa. 

 

En tarkastele tässä opinnäytetyöraportissa sitä, miten nimeltä mainitsematon, valtio-

omistuksessa oleva postitoimintaa ja logistiikkaa harjoittava yritys onnistui kadottamaan 

10 500 kappaletta Kimppu-lehtiä kolme tuntia ennen julkaisutilaisuutta, enkä sitä, kuin-

ka lehdet löytyivät 20 minuuttia ennen virallisen julkaisutilaisuuden alkua. Toisaalta en 

arvioi myöskään varsinaista lopputulosta eli Kimpun kevään 2013 numeroa. Se jääköön 

lukijoiden arvioitavaksi. 

 

2 Kehitysmaajournalismista kehitysjournalismiin 

Tässä osassa avaan aikakauslehden, kehitysmaajournalismin sekä kehitysmaan käsitteitä, 

asetan ne kriittiseen valoon ja ehdotan siirtymistä kokonaan kehitysjournalismin käsit-

teen käyttöön. 

 

2.1 Aikakauslehti 

Aikakauslehdelle löytyy useita, toisistaan hieman poikkeavia määritelmiä. Toisaalta 

määritelmään sisältyy aikakauslehtimäisyyden kriteeri, toisaalta kriteerit ilmestymisti-

heydestä ja sisällöstä. Lisäksi aikakauslehdet jaotellaan vielä pienempiin osiin, esimer-

kiksi yleis- ja erikoisaikakauslehtiin tai harraste- ja nuortenlehtiin. 
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Löyhän määritelmän mukaan ”Aikakauslehti on harkiten toimitettu artikkeleiden koko-

naisuus, jossa yhdistyvät kirjoitettu ja visuaalinen kieli” (Rantanen 2007, 17). Aika-

kausmedia määrittelee aikakauslehden seuraavasti: 

 

• ilmestyy säännöllisesti vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa 

• sisältää numeroa kohden useita artikkeleita tai muuta toimituksellista aineistoa 

• on kaikkien tilattavissa tai laajalti saatavissa 

• ei pääasiallisesti sisällä liikealan tiedonantoja, hinnastoja, ilmoituksia eikä mainontaa 

• voi olla kooltaan tai painopaperiltaan millainen tahansa tai se voi olla pelkästään verkkojulkaisu. 

(Aikakausmedia 2010) 

 

Lisäksi voidaan tunnistaa eri aikakauslehtityyppejä. Aikakausmedia jaottelee aikakaus-

lehdet kolmeen eri ryhmään, pääryhmään sekä kahteen alaryhmään. Pääryhmiä ovat  

yleisölehti, ammatti- ja järjestölehti ja asiakaslehti. Alaryhmään 1 kuuluvat erikoislehdet, 

muut ammatti- ja järjestölehdet, harrastelehdet, yleisaikakauslehdet, talouselämän ja 

yritystoiminnan lehdet, naisten yleislehdet ja arkkitehtuurin ja rakennusalan lehdet. Ala-

ryhmä 2 koostuu lasten lehdistä, sarjakuvalehdistä, urheilu- ja liikuntalehdistä, perhe- ja 

yleisaikakauslehdistä, ristikkolehdistä, autoilu ja tekniikka -lehdistä sekä muista harraste 

ja erikoislehdistä. (Aikakausmedia 2013.) 

 

Tilastokeskus käyttää edellisestä hieman sovellettua määritelmää: 

 

Aikakauslehti on säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa, ilmestyvä lehti, joka sisältää ar-

tikkeleita joko yleiseltä tai erikoistuneelta elämän alueelta. Aikakauslehtiä ovat myös sellaiset sa-

nomalehden muotoiset lehdet, jotka sisällön tai ilmestymistiheyden puolesta eivät täytä sanoma-

lehden kriteerejä, esim. muutaman kerran vuodessa ilmestyvät ammattijärjestöjen lehdet. 

(Tilastokeskus 2008) 

 

Kimppu-lehti ei asetu puhtaasti Aikakausmedian tai Tilastokeskuksen määritelmiin. 

Kimppu ilmestyy säännöllisesti, pääsääntöisesti kerran vuodessa (vuonna 2010 lehti 

ilmestyi kahdesti), mikä tarkoittaa sitä, ettei Aikakausmedia edellisen määritelmän pe-

rusteella laske sitä aikakauslehdeksi. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan myös am-

mattijärjestöjen kerran vuodessa ilmestyvät lehdet voi laskea aikakauslehdiksi. 

 



 

6 

 

Toisaalta Kimppu voidaan Rantasen määritelmän mukaan nähdä selkeästi aikakausleh-

tenä. Kimppuun pätee myös suurin osa Aikakausmedian ja Tilastokeskuksen määritel-

mistä. 

 

Vaikka Kimppu on järjestön julkaisema, ei sitä voi pitää yhteisölehtenä vaan enemmän-

kin erikoisaikakauslehtenä. Lasse Rantasen (2007, 30) mukaan ”yhteisölehtiä ovat jär-

jestölehdet, ammattilehdet, henkilölehdet, tiedotuslehdet ja aatteelliset lehdet, joita jul-

kaistaan lähinnä yhteisön toiminnan ja tavoitteiden tukemiseksi ja jotka ovat usein asia-

pitoisia julkaisuja ilman viihteellisyyttä”. 

 

Kimppu taas tähtää viihteellisyyteen eikä sen ensisijaisena tavoitteena ole taustalla ole-

van järjestönsä toiminnan edistäminen. Kimppu on toki järjestön julkaisema (HYY), 

mutta ei kerro järjestön toiminnasta vaan pidättää oikeuden journalistiseen vapauteen 

kertoa asioista. Julkaisija HYY:n kehitysyhteistyövaliokunta ei myöskään vaikuta juttu-

jen sisältöön.  

 

Opiskelijalehtenäkään Kimppua ei voi pitää, sillä vaikka suurin osa kirjoittajista ja teki-

jöistä on opiskelijoita, ei opiskelijastatus ole vaatimus lehden tekoon osallistumiselle. 

Esimerkiksi lehden taittaja on useana vuonna ollut jo valmistunut opinnoistaan. Vuo-

den 2013 kirjoittajissakin on monia jo valmistuneita avustajia. 

 

2.2 Kehitysmaajournalismia vai kehitysjournalismia? 

Kimpun edelliset päätoimittajat ovat pääsääntöisesti asettaneet Kimpun kehitysjourna-

listiseen kehikkoon, muun muassa edellisvuoden (2012) Ulkoasianministeriölle toimite-

tun kehitysviestinnän ja -kasvatuksen hanketukihakemuksessa. 

 

Eri vuosina ilmestyneitä Kimppu-lehtiä yhdistää “kehitysjournalistinen linjaus”: vaikka lehden 

teema vaihteleekin vuosittain, aiheita käsitellään ihmisoikeuksien toteutumisen, kestävän kehityk-

sen tai kehityspolitiikan näkökulmasta. Tämä jättää juttujen kirjoittajille yhä vapauden subjektiivi-

seen mielipiteeseen ja sen perustelemiseen lehdessä. 

(Kimpun VKK-hakemus 2012) 
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Kehitysjournalistinen linjaus kirjattiin myös vuoden 2013 hakemukseen (Liite 2). Kehi-

tysjournalismin käsite vaatii kuitenkin tarkastelua. Miksi Kimppu ei määrittele itseään 

perinteisesti kehitysmaajournalistiseksi? 

 

2.2.1 Kehitysmaajournalismi 

Journalismia, joka käsittelee kehitysmaiden asioita ja tapahtumia, on perinteisesti kut-

suttu joko kehitysmaajournalismiksi (Raunio 2006), kehitysmaauutisoinniksi (Anders-

son & Ådahl 1993; Hägg 2008; Räsänen 1999) tai jopa kehitysyhteistyökirjoitteluksi 

(Maasilta 2001b).  

 

Termin juuria on käytännössä mahdoton löytää. Vaikuttaa siltä, että määrittely on no-

jannut aina kehitysmaan käsitteeseen. Poliittisesti kehitysmaan määritelmä on perua 

Yhdysvaltain presidentti Harry Trumanin virkaanastujaispuheesta 20.1.1949, jossa hän 

toi kansainväliseen politiikkaan käsitteen ”alikehittynyt maa” vastakohdaksi kehittyneel-

le maalle (Koponen, Lanki & Kervinen (toim.) 2007, 61). Alikehittynyt maa on tullut 

puheeseen kehitysmaana, mutta globalisaation myötä tätä termistöä on kritisoitu vah-

vasti akateemisessa tutkimuksessa (Mm. Koponen ym. 2007). 

 

Sittemmin kehitysmaita on määritelty monella eri tavalla, muun muassa poliittisesti, 

maantieteellisesti ja taloudellisesti. Poliittinen määritelmä juontaa juurensa termiin 

”Kolmas maailma”. Kolmannella maailmalla on tarkoitettu entisiä siirtomaita, jotka 

kylmän sodan aikoihin pyrkivät poliittiseen liittoutumattomuuteen, ensimmäisen maa-

ilman (USA:n johtama markkinataloudellinen länsi) ja toisen maailman (Neuvostoliiton 

johtama sosialistinen itä) vaihtoehdoiksi. Sittemmin se on vakiintunut tarkoittamaan 

kehitysmaita. (Koponen ym. 2007, 31.) 

 

Maantieteellisin määritelmä on ”Etelän maat tai Etelä”. Tällä viitataan karttakuvaan, 

jossa maailman köyhimmät ja ongelmallisimmat maat tuntuvat sijaitsevan pääosin juuri 

eteläisellä pallonpuoliskolla. (Koponen ym. 2007, 29–30.) 
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Taloudellinen määritelmä ”Köyhä maa” perustuu bruttokansantuotteiden vertailevaan 

tarkasteluun. Toisaalta köyhyyttä voidaan mitata hyvin eri tavoin, eikä rahallinen köy-

hyys aina tarkoita kehittymättömyyttä. (Koponen ym. 2007, 35–40.) 

 

Yksinkertaisin, ja edelleen käytetyin, on määritelmä, jonka mukaan ”kehitysmaa on 

maa, joka saa kehitysapua” (Koponen ym. 2007, 41). Kehitysmaiksi luetaan siis maat, 

jotka saavat viralliseksi kehitysavuksi laskettavaa OECD:n (Organization of Economic 

Co-operation and Development) kehitysjärjestö DAC:n (Development Assistance 

Committee) organisoimaa virallista kehitysapua ODA:aa (Official Development Assis-

tance). Käytännössä DAC ylläpitää listaa, jossa luetellut maat ovat oikeutettuja saamaan 

kehitysapua. Kehitysapu on usein monenkeskistä, YK:n, IMF:n tai Maailmanpankin 

kehitysapua tai kahden keskeistä, suoraan maiden välistä kehitysapua. (Koponen ym. 

2007, 40–43.) 

 

Joka tapauksessa kehitysmaan määritelmää on käytetty yleisesti kehitysmaajournalismin 

pohjana. Muun muassa Jenni Leukumaavaara (2008, 8) käsittää kehitysmaajournalismin 

näin: 

 

Yleisesti määriteltynä ymmärrän kehitysmaajournalismin journalismiksi, joka käsittelee kehitys-

maita.  

 

Samuel Raunio (2006) näin: 

 

Yleisesti kehitysmaita käsittelevät artikkelit ja ohjelmat. Sisällöllisesti tai laadullisesti tuotoksia ei 

arvotettu kehitysmaauutisointiin kuuluviksi tai siihen kuulumattomiksi, vaan kaikki kehitysmaita 

tai kehitysyhteistyötä käsittelevät jutut ja ohjelmat määriteltiin kehitysmaauutisoinniksi. 

 

Kehitysmaajournalismi määritellään yleisesti siis maantieteellisestä näkökulmasta jour-

nalismiksi, joka käsittelee jotain tiettyä maata tai maita, kehitysmaata tai -maita. (Mm. 

Johansson 2007; Mäkilä 2002; Palosuo 2000.) 
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2.2.2 Kehitysmaan käsitteen kritiikkiä 

Akateemisessa yhteiskuntatutkimuksessa varsinaista kehitysmaan käsitettä on kritisoitu 

siitä, että se näkee maailman edelleen maantieteellisesti kahtiajakautuneena kehittynei-

siin ja kehittymättömiin maihin eli niihin, joita kehitetään ja niihin, jotka kehittävät. Li-

säksi kritiikin mukaan kehitysmaat itsessään ovat jo nyt niin eriytyneitä, ettei kehitys-

mailla ole enää mitään yhteistä nimittäjää. (Koponen ym. 2007, 12.) 

 

On tärkeää myös huomata, että monet niistä kehitysongelmista, jotka nähtiin kehitys-

maille ominaisiksi, ovat globalisaation myötä levinneet ympäri maailmaa. Lisäksi monet 

niistä yhteiskunnallisista toimista, joiden piirissä kehitysmaiden ongelmat ja konfliktit 

ilmenevät, kuten talous, ympäristö ja ihmisoikeudet, ovat itsessään globaaleja, esimer-

kiksi ilmastonmuutos, ympäristön saastuminen, raaka-aine- ja rahoitusmarkkinoiden 

toiminta ja ulkomaiset suorat investoinnit. 

 

Juuri tästä näkökulmasta muun muassa Mari Maasilta on kirjoittanut kehitysmaajourna-

lismista kriittisesti. Hänen mukaansa kehitysmaajournalismin käsite pitäisi muotoilla 

uudelleen tai vielä mieluummin kokonaan hylätä (2001a). 

 

1. Kehitysmaajournalismi nimitys kantaa mukanaan ajatusta maailman kahtiajakautumisesta, ja-

koon teollisuusmaihin ja kehitysmaihin tai kehitysmaihin ja muihin. 

2. Sana 'kehitysmaa' sisältää niin paljon negatiivisia, pitkän historian aikana muotoutuneita kon-

notaatioita, että en usko, että sellaisen otsikon alla kannattaa enää saada muutosta aikaan. Siitä pi-

täisi luopua kokonaan. (Maasilta 2001a.) 

 

Maasilta näkee, että tärkeämpää olisi tuoda esiin niitä globaaleja linkityksiä, jotka ilme-

nevät ympäri maailmaa. 

 

Jos puhuttaisiin globaalista eli maapalloistuvasta journalismista, olisi helpompi tuoda esiin ne yh-

teydet, kytkennät ja verkostot, joita maapallon eri osien välillä nykyisin oikeasti on olemassa. Sil-

loin puhuttaisiin esimerkiksi sellaisista asioista kuin ihmisten liikkumisesta paikasta toiseen: ei 

pelkästään 'pakolaistulvista' etelän kehitysmaista rikkaaseen pohjoiseen, vaan myös siitä ekspert-

tien ja konsulttien liikkeestä, jota tapahtuu pohjoisesta etelään. (Maasilta 2001a.) 
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Akateemisessa tutkimuksessa käytetään yleisemmin anglosaksisesta maailmasta tullutta 

nimitystä Development Studies eli kehitystutkimus, vaikka suomen kielellä tutkimusala on 

edelleen virallisesti kehitysmaatutkimus. Tätä perusteellaan tutkimuksen piirissä muun 

muassa sillä, että kehityksen ongelmat ovat selkeimmillään niin sanotuissa kehitysmais-

sa, ja toiseksi sillä, että kehitysmaiksi nimitettävillä maailman mailla on oma yhteiskun-

takehityksen dynamiikkansa (Koponen ym. 2007, 12). 

 

2.2.3 Kehityksen käsite journalismiin 

Haluan opinnäytetyössäni pohtia sitä, voisiko kehitysmaajournalismista siirtyä koko-

naan käyttämään kehitysjournalismi-nimitystä. Voimme kai tunnistaa sellaisen journa-

lismin genren, joka pyrkii tarkastelemaan globaalissa mittakaavassa ilmeneviä, muun 

muassa köyhyyden, nälänhädän, poliittisten konfliktien aiheuttamia yhteiskunnallisia 

ongelmia, mutta tarvitseeko tällaisen journalismin käsitteen sisältää maantieteellinen 

viittaus? Akateemisessa tutkimuksessahan kehityksen käsite ei sisällä maantieteellistä 

osaa. 

 

Tätä kehityksen käsitettä pyritään avaamaan mahdollisimman hyvin kirjassa Kehitysmaa-

tutkimus – johdatus perusteisiin (Koponen ym. 2007). Kirjassa todetaan (s.50), että ”kehi-

tykselle voidaan antaa monia merkityksiä, ja on vaikeaa tai jopa mahdotonta löytää 

yleispäteviä kehityksen kriteerejä, joilla näitä merkityksiä voitaisiin arvioida”. 

 

Teoksen mukaan kehityksen käsite rakentuu kolmesta perusulottuvuudesta. 

 

 Kehitys päämääränä 

 Kehitys empiirisenä yhteiskunnallisena prosessina 

 Kehitys interventiona 

 

Ensimmäinen viittaa kehitykseen ihanteellisena yhteiskunnallisena tilana, johon tähdä-

tään. Se on arvolatautunein kehityksen ulottuvuus, jonka arvolataus on myönteinen. 

Toinen ulottuvuus tarkastelee kehitystä historiallisena yhteiskunnallisena muutoksena, 

jota voidaan yhteiskuntatieteiden keinoin tutkia. Kolmas ulottuvuus viittaa kehitykseen 



 

11 

 

tietoisena, hyvää tarkoittavana ja järkiperustein suunniteltavissa olevana toimintana. 

(Koponen ym. 2007, 50–51.) 

 

Tästä ulottuvuuksien symbioosista syntyy moderni kehityksen käsite, jota niin kehityksen toimi-

jat kuin heidän toimiensa tarkastelijat ja kriitikotkin käyttävät. Modernin kehityksen käsite uskoo 

ja lupaa, että kun yhteiskunnan kehitysongelmiin puututaan hyvää tarkoittaen ja rationaalisesti 

suunnitellen, päästään ideaalisena pidettyyn kehitykseen. (Koponen ym. 2007, 59.) 

 

Kuten todettua, kehityksen käsite ei tutkimuksessakaan perustu mihinkään maantieteel-

liseen kontekstiin, vaan yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen, jossa pyrkimyksenä on 

päästä ideaaliin tilaan. 

 

Journalismi, joka toimii kehityksen tematiikan ympärillä, voidaan siis nähdä edellisen 

määritelmän sisällä pelaavana toimijana – ehkä kehityksen tarkastelijana ja tutkijana. Ja 

koska kehityksen käsite koskee kaikenlaista yhteiskunnallista muutosta, ei journalismin 

piirissä ole millään tavalla perusteltua käyttää kehitysmaajournalismin käsitettä. Jo en-

nen globalisaatiota kehitystoimet ja niiden aiheuttamat ongelmat maailman rikkaimpien 

ja köyhimpien välillä ovat olleet lähtökohtaisesti irrallisia maantieteellisistä konteksteista 

ja asettuneet laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Toisin sanoen, journalismi, 

jossa käsitellään ja on käsitelty kehitysmaiden asioita, on ollut samalla myös kotimaan, 

ulkomaiden, talouden, politiikan ja kulttuurin journalismia. 

 

Miksi kehitysmaajournalismin sijasta emme voisi käyttää kehitysjournalismia tai globaa-

lijournalismia? Tällainen journalismin genre olisi useita yhteiskunnallisia tasoja läpäisevä 

genre. Sen tarkoituksena olisi tarkastella kaikkia kehityksen toimia ja toimijoita sekä 

niitä ongelmia ja onnistumisia, jotka paljastuvat kun yhteiskuntia pyritään kehittämään 

tarkoituksenmukaisesti kohden jotain parempaa tilaa, oli kyseessä sitten YK:n Inhimilli-

sen kehityksen indeksin pohjalta tai OECD:n kehitysapusaajien listalta löytyvä maa tai 

maailman rikkaimpiin lukeutuva maa. Kukin näistä maista pyrkii ratkaisemaan kehitys-

ongelmia kehittämällä itseään ja globaalia maailmaa. 

 

Olen Mari Maasillan kanssa samaa mieltä siitä, että kehitysmaajournalismista on siirryt-

tävä puhumaan kehitysjournalismista tai globaalijournalismista. En kuitenkaan haluaisi 
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hylätä kokonaan kehitysjournalismin käsitettä, kuten Maasilta ehdottaa. Kehitysmaiden 

sijasta olisi tärkeämpää tarkastella journalismin keinoin niitä yhteiskunnallisia ”kehitys-

toimia”, joilla koko globaalia maailmaa pyritään kehittämään kohden jotain parempaa 

tilaa. Kaikki maailman maat kehittävät itseään samalla kuin ne kehittävät toisiaan ja 

myös pyrkivät löytämään ratkaisuja globaalisti ilmeneviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. 

Se, että kehitysongelmat näkyvät kärjistyneimmillään niin kutsutuiden kehitysmaiden 

yhteiskunnissa, ei vielä oikeuta rajaamaan yhtä journalismin genreä näiden maiden mu-

kaan. 

 

2.3 Esimerkki kehitysjournalistisesta aikakauslehdestä: Maailman Kuvalehti 

Suomalaisia, kehityskysymyksiä käsitteleviä aikakauslehtimuotoisia julkaisuja on lukui-

sia, mutta lähes kaikki niistä ovat joko määritelmällisesti järjestölehtiä tai aikakauslehtiä, 

jotka julkaisevat kehityskysymyksiä käsitteleviä artikkeleita silloin tällöin. 

 

Kokonaan kehityskysymyksiin erikoistuneita aikakauslehtiä on muutamia, mutta niitä ei 

voi pitää määritelmällisesti journalistisina. Muun muassa Ulkoasianministeriön kehitys-

viestintä julkaisee ilmaiseksi jaettavaa Kehitys–Utveckling -lehteä ja järjestöistä muun 

muassa Plan Suomi omaa MaailmanKuva-lehteä ja Suomen Pakolaisapu Pakolainen-

lehteä. Kuitenkin kaikki edellä mainituista sisältävät pääosin materiaalia, joka käsittelee 

kustantajansa toteuttamaa kehitysyhteistyötä, ja niitä voi siksi pitää lähtökohtaisesti jär-

jestölehtien genreen kuuluvana. Yksi lehti on poikkeus tässä genressä, Maailman Kuva-

lehti. 

 

Maailman Kuvalehti on globaaleihin kysymyksiin erikoistunut aikakauslehti. Sen aihei-

siin kuuluvat kehityspolitiikka, ihmisoikeudet, ympäristö ja kulttuurit. (Maailman Kuva-

lehti 2013.) 

 

Vaikka Maailman Kuvalehteä julkaisee kehitysyhteistyöjärjestöjen katto-organisaatio 

Kepa eli Kehitysyhteistyön palvelukeskus, ja lehti saa rahoitusta Ulkoministeriön kehi-

tysyhteistyövaroista, toteuttaa lehti journalistista vapautta Kepan tiimityönjaon erikois-

klausuulilla. 
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Kun Kepassa tehdään tiimisopimuksia, joissa määritellään organisaatiossa jokaisen tiimin tehtä-

vä, on meillä erikoisklausuuli, jossa viitataan journalistiseen vapauteen. Joskus olen törmännyt 

siihen, että korkeammilta tasoilta tulee kevyttä painostusta ja raskaampaankin vihjailua siitä, mis-

tä juttu pitäisi tehdä. En kuitenkaan itse tunnista sellaista, että painostus vaikuttaisi, enkä arkipäi-

vän työssäni törmää siihen. (Lehdonmäki, I. 22.11.2012.) 

 

Ilkka Lehdonmäen mukaan Maailman Kuvalehti määrittelee itsensä aikakauslehtigen-

reen, ja vielä tarkemmin kuvalehtien joukkoon. Visuaalisuuteen keskittymisen taustalla 

on pyrkimys tuoda muuten kaukaiselta tuntuva globaali arki lähemmäksi lukijaa niin, 

että lukija pysyy lehden parissa kiinnostuneena. (Lehdonmäki, I. 22.11.2012.) 

 

Lehdonmäki ei näe lehden tekevän kehitysmaajournalismia siinä merkityksessä kuin 

kehitysmaajournalismi määrittyy maantieteellisesti kehitysmaina pidettyjen maiden pii-

riin. Maailman Kuvalehti kuitenkin pyrkii löytämään kehittyneiden ja kehittyvien maa-

ilman alueiden väliltä rajapintoja. 

 

Mielestäni journalismin perusidea on sama, jos tehdään vähänkin uutis- tai taustoittavaa lehteä. 

Vielä 80-luvulla puhuttiin kehitysmaajournalismista. Kyllähän se silloin oli enemmän sitä, että 

katsottiin maata ja jotain aluetta, ja yhä vieläkin käydään sellaista keskustelua meillä, että onko 

joku juttutarjous sopiva meidän maagenreen. Mutta keskustelua käydään entistä vähemmän, 

koska loppujen lopuksi, kun tuotiin vuonna 2004 lehteen ajatus monikulttuurisesta Euroopasta, 

piti se sisällään myös ajatuksen monikulttuurisesta maailmasta. Monikulttuurinen Eurooppa -

käsitteellä tuodaan mukaan muuttoliike. Kyllä siinä pitää olla etelä–pohjoinen-jako, kehittyvän ja 

kehittymättömän maan rajapinta. Esimerkiksi työperäinen muutto EU:n itärajan itäpuolelta on 

osa kehityksen ongelmia: se on myös maan sisäinen ongelma, miten kehitys jakautuu. Onhan se 

vähän keinotekoista jos rajataan niin, että tämä on perinteinen kehitysmaa ja sijaitsee Afrikassa, 

ja ei Afrikassakaan ole ihan selkeitä kehitysmaita. (Lehdonmäki, I. 22.11.2012.) 

 

Maailman Kuvalehti on hakenut paikkaansa aikakauslehtien genressä. 2000-luvun alus-

sa lehti nähtiin enemmänkin järjestölehtenä, ja vuosikymmenen puolivälissä erikoisai-

kakauslehtenä. (Lehdonmäki, I. 22.11.2012.) 

 

Muutaman vuoden takaisessa strategiassa lehti teki Lehdonmäen johdolla täyskäännök-

sen ja otti tavoitteekseen asemoida itsensä yleisaikakauslehdeksi. Tähän on syynä se, 

että lukijakunta on monipuolista. Lehden lukijakuntaan kuuluu lukijoita aina Kepan 

alaisten järjestöjen kehitysyhteistyöstä kiinnostuneista työntekijöistä esimerkiksi matkai-
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lulehti Mondon lukijoihin. Lehdonmäen mukaan lehteä ei ole kuitenkaan puhtaasti 

suunnattu kenellekään. Lehden jututkin ovat lähtökohtaistesti yleisaikakauslehdistä tut-

tuja juttutyyppejä. (Lehdonmäki, I. 22.11.2012.) 

 

Maailman Kuvalehteä pyritään rahoittamaan kolmikantamallin mukaan, jossa lehden 

tilausmaksu kattaisi printtilehden fyysisen tuottamisen, visualisoinnin sekä jakelun, ke-

hitysyhteistyövarat sisällön eli juttujen tekemisen ja mainostulot markkinoinnin. Kol-

mikantarahoitus ei kuitenkaan ole vielä toiminut täysin edellä esitetyllä tavalla, vaan 

markkinointiin on tarvittu lisärahoitusta Kepalta. (Lehdonmäki, I. 22.11.2012.) 

 

Vaikka journalistisesta näkökulmasta lehti voisi periaatteessa toimia omana riippumat-

tomana julkaisunaan, ei se Lehdomäen mukaan ole mahdollista rahoitussyistä. (Leh-

donmäki, I. 22.11.2012.) 

 

3 Kimppu-lehden synty 

Vaihtoehtoinen aloituslause onttiin: Seuraavassa tarkastelen sitä, miten kaaoksesta syntyy aika-

kauslehti? (Viimeinen merkintä Kimppu-päiväkirjaan 9.4.2013.) 

 

Tässä osassa käyn läpi Kimppu-lehden synnyn eri vaiheet aina vuoden 2013 numeron 

päätoimittajien valinnasta lehden painopäivään. Dokumentoinnin tukena on tutkimus-

päiväkirja, johon on kirjattu teon aikana syntyneitä ajatuksia ja pohdinnan aiheita. 

 

Kuten mainittua, Kimppu-lehteä voi pitää journalistisena aikakauslehtenä. Lehden te-

koon liittyy kuitenkin useita omalaatuisuuksia, jotka on pakko huomioida lehteä tehtä-

essä. 

 

Ensinnäkin Kimpulla ei ole konseptia, ei pysyvää visuaalista ilmettä eikä juttupaikkoja 

saati vakituista sivumäärää. Nämä kaikki suunnitellaan alusta asti uusiksi. Toiseksi, ai-

noat lehden tekemisen raamit mainitaan hankkeen VKK-tukihakemuksessa (liite 2). 

Näitä annettuja raameja ovat budjetti, kehityskysymysten käsittely, kohderyhmä, vapaa-

ehtoistyönä tuotettava sisältö sekä aikataulu. Hankkeen budjetti koostuu vapaaehtois-

työlle lasketusta rahallisesta summasta, kustantaja HYY:n omarahoituksesta (vuonna 
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2013 se oli 500 euroa) sekä UM:n tuesta (vuonna 2013 haettu ja saatu määrä 11 800 

euroa). 

 

Kolmanneksi, kohderyhmä koostuu pääosin Helsingin yliopiston 1.–3. vuosikurssien 

opiskelijoista ja Kehy-valiokunnan muista sidosryhmistä. Aikatauluna toimii yksivuoti-

nen hankesykli, hakemus, tuotanto, raportointi. Vapaaehtoistyön vaatimus näkyy sisäl-

lön tuottamisessa: kirjoittajina toimivat hankkeen kohderyhmän opiskelijat tai vasta-

valmistuneet, joilta ei vaadita lähtökohtaisesti journalistista kokemusta. Palkallisia työn-

tekijöitä ovat päätoimittaja tai päätoimittajat sekä taittaja. 

 

Neljänneksi, vuoden 2013 hankkeessa päätettiin panostaa aikaisempaa enemmän leh-

den journalistisuuteen ja visuaalisuuteen valitsemalla lehdelle kaksi päätoimittajaa. Näil-

lä tähdättiin koko hankkeen vaikuttavuuden kasvattamiseen. 

 

Tarkastelen seuraavassa Kimpun tekemistä paitsi yleisellä tasolla myös omasta näkö-

kulmastani, avoimesti ja itsekriittisesti. Ja koska vuoden 2013 Kimpusta yritettiin koko 

toimitustiimin voimin tehdä aikaisempaa journalistisempi ja visuaalisempi, keskityn ku-

vauksessani erityisesti näihin tavoitteisiin. 

 

3.1 Päätoimittajahaku 

Hankemaisuuden takia Kimpun ydintiimi vaihtuu käytännössä vuosittain, tosin joskus 

päätoimittaja ja taittaja pysyvät toimessaan kahden tai joskus kolmenkin numeron ajan. 

Kunkin keväällä ilmestyvän numeron päätoimittaja valitaan yliopiston sisäisellä, sähkö-

postilistalle laitetulla hakemuksella syksyisin ja vain vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2013 

numeron päätoimittajahaku suoritettiin syys-lokakuun vaihteessa 2013. Toimeen haki 

vain kaksi henkilöä: minun lisäkseni edellisvuoden päätoimittaja Suvi Lindgren. Helsin-

gin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunta päätti valita kummankin 

hakijan jaettuun päätoimittajan tehtävään, ensimmäistä kertaa lehden historiassa. 

 

Kimpun synnyn ensimmäinen vaihe koostui pääosin kahden päätoimittajan palavereis-

ta, joissa hahmoteltiin hankkeen ja tulevan lehden suuria linjoja. Syksyllä 2012 palave-
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rimme olivat Skypen välityksellä pidettyjä etäpalavereita Suvi Lindgrenin Ruotsissa vie-

tetyn opiskelijavaihdon takia. 

 

3.2 Teeman valinta 

Ensimmäisessä päätoimittajien etäpalaverissa syyskuun lopulla päätimme luonnollisesti 

tulevan lehden tärkeimmän asian: teeman. 

 

Olimme yksimielisiä siitä, että tulevan lehden teema voisi olla liikkuvuus, joka tarkentui 

keskustelun aikana ihmisten globaaliksi liikkuvuudeksi. Valintamme taustalla oli se aja-

tus, että teema on ajankohtainen monessakin mielessä. Se on noussut pinnalle 2000-

luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä osin poliittisen ja arkipäiväisen maahanmuutto-

keskustelun, EU:n laajenemispolitiikan, ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoi-

den lukukausimaksukeskustelun myötä. Olennaista valinnassa oli myös se, että Kimppu 

pyrkii käsittelemään globaaleja kehityskysymyksiä sen sijaan, että se keskittyisi maantie-

teellisesti määriteltyjen kehitysmaiden kysymyksiin. Ihmisten globaali liikkuvuus tuntui 

juuri oikealta teemalta. 

 

Lisäksi teeman valintaan vaikuttivat Kimpun muutamien aikaisempien lehtien teemat 

(Ihmisoikeudet 2012, Väestönkasvu 2011, Marginalisoidut ihmiset 2/2010, Nälkä 

1/2010, Kulttuuriset yhteentörmäykset 2009). Teemaksi halusimme jonkin selkeän ke-

hityskeskustelun osa-alueen. Muita vaihtoehtoja teemaksi olivat muun muassa suku-

puolten tasa-arvo ja ympäristö. 

 

3.3 Hankehakemuksen tekeminen 

Kimpun syksy koostui alustavan ideoinnin lisäksi Ulkoministeriön kehitysviestintä ja -

kasvatushankkeille myöntämän tuen hakemisesta (jatkossa VKK). Hakemusta täytim-

me Skype-palavereiden välityksellä edellisvuoden hakemuksen pohjalta.  

 

VKK-tuki on määrärahaa, jota Ulkoministeriö myöntää vuosittain yksivuotisena tukena 

kotimaisille kehitysyhteistyöviestintähankkeille ja kaksivuotisena tukena kehityskasva-

tushankkeille. Haku on keväisin. (Ulkoasianministeriö 2012.) 
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Kimpulle VKK on tärkeä rahoituslähde, sillä yli 10 000 eurossa vuosien saatossa liik-

kunut avustusmäärä mahdollistaa fyysisen lehden paino- ja jakelukustannukset. Ilman 

tukea Kimpusta tehtäisiin pelkkä digiversio. Kimppu postitetaan kaikille Helsingin yli-

opistolla kirjoilla oleville 1.-3. vuosikurssien opiskelijoille kotiosoitteeseen. Tukea haet-

tiin edellisvuosien tapaan myös päätoimittajien ja taittajan palkkioille sekä julkaisutilai-

suuden ja pakollisen hanketilintarkastuksen kustannuksille. 

 

Viime vuoden hakemuksesta käytimme hyväksi yleistiedot hankkeen kuvauksesta, selvi-

tyksen hankkeen ja erityisesti sen tavoitteiden suhteesta Suomen viralliseen kehityspo-

liittiseen linjaukseen sekä edellisen vuoden budjettitiedot, jotka päivitettiin vastaamaan 

päätoimittajien arvioita tämän vuoden hankekustannuksista. 

 

Uusina tietoina hakemukseen kirjasimme päätoimittajien tiedot, tulevan lehden teeman 

ja teeman sekä lehden alustavien, päätoimittajien keskusteluissa esiinnousseiden jut-

tuideoiden suhteet Suomen viralliseen kehityspoliittiseen linjaukseen. Uusina hankkeen 

vaikuttavuustekijöinä ilmoitimme lehdelle perustetun blogisivun ja digiversion tekemi-

sen. Hankkeen kehittämissuunnitelmiin listattiin sekä tämä opinnäytetyö että uuden, 

entistä tehokkaamman palautejärjestelmän tekeminen, jolla lehden lukijapalautteita py-

rittäisiin keräämään enemmän ja laajemmin. Näistä jälkimmäinen, eli palautejärjestelmä, 

jäi lopulta toteutumatta aikataulullisista syistä. 

 

Kehittämissuunnitelmien kirjaamisen taustalla oli Kepan VKK-infotilaisuudessa syys-

lokakuun vaihteessa esille tullut vinkki, että UM ottaa useana vuonna rahoitusta saavien 

hankkeiden osalta huomioon myös hankkeiden kehittämissuunnitelmat. Kirjoitta-

mamme hakemus käväisi hyväksyttävänä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan halli-

tuksessa, jossa hankkeelle vahvistettiin 500 euron suuruinen omarahoitus (UM:n vaatii 

hankkeille omarahoituspohjan, joskin ilman vaatimuksia sen suuruudesta).  

 

HYY:n hyväksymä hakemus vietiin HYY:n hallituksen toimesta Ulkoasianministeriölle 

määräaikaan mennessä. Päätöksiä UM lupaili helmikuun alkuun mennessä. 

 



 

18 

 

3.4 Toimitustiimin muodostuminen 

Päätoimittajahaun ja hankehakemuksen valmistumisen jälkeen käynnistimme haut leh-

den avustajille, kirjoittajille, taittajalle sekä toimitussihteerille. Avustajahaku päätettiin 

avata heti Helsingin yliopiston kehitysyhteistyöviikon (8.–14.10.2012) jälkeen, jolloin 

koimme, että kehityskysymykset olivat yliopistolla juuri ajankohtaisimmillaan, mikä 

puolestaan saattaisi heijastua kirjoittajahakemusten määrään. 

 

Haku tapahtui käytännössä yliopistoilla käytössä olevien sähköpostilistojen, Facebookin 

sekä Kimpun blogin kautta. Yhdellä viestillä haettiin kaikkia avoimina olevia tehtäviä 

(Liite 3). Hakemus laitettiin liikkeelle kaikkiin kanaviin 16.10.2013, eli kaksi päivää Ke-

hitysyhteistyöviikon päättymisen jälkeen ja haku tehtäviin kesti aina 2.11. saakka. 

 

Hakemuksia tuli meille kaiken kaikkiaan sähköpostin välityksellä 18 kappaletta ja Face-

bookin välityksellä kaksi. Näistä kirjoittajaksi haki 11, toimitussihteeriksi 4 ja taittajaksi 

5 henkilöä. 

 

Taittajahakemusten osalta tärkeänä pidimme paitsi tuoreelta tuntuvaa visuaalista osaa-

mista myös aikakauslehtitaiton kokemusta. Näiden perusteella valitsimme taittajaksi 

Martina Babisovan, joka opiskelee graafista suunnittelua Aalto-yliopistossa ja on ollut 

harjoittelussa muun muassa Basso-lehdessä, jonka visuaalisuudesta pidimme. Babisova 

vaikutti myös taittajalta, jolla olisi hieman muita hakijoita enemmän aikaa laitettavaksi 

Kimpun suunnitteluun ja taittoon. Tämä oli tärkeää siksi, että Kimppu käytännössä 

suunnitellaan alusta alkaen uudelleen kunkin numeron osalta sekä siksi, että tulevassa 

Kimpussa halusimme panostaa paljon enemmän visuaaliseen ilmeeseen. 

 

Toimitussihteerihakemuksista seuloimme hakijat, jotka vaikuttivat paitsi innokkaimmil-

ta myös suomen ja englannin kielien kielioppisääntöjen parhaimmilta asiantuntijoilta. 

Toimitussihteeriksi valitsimme kulttuurimaantieteen maisteriopiskelija Heini Kekin, 

joka oli innokas myös itse kirjoittamaan lehteen oman juttuideansa pohjalta. 

 

Kirjoittajahakijoiden kirjoitusosaamisen lisäksi valintoihimme vaikuttivat juttuidean 

toteutettavuus, kirjoittajan äidinkieli sekä juttuidean suhde lehden teemaan sekä toisiin 
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juttuideoihin. Pyrkimyksenämme oli rakentaa jutut globaalin liikkuvuuden teeman mu-

kaisesti, ottamalla huomioon mahdollisimman monta liikkuvuuden muotoa sekä liikku-

vuuden globaalin ulottuvuuden. 

 

Kimppuun valittiin kirjoittaja-avustajiksi seuraavat henkilöt. Suluissa on myös kirjoitta-

jan juttuidea. 

 

- Tuuli Annus (Taustoittava artikkeli virolaisesta maastamuutosta) 

Adele Couavoux (Turvapaikanhakijoiden tulkkina toimivien tulkkien paljastuk-

sia) 

- Maya Sana ja Mariko Sato (Ilmiöjuttu globaalista kiertomuutosta) 

- Antti Vainionpää (Historiallinen, tiivistetty katsaus muuttoliikkeistä) 

- Mikaela Remes (Tuplahenkilöhaastattelu, jossa kaksi globaalin liikkuvuuden asi-

antuntijaa keskustelee ja kommentoi kahdeksaa eri väittämää) 

- Heini Kekki (Juttu Suomessa opiskelevasta pienestä nepalilaisyhteisöstä) 

- Tiina Juvonen (Reportaasi Ugandassa olevasta intialaisvähemmistöstä) 

- Sheena Miller (Pohdiskelevampi kolumni yliopistojen englanninkielisestä ope-

tuksesta sekä kevyempi juttu kummallisista lakipykälistä) 

 

3.5 Juttujen ideointi, suunnittelu ja toteutuksen päättäminen 

Ensimmäinen avustajatapaaminen ja juttuideoiden hiomistilaisuus pidettiin 20. marras-

kuuta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Uudella ylioppilastalolla. Toinen 

päätoimittaja Suvi Lindgren oli tuolloin vielä vaihdossa Ruotsin Lundissa, eikä paikalle 

päässyt myöskään toimitussihteeri Heini Kekki. Vedin tilaisuuden läpi siis yksin, salaa-

tinteosta ja patonkien paistamisesta lähtien. 

 

Tilaisuudessa käytiin läpi lyhyesti Kimppu-lehden historiaa, tulevan lehden teemaa, 

alustavaa aikataulua ja lopuksi kunkin kirjoittajan juttuideoita. Osalla juttuideat olivat jo 

selkeitä, osa oli valmis tarttumaan myös yhteisesti esiin nousseisiin juttuideoihin. 

 

Ideoista keskusteltiin yhteisesti ja niitä pyrittiin saamaan mahdollisimman selkeiksi jo 

tilaisuudessa. Kävin avustajien kanssa läpi hyvän juttusuunnitelman tekemistä hyvästä 
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ideasta tekemäni juttusuunnitelmapohjan avulla. Tilaisuudessa keskusteltiin aiheesta, 

näkökulmasta ja siitä, kuka tai mikä lähde saa oikeuden päästä jutussa ääneen, joko 

henkilö- tai tekstilähteenä. Henkilölähteiden käyttö on aikaisemmissa Kimpuissa ollut 

hyvin vähäistä, ja jutut ovat olleet enemmänkin kirjoittajien oman asiantuntemuksen tai 

tutkimusaineiston varaan rakennettuja juttuja. Elävien henkilölähteiden käyttö oli osa 

lehden uutta journalistisempaa tavoitetta. 

 

Kukin avustaja sai kotitehtäväkseen täyttää juttusuunnitelmalomake, josta kävisi ilmi 

aihe, näkökulma, aikataulu, haastateltavat tai muut lähteet, pituus sekä kuvitustarve. 

 

Avustajat ihmettelivät, miksi ja mihin henkilöhaastateltavia oikeastaan tarvitaan? Eikös Kimppu 

ollutkaan lehti, jossa opiskelijat saavat kirjoittaa asiantuntijoina omista aiheistaan. Opiskelijoiden 

– joista osa ei ollut aikaisemmin kirjoittanut lehteen – kysymykset olivat itse asiassa pysäyttäviä, 

laittoivat miettimään peruskysymyksiä siitä, miksi haastatellaan ja keitä, vaikka sama tieto ja asi-

antuntemus olisi jo omassa päässä. Miten oikeastaan haastateltavia perustellaan lehtijutussa, jossa 

kirjoittaja voisi olla samantasoinen asiantuntija aiheesta? Vastasin kirjoittajille, että se palvelee lu-

kijaa, joka ei välttämättä pysty täysin luottamaan kirjoittajaan, vaan tarvitsee muita ääniä vahvis-

tamaan tai kritisoimaan juttujen faktoja tai näkökulmia.  Joka tapauksessa, kirjoittaminen, näkö-

kulma-ajattelu ja aiheet tuntuivat olevan hallussa kaikilla, mutta se, minkälainen on ”oikeaoppi-

nen” lehtijuttu haastateltavineen tai lähteineen tuntui vaikeammalta. (Ote Kimppu-päiväkirjasta) 

 

Viikkoa myöhemmin juttusuunnitelmat kilahtivat minulle ja Suville sähköpostitse. Osa 

niistä oli hyvinkin valmiita, osan kanssa meidän piti vielä pohdiskella näkökulmaa, raja-

usta ja hyviä haastateltavia. 

 

Aikataulusta avustajien kanssa sovimme niin, että päätoimittajat kommentoivat keske-

nään juttusuunnitelmia, kirjoittavat tarkentavia ohjeita ja palauttavat ne avustajille en-

nen joulua. Loman ajan avustajat saivat viedä omia juttujaan eteenpäin siltä osin kuin 

pystyivät niin, että pääsevät kirjoitustyön kimppuun loman jälkeen. Tarkempia aikatau-

luja ei tässä vaiheessa haluttu kirjoittajille vielä antaa, sillä tästä ei vielä ollut ehditty kes-

kustella edes ydintoimituksen kesken. 
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3.6 Ydintoimitustiimin tehtävienjako ja avauspalaverin antia 

Ydintoimituksen, päätoimittajien, toimitussihteerin ja taittajan, yhteistyö lähti käyntiin 

hieman hajanaisesti. Toinen päätoimittaja oli tammikuun puoliväliin saakka vaihdossa 

Ruotsissa, joten tapasin taittajan ja toimitussihteerin erikseen jo ennen joululomaa ja 

kävimme läpi osin samoja asioita kuin kirjoittaja-avustajien kanssa. Kimpun tausta oli 

päätoimittajien mielestä tärkeä kertoa kummallekin siksi, että opiskelijatekoisuus, rahoi-

tus ja aikataulu olivat tärkeitä ymmärtää jo ennen varsinaisen työn aloittamista. Omalta 

osalta halusin keskustella kummankin kanssa siitä, että tänä vuonna Kimpusta on tar-

koitus tehdä journalistisempi, visuaalisempi, hiotumpi ja aikakauslehtimäisempi kuin 

aikaisempina vuosina. 

 

Tapasin taittaja Martinan ennen joulua kahdesti. Ensimmäisellä tapaamiskerralla pu-

huimme Kimpusta, lehden historiasta ja aikaisempien numeroiden teemoista ja jutuista, 

ja ajatuksiamme aikakauslehtien visuaalisuudesta. Puhuimme myös rahoituksesta, sillä 

taittajan palkkio tulisi riippumaan siitä, miten UM:n kehitysviestintätuen kanssa kävisi. 

Taittajahakemuksessa palkkioksi oli merkitty 500–800 euroa, joista 800 euroa makset-

taisiin siis mikäli UM myöntää hankkeelle täyden haetun tuen 11 800. 

 

Taittajatapaamisessa tutkittiin aikaisempien vuosien Kimppuja ja pohdittiin, miten 

Kimpusta olisi mahdollista saada vieläkin aikakauslehtimäisempi ja lukijalle kiinnosta-

vampi. Toisaalta sovimme myös, ettei Kimppu saa näyttää miltään olemassa olevalta 

aikakauslehdeltä vaan yritämme tehdä lehdestä omaperäisemmän ja ainutlaatuisemman 

kuin aikaisempina vuosina. 

 

Taittajapalaverissa sovittiin myös, kuten päätoimittajat olivat jo ensimmäisessä palave-

rissaan sopineet, että otan päävastuun lehden ulkoasusta ja olen aktiivisemmin yhteis-

työssä Martinan kanssa ulkoasun osalta. 

 

Tapasin toimitussihteeriksi valitun Heinin myös ennen joululomaa. Tapaamisessa pu-

huimme jälleen lehden historiasta, rahoituksesta ja aikataulusta sekä toimitussihteerin 

työnkuvasta, joka tulisi muodostumaan juttujen editoinnista, yleisestä ideoinnista sekä 

toimituspalavereihin osallistumisesta. Näiden lisäksi kävimme läpi Heinin omaa jut-
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tuideaa, ja jouduin perustelemaan henkilölähteiden tärkeyttä journalistisessa tekstissä. 

Heini oli ymmärtänyt, että voisi kirjoittaa kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta ko-

konaan omien kokemustensa pohjalta. Yritin jälleen vakuutella, että haastateltavien 

käyttö tekee jutun lukijalle helpommin lähestyttäväksi. Lukija ei välttämättä halua uskoa 

toimittajaa, mutta on valmis ottamaan haastateltavan sanomiset harkintaansa kun ne 

välitetään hänelle objektiivisessa roolissa toimivan kirjoittajan välityksellä. En edelleen-

kään ole varma, osasinko perustella kaikille epäilijöille haastateltavien tai muiden lähtei-

den käytön jutuissa omakohtaisen tekstin sijaan. 

 

Sekavaa. Suvi on Ruotsissa heikon Skype-yhteyden päässä, haastateltavilla vain muutamalla on 

kokemusta journalistisesta tekstistä, kaikilla hieman erilainen kuva Kimpusta lehtenä (että se olisi 

sellainen lehti, jossa opiskelijat kirjoittavat kolumnimaisia juttuja omista tutkimusjutuistaan), toi-

mitussihteeri vaikutti tapaamisessa siltä, ettei ehkä haluaisikaan olla mukana tällaisen lehden teos-

sa. Onkohan tässä sittenkin otettu hieman liian suuri haaste? Että tehtäisiin kunnollinen journa-

listinen yleisaikakauslehti, ilman aikaisempien numeroiden kolumnimaisuutta. (Ote Kimppu-

päiväkirjasta) 

 

Ensimmäinen koko ydintoimituksen yhteinen palaveri pidettiin tammikuun 23. päivä 

Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston ryhmätyöhuoneessa. Tutustumisten jälkeen toinen 

päätoimittajista kertoi, missä tilanteessa lehden teossa mennään. Kimpun hanketukiha-

kemus esiteltiin koko toimitukselle ja alustavasta aikataulusta sovittiin seuraavaa:  

 

1. Juttujen ensimmäisten versioiden palautus helmikuun puoliväliin mennessä 

2. Koko toimituksen kommentit helmikuun aikana 

3. Lopullinen deadline maaliskuun puoliväliin mennessä 

4. Lopullinen editointi maaliskuun aikana 

5. Taittotyö maaliskuun lopun ja huhtikuun alun aikana 

6. Painotalon valinta tukipäätöksen tultua helmi-maaliskuun vaihteessa 

7. Julkaisupäivä huhtikuun puoliväli 

8. Palautteenkeruu huhtikuun lopun ja toukokuun alun aikana 

9. Hankeraportin täyttäminen UM:lle ja tilintarkastus toukokuun aikana. 

10. Kimpun oman Dropbox-tilin teko tiedostojenhallintaa varten asap 
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Tapaamisessa käytiin läpi myös juttuideoita ja kirjoittajia, ja sovittiin, kuka ottaa kenen-

kin kirjoittajan jutun omalle vastuulleen. Tähän kuuluisi yhteydenpito, ideointi, aikatau-

luttaminen, editointi ja juttujen esittely muulle ydintoimitukselle säännöllisesti. Juttujen 

ensimmäisten versioiden deadlineksi sovittiin alustavasti helmikuun kolmas viikko. 

 

Keskustelu haastateltavien tarpeellisuudesta jatkui myös toimitustapaamisessa. Keskus-

telu saattoi kuitenkin olla vain hyvä asia, sillä sen myötä toimitustiimi tiesi, mihin suun-

taan lehden sisältöä oltaisiin viemässä. Tapaamisen antia olivat myös keskustelu kusta-

kin juttuideasta, niiden jako kunkin vastuulle, kuvituksen ideointi ja juttupituuksista 

keskustelu. Selkeitä päätöksiä tehtiin kuitenkin vain juttujen vastuualueiden jaosta. Muu 

keskustelu jätettiin hautumaan seuraavaa tapaamiskertaa varten. 

 

Näin jutut jaettiin. Selvyyden vuoksi juttujen sisältö on kerrottu vain muutamalla sanal-

la. 

 

Felix 

Maya Sana ja Mariko Sato, kiertomuutto 

Tuuli Annus, virolaiset maastamuuttajat 

 

Heini 

Oma juttu, nepalilaisopiskelijat Pohjois-Suomessa 

Tiina Juvonen, Intian ugandalaisvähemmistö 

Antti Vainionpää, muuttoliikkeiden historiaa 

 

Suvi 

Adele Couavoux, tulkit 

Sheena Miller, oudot lait, englannin kieli yliopistoissa 

Mikaela Remes, debatti muuttoliikeväitteistä 

 

Sovimme, että kukin ottaa itse yhteyttä kirjoittajaan ja kertoo ydintoimituksen ajatukset 

jutuista. Myös kuvitusideat kirjattiin ylös, ja kukin sai keskustella niistä kirjoittajien 

kanssa.  
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Kuvitusideoita syntyi ensimmäisessä tapaamisessa muutamia. Antti Vainionpään histo-

riajutun oheen suunniteltiin infografiikkaa muuttoliikkeiden volyymeista ja suunnista 

maailmankartalla. Virolaisista maastamuuttajista kertovaan juttuun ehdotin tekstin rin-

nalla kulkevaa esseististä kuvakokonaisuutta, jossa seurattaisiin täällä Suomessa asuvia 

virolaisia ja heidän arkeaan. Lupasin myös ottaa tämän kuvaesseen tehtäväkseni. 

 

Aloitustapaamisen jälkeen toimitustiimi kokoontui yhteen säännöllisesti ja jatkuvasti 

useammin lehden painopäivän lähestyessä, erityisesti lehden viimeistelyvaiheessa. Juttu-

jen teko, julkaisutilaisuuden organisoiminen ja visuaalisuuden suunnittelu olivat vielä 

itsenäisen työskentelyn vaiheita, kommunikointi tapahtui pääosin sähköpostin välityk-

sellä. 

 

3.7 Tekstit 

Osa teksteistä syntyi helposti, osan kanssa oli enemmän hiottavaa. Käsittelen seuraa-

vaksi hieman tarkemmin minun vastuulleni tulleiden juttujen syntyä ja yleisluontoi-

semmin muiden juttujen syntyä. Haluan keskittyä juttujen teon osalta erityisesti ongel-

miin, joita toimitustiimi kohtasi. 

 

3.7.1 Vastuulleni tulleiden juttujen synty 

Kiertomuutto 

 

Tapasin henkilökohtaisesti Maya Sanan ja Mariko Saton helmikuun alussa sen jälkeen, 

kun he olivat saaneet rauhassa tutustua heille antamaani juttusuunnitelmapalautteeseen. 

Tapaamisessa hahmoteltiin jutun rakennetta ja sopivia haastateltavia. Sovimme, että 

jutusta tulee koko lehden pääjuttu ja pituus määrittyisi siten sen mukaan. Annoin kir-

joittajille vapaat kädet jutun pituuden osalta. Koska kumpikin opiskelija on tehnyt tut-

kimusta kiertomuutosta, halusivat he kirjoittaa valaisevan ja yleistajuisen tekstin aihees-

ta. Sovimme, että oman asiantuntemuksensa tueksi he ottaisivat yleistekstiin mukaan 

ainakin yhden asiantuntijan. Asiantuntijalähteeksi keksimme Kansainvälisen siirtolais-

organisaatio IMO:n, jolla on myös Suomessa edustusta. Jotta jutusta tulisi vieläkin mie-
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lenkiintoisempi, päätimme, että kokonaisuuteen tehtäisiin kolmesta neljään kainalojut-

tua, joissa haastateltaisiin eri motiivien takia kiertomuuttoa harrastavia henkilöitä. Pää-

timme, että näitä motiiveja voisi olla työ, urheiluammattilaisuus ja elämäntapa. Näistä 

sopiva elämäntapamuuttaja ja työperäinen muuttaja löytyivät nopeasti heti palaverissa, 

mutta urheiluammattilaisuuden takia muuttava jäi vielä epäselväksi. Lupasin etsiä sellai-

sen omien kontaktieni kautta toimittajille. 

 

Jatkoimme kiertomuutto-jutun suunnittelua Facebookin välityksellä. Keskusteluissa 

oheistarinoiksi muotoutuivat elämäntapamuuttaja, ammattilaisurheilija (työ) ja politii-

kan perässä muuttanut. Rakkauden perässä muuttaneen jätimme jutusta pois aikataulul-

lisista syistä, sillä jo pelkästään ammattilaisurheilijan löytäminen otti aikansa. Kuvat py-

rittiin saamaan haastateltavilta. Aikataulusta sovimme, että 18. päivään mennessä haas-

tattelut olisi sovittu tai tehty, jolloin jutun kirjoittamiseen jäisi noin puoli kuukautta. 

 

Lopullisen muotonsa juttu sai hiljalleen ja hieman aikataulusta myöhässä. Ensimmäises-

sä versiossa yleisteksti oli käytännössä vain parin suoran IMO:n sitaatin varassa, mutta 

toiseen versioon kirjoittajat lisäsivät palautteen perusteella sitaatteja huomattavasti lisää, 

jolloin juttu rytmittyi paremmin. Kirjoittajat olivat alun perin kirjoittaneet IMO:n lau-

sunnot tekstiin sisään ja merkinneet lähteet jutun loppuun kuten tieteellisissä lehdissä 

on tapana. Kainalojutut olivat ensimmäisessä versiossa haastattelumuotoisia, mutta 

pyysin kirjoittajia muokkaaman nämä kainalojutut minämuotoisiksi teksteiksi toiseen 

versioon. Kummatkin muutokset olivat kaikkien mielestä parannuksia. 

 

Pääjuttu sai taitossa tilaa neljä aukeamaa, mutta jutun merkkimäärä kutistui silti useilla 

tuhansilla merkeillä ja yksi kokonainen kainalojuttu, Suomen roolista kiertomuutossa 

kertova osuus, jäi kokonaan lopullisesta lehdestä pois. Nämä kuitenkin olivat ainoita 

suuria muutoksia jutun lopulliseen versioon. 

 

Virolaiset maastamuuttajat 

 

Tuuli Annus kirjoitti juttunsa englanniksi. Aihe on hänelle tuttu, sillä hän on tehnyt 

graduaan virolaisten representaatiosta ja stereotypioista lähtömaan julkisessa keskuste-
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lussa. Tuulin kanssa emme tavanneet avustajatapaamisen jälkeen, mutta olimme yhtey-

dessä sähköpostilla. 

 

Tuulin jutunteko onnistui ilman ongelmia, mikä osaltaan saattoi johtua siitä, että hän 

on jo tehnyt aiheesta tutkimusta ja hänellä oli hyvät lähteet jo valmiina. Toisaalta myös 

se helpotti jutun tekoa, että jutun sitaatit tulivat kahden virolaistoimittajan sitaatteja 

lukuun ottamatta suoraan nettikeskustelusta. Se, joka jutun kanssa tuotti hankaluuksia, 

oli pituus, ja sekin tuli ongelmaksi vasta myöhäisemmässä vaiheessa, kun juttu sai lopul-

lisessa sivukartassa tilaa vain kolme sivua. Tuulin alkuperäinen juttu oli pitkälti yli 

13 000 merkkiä pitkä, mikä olisi tarkoittanut noin neljää tai viittä aukeamaa lehdessä 

kuvineen. 

 

Kun sivumääräksi tuli lopulta kolme, jouduin muokkaamaan tekstiä huomattavan pal-

jon. Tuuli itse kommentoi, että editoitu juttu oli ok, vaikka selkeästi pintapuolisempi. 

Hän ei kuitenkaan pannu pahakseen tilan supistumista. 

 

3.7.2 Muut jutut 

Luulen että toimituksen vaatimukset tuntuvat hänestä liian kovilta, mutta kenties hän ei vaan 

ymmärrä, mistä on kyse. (Toimitussihteerin sähköpostiviesti päätoimittajille 9.2.2013.) 

 

Mielenkiinnon vuoksi keskityn seuraavassa niihin ongelmiin, joita toimitus juttujen 

osalta yleisesti kohtasi sekä ongelmien syihin ja ratkaisuihin. 

 

Suurimmat ongelmat liittyivät paitsi Kimpun journalistisempaan tavoitteeseen myös 

käytännössä juttujen pituuksiin ja aikatauluihin. Yksi kirjoittaja muutti omaa suunnitel-

maansa selkeästi jo kirjoitusvaiheessa. Lehden avausaukeamaksi kaavailtu historiakatsa-

us pieneni lopulta kolumnimaiseksi. Olimme alun perin ymmärtäneet, että jutussa oli 

tarkoitus käydä läpi liikkuvuuden historiaa laajemminkin. Kun toimitus pyysi kirjoittajaa 

muokkaamaan juttuaan tähän suuntaan, joutui kirjoittaja-avustaja toteamaan, ettei pysty 

sittenkään tekemään niin laajoja muokkauksia. Tällaista toimitussihteeri Kekki ehdotti 

kirjoittajalle. 
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- Enemmän faktoja, vähemmän maalailevaa kerrontaa. Jos minkä, juuri tämän tekstin tulisi olla 

hyvin konkreettinen. Mitkä ovat olleet globaalin liikkuvuuden trendejä? 

- Kaikille faktapohjaisille väitteille pitää tarjota todisteet. Et voi itse esiintyä asiantuntijana, vaikka 

olisitkin sitä. Mistä lukija sen tietää? Historiaa jaksottavia faktalauseita varten voisit esimerkiksi 

haastatella jotain alan asiantuntijaa? 

- Globaalia liikkuvuutta historiallisesti avaavaksi tekstiksi tämä on kovin Eurooppa-keskeinen. 

On erittäin hyvä käyttää esimerkkejä, mutta niitä voisi hakea myös muista maailmankolkista. 

- Tietyt sanat ja ilmaisut tekevät tekstille hallaa – näitä ovat mm. iänikuinen ”kautta aikojen” sekä 

”me ihmiset” -tyyliset ilmaisut. Myös ”kansainvaellus” ja ”luomakunta” ovat jokseenkin vanhah-

tavia. Myös ajatus ”selviytymisestä” keskeisimpänä liikkuvuutta edistävänä voimana on jotenkin 

deterministinen ja vanhentunut. 

- Puhuimme Kimpun tapaamisessa, että tämä teksti hyötyisi koko lehden avausartikkelina eniten 

jonkinnäköisistä kuvaajista. Tilastoja ja numeroita ei siis tarvitse tunkea tekstin joka lauseeseen, 

vaan taittajamme voisi yhdessä sinun kanssa suunnitella jotkut tekstiin sopivat infograafit. Nu-

meroita kuitenkin tarvitaan, jotta lukija saa selvän kuvan siitä missä, milloin ja kuinka paljon ih-

misiä on liikkunut. Myös jonkinnäköinen kartta voisi toimia! Yritä siis selvittää tekstiä tukevia ti-

lastotietoja globaaleista trendeistä/lukijaa mahdollisesti kiinnostavia ”knoppitietoja”. (Toimitus-

sihteerin sähköposti 5.2.2013) 

 

Kimpun teko ei alkanut lupaavasti. Ensimmäinen, lehden avaukseksi kaavailtu juttu oli 

jäämässä tyngäksi kolumniksi, joka ei sellaisenaankaan ollut toimituksen mielestä erityi-

sen kiinnostava. Tämä aloitus saikin päätoimittajan kirjaamaan päiväkirjaansa huolestut-

tavat sanat 

 

Historia-jutun tapaus kuvaa hyvin Kimpun teon ensimmäisiä askeleita. Tavoitteena on tehdä 

journalistisesti aikakauslehti, jossa olisi mielenkiintoisia haastateltavia, hyviä ja tuoreita lähteitä ja 

kriittisyyttä sopivassa suhteessa. Nyt aikaisemminkin Kimppuun kirjoittanut henkilö kieltäytyi 

tekemästä tällaista juttua. Olisikohan lehden toimituksellista linjausta kannattanut tai pitänyt sit-

tenkin avata kirjoittajille hieman enemmän jo alkuvaiheessa? Vai onko Kimppu aina ollut sitten-

kin jotain muuta kuin journalistinen vaikka lehden kuvauksessa niin on mainittu aikojen alusta 

saakka? (Ote Kimppu-päiväkirjasta) 

 

Juttu jätettiin syrjään, eikä ongelmista stressattu toimituksessa vielä tässä vaiheessa. Jut-

tu kuitenkin toimi pienenä kolumnina, ja oletimme, että lehden avaukseen löytyy sekä 

infografiikkaa että mahdollisesti jokin toimituksen kirjoittama juttu.  

 

Toinen koko toimitusta koskenut ongelma kohtasi Kimppua Mikaela Remeksen jutun 

tiimoilta. Remes otti tehtäväkseen toimituksen idean, jossa muuttoliikkeen keskeisim-



 

28 

 

mät puolesta ja vastaan -argumentit avattaisiin faktapohjaisessa jutussa kahden asian-

tuntijan dialogiksi, jossa haastateltavien valinnassa painotettiin kiihkottomuutta. 

 

Juttuun oli tarkoitus löytää kaksi mielenkiintoista keskustelijaa. Ensimmäinen löytyi 

helposti. Puolestapuhujaksi suostui Vapaa liikkuvuus -verkoston Markus Himanen. 

Vastaväittäjää oli hankalampi löytää. Haastateltavaa yritettiin löytää sekä Attacilta (tämä 

oli kirjoittajan idea, johon hän ei kysynyt toimituksen mielipidettä), Kokoomusnuorilta 

että Perussuomalaisistakin, mutta he eivät olleet kiinnostuneita osallistumaan juttuun. 

Toimituksen eräässä palaverissa pitämän aivomyrskyilyn jälkeen ehdotimme kirjoittajaa 

pyytämään haastateltavaa Muutos 2011 -puolueesta. Pyysimme myös kirjoittajaa vielä 

vakuuttamaan haastattelupyynnöissään, että juttu on tarkoitettu asialliseksi ja kiihkot-

tomaksi faktajutuksi, jossa kaikki saavat mahdollisuuden tulla kuulluiksi yhtäläisesti pe-

rusteltujen argumenttiensa kanssa. Toimituksen onneksi kirjoittaja sai haastateltavan 

Muutos 2011 -puolueesta viime tinkaan, noin viikkoa ennen jutun deadlinea. 

 

Suurimmat haasteet juttujen kanssa olivat lopulta aikataulujen ja pituuksien osalta, eikä 

sittenkään näkökulmien tai haastateltavien osalta. Kirjoittajat paljastuivat erittäin taita-

viksi kirjoittajiksi, jotka olivat jutuissaan lopulta ymmärtäneet journalistisen tekstin tyy-

lin. 

 

Aikataulutus ja juttupituuksien kanssa painiminen olivat oikeastaan täysin ydintoimituk-

sen itselleen aiheuttamia hankaluuksia. Suurin syy aikatauluongelmille oli ydintoimituk-

sen hieman laiska kommunikaatio helmi-maaliskuussa, jolloin kukin toimituksen jäsen 

teki itsenäistä työtä. Juttupituuksien ongelma oli puolestaan taittopohjan, taittosuunni-

telman ja tuupparin puute. Vielä maaliskuun alussa toimitus ei ollut päättänyt viimeistä 

deadlinea, eikä taittaja osannut vielä sanoa täysin viimeistä deadlinea, jolloin taitto pitäi-

si aloittaa. Itse asiassa toimitus päätti vasta näihin aikoihin lehden lopullisen painodead-

linen. Käsittelen edellä mainittuja haasteita ydintoimituksen toiminnalle pyhitetyssä 

kappaleessa myöhemmin. 
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3.8 Ulkoasu 

Kimpun ulkoasua ei oo varmaan koskaan mietitty näin paljoa. Viime vuonna taittaja asu ja työs-

kenteli Lahdessa ja kävi täällä kahdesti. (Edellisvuonna lehteä päätoimittaneen Suvi Lindgrenin 

toteamus toimituspalaverin yhteydessä päivä ennen painoon lähettämistä) 

 

Koska Suvi Lindgren on kiinnostunut kehitysjournalismin ja lehtien teon hallinnolli-

semmasta puolesta ja minä enemmän visuaalisesta puolesta, jaoimme vastuualueet tä-

män mukaan. Olimme sopineet, että toimitustiimin kaikki jäsenet tulisivat kuitenkin 

osallistumaan lehden tekemisen jokaiseen vaiheeseen. 

 

Lehden ulkoasun suunnittelu oli kuitenkin lähes kokonaan minun ja taittaja Martinan 

vastuulla aina sivusuunnitelman tekemiseen saakka. Olimme päätoimittajien ensimmäi-

sissä keskusteluissa sopineet, että orgaanisuus, keveys ja yllättävyys olisivat asiasanoja, 

jotka voisivat sopia tulevan lehden visuaaliseen ilmeeseen ja jotka olisi hyvä meidän 

puoleltamme antaa taittajalle pureskeltavaksi heti alkuun. Toisaalta taas, halusimme 

myös antaa taittajalle mahdollisuuden tuoda oma persoonallinen panoksensa lehden 

ulkoasuun, sillä myös hän kuuluu UM:n hankehakemuksessa mainitsemaamme hank-

keen kohderyhmään, myös hän oppii hankkeessa viestimään kehityskysymyksistä ja 

ymmärtämään niitä paremmin. 

 

Martina on innokas, mutta ehkä hieman pihalla vielä siitä, mistä tässä on oikeastaan kyse. Toki 

päätoimittaja jäätyi useamman kerran ensimmäisissä tapaamisissa, sillä monet globaalin liikku-

vuuden englanninkieliset termit olivat näköjään jääneet tsekkaamatta. Martina ymmärsi varmaan 

vasta toisessa tapaamisessa, että Kimpun teema onkin globaali liikkuvuus eikä globaali järjestö 

(global movement). Mitenhän tämä nyt oikein sujuu englanniksi? Ainakin Martina tuntui ottavan 

työtehtävänsä vakavasti, sillä pyysi kaikki vanhat Kimput itselleen lainaan. Ja myös kaikki refe-

renssilehdet, Maailman Kuvalehdet ja Kehitys -lehdet. Ensimmäinen reaktio: kunnianhimoinen. 

(Ote Kimppu-päiväkirjasta) 

 

Ennen joulua pidetyissä taittopalavereissa pohdimme alustavia juttuideoita, niiden kuvi-

tustarpeita ja -mahdollisuuksia sekä lehden yleistä visuaalista ilmettä. Ennen joululomaa 

syntyi ainakin yksi idea, josta tuli myös lopullinen kuvitusidea: muuttoliikeväittely-jutun 

idea, jossa kumpikin väittelijöistä saisi käsin kirjoittaa omat kommenttinsa sen jälkeen, 
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kun toinen on kommentoinut väittämiä, tehdä siis esimerkiksi punaisia alleviivauksia, 

ympyröitä ja nuolia. 

 

Joululoma ja tammikuun alku oli taiton osalta hiljaiseloa. Ensimmäisissä koko toimituk-

sen palavereissa tammikuun puolivälissä sovimme alustavasti, että lehdestä tulisi 32-

sivuinen, sillä se oli käytännössä ainoa taittoon liittyvä päätös, jonka pystyimme teke-

mään ennen kuin olimme saaneet päätöstä Ulkoasianministeriön VKK-tuesta. Las-

kimme edellisvuoden perusteella painosmääräksi 10 500 ja postitusmääräksi 9500. Näil-

lä tiedoilla Martina saattoi olla yhteydessä eri painotaloihin alustavien tarjousten saami-

seksi. Hän myös sai vapaat kädet paperityypin alustavaan valintaan budjetin rajoissa. 

 

3.8.1 Kaoottinen ideointivaihe 

Seuraava vaihe olisi visuaalisen perusilmeen läpikäymistä, mutta tähän tartuimme Mar-

tinan kanssa vasta kahdenkeskisessä tapaamisessa helmikuun lopulla, jossa Martina 

näytti ensimmäisen version visuaalisesta ilmeestä. Hän oli esitellyt taittoideoitaan jo 

muutama päivä aikaisemmin koko toimituksen palaverissa, johon en itse päässyt paikal-

le. Tuolloin muutamien juttujen ensimmäiset versiot olivat jo valmiita, ja niitä oli sijoi-

teltu taittoon hahmotelmiksi. 

 

Martina oli lähestynyt teemaa hyvinkin symbolisella tasolla, jossa teema ”globaali liik-

kuvuus” olisi visuaalisesti esillä ”erilaisina geometrisinä muotoina”, joiden keskinäinen 

suhde ja asettelu lehden sivuilla loisivat ”vision liikkeestä, joka olisi samaan aikaan 

kontrolloitua ja kontrolloimatonta”. Esimerkiksi sisällysluettelossa juttuja symboloisivat 

erilaiset kolmikulmaiset elementit, muutamissa jutuissa kuvat olisi tehty ympyrän muo-

toon, toisissa teksti oli aseteltu vinoon. Visuaalisista ratkaisuista oli useita eri versioita, 

joten keskustelua niiden välillä syntyi helposti. Myös palaverin viinilasilliset saattoivat 

auttaa keskustelua visuaalisuudesta. 

 

Ideat olivat onnistuneita siltä osin kun me päätoimittajat halusimme tämän vuoden 

Kimpun näyttävän täysin omanlaiseltaan, modernilta, tuoreelta ja kutkuttavalta. Kes-

kustelimme kuitenkin pitkään siitä, miten helposti visuaalisten viestien pitäisi lukijalle 

avautua, milloin juttujen sisältö, visuaalisuus ja luettavuus ovat tasapainossa. Martinalle 
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oli ymmärrettävästi haastavaa tulkita juttujen pääsisältö ja viesti, sillä suurin osa jutuista 

oli suomeksi. Ne jutut, jotka oli kirjoitettu englanniksi, olivat jo tässä vaiheessa selkeästi 

pidemmällä taitollisesti. Ulkoasun tekemistä helpotti myös se, että Martina oli tehnyt 

huomattavan määrän työtä erilaisten vaihtoehtojen kanssa. Kannesta versioita oli viisi. 

 

Kävimme läpi suomenkielisiä juttuja hieman tarkemmin. Kerroin ensireaktioni eri vaih-

toehdoista seuraavilla sanoilla: yllättynyt, utelias, epäilevä, etäiseksi jäävä. Näillä tarkoi-

tin sitä, että visuaalisten viittausten tajuaminen kesti hieman liian pitkään, koska viestit 

olivat liian monimutkaisia. Taittoideat olivat kokeilevia. Yritin kertoa Martinalle hieman 

enemmän kohdeyleisöstämme, joka ei välttämättä ole niin kokenutta visuaalisen sym-

boliikan tulkinnassa. Pyysin, että visuaalisuutta voisi tuoda hieman maanläheisemmäksi, 

helpommaksi ja sellaiseksi, ettei lukija koe itseään tyhmäksi aukeamaa ensimmäistä ker-

taa silmäillessään ja etäänny jutusta, koska ei ymmärrä siitä jutun sisältöä. 

 

Yritimme hahmottaa tätä tasapainoa pohdiskelemalla eri aukeamien eri vaihtoehtojen 

välillä. Sovimme, että hän tuo taittoon hieman suurempia ja tavallisia kuvia pelkkien 

elementeiksi ja kuvioiksi pakotettujen pikkukuvien sijaan, lisää mustavalkoiseen yleisil-

meeseen värejä, vähentää vinoja suuntia esimerkiksi otsikoiden asetteluissa ja yksinker-

taistaa otsikoiden typografiaa. 

 

Tämän tapaamisen jälkeen tapasimme Martinan kanssa säännöllisesti ja keskustelimme 

ahkerasti eri ideoiden toimivuudesta, ajoittain hyvinkin ponnekkailla äänenpainoilla. En 

kuvaa tässä luovaa prosessia sen enempää. Sitä on käytännössä mahdoton kuvata, kos-

ka päätöksiä ja ehdotuksia syntyi jatkuvasti ja osa niistä tuli käyttöön, osa ei. 

 

Taitollisesti yksi suurimmista haasteista oli juttujen pituuksien sovittaminen taiton 

kanssa. Kirjoittajille ei osattu konseptin puutteen takia antaa tarkkoja merkkimääriä 

juttupituuksiksi, joten vasta juttujen ensimmäisistä versioista saimme hieman esimakua 

siitä, miten pitkiä juttuja lehteen oli tulossa. 
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Tässä vaiheessa päätimme Martinan kanssa tehdä lehden tuupparin eli sivusuunnitel-

man. Sivusuunnitelman teko osoittautui yhdeksi taiton hankalimmaksi vaiheeksi, johon 

liittyivät kysymykset sekä sivumäärästä että budjetin riittävyydestä. 

 

3.8.2 Tuupparista järjestystä kaaokseen 

Tuupparista eli sivusuunnitelmasta käy ilmi lehden kokonaissivumäärä, juttujen sijainti 

lehdessä ja kullekin jutulle varattu sivumäärä. Tuuppari on yleensä normaalille vaaka-

tasoon asetetulle A4-paperiarkille piirrettyjä kansiksi, sivuiksi ja aukeamiksi aseteltuja 

suorakulmioita. Tuuppariin ei päde mitään standardia, vaan sen tarkoitus on vain auttaa 

toimitusta hahmottamaan lehden rakennetta. Tuupparia käsittelee tarkemmin muun 

muassa Rantanen (2007, 166). 

 

Koska tässä vaiheessa visuaalisten päätösten tekeminen oli minun ja Martinan vastuulla, 

teimme alustavan tuupparin yhdessä maaliskuun alkupuolella. Tuupparin perusteella 

kiinnitimme mustavalkoisina tulostetut taittovaiheessa olevat sivut Martinan huoneen 

seinälle purukumilla. 

 

Kun koko lehti oli seinällä sivu sivulta, kirjoitimme omia kommenttejamme ja korjaus-

ehdotuksia sekä -päätöksiä suoraan seinällä oleviin papereihin ja siirtelimme juttujen 

paikkoja nähdäksemme, miten ne toimivat suhteessa koko lehteen. Tässä vaiheessa 

lehden juttujen järjestys muuttui vielä hyvin ahkeraan tahtiin, jopa vain kokeilunhalun 

takia. 

 

Esittelimme tuupparin ja seinällä olevan suunnitelman toimitustiimille seuraavassa pa-

laverissamme Martinan luona. Jatkossa tiimi kokoontui Martinan kotona, jonka yhdellä 

isolla seinällä lehden rakenne hahmottui toimituksen keskustelujen ja uusien korjausten 

myötä. Tämä osoittautui parhaimmaksi ratkaisuksi, sillä tällä tavoin koko toimitus pääsi 

keskustelemaan ja ideoimaan lehden rakennetta sekä juttujen että taiton osalta. 

 

Virolaisista maastamuuttajista kertova juttu supistui tässä vaiheessa kolmisivuiseksi ja 

kuvaessee-idea hylättiin aikataulullisista syistä. Muun muassa historiakatsauksesta koos-

tuva aukeama nimettiin mysteeriaukeamaksi ja sen asemasta lehdessä keskusteltiin jat-
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kuvasti, osa kannatti sen poistamista kokonaan, osa halusi keksiä aukeamalle korvaavaa 

sisältöä. Ongelmaksi muodostui myös kiertomuutosta kertovan pääjutun sivumäärä, 

jossa yksi kokonainen aukeama pyhitettynä maailmankartalle kuvituksineen oli liikaa 

osalle toimitusta. 

 

Kansien ja sisällysluettelon kuvituksen ja koko lehden yhdistävän idean kanssa toimitus 

paini pitkään. Temaattiselle julkaisulle tyypilliseen tapaan, kanteen ei voitu nostaa mi-

tään yksittäisestä jutusta irrotettua kuvaa vaan oli keksittävä koko lehteä leimaava kuvi-

tusidea. Ideoita syntyi, mutta ne jäivät vaillinaisiksi. Pyhitimme yhden minun ja Marti-

nan tapaamisemme kokonaan kansien ja sisällysluettelon idean kehittelyyn. 

 

3.9 Viimeistely 

Viimeistelyvaiheeseen toimitus pääsi siirtymään, kun juttujen toiset versiot olivat tulleet 

kirjoittajilta, suurin osa kuvista oli otettu ja kuvitukset tehty, lehden alustava tuuppari 

saatu seinälle, UM myöntänyt Kimpulle täyden VKK-tuen ja painotalot kilpailutettu. 

Tässä vaiheessa tapaamisia oli noin kerran viikossa ja viikko ennen painoon lähettämis-

tä jopa useina peräkkäisinä päivinä ja iltoina. Viimeistelyvaihe koostui hankkeen budje-

tin tarkkailusta, lehden rakenteen lopullisesta päättämisestä, juttujen oikolukemisesta, 

täydentävän sisällön tekemisestä. 

 

Viimeistelyn alussa oli tehtävä koko toimituksen voimin suuria päätöksiä. Ensimmäi-

nen näistä oli juttujen sivumäärät ja paikat sivusuunnitelmassa. Lehti oli budjetoitu 36-

sivuiseksi ja paperiksi valittu MultiOffset 90g sisäsivujen ja MultiOffset 170g kansien 

osalta. Paras tarjous siihen mennessä oli tullut Erweko Oy:ltä, joka myös päätettiin 

Kimpun painopaikaksi. 

 

Sivusuunnitelmassa ongelmia aiheutti lehden ensimmäinen juttuaukeama pääkirjoituk-

sen jälkeen. Siihen kaavailtu historiakatsaus oli jäämässä pois, vapautunut tila päätettiin 

käyttää joko kiertomuutto-jutun maailmankarttakuvitukselle tai ugandanintialaisista 

kertovan jutun kuville, joita pidettiin tarpeeksi laadukkaina taitettavaksi suurinakin leh-

teen. 
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Toinen suuri päätös viimeistelyvaiheen alussa liittyi budjettiin. Vaikka budjetti ja sen 

rakenne oli alustavasti hahmoteltu jo hankkeen VKK-tukihakemuksessa, olimme jou-

tuneet jatkuvasti toimimaan lehden tekemisessä arvioilla. Koska VKK-tuen päätökset 

myöhästyivät maaliskuun lopulle ja toimitus pyysi liian myöhään postitusrekisterin yli-

opiston tietopalveluista, pääsimme tekemään lopullisia budjetin tarkistuslaskelmia vasta 

maalis-huhtikuun vaihteessa, kolmisen viikkoa ennen lehden painopäivää. 

 

Lopullisessa postitusrekisterissä oli osoitteita 9902, noin 400 osoitetta enemmän kuin 

edellisvuonna. Tämä nosti paitsi painossa tapahtuvan osoitetulostuksen hintaa myös 

postituskustannuksia. Myös sivumäärän ja paperilaadun jatkuvasti vaihtuessa, ei toimi-

tus pystynyt arvioimaan yhden lehden postituskustannuksia tarpeeksi aikaisessa vai-

heessa. Lopulta ymmärsimme pyytää Erwekolta tarkat tiedot yhden kappaleen painosta 

erilaisilla sivumäärillä ja paperilaaduilla. Näillä tiedoilla sekä lopullisella postitusmäärällä 

saimme laskettua postituksen kustannukset Itellan nettisivuilta löytyvällä laskurilla. Sa-

malla selvisi, että Itellan yritysten ja yhteisöjen julkaisujen postituskäytännöt olivat 

muuttuneet ja samalla kallistuneet. Useiden tarkistuslaskelmien jälkeen meille selvisi, 

että olimme ylittämässä budjettimme 300 eurolla. 

 

Vaihtoehtoja oli muutamia: sivumäärän vähentäminen, paperilaadun vaihto halvem-

paan, postitusosoitteista karsiminen, lisärahoituksen hakeminen ylioppilaskunnalta, 

palkkiomäärien muuttaminen tai alennuksen pyytäminen painosta. Aikaa oli viikko, 

joten sovimme, että yritämme ensimmäisenä pyytää alennusta painosta. Toimituksen 

helpotukseksi alennus tuli ja sen myötä hanke pysyi budjetissa. Siltikin fyysisen lehden 

kustannukset olivat ylittäneet sille jyvitetyt, sillä aikaisemmista vuosista poiketen yliopis-

tolta saaduista postiosoiterekisteristä ei tarvinnut enää maksaa. Noin 800 säästöä tässä 

kului muihin kustannuksiin, vaikka osa toimituksesta ehti jo riemuita, että ylimääräinen 

raha vapautuisi käyttöön johonkin hankkeen lisätoimintoon, esimerkiksi opintopiiriin. 

 

Lopullisen budjetin myötä lehden paksummista kansista jouduttiin luopumaan. Tämä 

tarjosi kuitenkin mahdollisuuden tehdä lehdestä 40-sivuinen ilman paksumpia kansia, 

joten samalla ongelmat sivujen riittämättömyyden kanssa ratkesivat. Kiertomuutto-

jutun maailmankartta sai jäädä lehteen, ugandanintialaisista kertovaan juttuun saatiin 
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mahdutetuksi useita hyviä kuvia eikä mysteeriaukeamasta tarvinnut luopua. Tuolle au-

keamalle toimitus kirjoitti viime tinkaan kaksi pienempää liikkuvuuden tulevaisuudesta 

ja nykytilasta kertovaa juttua, joten aukeamasta syntyi kolmen pienemmän jutun koko-

naisuus. 

 

Viimeisenä viikonloppuna ennen painopäivää (keskiviikko 10.4.2013) ydintoimitus ah-

keroi pitkiä päiviä Kimpun parissa. Juttuja editoitiin rankallakin kädellä, jotta ne mah-

tuisivat varattuun tilaan, valmiita juttuja oikoluettiin ensimmäisen kerran, päätoimittajat 

kirjoittivat pääkirjoituksen ja lähettivät sen käännettäväksi englannin ja ruotsin kielille, 

toimitus ideoi sekä toteutti pääkirjoituksen kuvan. Mysteeriaukeamalle toimitus ideoi 

kuvituksen ja kirjoitti yhdessä kaikki täydentävät tekstiosat lehteen, esimerkiksi 

apinalaatikon, kuvauksen Kimpusta sekä julkaisija HYY-kehyvaliokunnasta ja palaut-

teenanto-ohjeet. 

 

Toinen oikolukukerta vietettiin painopäivää edeltävänä päivänä. Viisituntisessa tekstipa-

jassa keskityttiin vain ja ainoastaan tekstien virheettömyyteen ja virheiden korjaamiseen 

suoraan taiton Indesign-tiedostoon. Saman päivän iltana toimitus kokoontui Martinan 

luokse tekemään vielä viimeiset muutokset ja täydennykset. Lukuisia virheitä löytyi 

edelleen, jopa otsikoista. Muutokset ja korjaukset vielä tässäkin vaiheessa olivat hanka-

lia siksi, että ne saattoivat vaikuttaa koko kuvituksen ideaan. Toimituksen jäsenet pois-

tuivat koteihinsa puolen yön maissa. Jääkaappiin ostettu kuohuviini jäi väsymyksen ta-

kia korkkaamatta. Toimitus kuitenkin lupasi toisilleen, että epäkohta korjattaisiin seu-

raavana viikonloppuna. 

 

4 Analyysi 

Kimppu tuntuu syntyneen vasta kaaoksen jälkeen. Lehden hankemaisuus ja vuodelle 

2013 asetetut kehittämistavoitteet tekivät projektista varmasti aikaisempia vuosia mo-

nimutkaisemman ja rankemman kaikille, sekä ydintoimitukselle että avustajille. Käsit-

tääkseni aikaisempina vuosina lehden teon eri prosessit ovat olleet hyvin eriytyneitä, 

esimerkiksi vuoden 2012 lehden taittaja asui Lahdessa ja kävi Helsingissä palavereissa 
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kahdesti. Tänä vuonna toimitustiimi teki tiiviimpää yhteistyötä sekä keskenään että 

avustajien kanssa. 

 

Vuoden 2013 Kimpun syntyprosessin suurimmat haasteet voi jakaa karkeasti kahteen. 

Ensimmäinen haaste oli kehitysjournalistisen tavoitteen toteuttaminen lehden juttujen 

kanssa. Toinen suuri haaste oli toimitustiimin aikataulujen pitävyydessä, tehtävien dele-

goinnissa ja kommunikaatiossa. Seuraavassa yritän hahmotella näitä kohtaamiamme 

vaikeuksia hieman tarkemmin. 

 

4.1 Kehitysjournalistisuuden toteuttaminen 

Kimppu asemoi itsensä hankehakemuksissa lähtökohtaisesti kehitysjournalistisella ot-

teella toteutettavaksi lehdeksi. Silti kirjoittaja-avustajien kanssa käydyistä keskusteluista 

voi huomata, on journalistisuus myös lehdelle haaste. Journalistisen kirjoittamisen 

osaaminen oli hakijoiden joukossa vähäistä, sillä vain harvalla hakijoista oli varsinaista 

kokemusta journalistisesta työstä. 

 

Kirjoittajien käsitys Kimpun tyylistä journalistisena aikakauslehtenä ei ollut niin hyvin 

selvillä kuin päätoimittajat aluksi uskoivat. Useat kirjoittaja-avustajat elivät siinä käsityk-

sessä ennen ensimmäisiä avustajatapaamisia ja juttuideapalautteita, että Kimpussa opis-

kelijat saavat kirjoittaa itse asiantuntija-asemassa ja akateemisen journaalin tyylin mukai-

sesti. Tällaisessa tyylissä normaalia on jonkin tyyppinen ”tieteellinen argumentointi” ja 

lähteiden merkintä jutun perään lähdeluetteloksi. Akateemisesta tyylistä puuttuvat usein 

elävien henkilölähteiden käyttö ja tarinallisuus. 

 

Elävien henkilölähteiden käyttäminen ja haastattelut sekoitettuna kirjoittajien vapaaseen 

tekstiin tekivät jutuista erilaisia kuin edellisvuoden numerossa. En voi sanoa, että olisin 

osannut perustella tätä linjausta kirjoittaja-avustajille oikealla tavalla, mutta linjauksen 

kyseenalaistaminen oli kuitenkin vain ja ainoastaan hyvä asia. Sekä päätoimittajat että 

kirjoittaja-avustajat olivat pakotettuja pohtimaan juttujen sisältöä ja mielenkiintoisuutta 

tarkemmin. 
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Myös globaalisuuden toteuttaminen oli haastavaa, sillä lehti toteutetaan lähtökohtaisesti 

vapaaehtoisvoimin. Tämä asettaa rajoituksia sille, minkälaisia tarinoita lehteen on mah-

dollista saada ympäri maailmaa erilaisista näkökulmista. Pyrimme toteuttamaan globaa-

lisuutta siten, että maiden ja kansalaisuuksien sijaan halusimme, että kirjoittajat keskit-

tyvät itse ilmiöön. Halusimme kuitenkin etteivät kirjoittajat myöskään pelkää käyttää 

ilmiön tarkastelutasona jotain maata tai kansalaisuutta. Ilmiön tarkastelu Suomessa ei 

välttämättä poista sitä, ettei ilmiö olisi globaali. 

 

Pyrkimys entistä aikakauslehtimäisempään tyyliin tekee lehdestä nyt erilaisen kuin aikai-

sempina vuosina, mikä puolestaan toivottavat auttaa kehittämään hanketta eteenpäin 

erilaisen palautteen myötä. 

 

4.2 Toimitustiimin yhteistyö ja kommunikaatio 

Tänä vuonna Kimpun toimitustiimi pyrki entistä enemmän tiimityöhön lehden parissa. 

Kimpun synnyn prosessit ovat kuitenkin ajallisesti hyvin epätasaisesti jakautuneita tai 

niitä ei osattu jakaa oikealla tavalla. Vapaaehtoistyön ajallinen määrä, joka hankehake-

mukseen kirjattiin, ylittyi ydintoimitukselta selvästi. Yhteistyötä oli edellisvuotta enem-

män, mutta samalla se oli hieman kontrolloimatonta. 

 

Tällaista kaoottisuutta lehden tekovaiheessa lisäsi muun muassa se, että useissa koko 

toimituksen palavereissa joku jäsenistä oli estynyt tulemaan tai inhimillisten erehdysten 

takia tietämätön palaverista. Alkuvuonna ydintoimitus kokeili erilaisia keinoja järjestyk-

sen saamiseksi, esimerkiksi netistä löytyvää Doodle-kokoussuunnitteluohjelmaa, Drop-

box-pilvipalvelun aktiivisempaa käyttöä sekä normaalia sähköpostittelua. Jostain syystä 

mikään tavoista ei vakiintunut toimituksen käyttöön projektin alkuvaiheessa. Sähköpos-

titteluun ei sovittu yhteisiä pelisääntöjä, esimerkiksi otsikoinnin osalta. Osa viesteistä oli 

suomeksi, osa englanniksi eikä kaikkiin sähköposteihin aina vastattu. 

 

Myöskään vastuualueita tai konkreettisia tehtäviä ei onnistuttu jakamaan tarpeeksi sel-

keästi. Muutamasta ensimmäisestä toimituspalaverista kirjoitettiin muistiinpanot, joissa 

oli lueteltu tehtäväksi aiotut toimet ja niistä vastuussa oleva henkilö, mutta alun jälkeen 
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muistiinpanoja joko unohdettiin tehdä tai lähettää kaikille. Muistiinpanojen kirjoittami-

selle ja lähettämiselle ei myöskään sovittu yhteisiä pelisääntöjä. 

 

Projektin keskivaiheilla alun sekavuus näkyi pitkänä hiljaisempana vaiheensa, jossa ku-

kin toimituksen jäsen teki töitä vastuulleen tulleiden juttujen parissa, mutta ei päässyt 

esittelemään niitä tarpeeksi paljon koko toimitukselle. Tämä johti siihen, että jossain 

vaiheessa toimituksen jäsenten välillä liikkui vain kuulopuheina tietoja, että jokin artik-

keli olisi jäämässä kokonaan pois tai jollekin aukeamalle olisi tulossa uusi juttu. Tässä 

vaiheessa myös taittopohja syntyi ilman, että koko toimitus tiesi, minkä verran tilaa mil-

lekin jutulle olisi tulossa. Toisaalta taas taittajan tekemä taittopohjan ensimmäinen ver-

sio määritteli pitkälti tulevien juttujen pituuksia. Tässä sisältö kärsi usein visuaalisuuden 

kustannuksella. 

 

Projektin loppuvaiheessa ahkera kokoustaminen ja tapaamiset paransivat kommuni-

kointia huomattavasti, helpottivat yhteisten päätösten tekemistä ja erilaisten ideoiden 

kommentointia ja kehittelyä. Koin, että toimitustiimin loppuvaiheen pitkät illat taittajan 

kotona vasta hitsasivat tiimin toimimaan sulavammin ryhmänä. Uusille ryhmille tyypilli-

set turhat kiistelyt siirtyivät tänä vuonna alkuvaiheesta loppuvaiheeseen, mikä saattoi 

haitata lopputuloksen viimeistelyä. Erityisesti kiistelyä yksityiskohdista ja roolien raken-

tumista esiintyi projektin loppuvaiheessa, kun toimitustiimin energiatankit alkoivat olla 

lopussa. 

 

Kimppu tuntui heräävän henkiin vasta aivan projektin loppuvaiheessa, vaikka monet 

loppuvaiheeseen jääneistä toimista olisi ollut täysin mahdollista hoitaa jo alkuvaiheessa. 

Esimerkiksi yhteiset päätökset juttujen merkkimääristä olisivat voineet syntyä jo aikai-

semmin, jolloin myös lopullisen lehden sivumäärä olisi ollut mahdollista päättää aikai-

semmin. Ydintoimituksen painokkaimmat keskustelut käytiin nimenomaan merkkimää-

rien, sivusuunnitelman ja budjetin tiimoilta. 
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5 Johtopäätökset 

Kimppu syntyy joka vuosi eri tavalla. Sitä tekee pääosin aina eri tiimi kuin edellisvuon-

na. Lähinnä tästä johtuen Kimppu rakennetaan aina alusta loppuun sakka ilman lähtö-

kohtaista konseptia, visuaalista ilmettä tai sisäistä rakennetta. Tämä ominaislaatuisuus 

yhdistettynä siihen, että projekti on pääosin vapaaehtoistyöllä tuotettava sekä ei-

ammattimainen, tekee Kimpusta epäyhtenäisen tarkasteltuna useamman vuoden aika-

jänteellä. Epäyhtenäisyydellä on tietenkin luovat mahdollisuutensa, mutta se myös ai-

heuttaa paljon lisätyötä tuleville toimitustiimille. 

 

Teoreettisella tasolla Kimpun tulisi jatkaa itsensä linjaamista tulevina vuosina. Tänä 

vuonna lehti yritti toteuttaa selkeämmin kahta aiemmin tässä opinnäytetyössä esitettyä 

linjausta: Kimppu yritti olla aikakauslehtimäisempi ja toteuttaa kehitysjournalismia sel-

laisena kuin se esitettiin tämän raportin tietoperusta-osuudessa. Projektin alussa tehty 

ponnekkaampi linjaus johti moniin haasteisiin. Avustajakirjoittajat joutuivat miettimään 

selkeämmin sitä, miten aikakauslehtijuttuja ja journalistisia juttuja kirjoitetaan, he jou-

tuivat miettimään, miten lähteitä käytetään ja mistä näkökulmasta aiheesta kirjoitetaan. 

Tämä aiheutti lisätöitä projektin alussa, mutta lopputulos oli mielestäni onnistunut. Ju-

tut ovat aikakauslehtimäisiä ja journalistisia. Aikakauslehtimäisyys aiheutti haasteita 

myös ulkoasun suunnittelussa. Ulkoasua pohdittiin enemmän ja hartaammin, ja lehdes-

tä pyrittiin saamaan laadukkaan, luettavan ja viihteellisen aikakauslehden näköinen. 

 

Kimpun identiteetin vahvistaminen teki lehdestä selkeästi aikakauslehtimäisemmän. On 

tulevien päätoimittajien ja toimitustiimien päätös jatkaa tai olla jatkamatta tämän vuo-

den linjausta.  

 

5.1 Konseptoinnista tukea 

Työtaakan vähentämistä ja yhtenäisyyden lisäämistä olisi mahdollista kehittää esimer-

kiksi konseptoinnin avulla. Jos lehden paperimateriaalit, sivukoko, logot ja jotkin pysy-

vät visuaaliset elementit sekä lehden sisäinen rakenne kirjattaisiin konseptiin, voisi se 

auttaa hallitsemaan lehden syntyprosessia. Jopa juttupaikkojen miettiminen ja juttupi-

tuuksien selkeyttäminen voisi tulla kyseeseen, jolloin kirjoittajien työ selkeytyisi. On 
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kuitenkin muistettava, että liian tiukka konseptointi muuttaa myös luovan prosessin 

luonnetta. 

 

Konseptointi ja erityisesti tietyt toistuvat visuaaliset elementit, kuten kansi, lisäävät leh-

den brändiä ja tunnistettavuutta (Rantanen 2007, 93). Kimpun kansi, jopa sen Kimppu-

nimen typografia, vaihtelee eri vuosien numeroiden välillä huomattavasti. Myös lukijoi-

den joukosta toimitus kuuli useaan otteeseen, että Kimppu tiedetään, mutta sitä ei aina 

tunnisteta. Näin kävi muun muassa keskusteluissa Suomen sosiaalifoorumissa maalis-

kuun loppupuolella, jossa Kimppu oli esillä kehitysyhteistyövaliokunnan esittelypöydäl-

lä. Suomen sosiaalifoorumissa vieraili paljon eri-ikäisiä ja -taustaisia vieraita. Moni heis-

tä oli Helsingin yliopiston opiskelijoita, jotka ovat oman opiskelu-uransa aikana toden-

näköisesti ainakin kerran saaneet Kimpun kotiin. Osa tunnisti Kimpun nimeltä, mutta 

vain harva osasi etukäteen yhdistää Kimpun Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ke-

hitysyhteistyövaliokunnan toimintaan. Kimpun nimi, ulkoasu ja sisältö eivät jää ihmis-

ten mieleen. Kimpun kannen tunnistettavuuden lisäämisellä olisi mahdollista lisätä itse 

lehden tunnistettavuutta, myös sen nimen ja sisällön. Rantasen (2007, 93) mielestä 

”kannen pitää olla omintakeinen, mutta tyylipiirteiden pitää olla toistettavia”. 

 

Rantanen puhuu myös muotoilun roolista lehden konseptoinnissa (2007, 155–165). 

Tässä muotoilussa määritellään formaatti, logo, kansikonsepti, rakenne, palstoituksen 

periaatteet, typografinen säännöstö, taiton periaatteet ja värien rooli. Näiden perusteella 

”taitto on julkaisun numerokohtaista ulkoasun suunnittelua, joka toteutetaan muotoilun 

määrittelemän ohjeistuksen mukaisesti” (s. 160). 

 

Kimpun muotoilua ei mielestäni tulisi määritellä tarkasti, mutta joidenkin formaattiin ja 

rakenteeseen liittyvien määritelmien päättäminen saattaisi helpottaa tulevien lehtien 

tekemistä. Kimpun taittajien osaaminen on vaihdellut huomattavasti ja taittaja vaihtuu 

käytännössä vuosittain. Kokonaan uuden Kimpun suunnittelu vuosittain haittaa sen 

tunnistettavuutta ja aiheuttaa paljon työtä. Konseptoimalla ainakin joitain osia Kimpus-

ta – kannen nimilogo, sivumäärä, väriavaruus, typografia – voisi Kimpun teko helpot-

tua monella tapaa ja lehti saada lisää tunnistettavuutta yliopiston opiskelijoiden keskuu-

dessa. 
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5.2 Työnjaosta selkeyttä 

Omasta näkökulmastani kahden päätoimittajan jaettu pesti ei toiminut erityisen hyvin. 

Syitä tälle on monia, mutta pääsyy saattaa olla se, että tänä vuonna päätoimittajien ko-

kemus lehdenteosta ja journalismista oli hyvin erilainen eikä lehden teon alkuvaiheessa 

päätoimittajakaksikko kommunikoinut, kokoontunut ja päättänyt yksityiskohdista tar-

peeksi ahkerasti ja selkeästi. Välillä toinen päätoimittaja ei tiennyt mitä toinen oli omalla 

vastuualueellaan tehnyt. Se johti epämukaviin yllätyksiin projektin loppuvaiheessa, kun 

vastuualueet yhdistyivät. Selkeää päätöstä esimerkiksi budjetin seurannasta ei tehty, 

vaan asia vain ”luisui” toisen päätoimittajan vastuualueelle, koska tämä päätoimittaja 

päätti sen ottaa vastuulleen. 

 

Mikäli Kimpulla on jatkossakin kaksi päätoimittajaa, olisi erittäin tärkeää, että molem-

mat päätoimittajat osallistuisivat lehden kaikkiin prosesseihin. Tämä ei estä lopullisen 

päätösvallan jakamista tiettyjen asioiden osalta. Ihanteellinen tilanne olisi kuitenkin se, 

että Kimpun tuleva päätoimittaja olisi sekä journalistisen tekstin, hankehallinnon että 

visuaalisen journalismin tuntija. Toisaalta tämä saattaisi tarkoittaa työmäärän kasvua 

edellisvuosiin verrattuna. Jaettu päätoimittajan pesti ei ole mahdoton ajatus, mutta vuo-

teen 2013 verrattuna kommunikaatiota ja yhteistyötä olisi parannettava. 

 

Ehkä Kimpun johtotehtävät voisi jakaa vastaavan päätoimittajan ja toimituspäällikön 

kesken. Näistä ensimmäinen johtaisi lehden kirjoittaja-avustajien ohjeistamista, juttujen 

sisällöstä päättämistä sekä lehden taittoa. Toimituspäällikön tehtävänä olisi hankehal-

linnon johtaminen. Tähän kuuluisi esimerkiksi hankehakemuksen ja avustajahakemus-

ten tekeminen, palavereiden järjestäminen ja muistiinpanojen kirjaaminen sekä aikatau-

lusta, budjetista ja painosta ja postituksesta päättäminen. Toimitussihteerin pestiin kuu-

luisi esimerkiksi juttujen kirjoittaminen ja editoiminen. Kaikenlainen ideointi ja päätök-

siin osallistuminen olisi koko toimituksen yhteinen tehtävä. 

 

Alun kaaoksesta huolimatta koko Kimpun vuoden 2013 toimitus voi olla äärimmäisen 

ylpeä itsestään. Alun vaikeudet voitettiin projektin kolmen viimeisen viikon aikana. 
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Toimitustiimi tutustui ja ystävystyi ja oppi erittäin paljon lehden suunnittelusta ja teke-

misestä. Lehdestä saatiin imartelevaa palautetta monestakin suunnasta. 

 

5.3 Oman työn arviointia 

Olen itse ollut tekemässä useita aikakauslehtijulkaisuja, pääosin visuaalisuudesta vastaa-

van henkilön roolissa. Kimppu oli alusta saakka hyvin omanlaatuinen projektinsa. 

Hankehallinto, avustuksien hakeminen ja niiden käyttäminen sovitulla tavalla, ei ollut 

minulle tuttua etukäteen. 

 

Projektin ensimmäisen neljän kuukauden aikana tein itse useita virheitä toisen päätoi-

mittajan ominaisuudessa. En ollut tarpeeksi aktiivinen toimitustiimin kommunikoinnin 

osalta enkä ehkä onnistunut, ainakaan aluksi, selventämään kirjoittajille Kimpun linjaus-

ta kohti kehitysjournalismia. On kuitenkin muistettava, että Kimppu syntyy vapaaeh-

toisvoimin, jolloin myös siihen käytettävät ajalliset resurssit ovat niukkoja ja periaat-

teessa vastikkeettomia. 

 

Kimpun lopputulos on kuitenkin mielestäni onnistunut. Samansuuntaisia näkemyksiä 

toimitustiimi on kuullut monestakin suunnasta. Onkin selvää, että Kimpun teko oli 

monella tapaa onnistunut prosessi, sen analysoimisessa ja dokumentoimisessa oli kui-

tenkin paljon puutteita. Monet palaverit ja päätökset jäivät dokumentoimatta, sillä sitä 

vastuuta ei toimituksessa jaettu millään tavalla. Tämän raportin prosessi on osaltaan 

siksi kuvattu kokemuslähtöisesti. Tätä raporttia ei mielestäni voi tai kannata käyttää 

oppikirjana lehden tekemisessä. 

 

Kokemuspohjaisuudessa on kuitenkin myös etunsa, sillä aikakauslehden tekeminen on 

monelta osin luova prosessi. Tästä raportista käy mielestäni hyvin ilmi luovan prosessin 

pääkohdat: kommunikaation ja tiimityön tärkeys, päätöksenteon tärkeys sekä rohkea ja 

kunnianhimoinen suhtautuminen visuaalisuuteen sen osalta kun ne ovat kokemukselli-

sia, ilman oppikirjojen oppeja tehtyjä toimia. Toisaalta myös Kimpun linjaus antoi luo-

valle prosessille tietyt raamit. Toimitustiimi uskoakseni osasi jollain tapaa nähdä projek-

tin aikana sen, mihin lopputuloksella pyritään. Päämäärä oli selkeä vaikka tie oli jatku-

vasti sumun peitossa. 
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5.4 Työn arvo valiokunnalle ja tuleville Kimpuille 

Tämä opinnäytetyö on ensimmäinen, jossa käydään Kimpun tekoa läpi, arvioidaan pro-

sessia ja esitetään kehitysideoita, kuten konseptointia, kommunikoinnin parantamista ja 

toimitustiimin rakenteen selkeyttämistä. 

 

Kimppu on ilmestynyt jo vuodesta 1998, mutta sen tunnistettavuus ja asema yleisesti 

aikakauslehtien joukossa, kehitysjournalismissa ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden 

kesken käytävässä kehityskeskustelussa on ollut epäselvä. Tämä opinnäytetyö kertoo 

siitä, miten vuoden 2013 Kimppu pyrki rakentamaan vahvempaa identiteettiä ja otta-

maan oman paikkansa edellä mainituissa konteksteissa. Ensimmäistä kertaa Kimpun 

linjaus esitetään laajassa kirjallisessa muodossa. 

 

Kimpun tämän vuoden kahden päätoimittajan toimitustiimin rakenne oli ensimmäinen 

laatuaan. Tässä opinnäytetyössä tätä ratkaisua tarkastellaan läpi projektin ja arvioidaan. 

Näiden kokemusten ja ehdotusten pohjalta kehitysyhteistyövaliokunta saa tulevien pää-

töstensä tueksi yhden näkemyksen siitä, miten jaetun päätoimittajan virka toimi. 

 

Projektin kuvaus ei ole faktapohjainen, mutta siitä löytyy lukuisia yksityiskohtaisiakin 

kuvauksia siitä, miten lehti syntyi. Vaikka tässä opinnäytetyössä ei sen enempää arvioi-

da, miten pienetkin prosessit vaikuttivat lopputulokseen, saavat lehden tulevat päätoi-

mittajat erinomaista materiaalia tuleviin projekteihinsa. He voivat vapaasti käyttää tä-

män raportin vinkkejä ja ehdotuksia hyväkseen. 

 

Kimpun tulevaisuus on aina epävarma johtuen sen projektiluontoisuudesta. Todennä-

köistä on kuitenkin, ettei Kimppu tule katoamaan, sillä Helsingin yliopiston ylioppilas-

kunta on sitoutunut ohjaamaan 0,7 prosenttia budjetistaan kehitysyhteistyöhön. Kehy-

valiokunta toimii tämän määrärahan turvin ja on pysynyt elinvoimaisena jo vuosia. To-

dennäköistä ei ole myöskään se, että Ulkoasianministeriö tulisi ainakaan kokonaan pois-

tamaan viestintä- ja kehityskasvatushankkeille (uusi nimitys on globaalikasvatus) suun-

nattua tukeaan.  
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Tältä osin tämä opinnäytetyö tarjoaa myös laajemman kuvan Kimpun tulevaisuudesta, 

lähinnä konseptoinnin osalta. Ehdotus Kimpun konseptoinnista ainakin joltain osin on 

mielestäni varteen otettava näkökulma keskusteluun, jossa Kimpun tulevia päätoimitta-

ja valitaan ja numeroita tehdään.
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Liite 2. Kimpun avustajahakuilmoitus 

 

------------------------ 

 

Kimppu-lehti etsii tekijöitään 

 

Onko sinulla sanottavaa globaalista muuttoliikkeestä? Osaatko lisäksi kirjoittaa, kuvata, taittaa 

tai editoida lehteä? 

 

Haemme nyt tekijöitä keväällä 2013 ilmestyvälle Kimppu-lehdelle, joka teemana on ihmisten 

globaali liikkuvuus. Kimppu on globaali- ja kehityskysymyksistä ammentava opiskelijalehti, 

joka ilmestyy vuosittain HYY:n kehitysyhteistyövaliokunnan julkaisemana. 

 

avustajia 

- osallistuvat marraskuussa Kimppu-infoon 

- kirjoittavat artikkeleja ja/tai kuvaavat lehteen 

- juttujen deadline on tammi-helmikuussa 

 

toimitussihteeri 

- osallistuu toimituspalavereihin 

- editoi ja oikolukee lehteä 

- mahdollisesti kirjoittaa lehteen 

- avustaa julkaisutilaisuuden järjestämisessä 

 

taittaja 

- osallistuu toimituspalavereihin 

- suunnittelee lehden ulkoasun toimitustiimin kanssa 

- toteuttaa lehden taiton ja visuaalisen ilmeen 

 

Pestit ovat vapaaehtoispohjaisia lukuunottamatta viimeksi mainittua. Taittajan tehtävästä mak-

setaan 400-800-euron palkkio, riippuen ulkoministeriön tukipäätöksestä. 

 

Jos kiinnostuit, lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja mahdollisesta juttuideastasi perjantaihin 2.11. 

mennessä osoitteeseen hyy.kehylehti(a)gmail.com. Kerro myös, millä kielellä olet valmis kir-



 

 

joittamaan (suomi, englanti, ruotsi). Liitä viestiisi mielellään työnäytteitä (erityisesti taittajahaki-

jat). 

 

Lisätietoja antavat Kimpun päätoimittajat Felix Siivonen 050-3652486, fe-

lix.siivonen(ät)helsinki.fi ja Suvi Lindgren suvi.lindgren(ät)helsinki.fi. 

 

------------------------ 



 

 

Liite 3. Kimppu 1/2013 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


