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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ensisijaisesti tuottaa vaihtoehtoisia, 
realistisia tapoja julkaista Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
yhteisöjulkaisua Samolaista. Ensimmäisenä tavoitteena oli tutustua 
yhteisöviestintään, tiedottamiseen sekä lehdenteon prosessiin teoriassa. Toisena 
tavoitteena oli syventyä Samolaisen nykyiseen toimittamisprosessiin sekä sen 
ongelmakohtiin ja pohtia miten toimitusprosessia voisi tulevaisuudessa tehostaa. 
Kolmas tavoite oli luoda katsaus siihen, miten muut opiskelijakunnat 
yhteisöviestintänsä hoitavat. Taustalla on opiskelijakunta Samon tarve kehittää ja 
ajankohtaistaa yhteisöviestintäänsä sekä tehostaa budjettiaan Samolaisen osalta.  

Teoriaosuudessa syvennyin tarkastelemaan viestintää erityisesti yhteisöviestinnän 
ja tiedottamisen näkökulmasta. Markkinoinnin suunnittelu rajattiin pois, sillä 
yhteisölehtenä Samolaisella ei ole kilpailijoita.  

Opinnäytetyö toteutettiin pilkkomalla Samolaisen vuoden 2013 numeroiden 
tähänastinen toimittamisprosessi osiin ja tutustumalla Samolaisen budjettiin, 
etsimällä eri vaiheista kehittämiskohdat ja luomalla niihin sopiva vaihtoehto 
tulevaisuutta varten. Opinnäytetyötä varten selvitettiin myös muiden 
opiskelijakuntien verkkosivuihin tutustumalla miten muut opiskelijakunnat hoitavat 
yhteisöviestintäänsä.  

Realistisia tulevaisuuden vaihtoehtoja Samolaiselle syntyi lopulta neljä kappaletta, 
joista opiskelijakunta Samon vuoden 2014 hallitus voi valita mieleisensä tai 
kehittää niiden pohjalta räätälöidyn ratkaisun. 
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The purpose of this thesis was to produce alternative ways to publish Samolainen, 
the publication of the student union of Seinäjoki University of Applied Sciences. 
The first goal of this thesis was to study the theory of organizational communica-
tion and informing in general, and the process of producing a magazine. The sec-
ond aim was to explore the current editing process of Samolainen, as well as the 
areas of concern and to study how the editing process could be enhanced in the 
future. The requirement for this study is based on student union Samo’s need to 
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regarding Samolainen. 
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solution them on the basis of them. 
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1 JOHDANTO 

Olen toiminut vuoden 2013 alusta lähtien Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta Samon jäsenjulkaisun Samolaisen päätoimittajana. Opiskelijakunta 

julkaisee lehteä korostaakseen yhteisöllisyyttä jäsentensä kesken ja 

tiedottaakseen asiosta myös tämän perinteisen menetelmän keinoin. Suurin osa 

jäsentiedottamisesta hoidetaan nykyisin sosiaalisen median (Facebook, Samoin 

Sanoin-blogi) kautta sekä sähköpostissa kulkevilla jäsentiedotteilla, mutta 

Samolainen on silti säilyttänyt paikkansa näiden rinnalla tiedottamisen ja 

yhteisöllistämisen keinona.  

Monet esimerkiksi työn tai harrastuksen ympärille kootut yhteisöt julkaisevat omaa 

lehteään tai muuta vastaavaa julkaisua tarkoituksenaan tiedottaa asioista ja 

korostaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöjulkaisu, kuten lehti tai blogi on erinomainen tapa 

saada epämuodollisempiakin asioita yhteisön tietoon ja toisin kuin pelkissä 

jäsentiedotteissa, voi lehden tai verkkojulkaisun kautta kommunikointi olla 

vuorovaikutteista ja yhteisön jäsenetkin pääsevät mahdollisuuksien mukaan 

tuottamaan sisältöä yhteisöjulkaisuun.  

Siinä missä muut tiedottamisen keinot ovat hallituksen käyttämiä melko 

yksisuuntaisia tiedotuskanavia, toimii Samolainen vuorovaikutteisena 

tiedotuskanavana, eli myös Samon jäsenyhdistyksillä eli eri alojen 

opiskelijayhdistyksillä on mahdollisuus julkaista omia tiedotteitaan Samolaisessa ja 

kaikilla lukijoilla on mahdollisuus ehdottaa haluamiaan aiheita, joita lehdessä 

käsitellään tai jopa tuottaa sisältöä itse, jos halua ja intoa löytyy. Toisin kuin 

Samon muut viralliset tiedotuskanavat, Samolainen ei pyri olemaan ihan niin 

vakava ja asiapitoinen, vaan jutut voivat olla myös kevyempiä ja 

kuvapainotteisempia.  

Opiskelijakunta Samon ulkopuolisilla yhteisöillä ja yrityksillä sekä 

yhteistyökumppaneilla on myös mahdollisuus Samolaisen kautta mainostaa ja 

edistää toimintaansa sekä tuoda sitä opiskelijoiden tietoisuuteen. Samolaisen 

rahoitus hoidetaan pitkälti mainosmyynnistä koostuvin varoin.  
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Opiskelijakunta Samossa on jo jonkin aikaa pohdittu, miltä Samolaisen tulevaisuus 

näyttää, jatketaanko lehden toimittamista entiseen malliin, kehitetäänkö 

toimitusprosessia jotenkin vai muutetaanko koko lehti esimerkiksi 

verkkojulkaisuksi. Opinnäytetyöni pureutuu tarkemmin siihen, miltä Samolaisen 

tulevaisuus voisi näyttää ja miten koko lehden toimitusprosessia voisi saada 

tehokkaammaksi niin että lehti säilyttäisi samalla kuitenkin opiskelijaläheisen 

otteensa ja mahdollisesti myös sen toimituskustannuksia saataisiin laskettua 

jonkin verran alemmas. 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja siitä, millainen opiskelijakunta 

Samon yhteisöjulkaisu Samolaisen tulevaisuus voisi olla, esimerkiksi jatkaako lehti 

fyysisessä muodossa painettuna vai verkossa sekä kuvata Samolaisen 

toimittamisprosessia ja pohtia miten itse prosessia voidaan tehostaa, huolimatta 

siitä, millaiseksi julkaisun tulevaisuus kehittyy.  

Samolainen on tarkoitettu ensisijaisesti Samon hallituksen ja edustajiston 

tiedotuskanavaksi opiskelijakunnan jäsenille, mutta myös kanavaksi, jonka kautta 

sidosryhmät ja yhteistyökumppanit, kuten eri alojen opiskelijayhdistykset ja 

esimerkiksi paikalliset yritykset voivat tiedottaa asioistaan näkyvästi. Tämän 

tavoitteen toteutumiseksi on Samolaista kehitettävä tulevaisuudessakin 

kustannustehokkaaksi ja ajankohtaiseksi julkaisuksi. 

Jotta löytäisin Samolaisen keskeiset kehittymismahdollisuudet, on Samolaisen 

toimitusprosessi purettava osiin ja selvittää mitkä tekijät muuttuisivat muutaman 

mahdollisen uuden ratkaisun myötä. Ensisijaisena tavoitteena tässä 

opinnäytetyössä on tutustua yhteisöviestinnän, tiedottamisen ja lehden 

tekoprosessin teoriaan. Opinnäytetyön toisena tavoitteena on purkaa Samolaisen 

toimitusprosessi pienempii osiin, jotta kehittämisen kohteet olisi helpompi havaita 

ja tunnistaa, jotta niihin olisi helpompi puuttua. 

Kolmantena tavoitteena tässä opinnäytetyössä on luoda silmäys muiden 

opiskelijakuntien yhteisöjulkaisujen tuottamiseen, eli käytännössä siihen, miten 
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muissa opiskelijakunnissa yhteisöjulkaisujen toimittaminen on hoidettu. Selvitetään 

siis julkaisevatko ne painettua lehteä, verkkolehteä vai jotain muuta ja mitä. 

Lähteenä käytetään opiskelijakuntien verkkosivuja ja muita ajankohtaisia 

tiedotuskanavia ja niiden pohjalta pohditaan, olisiko opiskelijakunta Samon 

mahdollista ottaa oppia muilta opiskelijakunnilta yhteisöjulkaisun tuottamisessa. 

Ongelmakohdiksi Samolaisen toimittamisessa nykyisellään on koettu 

toimituskunnassa ennen kaikkea ajankohtaisuuden puute, aikataulutusongelmat, 

budjetin tiukkuus, palautteen vähyys ja viestinnän katkokset. 

Koko prosessi pitäisi siis saada tehostumaan ja mahdollisesti luoda uusia 

ratkaisuja lehden tulevaisuutta ajatellen. Samolaisen tulevaisuudesta päätetään 

ensi kevään aikana, sillä sopimukset solmitaan aina lukuvuositasolla, joten 

nykyisellään lehti jatkaa ainakin kevääseen 2014 saakka nykyisillä 

sopimusehdoilla. 

Opiskelijakunta Samon johto tuli siihen tulokseen, että tässä vaiheessa ei aleta 

minkäänlaista lukijakyselyä tai muuta vastaavaa kyselyä teettää, vaan sen sijaan 

pohditaan vaihtoehtoja sille, miltä Samolaisen tulevaisuus voisi näyttää. 

Realististen vaihtoehtojen pohjalta Samon vuoden 2014 hallitus voisi keväällä 

2014 kokoustaa  Samolaisen tulevaisuudesta paremmin ja tarpeen vaatiessa 

teettää myös eri vaihtoehtoja koskevan kyselyn sekä lukijoilla että 

yhteistyökumppaneilla. 

1.2 Opiskelijakunta Samo 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Samo on perustettu 10.09.1996 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveydenhuollon yksikössä ajamaan Seinäjoen 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua ja palvelemaan näiden tarpeita sekä 

organisoimaan opiskelijoille erilaisia tapahtumia. Vaikka Samo on Suomen 

ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto Samok ry:n jäsen, opiskelijakunnalla on 

itsehallinto, jonka ylin päätäntävalta on vaaleilla valitulla 20-päisellä edustajistolla 

sekä edustajiston valitsemalla hallituksella. Ylintä valtaa opiskelijakunta Samossa 
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käyttää Samon hallitus, joka muodostetaan vuosittain ehdolle asettuneista 

ehdokkaista. 

Opiskelijakunta Samo perustettiin rekisteröidyksi yhdistykseksi, mutta myöhemmin 

se on muuttunut yhdistyksestä opiskelijakunnaksi, joka niin ikään on voittoa 

tavoittelematon järjestö, joten sen toiminta periaatteessa vastaa yhdistystoimintaa 

esimerkiksi verotuksen suhteen (Ammattikorkeakoululaki 2009).  Opiskelijakunnan 

toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42§:ään (Opiskelijakunta 

Samo 2009). 

Vuonna 2009 vahvistetuissa säännöissään (Opiskelijakunta Samo 2009). 

SeAmkin opiskelijakunta Samo kertoo tarkoituksestaan ja toimintamallistaan 

seuraavin sanoin: 

2 § Tarkoitus ja toiminta 

Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja 
edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä 
opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä 
pyrkimyksiään.  

Opiskelijakunta Samon sääntöihin on kirjattu myös että tarkoituksensa 

toteuttamiseksi opiskelijakunta voi muun muassa harjoittaa julkaisutoimintaa 

(Opiskelijakunta Samo 2009). Sekä jäsenien että sidosryhmien tavoittamiseksi ja 

yleistä tiedottamista varten on perustettu opiskelijakunnan oma, viisi kertaa 

vuodessa ilmestyvä lehti Samolainen, jonka levikki on noin 2800 kpl. Lehden 

toimituskunta muodostuu päätoimittajan lisäksi opiskelijakunta Samon hallituksen 

jäsenistä sekä vaihtuvista vapaaehtoisista kirjoittajista ja lehden pääasiallisena 

tarkoituksena on asioista tiedottamisen ohella myös luoda yhteisöllisyyttä kooten 

yhteen juttuja opiskelijoiden arjesta. Kuvassa 1 opiskelijakunta Samon logo. 

 

Kuva 1. Opiskelijakunta Samon logo. 
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1.3 Samolainen 

Samolainen on alunperin perustettu ennen kaikkea tiedottamista varten, mutta 

myös luomaan yhteisöllisyyttä opiskelijakunnan jäsenten keskuudessa, jossa 

tarkoituksessa Samolainen yhäkin toimii. Ensimmäinen Samolainen ilmestyi 

vuonna 1997, vuosi Samo ry:n perustamisen jälkeen, mustavalkoisena ja 

sanomalehtityypisenä ja jonkin aikaa alkuperäisellä nimellään Coitus Interruptus.  

Samolaisen pääasiallisena lukijaryhmänä toimivat tietenkin Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Samon jäsenet, jotka ovat Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun päätoimisia opiskelijoita, työn ohella opiskelevia 

aikuisopiskelijoita tai muualta maailmasta Seinäjoelle tutkintoaan suorittamaan 

tulleita vaihto-opiskelijoita.  

Samolainen ei kuitenkaan ole olemassa pelkästään opiskelijoita varten, vaan sen 

kautta voivat asioistaan tiedottaa ja saada tietoa myös Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun eri tahot ja sidosryhmät, kuten FramiPro ja Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja kehitysosasto, opiskelijoille suunnattu 

Seinäjoen Opiskelijapalvelut Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

opiskelijayhdistykset, YTHS ja muut opiskelijakunta Samon yhteistyökumppanit. 

Samolaisen rinnalla Samon virallisina tiedotuskanavina toimivat Samon nettisivut, 

Facebook-sivut, Samoin Sanoin-blogi Ilkan sivuilla ja sähköpostitse lähetettävät 

jäsentiedotteet sekä perinteinen ilmoitustaulu Samon toimiston edessä Framin F-

rakennuksessa.  

Tiedotus- ja yhteisöllistämistarkoituksensa puitteissa Samolaisessa julkaistaan 

ajankohtaisia tiedotteita (siinä määrin kun niitä voi neljä kertaa vuodessa 

ilmestyvässä lehdessä julkaista), reportaaseja opiskelijakunta Samon järjestämistä 

tapahtumista, kannanottoja, juttuja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

erilaisista projekteista, opiskelijayhdistysten asioita, opiskelijoiden arkipäivään 

liittyviä joskus humoristisiakin juttuja sekä eri yksiköiden ja esimerkiksi vuosittain 

uusien hallitusten esittelyjä. Muitakin aiheita käsitellään, mikäli mielenkiintoinen 

aihe löytyy Samon tai Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkopuolelta. Lähes 

jokaiseen numeroon myös joku Samon yhteistyökumppani haluaa mainoksen 

lisäksi jutun Samolaiseen. 
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Samolaisella on myös oma Facebook-sivunsa, jota hoitaa Samolaisen 

päätoimittaja. Facebook-sivulla jaetaan opiskelijoille tiedoksi esimerkiksi 

ajankohtaisia tiedotteita Samon asioista, kuvia, videota ja esimerkiksi 

mielenkiintoisia verkkolehtien artikkeleita tai sidosryhmien tilapäivityksiä. 

Samolainen on julkaisuna kehittynyt vuosien varrella melkoisesti, aluksi 

mustavalkoisena ilmestynyt Samolainen sai ensimmäisen värillisen kansikuvansa 

numeroon 3/2002, sivumäärä on vuosien varrella lisääntynyt reiluun 

kolmeenkymmeneen ja lehden kokokin on vaihdellut perinteisestä A4:sta kokoon 

A5 ja takaisin. Nykyisin Samolainen ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Viidestä 

numerosta neljä on A-sarjan julkaisuja, eli lehden tavallisia numeroita, joiden 

ilmestymisajat ovat helmikuussa, huhti-toukokuussa, syys-lokakuussa sekä 

joulukuussa. Näiden lisäksi kesällä julkaistaan Samolaisen ainoa B-julkaisusarjan 

numero ”Uuden Opiskelijan Opas”  
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2 YHTEISÖVIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 

Siukosaaren (2002, 11) mukaan viestintä toteutuu kahteen suuntaan, lähettäjältä 

vastaanottajalle ja takaisin. Vuorovaikutuksesta syntyy palautetta ja viestinnän 

lopullinen tarkoitus onkin vaikuttaa; muodostaa mielikuvia, muuttaa tai vahvistaa 

niitä. Viestinnän kaksi osa-aluetta, yhteisökulttuuria vaaliva yhteystoiminta eli 

yhteydenpito ja yhteisöilmettä vaaliva tiedotustoiminta eli tiedottaminen tähtäävät 

molemmat samaan lopputulokseen, yhteisökuvan rakentamiseen ja tiedonkulun 

varmistamiseen (mts.13). Viherä (2000, 91) huomauttaa ihmisten 

vuorovaikutusverkostojen muuttuneen entistä monimutkaisemmiksi parin 

viimevuosisadan aikana, viestintä on laajentunut pienessä kyläyhteisössä 

käydyistä keskusteluista maailmanlaajuiseen interaktiiviseen kanssakäymiseen. 

Nykyään voi helposti ja vaivattomasti reaaliajassa viestiä vaikka maapallon toiselle 

puolelle. 

Mitä viestintä sitten oikeastaan on? Wiion (1994, 16) mukaan viestintä on jatkuvaa 

tietojen vaihtamista, viestin lähettämistä, vastaanottamista ja ymmärtämistä. Myös 

Kunelius (2003, 10) on samaa mieltä, viestintä itsessään on sanomien 

lähettämistä, vastaanottamista ja palautteen antamista kahden tai useamman 

yksilön välillä. Kariniemi (2010, 111) kirjoittaa että viestintä voidaan ymmärtää 

sellaisena toimintana, jossa kieli ei välttämättä heijastakaan todellisuutta, vaan 

kielen avulla annetaankin todellisuudelle vain tulkintoja ja merkityksiä. Tämä 

tarkoittaa että eri henkilöt voivat kokea jonkin asian lähtökohdistaan riippuen 

kovinkin eri tavoin. 

Viestintä ei itsessään ole tarkoituksenmukaista, vaan Siukosaaren mukaan sillä on 

aina tavoite; välittää viesti eteenpäin ja saada se ymmärretyksi (Siukosaari 2002, 

30–31). Viherän (2000, 13) mukaan viestintä on ehdoton edellytys sosiaaliselle 

kanssakäymiselle; ilman sitä yhteisö ei pysty toimimaan. Muiden tavoin myös 

Ikävalko (1995, 10) krijoittaa, ettei mikään yhteisö pysty toimimaan ilman 

viestintää. 

Viestintää on monenlaista, se voi olla sanatonta elekieltä, sanallista viestintää, 

kuvia, videota, ääniä, hajuja, liikettä tai vaikka kirjoitettua tekstiä. Pääasia siinä on, 

että se kulkee lähettäjältä vastaanottajalle ja tulee jotenkin tulkituksi, jonka 
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vastaanottaja ilmaisee antamalla palautetta. Viherä (2000, 15) huomauttaa, että 

nykyajan yhteisöllisessä, länsimaisessa kulttuurimallissa vältetään tunteiden 

avointa ilmaisua ja suositaan ennemminkin epäsuoraa ja vihjailevaa viestintää.  

Viherän (mp.) mukaan kulttuuristamme on tullut vastaanottajakeskeisempi, ja 

itseilmaisu on vähentynyt.  

Oli viestinnän muoto mikä tahansa, viestintä vaatii jonkinlaisen merkkijärjestelmän 

(Kunelius 2003, 11). Korhonen (1994, 39) kirjoittaa, että ympäri maailmaa ihmiset 

viestivät jopa noin 5000 eri kielellä, ja kielen ominaispiirteistä riippuen saattaa sen 

välittämä ajatusmaailma jäsentyä monilla eri tavoilla. Esimerkki kovin erilailla 

kielen avulla jäsentyvästä maailmasta saadaan, kun verrataan vaikka 

pohjoissaamelaisten kielestä löytyvien lunta kuvaavien 180 sanan määrää 

länsigrönlannin kielen kahteen lunta kuvaavaan sanaan ”qanik” ja ”aput”, joista 

ensimmäinen tarkoittaa satavaa lunta ja toinen jo maassa olevaa lunta (Tieteen 

kuvalehti, 2012).  

Edellämainitun esimerkin pohjalta voimme todeta, että asiat voi määritellä joko 

äärimmäisen tarkasti ja yksityiskohtaisesti tai kovin suurpiirteisesti, ja jotta asia 

tulee ymmärretyksi, on sekä viestin lähettäjän että vastaanottajan tunnettava 

sanojen merkitys tai ainakin asiayhteys, jotta edes alkeellinen vuorovaikutus 

voidaan saavuttaa. Onikki (1998, 90) korostaa, että viestin lähettäjäosapuolen 

tekemät kielelliset valinnat saattavat vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten 

käsiteltävä asia koetaan ja jäsennetään vastaanottajan toimesta. Pahimmassa 

tapauksessa viesti muuttuu tai käsitetään väärin. Kielellisiä valintoja, jotka 

vaikuttavat viestin halutunlaiseen ymmärtämiseen ovat näkökulman valitseminen, 

kielen ja kirjoitusjärjestelmän valinta sekä viestintätyyli tai tunnetila, jossa viesti 

ilmaistaan.  

Lehden kautta viestiessä käytetään kirjoitusjärjestelmää ja kuvia. Ihminen on 

viestinyt kirjoittamalla jo tuhansia vuosia, ensimmäiset kirjoitusmerkin ilmestyivät 

noin 5000 vuotta sitten, joten kirjoittaminen on vanha ja samalla koko ajan 

kehittyvä viestinnän muoto. Nykyisellä sähköisen viestinnän aikakaudella uusia 

sanoja ja merkkejä leviää jatkuvasti yleiseen käyttöön ja vähitellen ne 

vakiinnuttavat paikkansa kirjoitetun ja puhutun kielen osana, kuten esimerkiksi # ja 

@.  
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Samolaisen tapauksessa viestintää on kahdenlaista, viestintää toimituskunnan ja 

yhteistyökumppaneiden välillä, jolloin käytetään kirjoitettua ja puhuttua viestintää, 

ja viestintää lehden toimituskunnalta lukijoille, jolloin käytetään kirjoitusta ja kuvia, 

mutta enää suoran, henkilökohtaisen keskusteluyhteyden käyttäminen isomman 

joukon kesken ei enää onnistu.  

Jotta viesti tulisi tulkituksi oikein, tulee viestin lähettäjän ja vastaanottajan pystyä 

tulkitsemaan samaa merkkijärjestelmää (Kunelius 2003, 11). Samolaisen kohdalla 

tämä tarkoittaa että heikoimmassa asemassa ovat vaihto-opiskelijat, jotka 

kommunikoivat englanniksi ja Samolainen toimitetaan suomeksi. Jokaiseen 

lehteen pyritään kuitenkin saamaan jotain pientä mukaan myös englanniksi, jotta 

lehdessä olisi jokaiselle, eli myös vaihto-opiskelijoille jotakin.  

Kunelius (2003, 17) esittää että joukkoviestinnällä, jota myös yhteisöviestintä on, 

tarkoitetaan viestin välittämistä kerralla isommalle joukolle, jota ei ole välttämättä 

ennalta rajattu tai määritelty. Yhteisön sisällä voidaan käyttää samanaikaisesti 

sekä keskinäisviestintää että tiedottamista. Keskinäisviestinnässä on Kuneliuksen 

(mts. 18) mukaan kysymys tilanteista, joissa viestin välittämiseen ei tarvita teknistä 

välinettä. Tiedottaminen taas hoituu nimenomaan teknistä tai painettua välinettä 

käyttäen. Kunelius (mts. 20) kirjoittaa myös että joukkoviestinnällä itse asiassa 

luodaan kuvitteellisia ryhmiä ja yhteisöjä suuntaamalla viestintä vaikka tietyn 

yhteisen kiinnostuksenkohteen omaaville ihmisille. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan yhteisöviestinnän keinoista 

Samolainen on se, joka näkyy eniten myös yhteisöstä ulospäin. Samolaisen avulla 

opiskelijakunta Samo pyrkii tavoittamaan koteihin asti yhteistyökumppaneiden 

lisäksi ne vähemmänkin aktiiviset opiskelijayhteisön jäsenet, sekä innostamaan 

aktiivisemmat opiskelijat mukaan luomaan yhteisökuvaa ja osallistumaan 

täysipainoisesti yhteisön toimintaan. 

Usein viestintä tulee huomatuksi parhaiten silloin, kun se jollain tavalla 

epäonnistuu, esimerkiksi viesti ymmärretään väärin, viesti muuttuu matkalla tai se 

ei mene perille ollenkaan (Ikävalko 1995, 11). Ikävalko (mp.) toteaa, että 

viestinnän onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät; lähettäjän ja vastaanottajan 

aiemmat kokemukset, mielipiteet, asenteet, kulttuuri, viestintätilanne itsessään, 
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ympäristö ja sanoman selkeys tai monimutkaisuus yms. Ikävalkon (mts. 12) 

mukaan häiriötekijöitä ei viestintätilanteessa voi koskaan täysin eliminoida, mutta 

viestinnän huolellisella suunnittelulla voidaan edesauttaa viestin mahdollisuuksia 

päästä mahdollisimman muuttumattomana perille asti ja huolehtia, että viesti 

laitetaan matkaan mahdollisimman otollisissa olosuhteissa. Edullisinta viestin ja  

sekä lähettäjän että vastaanottajan kannalta on tietenkin, että viesti tulisi 

ymmärretyksi juuri sellaisena kuin se on alunperin tarkoitettukin. 

Ikävalko (1995, 14) esittää Åbergin (1989) mukaan viestinnälle viisi päätehtävää; 

– Perustoimintojen tuki, joka sisältää sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin 

lisäksi operatiiviset työohjeet tähtäimenään yhteisön toimiminen ja 

tuotteiden markkinointi. 

– Kiinnittäminen, eli henkilöstön perehdyttäminen ja sitouttaminen työhön 

ja työyhteisöön. 

– Informointi, eli perinteinen viestintä sisältäen sekä ulkoisen ja sisäisen 

tiedottamisen yhteisölle ja sidosryhmille. 

– Profilointi, jolla tähdätään yhteisökuvan luomiseen, mielikuvien 

edistämiseen ja henkilöstö- sekä tuote- tai palveluprofiilin 

vakiinnuttamiseen. 

– Vuorovaikutus, joka tapahtuu ihmisten välillä sekä organisaatiossa 

sisällä että sen ja sidosryhmien välillä. 

 

2.1 Yhteisöviestintä 

Yhteisöviestintä voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osa-alueeseen; 

yhteystoimintaan ja yhteydenpitoon sekä tiedotustoimintaan ja tiedottamiseen. 

Yhteisön yhteystoiminnan tarkoituksena onkin pääasiallisesti yhteydenpito 

yhteisön omaan henkilöstöön, mutta myös samalla yhteistyö- ja kohderyhmiin 

(Siukosaari 2002, 15). Siukosaari (mts.16) esittää, että tiedotustoiminta keskittyisi 

lähinnä välitettyyn tietoon, kuten henkilöstö- tai asiakaslehteen, kun taas 

yhteystoiminta olisi ennemmin suoraa ja henkilökohtaista. 
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Alunperin viestintää on käytetty kertomaan menneestä ajasta, mitä on jo 

tapahtunut. Vielä nykyisinkin osa uutisista toimii samalla tavoin, jälkeenpäin 

kerrotaan esimerkiksi maailmalla jo tapahtuneesta mullistuksesta.  

Yksi yhteisöviestinnän ominaispiirteistä kuitenkin on, että se elää usein jopa 

etuajassa niin, että asioista tiedotetaan jo suunnitteluvaiheessa kun mitään 

kerrottavaa ei vielä oikeastaan edes ole (Ikävalko 1995, 9). Näin saadaan yhteisön 

jäsenet tietoiseksi siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja yhteisön jäsenet pystyvät 

varautumaan tulevaan tai odottamaan tärkeää tulevaa tapahtumaa. Esimerkiksi 

vaaliehdokkaista, tapahtumista tai tarjouksista tiedottaminen yhteisön jäsenille, 

asiakasryhmille tai yhteistyökumppaneille toimii tällä tavoin. 

2.1.1 Sisäinen viestintä  

Yhteisön sisäinen viestintä ja sisäinen markkinointi tähtää samaan asiaan; tiedon 

jakamiseen yhteisön sisällä. Keskeisiä tavoitteita sisäisessä viestinnässä ovat 

informointi, perehdytys, sisäinen markkinointi ja tiedon jakamiseen yhteisön sisällä 

tähtäävä yleinen vuorovaikutus ja keskustelu (Ikävalko 1995, 46). Sisäinen 

viestintä ilmenee sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa päivittäin.  

Koska viestintä on jatkuvaa ja vuorovaikutuksellista, sen tulisi olla avointa, jotta 

siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty ytheisön sisällä. Ikävalko (1995, 48) toteaa 

että avoimuuden toteutumiseksi on välttämätöntä, että viestit pääsevät kulkemaan 

yhteisössä sekä vertikaalisella että horisontaalisella tasolla. Näin saadaan 

helpoiten kaikki tietoiseksi yhteisön sisäisistä asioista, ja on pienempi riski, että 

joku jää tiedon ulkopuolelle. Ikävalko (1995, 51–52) on jakanut sisäisen viestinnän 

viestintätarpeen osuvasti kolmeen ryhmään; henkilökohtaiseen viestintään, 

osastokohtaiseen viestintään ja yrityskohtaiseen viestintään: 

Henkilökohtaisen viestinnän tehtävät: 

– perehdyttäminen työhön ja työyhteisöön 

– koulutus, koulutuksen ja uran suunnittelu 

– tavoitteiden määrittely, tulosseuranta ja muutokset 
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Osastokohtaisen viestinnän tehtävät: 

– Tulostavoitteiden luominen ja niiden seuranta säännöllisesti 

– Organiosaatiomuutoksia koskevat asiat 

– Työllisyystilanteen selvittäminen 

 

Yrityskohtainen (organisaatiokohtainen) viestintä: 

– Tulostavoitteiden asettaminen sekä niiden seuranta säännöllisesti 

– Työllisyystilanne ja tulevaisuudennäkymät muutoksineen 

– Sekä kaikki organisaation toimintaan vaikuttavat suunnitelmat 

Yhteisöviestinnässäkin on tärkeää tunnistaa ja määritellä viestinnän kohderyhmät, 

vaikka se saattaisikin tuntua itsestäänselvältä (Ikävalko 1995, 55). Alasilta (2000, 

20) kirjoittaa kirjan kirjoittamisesta, mutta kiteyttää ajatuksen mihin tahansa 

onnistuneesti suunniteltuun viestintään sopivaksi;  

Mitä tahdot sanoa? Kenelle? Minkä vaikutuksen tahdot saada 
lukijassa aikaan? Mistä aikanaan tiedät, oletko onnistunut eli onko 
tavoittelemasi vaikutus onnistunut? 

Viestinnässä siis vähintään yhtä tärkeää, kuin viestin lähettäminen, on palautteen 

saaminen, sillä siitä selviää, onko viesti todella mennyt perille halutunlaisena ja jos 

ei ole, niin miksi ei ole ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Hyvä viestintäsuunnitelma 

sisältää myös suunnitelman palautteen hankkimisesta. Yhteiseen tavoitteeseen 

pyrkivässä yhteisössä molemminpuolinen viestintä ja palautteenanto korostuu. 

Hyvin toimiva viestintä helpottaa koko yhteisön toimintaa.  

Siukosaari (2002, 68) tarkentaa, että palautteella tarkoitetaan vastasanomaa, joka 

itse asiassa on siis tietoa siitä, onko viesti vastaanotettu, miten se on koettu ja 

millainen mielikuva siitä on muodostunut.  Siukosaaren (mp.) mukaan palaute ei 

ole ole aina positiivista, se voi olla myös neutraalia tai negatiivista, mutta tärkeintä 

on että se annetaan. Näin saadaan tieto ensinnäkin viestin menemisestä perille, 

mutta parhaassa tapauksessa myös siitä, miten vastaanottaja on sen tulkinnut tai 

onko viestissä ollut jotain epäselvää. 
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Kuvio 1. Sisäisen viestinnän vaiheita Siukosaaren (2002, 66) mukaan. 

 

2.1.2 Yhteisölehdet viestinnän välineenä 

Henkilöstölle tarkoitettuja yhteisölehtiä on olemassa pääasiassa kahdenlaisia; 

henkilöstölehtiä ja tiedotuslehtiä. Tiedotuslehdellä tarkoitetaan tiheään tahtiin 

ilmestyvää, uutismaista ajankohtaisista asioista kertovaa lehteä (Mykkänen 1998, 

20). Ajankohtaisuus on tehokasta ja tiheä ilmestymisväli on ehdotonta, jotta tieto 

olisi ajankohtaista. Internetin aikakaudella kuitenkin yhä useammin ajankohtaiset 

tiedotteet on edullisempaa ja nopeampaa toimittaa henkilöstölle esimerkiksi 

sähköpostilla.  

Ehdottoman tärkeää tiedotuslehden toimittamisessa on myös säännöllisyys niin, 

että henkilöstö tietää tarkalleen tiedotuslehden ilmestymisajankohdan ja että lehti 

jaetaan koko henkilöstölle mahdollisimman samanaikaisesti (Siukosaari 2002, 

111). Internetin aikakaudella nopein tapa julkaista tiedotteita on lähettää ne 

sähköpostilla tai julkaista ne verkossa. 
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Tiedotuslehden onnistumisen edellytyksiksi Siukosaari (2002, 112) nimeää kolme 

tehokasta t:tä; toimittaja, tiedonkulku ja tekniikka, mutta teoria voidaan katsoa 

päteväksi minkä  tahansa lehden julkaisemista ajatellen. 

Toinen yhteisölehden muoto on henkilöstölehti, joka on yleensä joitakin kertoja 

vuodessa ilmestyvä, tiedotuslehteä monisivuisempi julkaisu, joka usein on 

tarkoitettu myös yhteistyökumppaneiden ja esimerkiksi asiakkaiden luettavaksi 

(Mykkänen 1998, 22–23). 

Rantanen (2007, 30) korostaa että yhteisölehtiä julkaistaan ennenkaikkea yhteisön 

tavoitteiden ja toiminnan tukemiseksi, ei niinkään tuottamaan voittoa. Myös 

Siukosaari (2002, 108) tähdentää, että henkilöstölehti nimenomaan kuvaa ja 

edistää tarkemmin yhteisön me-henkeä, sisäistä markkinointia,  toimintaa ja 

tehtäviä, yhteisökulttuuria ja yhteisöilmettä, kertoo uutisia, esittelee mahdollisesti 

yhteisön jäsenten vapaa-ajan toimintaa ja vahvistaa vuorovaikutusta yhteisössä.  

Siukosaaren (2002, 114) mukaan suosittuja aiheita henkilöstölehdissä ovat 

erilaisten yksiköiden esittelyt, ja tämäntyyppisten juttujen julkaiseminen auttaa 

varustamaan yhteisön henkilöstöä tiedoilla, joita ei välttämättä muuten tulisi 

hankittua ja joita myös ulkopuoliset tahot saattavat henkilöstöltä kysyä. 

Siukosaari (2002, 115) kuvailee hyvän lehtijutun olevan ajankohtainen, 

mielenkiintoinen, koskettava tai muulla tavoin mieleenpainuva, hyvin kirjoitettu, 

uskottava, persoonallinen ja hyvällä kielelllä kirjoitettu sekä onnistuneesti kuvitettu. 

Rantanen (2007, 30) tarkentaa että tärkein, yhteinen tavoite kaikilla lehdillä on tulla 

luetuiksi. Millainen sitten on huono juttu. Kotilainen (2003, 17) toteaa hyvin, että 

huonon jutun tai lehden tunnistaa siitä, että kukaan ei lue sitä. Jos lehden juttuja ei 

kukaan lue, sen toimittaminen luonnollisesti on turhaa. Siksi lehdenteossa on 

tärkeä kiinnittää huomiota nimenomaan juttujen ajankohtaisuuteen, 

kiinnostavuuteen ja miellyttävään ulkoasuun.  

Hyvin tehty lehti markkinoi myös itse itseään lukijoille ja saa heidät tarttumaan 

lehteen uudelleen. Yhteisölehti kuitenkin poikkeaa muista aikakausilehdistä siten, 

ettei sillä oikeastaan ole kilpailijoita, koska se on yhteisön oma tuotos. Usein 

yhteisölehti tulee kaupanpäälle jonkin yhteisön jäsenyyden etuna ja tämä karsii 

markkinoinnin painetta huomattavasti. Rantanen (2007, 30–31) muistuttaa että 
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vaikka resurssien vähäisyyden vuoksi yhteisölehteä ei useinkaan toimiteta 

ammattilaisten toimesta, lopputuloksena saattaa silti olla hyvinkin toimiva 

kokonaisuus. 

2.1.3 Blogit 

Alunperin blogilla tarkoitettiin verkkopäiväkirjaa, mutta nykyään blogi on tietyn 

aiheen ympärille keskittynyt verkkosivu, jossa julkaistaan kirjoituksia eli postauksia 

kuvineen ja videoineen, ja blogilla ei enää välttämättä ole mitään tekemistä 

päiväkirjana olemisen kanssa. Erilaiset yhteisöt, yritykset ja organisaatiot 

yksityishenkilöiden ohella ovat ottaneet omakseen blogien mahdollisuudet ja 

julkaisevat niitä yhteisöviestinnän nimissä. Siinä missä toiset blogit toimivat 

enemmän tiedotustarkoituksessa, toiset taas yhteisöllistäjinä ja näkökulmien 

jakajina. Salmenkivi ja Nyman (2007, 146) mainitsevat blogien kiistattomiksi 

eduiksi vuorovaikutteisuuden, linkitettävyyden sekä nopeuden, ja veikkaavat 

blogien haastavan tulevaisuudessa perinteisiä mediajulkaisuja etenkin tarkkaan 

rajattujen aiheiden sisällä. Helpon päivitettävyytensä vuoksi blogi voi niin 

haluttaessa olla lähes reaaliaikainen media. 

Blogien rinnalle on noussut viimeaikona suosiotaan kasvattanut vloggaaminen. 

Vlogit eli videoblogit ovat kuin blogeja, mutta perinteisen kirjoittamisen sijaan 

niiden postaukset ovat videoita. 

2.2 Tiedottaminen 

Tiedottaminen on tiedon välittämistä osapuolelta toiselle. Karvonen (2002) 

kirjoittaa, että tiedon klassisen määritelmän on kirjoittanut aikanaan Platon (428-

347 eKr.) ja se voidaan suomentaa ”tieto on tosi uskomus”. Tiedottaminen lähtee 

aina tarpeesta tai halusta kertoa yhteisölle jotakin, välittää tietoa. Tiedottamiselle 

ominaista on, että tiedottaminen tapahtuu usein jonkin tiedotusvälineen kautta 

(Siukosaari 2002, 16). Tiedotusväline voi olla jonkinlainen lehti, painettu tai 

nauhoitettu tiedote, esite tai vaikkapa ilmoitustaulu. Poikkeuksen muodostavat 

Siukosaaren (mp.) mukaan tiedotustilaisuudet, joissa informaatio kulkee suoraan 
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ihmiseltä tai ihmisiltä kuulijoille. Toinen tiedottamisen ominaispiirre on, että se on 

luonteeltaan yleensä yksisuuntaista. Tiedottamisen tarkoitus on välittää 

mahdollisimman ajankohtaista, vastaanottajan kannalta tarpeellista ja haluttua 

todenmukaista informaatiota joskus lyhyelläkin varoitusajalla.  

Perinteisten tiedotusvälineiden, radion, television ja sanomalehden rinnalle ovat 

internetin aikakaudella nousseet erilaiset sähköiset verkkoviestimet. Kehitys on 

nopeutunut viimeisen sadan vuoden aikana järisyttävällä nopeudella ja uusia 

viestimiä kehittyy koko ajan. Mielikuvan verkkoviestimien huimasta kehityksestä 

saamme tarkastelemalla esimerkiksi Huovilan (2001, 8) arviota vuodelta 2001, 

jossa hän pohtii että gsm-puhelimen kautta viestintä tulee olemaan tavoittavin 

viestinnän muoto tulevaisuudessa, jos gsm-puhelinten käyttö yleistyy, ja mainitsee 

web-yhteyden kautta tapahtuman viestinnän olevan yhä vuonna 2001 kahlittuna 

näyttöpäätteen ja työpöydän ääreen. Nykyisessä verkkoviestimien viidakossa 

ajatus tuntuu suorastaan hassulta. Ihmiset ovat tavoitettavissa internetin ja 

puhelimien (jotka nekin toimivat jo suurelta osin internetin kautta) välityksellä 

ympäri vuorokauden ja ympäri maapalloa.  

Yksi tiedottamisen erityispiirteistä on sen ehdoton ajankohtaisuus (Siukosaari 

2002, 163) tai joskus jopa ennakoivuus, jotta tieto olisi mahdollisimman tuoretta ja 

ajankohtaista. Vanhentunutta, jo kaikkien tiedossa olevaa asiaa ei kannata enää 

tiedottaa. Siukosaari (2002, 80, 163)  korostaa, että juuri tämän vuoksi on tärkeää 

pystyä ottamaan huomioon kuka tai ketkä ovat viestin vastaanottajia ja arvioimaan 

vaastanottajien jo olemassa olevat tiedot ja niiden taso. Tiedon arvo korostuu sen 

myötä, mitä ajankohtaisempaa tieto on. Vanhoista, jo kaikkien tiedossa olevista 

asioista ei kannata tiedottaa, vaan tiedon vastaanottajat janoavat uutta, 

ennenkuulematonta tietoa, joista heille on jotain hyötyä. Jo vastaanottajien 

tiedossa ollutta asiaa tiedottamalla voi pahimmillaan saada vastaanottajan 

ärsyyntymään, jos saatavilla ei ole asiaan liittyvää uutta tietoa.  

Meille arkipäiväisiä tiedotteita ovat uutiset, säätiedotukset ja vaikkapa ilmoitukset 

tv-ohjelmien tai junien aikatauluista. Yhteisössä tiedotteet voivat koskea vaikkapa 

yrityksen aukioloaikoja, yhdistyksen kokouksia (Korpela 2012). Tiedote ei 

useinkaan vaadi palautetta, sen tehtävä on ainoastaan luoda vastaanottajalle 

valmius toimia tarvittaessa tiedotteessa ilmoitetulla tavalla. 
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3 SAMOLAISEN TOIMITTAMINEN 

Luku kolme käsittelee lehden toimitusprosessia sekä teoriassa että käytännössä. 

Ensimmäisenä luodaan katsaus lehdenteon prosessin teoriaan, millaisia vaiheita 

toimituskunnassa käydään läpi, jotta saadaan aikaan hyvä lehti. Lisäksi tässä 

luvussa tarkastellaan lehdenteon prosessia käytännönläheisemmin Samolaisen 

näkökulmasta Samon ainoan painetun yhteisöjulkaisun roolissa. 

Perustamisestaan lähtien Samolainen on toiminut opiskelijakunta Samon 

tiedotusvälineenä ja myöskin opiskelijakunnan jäsenten kanavana tuoda julki 

haluamiaan opiskelijaelämään liittyviä asioita. Samolainen ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa ja sen lisäksi kesän kynnyksellä tehdään erikseen vielä ”Uuden 

Opiskelijan Opas” Seinäjoen ammattikorkeakoulussa aloittavia uusia opiskelijoita 

opiskelijaelämän saloihin opastamaan.  

Viime aikoina Samolaisen tulevaisuutta on alettu pohtia tarkemmin. Lehden 

tekeminen ja mainosmyynti vie aikaa, sen tekijöille on maksettava palkkioita, ja 

lisäksi on mahdotonta tietää, ovatko lehdensaajien osoitetiedot oikein ja 

ajankohtaiset, vai meneekö lehtiä turhaan osoitteisiin, joissa lehdensaajat eivät 

oikeasti edes asu enää. Näin ollen hävikkiä saattaa tulla jonkin verran.  

Lisäksi muihin opiskelijakuntiin luotu katsaus osoittaa, että fyysinen, painettava 

lehti on painumassa enemmistössä opiskelijakunnista historian hämäriin, ja lehden 

paikan ovat ottaneet facebook-sivustot, blogit, verkossa julkaistavat 

viikkotiedotteet sekä perinteiset kotisivut, joita päivitetään tiuhaan tahtiin.  

Lehden toimittamisprosessin sujuvuutta ja kannattavuutta tutkiessa purettiin 

lehden toimittamisprosessi pienempiin osiin ja niitä tarkastelemalla on helpompi 

tunnistaa sekä ongelmakohdat että mahdolliset ratkaisuehdotukset Samolaisen 

tulevaisuutta ajatellen. 
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3.1 Lehdenteon prosessi 

Vaikka jokainen lehti on kuin pieni, erillinen projekti, toistuvat lehdenteon 

työvaiheet melko samanlaisina vuoden mittaan (Mykkänen 1998, 43.) Mykkänen 

(mp.) tähdentää, että lehden aikataulusuunnitelma alkaa siitä päivästä, kun lehden 

halutaan saapuvan lukijoille ja etenevän käänteisessä järjestyksessä viimeisen 

vedoksen teon hetkestä deadlineen. Aikaa on hyvä varata riittävästi ja huolehtia, 

jotta kaikki lehden tekoon osallistuvat ovat tietoisia aikataulusta. 

  

Kuvio 2. Lehdenteon prosessi Mykkäsen (1998, 45) mukaan. 

 

Mykkänen (1998, 45) kuvailee lehdentekoprosessia yllä nähtävällä kaaviolla (kuvio 

2) seuraavan mukaisesti; lehden teossa kaikki lähtee joko tarpeesta tai ideasta. 

Kyse voi olla tarpeesta tiedottaa jotain asiaa, tai ideasta kertoa jostain asiasta 

henkilöstölle. Tätä seuraa ideoiden kokoaminen yhteen esimerkiksi 

ideointipalaverissa, ja haluttujen juttujen lopullinen hyväksyminen toimituskunnan 

kokouksen tai päätoimittajan taholta.  
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Edelleen Mykkäsen (1998, 45) mukaan juttujen aikatauluista täytyy tiedottaa koko 

toimituskunnalle, valokuvaajat ja avustajat briefataan aiheesta, painoaikataulu ja 

deadline vahvistetaan ja jutut kirjoitetaan sekä toimitetaan kuvineen, jotta 

päätoimittaja voi laatia lehdelle sivupohjan.  

Tämän jälkeen en oikoluetaan, tehdään vedokset ja tarkistetaan ja mahdollisesti 

korjataan vedoksia, ja kun vedokseen ollaan tyytyväisiä, se toimitetaan painoon. 

Taitto on tärkeä vaihe lehden tekemisessä, sillä taitossa lehdelle luodaan 

visuaalinen muoto. Selkeä ja helppolukuinen lehti auttaa lukijaa löytämään 

haluamansa asian lehdestä helposti ja nopeasti, sekavuus ei palvele ketään. 

Rantanen (2007, 69) kuvailee lehden lukemista kolmella eri tasolla; kansitaso, 

jossa lukija päättää kannen perusteella avaako lehden vai ei, selailutaso, jossa 

lukija sivuja selailemalla päättää, kannattako lehteä ylipäänsä lukea ja lukeminen, 

jonka kohdalla lukija vasta todella syventyy lehden sisältöön. Selkeä ulkoasu myös 

opastaa lukijaa lehden lukemissa (mts. 71). Kiinnostava kansi ja ulkoasu siis 

saavat lukijan lopulta tarttumaan lehteen ja joko syventymään siihen tai 

hylkäämään sen. Mielenkiintoa voi herättää esimerkiksi osuva otsikko tai 

puhutteleva kuva.  

Painon jälkeen lehti jaetaan lukijoille ja se, mikä helposti unohtuu prosessista, on 

palaute. Kun lehti on päätynyt lukijoille, tulisi toimituskunnan kokoontua vielä 

keskustelemaan lehden onnistumisesta ja kokoamaan yhteen mahdolliset 

parannusehdotukset seuraavaa lehteä varten. Tässä vaiheessa on myös 

mahdollista antaa palautetta esimerkiksi painotalolle ennen seuraavan numeron 

tekemistä, jos tarvetta tai vaikka uusia ideoita lehden painoa varten löytyy.  

3.2 Toimituskunta 

Samolaisen toimituskunta muodostuu pienestä ydinjoukosta sekä satunnaisista 

ulkopuolisista kirjoittajista. Ydinjoukkoon kuuluu Samolaisen päätoimittajan lisäksi 

Samon hallitus, edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Samon 

työntekijät sekä Seinäjoen Opiskelijapalvelut Oy:n toimitusjohtaja.  



20(44) 

 

Hallituksella on selkeästi jokaiselle jaetut osa-alueet joista jokainen myös toimittaa 

omalta osaltaan tarvittaessa jotain Samolaiseen. Markkinointi- ja 

kulttuurivastaavilla sekä puheenjohtajalla on hallitusten jäsenistöstä ehdottomasti 

suurimmat roolit lehteä toimitettaessa, mutta julkaisun alla olevan numeron 

aiheista riippuen roolijaot saattavat vaihdella jonkin verran, ainoastaan 

päätoimittajan rooli pysyy samana numerosta toiseen. 

Päätoimittaja kantaa päävastuun lehdestä ja organisoi lehden toimittamisen eri 

vaiheet ja kokoaa valmiit jutut ja kuvat yhteen, oikolukee ne, suunnittelee 

sivupohjat ja mahdolliset teemat sekä tiedottaa aikatauluista eri tahoille. Muu 

toimituskunta kirjoittaa kukin omat juttunsa ja toimittaa kuvansa deadlineen 

mennessä päätoimittajalle, joka koostaa sivupohjan lehteen. Mainosmyyntiä hoitaa 

Seinäjoen Opiskelijapalvelut ja budjetista huolehtii Samon pääsihteeri. 

3.3 Lehden suunnittelu ja tekemisen vaiheet 

Yleensä Samolaista lähdetään suunnittelemaan heti edellisen lehden mentyä 

painoon eli näin ollen yhtä Samolaista ehditään koota parin kuukauden ajan ennen 

sen menemistä taittoon. Juttujen aiheet ovat eri tavoin opiskelijoille ajankohtaisia 

asioita, kuten vaikka kannanottoja opiskelijoita koskeviin lakimuutoksiin, juttuja 

opiskelijoita koskevista tapahtumista tai opiskelijakuntien liiton Samok ry:n asioita 

sekä oman opiskelijakunnan sisäisiä asioita. Näiden lisäksi lehdessä on juttuja 

rennommin opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista, kuten reportaaseja 

opiskelijakunnan järjestämistä tapahtumista, bileistä tai vaikka vaan ruokakassien 

hintavertailua opiskelijabudjettiin sopivalla tavalla. 

Osa lehden ideoista syntyy kuin itsestään eriaisten ajankohtaisten asioiden ja 

tapahtumien myötä, esimerkiksi edustajistovaalit tai vastaavat ovat itsessään 

raportoinnin arvoinen asia. Joskus myös itse ammattikorkeakoulu haluaa tiedottaa 

jotain koulusta opiskelijakunnan lehden välityksellä, näin viesti saadaan hyvin 

monien opiskelijoiden tietoon.  

Loput juttuideoista syntyvät sitten milloin kenenkin, usein jonkun toimituskunnan 

jäsenen mielissä tai keskustelujen, tapahtumien tai harrastusten parista. Ne voivat 
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olla asioita, joiden joku kokee kaipaavan vaikkapa vaan enemmän huomiota, tai 

uusien asioiden esittelyä ja tiedotusta. 

Kun idea jutusta on syntynyt, se esitellään päätoimittajalle ja pohditaan, millainen 

juttu aiheesta saataisiin, millä aikataululla ja kuka sen kirjoittaa, kenelle juttu on 

suunnattu sekä paljonko juttu vie tilaa lehdestä ja liittyykö siihen mainosta. Joskus 

myös itse juttu voi olla mainos. Myös kuvien toimittaminen pitää huomioida, jotta 

tekijänoikeudet ja julkaisuluvat ovat kohdallaan kun lehti menee painoon.  

Jutulle sovitaan aikataulu, yleensä niin että juttu tulee toimittaa lehteen deadlineen 

mennessä. Kun juttu on valmis, päätoimittaja oikolukee sen ja tarkistaa muutenkin 

sen sopivuuden lehteen. Jos korjattavaa löytyy, se suoritetaan mahdollisimman 

pian, sillä usein aikataulu on todella tiukka. Jos juttua ei kirjoita idean esittäjä itse, 

kirjoittaa päätoimittaja jutun ja ottaa kuvat tai hankkii ne kuvaajalta. Päätoimittajan 

kirjoitettua jutun se lähetetään jutun toiselle osapuolelle, esimerkiksi sen lehteen 

halunneelle yhteistyökumppanille tarkistettavaksi, jotta mahdolliset asiavirheet 

ehditään korjata ennen lehden menemistä painoon ja että jutusta saadaan 

varmasti kaikille mieluinen ja vältytään erimielisyyksiltä.  

Koska Samolaisen ei tarvitse kilpailla muiden yhteisölehtien kanssa, sen 

kansilehdessä ei ole välttämätöntä julkaista myyviä otsikoita. Samolaisessa onkin 

ylläpidetty melko yksinkertaista ja selkeää linjaa kansikuvan suhteen. Päätoimittaja 

valitsee kanteen värikkään kuvan, joka omalla tavallaan kuvaa opiskelijaelämää 

ajankohtaisesti. Kanteen painetaan kuvan lisäksi vain lehden nimi ja numero sekä 

opiskelijakunta Samon logo (kuva 2). 

  

Kuva 2. Samolaisen kansikuvia vuodelta 2013. 
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Kun kaikki jutut, mainokset ja kuvat on saatu kokoon, päätoimittaja laatii lehdelle 

sivupohjan ja välittää aineiston lehden taittajalle. Taittaja taittaa lehden ulkoasun 

halutunlaiseksi ja lähettää raakavedoksen päätoimittajan tarkastettavaksi. Kun 

vedos on tarkastettu ja hyväksytty, taittaja viimeistelee sen mahdollisten 

korjausehdotusten mukaan ja toimittaa aineiston kokonaisuudessaan painotalolle. 

3.4 Vakiintuneet sivut 

Jokaisessa numerossa on myös vakiintuneita sivuja, joiden sisältö pysyy aina 

tietyssä aihepiirissä ja joita ei juurikaan tarvitse erikseen ideoida, joten niiden 

suunniteluun ja kirjoitukseen ei kulu kovinkaan paljon resursseja. Usein kysymys 

on jonkinlaisesta tiedottamisesta. Tälläisiä osioita ovat lehdessä päätoimittajan 

tervehdys ”pääkirjoitus”, Samon puheenjohtajan tai pääsihteerin vuorotellen 

kirjoittama ”puheenvuoro” jossa on aina jotain ajankohtaista asiaa, Samon 

ilmoitustaulu ja tapahtumakalenteri niin ikään varattuna ajankohtaisille asioille 

sekä tapahtumista ilmoittamisille, ”skopo-nurkka” varattuna sosiaali- ja 

koulutuspoliittisille asioille sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja 

Kehitysosastolle ja Frami Prolle varattu sivu.  

Samolaisessa on myös jo perinteeksi muodostuneita juttutyyppejä, kuten 

vuosittain muutamassa Seinäjoen alueen päivittäistavarakaupassa suoritettava 

ruokakassivertailu, jossa siis ostetaan samat elintarvikkeet ja tavarat muutamasta 

eri päivittäistavarakaupasta ja verrataan mikä on opiskelijoille edullisin vaihtoehto. 

Joka vuosi myös Samon uusi hallitus sekä edustajisto esittäytyvät Samolaisessa. 

3.5 Aikataulutus 

Samolainen ilmestyy A-sarjan julkaisuna 4 kertaa vuodessa, helmikuussa, huhti-

toukokuussa, syys-lokakuussa ja joulukuussa. Lisäksi kesällä ilmestyy B-sarjan 

julkaisu Uuden Opiskelija Opas. Lehtien deadlinet päätetään kerralla koko 

vuodelle ja päätös tehdään hallituksen kokouksessa. Viivästyksien välttämiseksi 
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aikataulun suunnittelu tulee aloittaa ajatuksesta, milloin lehden halutaan olevan 

lukijoiden postilaatikoissa. Tämän jälkeen suunnitellaan, paljonko painossa ja 

taitossa menee aikaa lehden tekemiseen ja sen perusteella määritellään deadline-

päivät. 

Uutta lehteä aletaan suunnittelemaan aina edellisen valmistuttua, joten jokaista 

lehteä ehditään valmistella noin 1,5-2 kuukautta ennen deadlinea. Aikatauluihin 

vaikuttavat olennaisesti yhteistyökumppaneiden tärkeät päivät, isommat 

tapahtumat ja loma-ajat. 

3.6 Taitto ja paino 

Lehden ollessa koottuna ja sivupohjan suunniteltuna se toimitetaan taittoon. Taitto 

on se vaihe, jossa lehden tekstit, kuvat ja mainokset nivoutuvat yhteen valmiin 

lehden ulkoasuun. Samolaisen taitossa käytetään InDesign CS5-ohjelmaa, joka on 

osoittautunut hyväksi, mutta melko raskaaksi ohjelmaksi käyttää. Taittajallamme 

on tällä hetkellä oma lisenssi InDesingiin, mutta myös Opiskelijakunta Samolla on 

lisenssi kyseiseen ohjelmaan, joten tulevaisuuden taittajilla on mahdollisuus 

käyttää ohjelmaa opiskelijakunnan lisenssillä, ja vuosittaiset kustannukset jäävät 

pieniksi taitto-ohjelma osalta. 

Taittoa varten tekstitiedostojen täytyy olla txt.- tai rtf.-muodossa ilman erillisiä 

muotoiluja. Tekstitiedostot eivät saa sisältää kuvia, vaan kuvat toimitetaan aina 

erillisinä tiedostoina, mieluiten pdf.- tai jpeg.-muodossa. Painolaatuisen kuvan 

resoluutio on oltava vähintään 300 dpi. Valmiit sivut tai mainokset toimitetaan 

taittajalle pdf.-muodossa ja niiden tulee sisältää 3mm:n leikkuuvarat jokaisella 

sivulla, jotta niiden taittaminen sujuu ongelmitta ja tekstit tai kuvat eivät katoa sivun 

reunan ”ylitse”.  

Taiton kohdalla ongelmana on joskus koettu tietämättömyys aineiston 

toimittamista koskevista yllämainituista asioista, joka on viime aikoina saatu 

korjattua sekä yhteydenpito, sillä Samolaisen taittaja asuu eri paikkakunnalla kuin 

Samon toimitilat ja muu toimituskunta. Koska taittajia on kuitenkin vain yksi, on 
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taitto pääosin sujunut ongelmitta, sillä yhteydenpito yhden ihmisen kanssa sujuu 

helpommin kuin usean ihmisen kanssa. 

Taittaja toimittaa lehden aikanaan painoon, ja Samolainen painetaan nykyisin 

Arkmedia Oy:n toimesta. Keväällä keskusteltiin jo vakavasti Samolaisen 

tulevaisuudesta budjetti yhtenä kynnyskysymyksenä. Silloin päätettiin vaihtaa 

painosopimus Arkmedialle, millä saavutettiin vuositasolla säästöä nelinumeroinen 

summa.  

Painosta Samolainen lähtee postissa Opiskelijakunta Samon jäsenille kotiin, sekä 

lisäksi irtonumeroita toimitetaan sekä yhteistyökumppaneille että Samon 

toimistolle. Samolaisen viimeistä numeroa painettiin yhteensä 2800 kpl. 

3.7 Budjetti 

Samolaisen toimittaminen kustannetaan tällä hetkellä lähes kokonaisuudessaan 

mainosmyynnistä kertyvin varoin. Samolaisen toimittamisesta kertyviä kuluja ovat 

taittajan ja päätoimittajan palkkiot, paino ja postitus sekä mainosmyynnin 

provisiopalkkiot, joka on tietty prosenttiosuus myydyistä mainoksista. 

Mainosmyynnillä saadaan katettua tällä hetkellä paino ja postituskulut, kun 

palkkiot taas maksetaan Samon varoista.  

Noin 2800 kappaleen painoksen painaminen ja postitus maksaa Samolle reilut 

3000 euroa. Viimeisimpään numeroon oli mahdutettu 19 mainosta, joista osa oli 

jutun muodossa. Mainosmyynnistä ongelmallista tekee se, että budjetin 

kattamiseksi täytyisi myydä reilusti mainoksia ja mielellään suurikokoisia, mutta 

toisaalta suuri määrä isoja mainoksia lehdessä vie tilaa muilta jutuilta. 

Osa Samolaisessa julkaistuista mainoksista on pitempiaikaisella sopimuksella 

sitoutettuja yhteistyökumppaneiden mainoksia, ja näin ollen samoilta yrityksiltä 

tulevat mainokset jokaiseen lehteen, kun taas osa mainoksista myydään 

lehtikohtaisesti ajankohtaisten asioiden tiimoilta, kuten esimerkiksi Matkapoikien ja 

Siljan Linen mainokset syksyisen opiskelijaristeilyn Triangelin yhteydessä. 

Tälläisiä ovat esimerkiksi Eepee ja Ilkka, joiden mainoksilla on lehdessä 

vakiintuneet paikat. Mainoskokoja on 7 erilaista ja niiden hinnat vaihtelevat 60 
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eurosta 900 euroon (liite 1) ja yhden Samolaisen perusnumeron painoksen 

kustantamiseksi on siis myytävä mainoksia noin kolmella tuhannella eurolla. 

Koska Samo on opiskelijakunta, se on luonteeltaan voittoa tavoittelematon 

yhdistys ja näin ollen Samolaisenkin budjetissa pitää tulojen ja menojen pysyä 

samalla viivalla. 

Vuosittain Seinäjoen ammattikorkeakouluun valituille uusille opiskelijoille 

hyväksymiskirjeen mukana lähetettävää Uuden Opiskelijan Opasta painetaan 

kerralla noin 1800 kappaletta, ja myös se rahoitetaan numeroon myytyjen 

mainosten tuloilla. 
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4 SAMOLAISEN TULEVAISUUS 

Opiskelijakunta Samo on joutunut jo jonkin aikaa pohtimaan lehtensä Samolaisen 

tulevaisuutta, sillä lehden toimittaminen, painaminen ja postitus on vuositasolla 

melko suuri kuluerä voittoa tavoittelemattoman opiskelijakunnan budjetissa. 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli löytää kehittämisehdotuksia Samolaisen 

tulevaisuutta ajatellen sekä itse lehdentekoprosessia tehostamaan, että samalla 

pohtia millaiseksi lehden tulevaisuus voisi muodostua, ja tarjota muutama järkevä 

vaihtoehto Samon hallitukselle, josta lähteä kehittämään ideaa ja pohtimaan 

lehden muotoa tulevaisuudessa.  

4.1 Muiden opiskelijakuntien yhteisöjulkaisut 

Lähdin pohtimaan kehitysehdotuksia ottamalla selvää miten muissa Suomen 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden liiton Samok ry:n alaisissa opiskelijakunnissa 

tiedottaminen ja muut yhteisöä koskevat asiat julkaistaan. Lähteenä käytin 

opiskelijakuntien omia virallisia verkkosivuja. Perinteistä, painettua yhteisölehteä 

nettisivujensa perusteella toimittaa opiskelijakunta Samon lisäksi vain kaksi muuta 

opiskelijakuntaa.  

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Osakon lehti Osakolainen 

ilmestyy nettisivujen (opiskelijakunta Osako [viitattu 11.11.2013]) mukaan sekä 

painettuna että verkkojulkaisuna. Lehti ilmoittaa päämääräkseen yhteisöllisyyden 

ja myy mainostilaa sekä painettuun julkaisuun että verkkosivuille. 

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga julkaisee myös painettua yhteisölehteä 

nimellä H2. Helgan sivuilla (opiskelijakunta Helga [viitattu 11.11.2013]) kerrotaan 

lehden käsittelevän opiskelijaelämää monipuolisesti sekä ajankohtaisia asioita 

tuoreista näkökulmista. Helgan nettisivujen mukaan lehden levikki on yli 4000kpl ja 

se julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Tämän lisäksi opiskelijakunta Helga 

julkaisee opiskelijakunta Samon tavoin vuosittain oppaan uusille opiskelijoille. H2-

lehti on luettavissa myös verkossa. 
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Kolmas yhteisölehteä säännöllisesti julkaiseva opiskelijakunta on Vaasan 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Vamok, jonka lehti Nivaska julkaistaan 

Vamokin (vamok.fi [viitattu 11.11.2013]) nettisivujen mukaan kokonaisuudessaan 

verkossa. 

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon (opiskelijakunta Tamko 

[viitattu 11.11.2013]) nettisivuilla pääsee myös lukemaan opiskelijakunnan 

ajankohtaisista asioista kertovaa blogia, mutta tämän lisäksi Tamkon nettisivuilla 

on linkki, josta voi lukea verkossa jo edesmenneen Pulssi-lehden vanhoja 

numeroita.  

Enemmistö opiskelijakunnista kirjoittaa virallisten nettisivujensa perusteella blogia, 

jonka kautta ajankohtaisia asioita on helppo ilmoittaa. Lisäksi blogitekstejä on 

helppo jakaa eteenpäin sosiaalisessa mediassa, jolloin niiden näkyvyys lisääntyy 

huomattavasti.  

Myös opiskelijakunta Samolla on olemassa Samoin Sanoin –blogi Samolaisen 

rinnalla, mutta blogia päivitetään harvakseltaan. Blogissa olisi hurjasti 

mahdollisuuksia, sen päivittäminen pitäisi saada säännölliseksi ja sopia, 

kenen/keiden vastuulla säännöllinen päivitys milloinkin on. Se, olisiko blogin 

päivittäminen opiskelijakunta Samon puheenjohtajan, Samon pääsihteerin vaiko 

kenties Samolaisen päätoimittajan, tai näiden kaikkien yhteisvastuulla, pitäisi 

kokoustaa ja päättää niin että kaikki ovat asiasta tietoisia.  

Ajankohtaisilla, kantaaottavilla kirjoituksilla tai vaikka viihdyttävillä kuvapostauksilla 

sekä jakamalla blogia sosiaalisessa mediassa saavutettaisiin nopeasti hyvin 

monta julkaisun nähnyttä ja tätä kautta lukijoiden määrä lisääntyisi. Blogia on 

mahdollista jakaa esimerkiksi Facebookin, Twitterin ja vaikka Tmblrn kautta.  

Useasti päivitettävää, helposti kommentoitavaa blogia on mukava seurata. Pari 

kertaa vuodessa päivittyvää blogia taas tuskin jaksaa kukaan lukea, etenkin jos 

blogin löytääkseen on nähtävä paljon vaivaa. Kun blogia päivitetään usein, 

ajankohtaisen tiedon esilletuominen korostuu ja lukija on helppo tarkistaa blogista 

esimerkiksi päivän tai viikon ajankohtaiset aiheet ja vaikka ajankohtaiset 

tapahtumailmoitukset.  
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Usein päivitettäviä ja aktiivisia  blogeja kirjoittavat ainakin Humanistisen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Humako (opiskelijakunta Humako [viitattu 

11.11.2013]) ja opiskelijakunta Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

Lamko (opiskelijakunta Lamko [viitattu 11.11.2013].)  

Muut opiskelijakunnat, jotka ilmoittivat nettisivuillaan kirjoittavansa blogia, olivat 

Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Mamok (opiskelijakunta Mamok 

[viitattu 11.11.2013]), Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metka 

(opiskelijakunta Metka [viitattu 11.11.2013]) sekä Turun ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta Tuo (opiskelijakunta Tuo [viitattu 11.11.2013]), joka on 

kunnostautunut jopa kahden blogin voimin. Toinen blogeista on opiskelijakunnan 

oma blogi, joka on suunnattu selkeästi opiskelijayhteisölle ja toinen taas Turun 

Sanomien verkkosivuilla julkaistava ”Kampukselta kajahtaa” –blogi (Turun 

Sanomat [viitattu 11.11.2013]), joka selkeästi on enemmän ulkopuolisillekin 

tahoille suunnattu opiskelijayhteisön kannanottojen ja muiden sanomien 

julkaisemiseen tarkoitettu blogi.  

Myös Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Pokan nettisivuilla oli linkki 

Pokan blogiin, mutta blogi on ilmeisen uusi sillä yhtäkään postausta sinne ei oltu 

vielä kirjoitettu. 

Hitaasti päivitettävä blogi ei anna positiivista ja aktiivista kuvaa sitä kirjoittavasta 

yhteisöstä, etenkin jos blogin tavoitteena nimenomaan mainitaan ajankohtaisuus 

ja kannanotot sekä sen linkittyminen jokapäiväiseen opiskelijaelämään. Sen lisäksi 

että blogia päivitetään usein ja se sisältää ajankohtaista asiaa, sen tulee olla 

ilmiasultaan selkeä, jotta sitä on mukava lukea. Sotkuista ja vaikeaselkoista blogia 

ei kukaan jaksa kovin kauaa seurata. 

Hyvä esimerkki selkeästä ja helppolukuisesta, sekä kantaaottavasta blogista 

löytyy Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton Samok ry:n sivuilta. 

(Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto Samok ry [viitattu 11.11.2013].)  

Vaikka lehdet ja blogit olivat opiskelijayhdistyksissä selvästi kovin suosittuja, 

monet opiskelijakunnat julkaisevat ainakin verkossa esimerkiksi uusille 

opiskelijoille tarkoitettuja verkko-oppaita, viikkotiedotteita ja uutiskirjeitä. Kaksi 

jälkimmäistä ovat usein päivittyviä ja tiheästi ilmestyviä, sähköisiä tiedonantoja, 
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jotka saavuttavat vastaanottajansa muualtakin kuin kotoa.  Opiskelijakunta Samon 

jäsentiedote lähetetään jäsenille kerran kuussa sähköpostitse. 

4.2 Kehittämisehdotukset 

Jotta Samolainen jatkaisi tulevaisuudessakin yhteisöllistäjän ja tiedottajan roolissa, 

täytyy tarkastella sen kehittämismahdollisuuksia eri näkökulmista. Opiskelijakunta 

Samon tämänhetkinen (2013) hallitus ja työntekijät toivovat Samolaisen elinkaaren 

jatkuvan ainakin jossain muodossa myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli löytää kehittämisehdotuksia Samolaiselle, ja tässä luvussa esittelen 

realistisimmiksi nousseet ideat.  

Yhtä ja ainoaa kehittämisratkaisua ei Samossa toivottu siitäkään syystä, että 

opiskelijakuntaan muodostuu uusi hallitus ja edustajisto ensi vuodelle, jonka 

tehtäväksi jää sitten päättää ja selvittää mitä Samolaiselle todella tapahtuu 

tulevaisuudessa. Toinen syy useamman ratkaisuehdotuksen tarkastelulle on se, 

että Samon jäsenet (lehden ensisijainen lukijaryhmä) maksavat jäsenyytensä joko 

puolivuosittain tai lukuvuosittain. Jäsenetuna heille luvataan Samolainen neljästi 

vuodessa kotiin postitettuna, joten tämä lupaus tulee pitää Samon pitää, ja niinpä 

mahdolliset Samolaista koskevat muutokset voidaan toteuttaa vasta keväällä 2014 

lukuvuoden 2013-2014 päättyessä, ennen seuraavan lukuvuoden alkua.  

Seuraavassa esille nousseet kehittämisehdotukset sekä analysoinnit siitä, mikä 

Samolaisen toimittamisessa muuttuisi, mikäli niihin siirryttäisiin tulevaisuudessa. 

4.2.1 Samolaisen toimittamisen jatkuminen ennallaan 

Samolainen tulee joka tapauksessa jatkumaan entisenlaisena kevääseen 2014, ja 

uusi hallitus aikanaan päättää, miten Samolaista muutetaan. Jos lehden 

tekeminen tämänkin jälkeen jatkuu ennallaan (mikä nykyisen hallituksen ja 

työntekijöiden mukaan on kovin epätodennäköistä) tulisi kuitenkin itse 

toimittamisprosessia tehostaa muutamasta kohdasta. 
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Tällä hetkellä mainokset menevät suoraan taittajalle tai mainokset myyneelle 

Seinäjoen Opiskelijapalvelut ry:n toimitusjohtajalle, joka toimittaa ne taittajalle. 

Koska toittoa ei hoideta fyysisesti pääkampuksella, tai sen läheisyydessä, jossa 

muut toimituskunnan tilat sijaitsevat, on tekniikasta huolimatta yhteydenpito joskus 

hankalaa, etenkin jos joku asia pitää hoitaa todella nopeasti, tai suurempi määrä 

materiaalia täytyy toimittaa henkilöltä toiselle (esimerkiksi PDF-tiedostoina 

toimitettavat vedokset ovat kovin suurikokoisia ja sähköpostitoimitus ei onnistu). 

Tällä hetkellä Samolaisen aineistoa siirrellään Dropboxin kautta, joka onkin 

osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Taiton sujuvuuden kannalta nyt ja 

tulevaisuudessa on ehdottoman tärkeää hoitaa kaikille uusille toimituskunnan 

jäsenille ja jutunkirjoittajille ajantasaiset aineiston toimitusohjeet.  

Koska mainokset kuitenkin pääasiassa toimitetaan taittajan sähköpostiin, aina 

jonkun saapuminen unohtuu ilmoittaa päätoimittajalle. Tämä taas hankaloittaa 

merkittävästi sivupohjan laatimista ja viivästyttää aikatauluja. Korjausehdotuksena 

on, että seuraavaan mediakorttiin merkitään, että mainokset tulee ehdottomasti 

toimittaa suoraan päätoimittajalle, jotta tämä pystyy seuraamaan että kaikki 

mainokset todella ovat saapuneet määräaikaan mennessä ja sivupohja saadaan 

laadittua ajallaan. Päätoimittaja voi toimittaa mainokset taittajalle sitten samaan 

aikaan muun aineiston kanssa. Näin sivupohjan tekeminen helpottuisi 

huomattavasti ja aikataulussa pysyminen olisi sujuvampaa. 

Jos lehti pysyisi nykyisenlaisena painettuna lehtenä, ehdottoman tärkeää 

toimitusprosessin aikataulussa pysymisen kannalta on muistuttaa mainostajia ja 

yhteistyökumppaneita sekä juttujen kirjoittajia hyvissä ajoin aineiston toimittamisen 

deadlinesta, sillä kokemuksen mukaan aineistot saapuvat usein viime tingassa tai 

jopa myöhässä muistutteluista huolimatta. Päätoimittajan tulee siis lisätä 

muistutuksia entisestään. 

Jos Samolaisen toimittaminen jatkuu ennallaan, myös budjetti pysyy ennallaan. 

Viime keväänä Samolaisen painotaloa vaihdettiin I-printistä Arkmediaan, ja 

varmaan jonkinlaista kilpailuttamista painotalojen kohdalla tullaan tekemään ensi 

lukukaudelle, mikäli Samolaisen elinkaari jatkuu nykyisessä muodossaan. 

Kuitenkin jo tähän mennessä ollaan saatu viime kevääseen nähden merkittävät 
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säästöt painotalon vaihtamisella. Postituskulut pysyvät Samolaisen jatkaessa 

nykyisellään samankaltaisina. 

Painosmäärän kokoa tulee myös tulevaisuuden kannalta tarkastella. Tällä hetkellä 

yhtä numeroa painetaan noin 2800 kpl, joka tarkoittaa noin 3000 euron kuluerää 

yhtä lehden numeroa kohtaan. Koska opiskelijat ovat kovin laiskoja päivittämään 

osoitteitaan opiskelijakunnan ylläpitämään rekisteriin muistutteluista huolimatta, ei 

voida tarkkaan tietää, kuinka moni lehti menee käytännössä ”hukkaan”, eli 

osoitteeseen, jossa opiskelija ei enää asu tai suoraan lehtikeräykseen. Näin ollen 

olisi tärkeää saada selko siitä, miten monta Samolaista oikeasti menee perille 

opiskelijoille ja tulee oikeasti luetuksi. Toisaala myöskin passiivisemmat opiskelijat 

saattavat lukea Samolaista vaikka muuten eivät olisikaan kovin kiinnostuneita 

yhteisön asioista, sillä lehteen on helppo tarttua kun se toimitetaan suoraan kotiin. 

4.2.2 Painetun lehden siirtäminen ständijakeluun 

Jos kuluja halutaan saada alemmas, mutta silti halutaan säilyttää paperinen, 

painettu lehti, yksi mahdollisuus olisi siirtyä ständijakeluun postituksen sijasta. 

Ständijakelu olisi nykytilanteessa sikäli helppo toteuttaa, että Seinäjoen 

ammatikorkeakoulun maakuntayksiköt ovat muuttaneet kolmelle pääkampukselle. 

Näin Samolainen tarvitsisi toimittaa yhteistyökumppaneiden lisäksi vain 

pääkampukselle, Koskenalantielle ja Ilmajoen maatalousyksikköön, joten 

postituskulut pienenisivät merkittävästi.  

Lehteä voisi jakaa esimerkiksi Samon toimistolla, Framilla opiskelijakahvila Café 

Tsumpissa ja vaikka infopisteissä ja ruokaloiden tai opiskelijoiden työtilojen 

yhteydessä. Näinollen lehden ottaisivat mukaansa todennäköisesti vain ne, jotka 

sen myös haluavat lukea ja näin hukkalehdiltä säästyttäisiin ja painosmäärä 

voitaisiin suhteuttaa todelliseen kulutukseen nykyistä paremmin.  

Huonona puolena ständijakelussa ehkä on se, että niinsanotut passiivilukijat 

todennäköisesti jättäisivät lehden ottamatta mukaansa. Nykyisellään lehti tulee 

melko helposti luettua tai ainakin silmäiltyä lävitse sen saapuessa kotiin. Kun lehti 
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on jo kotona pöydällä lojumassa, sitä tulee silmäiltyä vaikkapa aamukahvin 

seurana niidenkin, jotka eivät välttämättä lehteä muuten tulisi lukemaan. 

Myös mainosmyynnissä on tehokasta sanoa, että lehti toimitetaan reilulle kahdelle 

ja puolelle tuhannelle opiskelijalle suoraan kotiin. Mainostajalle tämä on helppo 

tapa saada näkyyttä ja ständijakelussa painosmäärän pienentyessä myös 

mainoksen potentiaalisten näkijöiden määrä pienenisi. Toisaalta postituskulujen, 

jotka ovat noin 1200 euroa yhdeltä numerolta, poistuminen vähentäisi 

mainosmyynnin tarvetta jonkin verran. 

Lehden siirtyessä ständijakeluun toimituskunnan, päätoimittajan ja taittajan roolit 

eivät muuttuisi nykyisestä, ainoastaan toimitusprosessin tehostamiseen tulisi 

kiinnittää ehdotonta huomiota samalla tavalla, kuin jos lehden ilmestymistapa 

jatkuisi nykyisellään. 

4.2.3 Samolaisen siirtyminen verkkolehdeksi 

Verkkolehti olisi yksi vaihtoehto Samolaisen tulevaisuutta ajatellen. Tosin 

ollakseen hyvä ja lukemisen arvoinen, täytyy verkkolehden olla nopeasti päivittyvä, 

aina ajan hermolla ja ulkoasultaan selkeä ja helppolukuinen eikä liian raskas. 

Lehden selkeyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi olisi tärkeää, jotta sillä olisi melko 

vähän tekijöitä, mikäli koko toimituskunnan olisi tarkoitus päivittää lehden 

verkkosivuja.  

Jos verkkolehti toimitettaisiin pdf.-muodossa, tarvitsisi se päätoimittajan lisäksi 

ehdottomasti myös taittajan nykyiseen tapaansa ja muu toimituskunta voisi säilyä 

ennallaan ja toimittaa juttunsa tuttuun tapaan päätoimittajalle, joka hoitaisi jutut 

taittajalle taittoon ja julkaistaviksi. Toisaalta taas pdf.-muotoisen verkkolehden 

jatkuva ylläpito on sen verran aikaavievää ja raskasta, ja pdf.-muotoisen 

verkkolehden ajankohtaisuus kärsisi normaalina verkkosivuna julkaistavaan 

lehteen nähden.  

Mietittäväksi jäisi, lisättäisiinkö materiaalia esimerkiksi aina tiettynä päivänä tietyin 

väliajoin, jatkuvasti vai miten. Toisena pohdinnan aiheena olisi verkkolehden 

muoto ja ulkoasu, olisiko se helposti päivitettävä nettisivu, jotta mobiililaitteilla 
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selauskin onnistuisi vai raskaampi ja hitaammin päivitettävä pdf.-muotoinen 

verkkojulkaisu, joka vaatisi sitten myös taiton ja enemmän aikaa ja vaivaa 

tekijöiltään. Verkkosivuilla olisi mahdollisuus toisalta julkaista myös videota. 

Verkkolehden muodosta riippuen toimitusprosessi pysyisi joko hyvin 

samankaltaisena kuin nykyinenkin tai keventyisi hiukan. Toisaalta aikataulu olisi 

luultavasti molemmissa tapauksissa kiireisempi jatkuvien päivitysten ja 

mahdollisen raskaan taittovaiheen vuoksi.  

Mainosmyynti luultavasti kokisi muutoksia, joten ennen verkkolehteen siirtymistä 

tulisi selvittää myös mainostajien, etenkin pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden 

kiinnostus mainostaa verkkolehdessä. Mainosmyyntiä todennäköisesti tarvittaisiin 

ainakin jonkin verran, sillä taittajan ja toimittajan palkkioon todennäköisesti kuluisi 

nykyistä suurempi osa budjetista entistä suuremman vaivannäön ja ajankäytön 

vuoksi, vaikka toisaalta taas lehden paino- ja postituskustannukset poistuisivatkin 

kokonaisuudessaan verkkojulkaisuun siirtymisen myötä. Myös verkkolehden 

ongelmana saattaisi olla passiivisempien lukijoiden katoaminen, sillä 

verkkolehteen pitäisi erikseen hakeutua sitä lukemaan, jos verrokkina on suoraan 

kotiin toimitettava painotuote, jonka voi poimia käteensä koulun jälkeen muun 

postin joukosta ja lehti tulee ikään kuin vahingossa selailtua lävitse. 

4.2.4 Samolainen blogina 

Opiskelijakunta Samolla on jo olemassa Samoin Sanoin –blogi Ilkan nettisivujen 

yhteydessä (ilkka.fi, samo.fi [viitattu 11.11.2013]) mutta blogia päivitellään 

harvakseltaan, sivuilla mainitaan blogin päivittäjinä sellaisiakin henkilöitä jotka 

eivät enää toimea hoida ja blogin ulkoasu on sekä tylsä että sekava. Blogissa olisi 

mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta sitä varten blogin päivittämisen pitäisi olla 

aktiivisempaa ja  ehdottomasti näkyvämpää. Sosiaalisessa mediassa huomion 

kiinnittäminen ja blogitekstien jakaminen on helppoa ja vaivatonta, ja kun joku 

lukija, sidosryhmä tai yhteistyökumppani jakaa blogikirjoituksen omalla sivullaan, 

on tekstin näkyvyys heti moninkertaistettu. Tämä tietenkin edellyttää että teksti on 

ajankohtainen, kiinnostava ja selkeästi kirjoitettu. 
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Hyvässä blogissa päivitysten ajankohtaisuuden, ilmestymistiheyden ja selkeän 

sekä houkuttelevan ulkoasun lisäksi tärkeää on itse kirjoittaja. Jos Samolainen 

siirtyisi blogiksi, se voisi tulla Samoin Sanoin –blogin rinnakkaisblogiksi samalla 

tavoin kuin aiemmin mainitulla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toulla 

on kaksi blogia; toinen suunnattu enemmän opiskelijoille ja kouluyhteisöön, ja 

toinen ottamaan enemmän kantaa opiskelijakunnasta ja koulusta ulospäin.  

Opiskelijakunta Tuon esimerkkiä noudattaen voisi Samolaisen tapauksessakin 

toimia niin, että Samoin Sanoin –blogi jäisi asiapitoiseksi, kantaa ottavammaksi ja 

enemmän ulospäin ja erilaisille sidosryhmille ja satunnaisille lukijoille suunnatuksi 

blogiksi tiedottamaan asioista Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

näkökulmasta ja Samolainen voisi olla opiskelijalähtöisempi ja ehdottomasti 

enemmän suoraan opiskelijoille suunnattu, ei ihan niin jäykän virallinen blogi 

kuvapostauksineen. Ulkoasu voisi myös olla rennompi ja vaikka Samon 

nettisivujen teeman ja värimaailman mukaan suunniteltu, värikäs ja rento, hyvällä 

maulla humoristinenkin, kuten Samolainen on lehtenäkin jo pitkään ollut. 

Suurin muutos, mikä tapahtuisi, mikäli Samolainen muuttuisi blogiksi, olisi 

ehdottomasti budjetti. Nykyisin Samolaisen yhden numeron painatus sekä 

postittaminen maksaa yhteensä noin 3000 euroa, ja nämä kulut jäisivät blogiin 

siirryttäessä kokonaisuudessaan pois.  

Mainosmyynnillä on tähän mennessä katettu Samolaisen paino- ja postituskulut, 

joten myöskään mainosmyynnin vaivaa ei tarvitsisi enää nähdä. Samolla on joka 

tapauksessa jo käytössään maksullinen domain, joten sivuille mahtuisi hyvin myös 

Samolaisen blogi. Toisaalta yhteistyökumppaneiden niin halutessa Samon 

blogissa, Facebook-sivuilla ja nettisivuilla sekä kampuksen screeneillä olisi silti 

mahdollista mainostaa ja tuoda esiin vaikkapa uusia jäsenetuja ja opiskelijoille 

suunnattuja tuotteita ja tapahtumia. Blogissa on mahdollisuus julkaista myös 

videota. 

Onnistunut blogimainonta voi hyvin sujuessaan nykyisin olla melko tuottoisaakin, 

mutta koska opiskelijakunta Samo on voittoa tavoittelematon yhdistys, moiseen ei 

olisi tarvetta ryhtyä. Tällä hetkellä Samolaisen tekemisestä maksetaan palkkiota 

päätoimittajalle ja taittajalle sekä mainosten myynnistä myynnin suorittaneille 
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henkilöille pientä provisiota. Provisiopalkkio voisi pysyä ennallaan, mikäli 

mainoksia myytäisiin, mutta blogiin siirtyessä taittovaihe jäisi kokonaisuudessaan 

pois.  

Blogin kirjoittamisen voisi hoitaa joko monen henkilön voimin, kuten Samoin 

Sanoin-blogi on tällä hetkellä toteutettu, mutta yhdenmukaisessa linjassa 

pysymisen vuoksi voisi olla järkevää, hommaa hoitaisi yksi tai kaksi henkilöä, jotka 

mahdollisesti saisivat pientä palkkiota blogin hoitamisesta, kuten päätoimittaja tällä 

hetkellä. Blogin kirjoittaja olisi melko samanlaisessa asemassa kuin Samolaisen 

päätoimittaja tällä hetkellä, vastaisi sisällöstä, ilmestymisaikataulusta, kuvituksesta 

ja oikoluvusta, jotta linja pysyisi yhdenmukaisena. Jos Samolaisen blogia 

kirjoittaisi vain yksi tai maksimissaan kaksi henkilöä, olisi yhteydenpito ja 

kommunikointi helpompaa ja näin aikatauluongelmilta, väärinkäsityksiltä ja 

yhteyskatkoilta, jotka nykyisin ovat Samolaista vaivanneet, vältyttäisiin kokonaan. 

Samolaisen blogin rinnalla voisi yhä jatkua virallisempi, ja enemmän 

opiskelijakunnasta ulospäin suunnattu, kantaa ottava Samoin Sanoin-blogi, jota 

voisivat tulevaisuudessa hoitaa ne, jotka hallituksessa muutenkin asioista 

tiedottavat, eli opiskelijakunta Samon markkinointi- ja tiedostuvastaava, 

pääsihteeri tai edunvalvontavastaava ja puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, 

sekä näiden lisäksi mahdollisesti edustajiston puheenjohtaja. Näin linja pysyisi 

virallisena, ja kommunikointi olisi helpompaa, kun kaikkien toimijoiden tilat 

fyysisesti sijaitsevat Samon toimistolla.  

Koska painettu julkaisu on aina kuitenkin eri tavalla konkreettinen kuin verkossa 

julkaistava blogi tai muu vastaava julkaisu, voisi Samolaisen siirtyessä kokonaan 

blogiksi luoda blogin rinnalle esimerkiksi Samon vuosijulkaisun, joka voisi olla 

ehkä muutaman aukeaman verran nykyistä Samolaista pidempi ja sisältää vuoden 

kohokohdat, valmistuneiden nimet, jotain uudesta hallituksesta tai muita vastaavia 

asioita.  

Vuosijulkaisun tekeminen olisi edullisempaa kuin neljän erillisen numeron 

toimittaminen, painaminen ja postittaminen, mutta silti painetun sanan ja kuvan 

arvo säilyisi verkossa ilmestyvän blogin rinnalla. Julkaisu voisi myös mahdollisesti 

olla hieman juhlavampi ja sen ajankohta voisi olla joko joulun tienoilla tai 
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vaihtoehtoisesti keväällä, kun koulut päättyvät. Vuosijulkaisu voitaisiin 

todennäköisesti rahoittaa mainosvaroilla, sillä juhlavaan vuosijulkaisuun mainosten 

myynti on suhteellisen helppoa. Vuosijulkaisun tekemiseen tarvittaisiin 

päätoimittajan, taittajan, painotalon ja mainosmyyjän lisäksi mahdollisesti myös 

muutaman muun toimittajan panos, mutta kerran vuodessa julkaistavaan 

numeroon tämän toteuttaminen ei olisi ongelma Samon kaltaisessa yhteisössä. 

4.2.5 Uuden Opiskelija Opas 

Valintakirjeen mukana uusille Seinäjoen ammattikorkeakouluun valituille 

opiskelijoille toimitettava Uuden Opiskelijan Opas voisi hyvinkin pysyä ennallaan. 

Sen tekemiseen ei kulu kovin suuria resursseja, sillä Uuden Opiskelijan Opas on 

jo vuosia tehty melko samalla kaavalla, ainoastaan kuvia ja tietoja on päivitetty 

vuosi vuodelta ajankohtaisemmiksi. Uuden Opiskelijan Oppaan painosmäärä on 

vuosittain noin 1800 kpl joten postitus- ja painokulut eivät ole suuren suuret. 

Postituskuluja vähentää sen lähettäminen hyväksymiskirjeen mukana. Muilta osin 

Uuden Opiskelijan Opas toteutetaan samalla tavalla kuin muutkin Samolaisen 

numerot ja sitä on mukana toimittamassa normaali toimituskunta. Samolaisen A-

julkaisusarjan numeroiden toimitusprosessin kehittämistoimenpiteiden tulisi 

koskea myös Uuden Opiskelijan Opasta, jotta toimitusprosessi pysyisi 

tehokkaana. 

Jos Uuden Opiskelijan Opasta halutaan jotenkin kehittää, niin eräs ehdotus on 

lisätä se myös verkkoon. Yhden lehden lataaminen pdf.-tiedostona nettisivuille ei 

vuositasolla ole läheskään niin suuri vaiva, kuin jatkuva, kokonaisen verkkolehden 

tuottaminen ja opiskelijakunta Samon nettisivuilta se olisi kätevästi saatavissa 

luettavaksi millä tahansa tietokoneella. Lisäksi pdf.-tiedosto tulee tehtyä joka 

tapauksessa, sillä taittovaiheessa lehti tallennetaan kuitenkin pdf.-muotoon.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Luvussa neljä esiteltiin erilaisia muutosehdotuksia Samolaisen tulevaisuuden 

varalle. Opiskelijakunta Samo saa vuoden alusta uuden hallituksen ja koska itse 

valmistun joulukuussa 2013, ei minun ole enää järkevää jatkaa päätoimittajana, 

vaan myös Samolaisen päätoimittaja tulee vaihtumaan lähitulevaisuudessa. 

Kun Samon uusi hallitus ja Samolaisen uusi päätoimittaja on valittu, joutuvat he 

viimeistään kevään 2014 aikana kokoustamaan Samolaisen tulevaisuudesta jo 

sopimustenkin päättymisen vuoksi. Samalla heillä on tilaisuus tehdä päätöksiä 

siitä, mikä ja millainen rooli ja olemus Samolaisella tulee tulevaisuudessa 

olemaan. Samalla voidaan päättää, millaisella toimituskunnalla Samolaista 

tulevaisuudessa toimitetaan. Koska Samon hallitus ja Samolaisen päätoimittaja 

vaihtuvat uusiin, muutosvastarintaa Samolaisen muutoksia kohtaan tuskin tullaan 

kokemaan. 

Jotta tässä opinnäytetyössä mainituista vaihtoehdoista, tai jostain niiden 

ulkopuolelle jääneestä vaihtoehdosta tulisi realistinen, täytyy selvittää tarkasti 

seuraavan vuoden budjetti ja millaisia sopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa 

on tehty sekä mitä jäsenetuja opiskelijakunta Samo haluaa tulevaisuudessa 

jäsenilleen tarjota (luvataanko kotiin ilmestyvä lehti vai jotain muuta). Budjetti 

laaditaan vuosittain myös Samolaisen osalta, joten se on yksi ehdottomasti 

Samolaisen tulevaisuutta määrittävä tekijä.  

Toinen, perinteinen ja hyväksitodettu tapa lähteä selvittämään, millaiseksi 

Samolainen voisi muuttua, on ottaa selvää lukijoiden sekä mahdollisten 

mainostajien ja yhteistyökumppaneiden mielipiteistä ja ajatuksista asiaa koskien 

tekemällä eri sidosryhmille suunnatut kyselyt.  

Kyselyn voi laatia joko siltä pohjalta, että selvitetään millaista julkaisua lukijat 

haluaisivat lukea tai mielellään lukisivat. Kun tämä on selvillä, voidaan tarpeen 

vaatiessa suorittaa toinen kysely selvittämään esimerkiksi olisivatko mahdolliset 

mainostajat ja yhteistyökumppanit kiinnostuneita hankkimaan mainostilaa 

suunnitellun tyyppisestä julkaisusta. 
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Suunnitelmien tukemiseksi erillinen kysely voidaan laatia myös muiden 

opiskelijakuntien tai vastaavien yhteisöjen vastaavia julkaisuja koskien. Kyselyssä 

voidaan ottaa selvää esimerkiksi siitä, miten kukin taho omat julkaisunsa toimittaa, 

onko heillä aikeita siirtyä toisenlaiseen julkaisuun tai ovatko he lähiaikoina 

siirtyneen toisenlaiseen julkaisuun, jos ovat tai ovat aikeissa niin miksi, ja jos ovat 

siirtyneet, onko uudenlainen toimitustapa tai julkaisumuoto osoittautunut 

toimivaksi. Allaoleva taulukko esittää ratkaisumallit taulukkomuodossa ja vertaa 

vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia toisiinsa (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Mahdollisia ratkaisumalleja Samolaisen tulevaisuutta koskien. 

 Nykyinen malli Ständijakelu Verkkolehti Blogi 

 

edut  

-Mainosmyynti 

helppoa kun lehti 

toimitetaan koteihin  

-Kulut ovat tasan 

mainostuottojen 

kanssa 

-Painettu sana 

antaa 

uskottavuutta 

-Postikulut 

poistuisivat 

kokonaan 

-mainosmyynnin 

tarve vähenisi 

-Painoskoko 

realistisempi 

-Painotuotteesta ei 

tarvitsisi luopua 

  

-Ei paino- eikä 

postituskuluja 

-domain on 

Samolla jo 

olemassa, ei 

lisäkustannuksia 

-ajankohtaisempi 

kuin harvoin 

ilmestyvä 

painettu sana 

-mahdollisuus 

julkaista videota? 

 

-ainoana kuluna 

toimittajan 

palkkio 

-helppo ja nopea 

päivittää ja luoda 

haluamansa 

ulkoasu 

-ajankohtainen 

-helppo jakaa 

postauksia 

sosiaalisessa 

mediassa, jakaa 

kuvaa ja videota 

 

pohdittavaa 

-kallista ja mainos-

myyntiin kuluu 

paljon aikaa ja 

vaivaa 

-aikautaulutus 

hankalaa 

-ilmestyy harvoin, 

ajankohtaisuus 

kärsii 

 

-mainosmyynti 

vaikeampaa kun 

lehteä ei toimiteta 

kotiin 

-passiiviset lukijat 

jäisivät ehkä 

useammin tiedon 

ulkopuolelle, ei tulisi 

otettua lehteä 

mukaan ständiltä 

-muodon valinta, 

raskas pdf.-

muoto, vai 

verkkosivut, 

joiden tiheä 

päivitys vie aikaa 

ja vaivaa. 

-passiivilukijat 

voisivat jäädä 

ulkopuolelle 

-mainosmyynti? 

-toimittajan pitäisi 

olla idearikas ja 

hyvä kirjoittaja, 

jotta lukijat 

seuraisivat blogia 

-entä passiiviset 

lukijat? 

-mainosmyynti? 
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