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Tässä produktimuotoisessa opinnäytetyössä toteutettiin nuorten toiveiden mukaiset paikallis-
lehden teemasivut. Produkti toteutettiin yhteistyössä paikallislehti Parikkalan-Rautjärven Sa-
nomien sekä Parikkalan lukion opiskelijoiden kanssa. Produktissa lukiolaiset toteuttavat itse 
ideoimiaan juttuja kahteen eri paikallislehden teemanumeroon toimittajaopiskelijan ohjeista-
mana. 
 
Opinnäytetyössä esitellään paikallisjournalismia käsitteenä sekä paikallisjournalismin tyypilli-
siä piirteitä ja toimintatapoja. Työssä käsitellään myös nuorten median käyttöä niin yleisesti 
kuin tarkemmin sanomalehtien ja erityisesti paikallislehtien näkökulmasta. 
 
Varsinaisessa paikallislehtiproduktissa oli mukana kuusi Parikkalan lukion 16–18-vuotiasta 
opiskelijaa, jotka vapaaehtoisesti halusivat produktiin mukaan. Opinnäytetyössä esitellään 
produktin suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä lopputulos. Lopuksi opinnäytetyössä käsitellään 
kriittisesti produktin lopputuloksia ja onnistumista. 
 
Produktin lopputuloksena syntyneet teemasivut julkaistiin Parikkalan-Rautjärven Sanomissa 
Sanomalehtiviikolla 2. ja 5. helmikuuta 2015. 
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1 Johdanto 

Tutkin projektiopinnäytetyössäni nuorten suhtautumista paikallisjournalismiin. Työni avulla 

pyrin selvittämään, minkälainen paikallisjournalismi nuoria kiinnostaa, mitä he haluavat 

paikallislehdestä lukea ja ennen kaikkea, minkälaisia paikallislehden juttuja he itse toteut-

taisivat.  

 

Yleisesti paikallislehtien ongelmana on nuorten lukijoiden puuttuminen. Monissa paikallis-

lehdissä toimittajakunta on yleisesti keski-iältään yli 40-vuotiailta ja tämän vuoksi heidän 

on vaikeaa keksiä aiheita, joilla saataisiin myös nuoret innostumaan paikallislehdistä. 

 

Opinnäytetyössäni toteutan paikallislehti Parikkalan-Rautjärven Sanomille teemasivuja, 

jotka ovat paikallisten nuorten toiveiden mukaisia sekä heidän itsensä tekemiä. Kokosin 

lehden levikkialueella toimivan Parikkalan lukion opiskelijoista innostuneen kuuden hen-

gen ryhmän, jonka kanssa ideoin ja toteutin nuorten teemanumeron Parikkalan-

Rautjärven Sanomille. 

 

Päätin rajata projektiryhmän lukiolaisiin, sillä he ovat ikänsä puolesta yhteistyökykyisem-

piä kuin yläkoululaiset, mutta myös helpommin lähestyttävämpi joukko, kuin esimerkiksi 

kaikki paikkakunnalla asuvat 16–20-vuotiaat. 

 

Olen myös kiinnostunut nuorten kanssa työskentelystä, joten tämä projekti tarjosi oivan 

mahdollisuuden päästä kokeilemaan sitä. Tulevaisuudessa minua kiinnostaa paikallisuu-

den parissa työskenteleminen esimerkiksi paikallislehdessä. Haluaisin joskus päästä 

myös työskentelemään journalistisissa päällikkötehtävissä, kuten uutispäällikkönä tai jopa 

pienen paikallislehden päätoimittajana. Kun aloin pohtia opintojeni aikana opinnäytetyöni 

aihetta, minulle oli selvää, minkälaisen opinnäytetyön haluaisin tehdä. Halusin tehdä jo-

tain, mistä oikeasti on minulle tulevaisuudessa hyötyä. Uskon, että tästä on, sillä se minua 

todella kiinnostaa ja inspiroi. Projektiopinnäytetyöni oli käytännön työskentelyä, joka antoi 

paljon hyviä kokemuksia. 

 

Projektin avulla nuoret saavat äänensä kuuluviin, heidän ajatuksiaan kuunnellaan ja he 

saavat mieleistään luettavaa. Vastavuoroisesti Parikkalan-Rautjärven Sanomat saa lehte-

nä paremman käsityksen, mitä nuoret oikeasti haluavat lukea ja minkälaiset jutut heitä 

kiinnostavat. Projektini avulla niin Parikkalan-Rautjärven Sanomat kuin muutkin samassa 

tilanteessa olevat paikallislehdet saavat apua ja vinkkejä paikallisjournalismin tekemiseen 

nuoremmalle lukijakunnalle, sillä yleisesti samanikäisillä nuorilla on melko samankaltaiset 

kiinnostuksen kohteet ympäri Suomea.  
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Haluaisin saada paikallislehdetkin ymmärtämään, että nuoret ovat tulevaisuutta kaikkialla, 

myös median kuluttajina ja lehtien lukijoina. Heidät täytyy muistaa ottaa huomioon entistä 

useammin. Jos kerran saa jostain tuotteesta, tässä tapauksessa lehdestä, huonon kuvan, 

voi se jäädä lehdestä mieleen hyvinkin pitkästä aikaa. Niin sanottua huono imagoa on 

vaikea korjata lukijoiden silmissä. Ainakin se voi olla haastavampaa kuin se, että ottaa 

alusta asti huomioon kaikenlaiset ja kaiken ikäiset lukijat. 

 

Opinnäytetyössäni haluan perehtyä paikallisjournalismiin erityisesti Parikkalan-Rautjärven 

Sanomissa. Olen itse lukenut kyseistä lehteä koko ikäni ja jopa työskennellyt siellä. Olen 

aina ajatellut sekä kuullut muilta niin lukijana kuin lehden toimittajana, että nuorille täytyisi 

saada lehteen enemmän sisältöä. Lähes kaikkien pienten paikkakuntien paikallislehtien 

ongelmana on lehtien niin sanottu mummoutuminen paikkakunnan ikärakenteen muuttu-

essa entistä iäkkäämmäksi. Mummoutumisella tarkoitan juttujen keskittymistä iäkkäämpi-

en ihmisten tapahtumiin ja tekemisiin.  

 

Paikallislehtien, kuten lähes kaikkien työpaikkojen ongelmana tai uhkana on työskentelyn 

ja juttujen vanhan toistaminen. Vuodesta toiseen työtä tehdään samalla kaavalla, eikä 

osata ajatella edes muuttaa kaavoihin kangistuneita tapoja. Paikallislehdessä kierretään 

vuosittain samoja tapahtumia ja suurimmat uutiset painottuvat kunnan päätösten ympäril-

le. Mukavaa vaihtelua lehtiin tuovat kesätoimittajat ja muut ajoittaiset vieraiden kirjoittajien 

tekstit. Uusilla ihmisillä on aina uusia ideoita. 

 

Paikallislehtien on tarkoitus palvella kaikkia alueen ihmisiä ja tarjota jokaiselle jotain luet-

tavaa. Tämän vuoksi lehden ei pidä keskittyä sisällöntuottamiseen esimerkiksi yli 50-

vuotiaille, vaikka yli puolet lehden tilaajista heitä olisivatkin. Luonnollisesti lehden on tär-

keää pitää huolta, että nykyiset lukijat säilyvät ja tilaavat lehteä tulevaisuudessakin, mutta 

vähintään yhtä tärkeää on uudistaa lehteä ajan mukana ja tarjota luettavaa myös heille, 

jotka lehteä eivät välttämättä tällä hetkellä tilaa.  

 

Tänä päivänä lehtien tilaaminen on vähentynyt huimasti. Tilauksien vähenemisestä ei ole 

kärsineet pelkästään paikallislehdet, vaan lähes kaikki lehdet erikoisaikakauslehdistä suu-

riin valtakunnallisiin sanomalehtiin. Tilaajamäärien lisäksi myös eri medioiden lukijamäärät 

sekä painetun lehden että internetin puolella elävät myös jonkunlaista laskusuhdannetta 

(Media Audit Finland 2014a). 
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Valmiista projektistani pyrin tekemään mahdollisimman onnistuneen. Aion arvioida loppu-

tulosta seuraavien kriteerien perusteella. Jos ne täyttyvät, uskon onnistuneeni työskente-

lyssä. 

 

1. Jutut ovat aidosti nuorten ideoimia 

2. Jutut ovat nuorten itse tekemiä 

3. Jutut on saatu valmiiksi ja julkaisukelpoisiksi sekä ne on lopulta myös julkaistu 

4. Jutut ovat monipuolisia ja eri juttutyyppejä on käytetty hyväksi monipuolisesti 

5. Parikkalan-Rautjärven Sanomien toimitus on tyytyväinen projektiin niin lopputulok-

sen kuin aikataulujen ja yhteydenpidon osalta 
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2 Projektin esittely  

Projektiopinnäytetyöni aihe on Paikallisjournalismia nuorten silmin. Teen projektiopinnäy-

tetyöni toimeksiantona paikallislehti Parikkalan-Rautjärven Sanomille. Projektissa on myös 

tärkeässä roolissa mukana Parikkalan lukio. 

 

Projektin ideana on luoda lukiolaisista kootun projektiryhmän kanssa teemasivut paikallis-

lehteen. Jutut ovat nuorten toiveiden mukaisia ja heidän itse tekemiä. Nuoret itse ideoivat 

ja toteuttivat jutut alusta loppuun minun avullani. Lukiolaiset saivat projektista myös apua 

opiskeluihinsa. Lukion opintoihin kuuluu vapaaehtoinen äidinkielen mediakurssi, johon 

projektissa mukana olleet opiskelijat saivat tekemiensä juttujen avulla helpotusta. Mukana 

olleet abiturientit olivat ainoastaan vapaaehtoisina hakemassa arvokasta kokemusta toi-

mittajan työstä, sillä he olivat ehtineet mediakurssin jo käydä. Parikkalan lukion äidinkielen 

lehtori Anne Laamanen toimi projektissani ohjaajan roolissa lukiolaisille. Nuorten lisäksi 

projektissa on mukana joukko paikkakunnalla asuvia ja eläviä eri-ikäisiä ihmisiä.  

 

Alustavaksi teemasivujen julkaisuajankohdaksi sovimme Parikkalan-Rautjärven Sanomien 

kanssa tammikuun loppupuoliskon. Lehden toiveesta siirsimme ajankohdan myöhemmin 

Sanomalehtiviikolle helmikuun alkuun. Varsinainen työskentely nuorten kanssa sijoittui 

joulukuun alkuun 2014. Projektiryhmästä ja projektin etenemisestä sekä onnistumisesta 

kerron tarkemmin luvussa 4. 

 

Olen kotoisin Parikkalasta, entisen Saaren kunnan alueelta, minkä alueen paikallislehti 

Parikkalan-Rautjärven Sanomat on. Lehti on tullut minulle hyvin tutuksi, sillä asuin paikka-

kunnalla ensimmäiset 19 vuotta elämästäni ja sen vuoksi minun oli helppo lähestyä leh-

teä. Kotiseutuni on minulle myös hyvin tärkeä ja uskon projektistani olevan hyötyä paikal-

lislehdelle. Lehden toimittajat voivat projektini lopputuloksien ansiosta saada paremmin 

selville, minkälaisista aiheista paikalliset nuoret ovat kiinnostuneita ja ehkä he oppivat 

ajattelemaan juttujen avulla juttuja myös paremmin nuorten näkökulmasta.  

 

Pienten ja kauan toimivien lehtien tulevaisuuden takaaminen on tärkeää. Tämän takia on 

tärkeää ajatella myös nuoria lukijoita, sillä he pitävät tulevaisuudessa lehtiä elossa ja ti-

laavat niitä. 

 

Valitsin aiheekseni nuoret ja paikallislehden, koska molemmat aihepiirit kiinnostavat mi-

nua. Uskon paikallisuuden kantavan journalismia eteenpäin myös meneillään olevan me-

dian murroksen aikana ja sen jälkeen. 
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Projektin lopputuloksena syntyneet lehden teemasivut julkaistiin Parikkalan-Rautjärven 

Sanomissa valtakunnallisella Sanomalehtiviikolla maanantaina 2. helmikuuta sekä torstai-

na 5. helmikuuta 2015. 

 

2.1 Parikkalan-Rautjärven Sanomat  

Parikkalan-Rautjärven Sanomat on Etelä-Karjalassa Parikkalan ja Rautjärven kuntien alu-

een asioita käsittelevä kaksi kertaa viikossa ilmestyvä paikallislehti. Lehden päälevikkialue 

on Parikkala ja Rautjärvi, mutta lehteä tilataan myös hajanaisesti ympäri Suomea. Vuonna 

2013 lehden levikki oli 5 336 (Media Audit Finland 2014b).  

 

Levikki on laskenut muiden paikallislehtien tapaan tasaisesti viime vuosina tasaisesti. 

Vuonna 2008 lehden levikki oli vielä 6011. Lehden pääasiallinen toimitus sijaitsee Parikka-

lassa, mutta toinen pienempi, yhden toimittajan toimitus sijaitsee Rautjärven kuntakeskuk-

sessa Simpeleellä. Tabloid-sivukoossa ilmestyvän lehden kussakin numerossa on keski-

määrin 12 sivua. 

 

Lehteä julkaisee ja kustantaa Keski-Karjalan Kustannus Oy. Lehden päätoimittajana ja 

toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 1988 Raine Hämäläinen. Päätoimittajan lisäksi 

lehti työllistää kolme kirjoittavaa toimittajaa, yhden ilmoituskonsultin sekä toimistonhoita-

jan. Lisäksi lehdessä työskentelee yksi taittaja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy:n 

alaisena (Parikkalan-Rautjärven Sanomat 2014, ). 

 

Parikkalan-Rautjärven Sanomilla on pitkä historia. Lehti on Suomen toiseksi vanhin edel-

leen julkaistava paikallislehti. Ensimmäinen näytelehti julkaistiin 11. toukokuuta 1908. 

Suomen paikallislehdistön historia teoksen mukaan lehti määritteli itsensä ”Pääasiallisesti 

paikkakunnalliseksi, kansallistaloudelliseksi ja sivistysrientoja käsitteleväksi uudislehdeksi” 

(Tommila 1985, 34). 

 

Lehti toimi alkuperäisellä Parikkalan Sanomat nimellään kevääseen 2007 saakka, kunnes 

se yhdistyi Rautjärvellä ilmestyneen Kaakkoisseutu-lehden kanssa ja sai nykyisen nimen-

sä. Lehteä julkaiseva Keski-Karjalan Kustannus Oy kuuluu Pohjois-Karjalan Kirjapaino 

Oyj:n konserniin. Lehti tehdään painovalmiiksi Parikkalassa ja se painetaan Joensuussa 

PunaMusta Oy:n painotalossa (Parikkalan-Rautjärven Sanomat 2014). 

 

2.1.1 Oma taustani Parikkalan-Rautjärven Sanomissa 

Toimittajan urani alussa olen myös työskennellyt kyseisessä lehdessä. Elin ensimmäiset 

19 vuotta elämästäni Parikkalan alueella, joten olen päässyt tutustumaan Parikkalan-
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Rautjärven Sanomiin lehtenä hyvin lähietäisyydeltä. Ensimmäisen kerran lähelle lehden 

tekoprosessia pääsin peruskoulun yhdeksännellä luokalla, kun vietin viikon mittaisen työ-

elämään tutustumisjakson (TET) lehdessä. Tuolloin pääsin kirjoittamaan elämäni ensim-

mäisiä juttuja, jotka myös julkaistiin lehdessä. Haastattelin kevään tuoretta yliop-pilasta, 

kirjoitin jutun siitä ja muutamasta muusta aiheesta sekä pääsin näkemään koko lehden 

tekoprosessin aivan läheltä. TET-jakson jälkeen lehden päätoimittaja kirjoitti arvosteluihini, 

että minussa on ainesta alalle. Kuulin myös eräältä lehden pitkäaikaiselta toimittajalta, että 

hän oli ollut samalla tavalla yläkoululaisena lehdessä harjoittelussa ja saanut siitä kipinän 

toimittajan työhön. Se innosti minua entisestään pohtimaan toimit-tajan ammattia. 

 

Onnistunut TET-jakso poiki minulle myöhemmin avustajan pestejä lehdessä. Kirjoitin leh-

teen lukio-opintojeni aikana muutaman jutun erilaisista nuorten tapahtumista ja pää-sin 

tämän tiimoilta muun muassa haastattelemaan nykyisin suosionsa huipulla elävää rap-

muusikko Jare Tiihosta eli Cheekia joulukuussa 2009, kun hän esiintyi paikkakunnalla 

nuorten tapahtumassa. Tuolloin lukioaikana viimeistään aloin pohtia media-alaa ja toimit-

tajan työtä yhtenä tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

 

Lukion jälkeen pääsin opiskelemaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun viestintää. 

Vuoden opiskelun jälkeen pääsin kesätoimittajaksi kolmeksi kuukaudeksi Parikkalan-

Rautjärven Sanomille. En ollut ennen lehteen töihin menoa varsinaisesti opiskellut journa-

lismia, joten kesä oli täynnä haasteita ja uuden oppimista. Kesän aikana opinkin paljon 

uusia asioita, pääsin tutustumaan paikallisiin tapahtumiin ja nähtävyyksiin aivan uusista 

näkökulmista ja mikä tärkeintä, ymmärsin lopullisesti, että minusta tulee isona toimittaja. 

Parikkalan-Rautjärven Sanomat tarjosi monipuolisen ja opettavaisen ympä-ristön aloitte-

levalle toimittajalle sekä luonnollisesti hyvin arvokasta työkokemusta. Tuon kesän jälkeen 

olenkin päässyt etenemään urallani mallikkaasti ja lopulta päässyt myös opiskelemaan 

unelma-alaani journalismia Haaga-Helia ammattikorkeakouluun. 
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3 Lisää sisältöä nuorille 

Media on viime vuosina muuttunut nopeasti. Perinteiset sanomalehdet, aikakauslehdet, 

radio sekä televisio ovat saaneet rinnalleen joukon verkkolehtiä ja muita netin kautta ylei-

siksi tulleita median kanavia. Vaikka netti on tullut arkeemme jäädäkseen, on sanomalehti 

edelleen ylivoimaisesti käytetyin media Suomessa (Sanomalehtien liitto 2013).  

 

Yleisesti nuorten ajatellaan olevan kiinnostuneita nettiin painottuvasta sisällöstä, mutta silti 

esimerkiksi pelkästään nuorille suunnatuilla aikakauslehdillä riittää lukijoita, tosin vähene-

vissä määrin (Kansallinen mediatutkimus 2014). 

 

Minä olen koko elämäni ajan ollut kiinnostunut lukemaan erilaisia lehtiä. Tämä tosin johtuu 

harrastuneisuudestani alaan, mikä myöhemmin on johtanut myös ammattiin opiskeluun. 

Kaikkia nuoria lehtien luku ei kuitenkaan kiinnosta, mutta olisi silti tärkeää luoda niin sa-

nottuihin yleislehtiin, kuten paikallislehtiin sisältöä myös nuorille. Nuoret ovat tulevaisuu-

dessa lehden tilaajia, joten se on tärkeää lehden säilymisen kannalta. Lukemalla paikallis-

lehteä nuoret pysyvät myös ajan hermoilla oman alueensa tapahtumista ja parantavat 

näin yleissivistystään ja ymmärrystään ympäröivästä maailmasta, mikä on vain hyväksi. 

 

Ennen sisältöjen pohtimista luon katsauksen siihen, mitä paikallisjournalismi on tai kuinka 

paljon nykynuoret eri medioita käyttävät. 

 

3.1 Lehden tekoa paikallisesti  

Paikallisjournalismi on alueellisesti kiinnostavaa journalismia, jonka aihealueet ja jutut 

rajoittuvat tietylle alueelle. Paikallisjournalismi on paikallisuutensa vuoksi joko maantie-

teellisesti tai yleisöltään rajattua (tai sekä että). Tyypillisiä paikallisjournalismin tekijöitä 

ovat paikallislehdet, kuten Parikkalan-Rautjärven Sanomat tai paikallisradiot (Kuutti 2006).  

 

Hyvä paikallisjournalismi tarjoaa tietoa, jota paikkakunnan asioista kiinnostunut ei mahdol-

lisesti muualta saa. Se on rakentavan kriittistä omiin aisteihin uskovaa, ihmisläheistä ja 

tuo erityisesti uusia näkökulmia jo hieman vanhoihinkin uutisaiheisiin.  Se on niin sanotusti 

ruohonjuuritason journalismia. Se osaa kertoa uutta ja olennaista sieltä, millä alueella se 

ilmestyy. Hyvä paikallislehti palvelee kaikkia alueen asioista kiinnostuneita, ei pelkästään 

esimerkiksi tiettyä joukkoa, kuten poliitikkoja. Sen tärkeä tehtävä on osata kertoa alue- ja 

maakuntalehdissä esillä olevat aiheet vielä lähemmäs lukijoitaan (Kangaspunta 1995, 29–

35, 91). 
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Paikallislehden yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia paikallisten ihmisten äänenkannat-

tajana tasapuolisesti ja puolueettomasti. Paikallislehden tulee olla julkaisu, jossa jokainen 

voi kertoa myös oman mielipiteensä. Lehden on tärkeää ottaa huomioon myös nuoret ja 

vanhukset sekä kaikki siltä väliltä (Franklin 2006, 221). 

 

Paikalliset aiheet tarjoavat paikallislehtien toimittajille mielenkiintoisia ja monipuolisia työ-

tehtäviä. Kun kaikki tuntevat kaikki, opitaan toisista ihmisistä tuntemaan ne erikoisemmat 

ja yllättävämmätkin puolet. Ihmisläheisten juttujen teko paikallislehteen on kuitenkin vai-

keaa. Mitä pienempi paikkakunta sitä vaikeampaa kirjoittajan on päästä kiinnostavien ih-

misten lähelle. Ihmiset menevät tuttujen edessä lukkoon, eivätkä koe olevansa ”minkään 

lehtijutun arvoisia”. Omia tarinoita ja kokemuksia vähätellään, eikä niistä osata avautua. 

Tyypillisesti ajatellaan, mitä naapuri ajattelee, jos kuva ja juttukin vielä olisivat lehdessä 

(Kangaspunta 1995, 100). 

 

Paikallislehti on jo kymmenien vuosien ajan ollut suomalaisille, mutta myös ympäri tärkeä 

alueen yhteenkuuluvuuden luoja. Saman paikallislehden lukijat tuntevat monesti olevansa 

jollain lailla samanlaisia tai ainakin samalta alueelta. Lehden lukijat ja jututettavat tuntevat 

usein toisensa. Joka viikko lehdessä haastatellaan useita alueen poliitikkoja, yrittäjiä tai 

aivan tavallisia oman elämänsä sankareita. Paikallislehden sisältö määräytyykin usein 

juuri tuon rajatun alueen tapahtumista ja ihmisistä (Kuutti 2006).  

 

Usein mukana on myös aiheita muualta Suomesta tai maailmalta, jotka jollain tavalla kyt-

keytyvät kyseisen lehden alueeseen. Paikallislehtitutkimuksessa yli puolet (53 prosenttia) 

tutkimukseen osallistuneista pitää paikallislehteä tärkeänä oman paikkakunnan hengen 

luojana. Jopa 61 prosenttia ajattelee paikallislehden olevan myös paikkakunnan puolesta-

puhuja, mikä kuvaa sekin yhteisöllisyyttä (Paikallislehtitutkimus 2009). 

 

Teoksessa Paikallislehdistön historia (Tommila 1985) kuvaillaan nykypäiväänkin sopivalla 

tavalla tyypillisen paikallislehden tuntomerkkejä.  

 Paikallislehti sisältää paikallisista asioista koottua sisältöä 

 Käsittelee levikkialueen asioita, varsinaisena levikkialueena on muutama kunta, 

yksin kunta tai kunnanosa 

 Lehteä jaetaan pääasiassa tilattuna sekä lehti ei ole omien sanojensa mukaan si-

toutunut poliittisesti mihinkään puolueeseen. 

 

Suomessa ilmestyy noin 150 erilaista paikallislehteä. Kaikkiaan sanomalehtiä ilmestyy 

maassamme lähes 200, joten paikallisuus on suomalaisissa lehdissä isossa roolissa. 

Tarkkaa lukua ei voi sanoa, koska kaikki Suomessa ilmestyvät lehdet eivät kuulu Sano-
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malehtien liittoon. Väkilukuun suhteutettuna sanomalehtien määrä Suomessa on suuri. 

Koko maailmassa Suomessa ilmestyy kolmanneksi eniten sanomalehtiä, jos verrataan 

maan asukaslukua lehtien kokonaislevikkiin (Sanomalehtien liitto 2014). 

 

Valtakunnallisen paikallislehtitutkimuksen mukaan 89 prosenttia tutkimukseen osallistu-

neista luki alueensa paikallislehteä kerran viikossa. Paikallisuus kiinnostaa myös nuoria, 

sillä 15–24-vuotiaista 75 prosenttia kertoivat tutkimuksessa lukevansa alueensa paikallis-

lehteä vähintään kerran viikossa. Vanhemman ikäluokan suuremmasta kiinnostuksesta 

paikallislehtiä kohtaan kertoo muun muassa se, että saman tutkimuksen mukaan jopa 94 

prosenttia 60–79-vuotiaista luki alueensa paikallislehteä ainakin kerran viikossa. Paikallis-

lehtien lukijoiden tavoittavuus on verrattain hyvää. Esimerkiksi maakuntalehtiä kertoi luke-

vansa vain 73 prosenttia tutkimukseen osallistuneista (Paikallislehtitutkimus 2009). 

 

Tavoittavuudella tarkoitetaan esimerkiksi tietyn median viestimen tavoittavuutta eli sitä 

miten tietty media tavoittaa lukijansa, katselijansa tai kuuntelijansa (Kuutti 2006). 

 

Paikallislehtien kohdeyleisönä ovat kaiken ikäiset lukijat, joten sisällön täytyy myös palvel-

la lukijoita monipuolisesti. Yleisesti paikallislehteä pidetään Suomessa parhaana tietoläh-

teenä oman asuinalueen tapahtumista ja päätöksistä (Paikallislehtitutkimus 2009). 

 

 

Kuvio 1. Parhaat tietolähteet (Paikallislehtitutkimus 2009). 
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Jopa 77 prosenttia Paikallislehtitutkimukseen osallistuneista pitää paikallislehteä parhaa-

na tiedonlähteenä asuinkuntaansa koskevissa uutisissa ja tapahtumissa, kuten edellä 

esitetystä kuviosta 1 selviää. 

 

Tutkija Hans-Peter Gassner toteaa Lähemmäs vielä – Paikallisjournalismin täyspakkaus-

teoksessa, että paikallislehtien sisältö koetaan usein kiinnostavammaksi kuin monet 

osaavat edes ajatella (Kangaspunta 1995, 16).  

 

Esimerkiksi paikallislehtiä pidetään monilla suomalaisilla paikkakunnilla vähättelevästi 

”vain paikallislehtinä” ja monet lukevatkin mielummin isompia valtakunnallisia lehtiä. Kui-

tenkin oman kotipaikkakunnan paikallislehti on usein ainoa lehti, joka viikossa luetaan 

tarkasti kannesta kanteen ja usein vielä uudestaankin. Lukemisen jälkeen sisällöstä kes-

kustellaan usein vielä tuttujen ja perheen kanssa. Paikallisjournalismi onkin onnistunutta, 

kun lehden aiheet leviävät päivän kahvipöytäkeskusteluihin (Kangaspunta 1995, 37).  

 

On luonnollista, että lähellä tapahtuvat asiat myös kiinnostavat enemmän. Paikallislehteä 

ei Gassnerinkaan tutkimusten mukaan jätetä lähes koskaan lukematta, toisin kuin joillekin 

muille lehdille voi käydä. Gassnerin mukaan paikallislehden koukuttavuuteen vaikuttaa 

erityisesti se, että paikallislehti koetaan eräänlaisena kotiseututunteen synnyttäjänä. Koti-

seututunteella tarkoitetaan tunnetta siitä, että kuulutaan johonkin, jossa jokainen tuntee 

toisensa. Tuon yhteisön sääntöihin luotetaan ja ihminen kokee kiinnittyvänsä siihen.  

 

Gassner on listannut kolme selitystä kotiseututunteen syntymiselle paikallislehden avulla: 

1. Sisältö tuo esille alueen arvoja ja normeja 

2. Sisältö tarjoaa paikallisille toimijoille, kuten poliitikoille ja yrittäjille mahdollisuuden 

heidän sosiaalisen asemansa mukaiseen esiintymiseen 

3. Sisältö tyydyttää lukijoiden perusturvallisuuden tarvetta, koska se synnyttää koti-

seututunteen (Kangaspunta 1995, 19) 

 

Kiinnostus paikallisiin asioihin ei ole tyypillistä ainoastaan Suomessa. Iso-Britanniassa 85 

prosenttia maan aikuisista lukevat paikallislehtiä. Iso-Britanniassa paikallislehtien hankki-

minen on Suomen tilauskulttuuriin verrattuna hyvin erilaista. Bob Franklinin mukaan 

maassa myytiin keskimäärin 3764 paikallislehteä joka minuutti (Franklin 2006). 

 

3.2 Nuorten mediankäyttö  

Suomalaisille nuorille mediankäyttö on hyvin tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Nykynuoril-

la on käytössä medioita varten älypuhelimia, tietokoneita, tabletteja ja niihin lukuisia eri 
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sovelluksia, joista Yle Uutisten tekemän kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten käytetään 

iästä riippumatta Facebookia (Yle Uutiset 2014).  

 

Tutkimusten mukaan nuoret määrittyvät mediasuhteiltaan ”aktiivisiksi toimijoiksi” eri me-

diasisältöjen vastaanottajina ja tuottajina. Erilaiset median välineet ja viestimet ovatkin 

tärkeä osa nuoren arkea (Kotilainen & Rantala 2008, 22).  

 

Kuten Yle Uutisten tutkimuksessakin käy ilmi, nuorten mediankäyttö suuntautuu pääasi-

assa erilaisiin viestinpalveluihin, ennen IRC-galleriaan ja nykyään Facebookiin, kuvapal-

velu Instagramiin ja videopalvelu YouTubeen.. Median ja viestintävälineiden avulla nuoret 

ylläpitävät ja solmivat sosiaalisia suhteitaan. 

 

Suhteiden ylläpidon ja solmimisen lisäksi nuoret ovat yllättävän aktiivisia lehden lukijoita. 

Esimerkiksi nuorten paikallislehtien lukemista ja käyttöä on tutkittu vuonna 2009 Paikallis-

lehtitutkimuksen toimesta. 

 

Sanomalehtiviikkoa järjestävä Sanomalehtien liitto on jo vuosien ajan tukenut ja kehotta-

nut suomalaisnuoria lukemaan sanomalehtiä. Sanomalehtiviikolla koulut peruskoulun ala-

luokista lukioon käyttävät opetuksessaan sanomalehtiä. Näin sanomalehdet tulevat lapsil-

le ja nuorille tutummiksi. Tärkeimpänä tehtävänä Sanomalehtiviikolla on tuoda lehtiä niin 

printti- kuin verkkomuodossa koululaisten luettavaksi. Sanomalehtiviikkoja järjestettiin 

ensimmäisiä kertoja yksittäistapauksina jo 1970-luvulla. Vuonna 1988 järjestettiin ensim-

mäisen kerran sanomalehtipäivä 15.1. Vuonna 1995 päivä muutettiin helmikuussa pidet-

täväksi sanomalehtiviikoksi (Sanomalehtien liitto 2015). 

 

Vuonna 2009 paikallislehtien viikkotavoittavuus 15–24-vuotiaista oli jopa 75 prosenttia. 

Tuo osa ikäryhmän nuorista oli lukenut alueensa paikallislehteä viimeisen viikon aikana 

(Paikallislehtitutkimus 2009).  

 

Vaikka nuoret eivät lue sanomalehtiä läheskään yhtä paljon kuin esimerkiksi yli 40-

vuotiaat, lisääntyy lukeminen silti iän myötä. Lukemisen ei nuorilla silti voi sanoa olevan 

vähäistä, sillä lähes puolet 12–19-vuotiaista tavoitetaan sanomalehdillä. Tämä käy ilmi 

vuoden 2014 Kansallisesta mediatutkimuksesta. 
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Kuvio 2. Kansallisessa Mediatutkimuksessa mukana olevien 38:n sanomalehden painetun 

version yhteinen tavoittavuus (Kansallinen Mediatutkimus 2014). 

 

Vuonna 2009 tehdyn Paikallislehtitutkimuksen  mukaan 15–24-vuotiaista nuorista jopa 34 

prosenttia lukevat alueensa paikallislehden aina kannesta kanteen tai ainakin lähes koko-

naan. Maakuntalehteä samasta ikäryhmästä lukevat kannesta kanteen vain 17 prosenttia. 

Vaikka tutkimustulokset ovat jo muutaman vuoden vanhoja, ei nuorten lehtien lukemisesta 

mielestäni tarvitse olla huolissaan.  

 

Nykyään nuoret ovat entistä enemmän median lähellä älypuhelintensa ansiosta, mikä tuo 

mediasisältöjä yhä helpommin heidän luettavaksi. Sirkka Kotilaisen ja Leena Rantalan 

tekemän tutkimuksen mukaan puolet nuorista kokee olevansa median kohteita eli niitä, 

jotka vain lukevat ja käyttävät median tuottamia sisältöjä. Toinen puolikas taas ajattelee 

olevansa toimijoita myös laajemmin mediassa (Kotilainen & Rantala 2008, 25). 

 

Sanomalehtien liitto on pyrkinyt edistämään suomalaisnuorten sanomalehtien lukemista 

myös Eka lehti -kampanjansa avulla. Kampanja käynnistyi 1. maaliskuuta 2014 ja siinä on 

mukana 42 sanomalehteä ympäri Suomea (Sanomalehtien liitto 2015). 

 

Eka lehti -kampanja tarjoaa kotoaan pois muuttavalle 16–24-vuotiaalle nuorelle ilmaiseksi 

sanomalehden tilauksen. Sanomalehtien kestotilaajat voivat tilata nuorelle lahjalehden 

uuteen kotiosoitteeseen. Esimerkiksi jos Tampereella asuva ja Aamulehteä tilaava isä 
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haluaa pojalleen lukemista uudelle opiskelupaikkakunnalle Jyväskylään, voi hän helposti 

tilata pojalleen Aamulehden kahdeksi kuukaudeksi. Lehden ei ole kuitenkaan pakko olla 

vanhan kotipaikkakunnan lehti, vaan se voi myös olla uudelta paikkakunnalta. Nykyaikai-

suuden mukaisesti printtilehden sijaan voi tilata digitaalisen lehden lukuoikeudet (Sano-

malehtien liitto 2014a). 



 

 

14 

4 Työprosessin kuvaus 

Varsinaisen projektiosuuden opinnäytetyöstäni toteutin toimeksiantona paikallislehti Parik-

kalan-Rautjärven Sanomille loppuvuodesta 2014. Alkuperäisenä ideanani oli toteuttaa 

lehdelle paikallisten nuorten toiveiden mukainen paikallislehden numero. Minä toimisin 

projektissa nuorten ohjaajana ja yhteydenpitäjänä toimitukseen. 

 

Pelkästä ideasta eteenpäin projektini käynnistyi, kun tapasin ensimmäistä kertaa asian 

tiimoilta Parikkalan-Rautjärven Sanomien päätoimittaja Raine Hämäläisen lokakuun lo-

pussa 2014. Kerroin hänelle ideoistani tehdä opinnäytetyöni projektina heille. Keskustelui-

den ja ideoinnin jälkeen löysimme yhteiseksi kiinnostuksen kohteeksemme nuorten me-

diankäytön ja ajatuksiemme mukaan melko vähäisen kiinnostuksen paikallislehtiin. Pää-

timme, että alan suunnittelemaan paikallisten nuorten kanssa toteutettavaa paikallisleh-

den numeroa tai teemasivuja yhteen lehden numeroista. Päätimme heti, että työskentely-

joukko kootaan paikallisista lukiolaisista. Parikkalassa ei ole muita toisen asteen kouluja, 

ja peruskoululaiset koimme projektiin vielä liian nuoriksi. Parikkalan lukiossa opiskelee 

noin 16–19-vuotiaita nuoria. Rajasin lukiolaiset myös pelkkään Parikkalaan siksi, että lukio 

on minulle tuttu, koska olen käynyt siellä itse lukion ja laajemman ryhmän hallinta olisi 

nykyiseltä asuinpaikkakunnaltani Helsingistä käsin vaikeaa. 

 

Heti Hämäläisen tapaamisen jälkeen otin yhteyttä Parikkalan lukion äidinkielen lehtori 

Anne Laamaseen sähköpostitse. Kerroin hänelle projektisuunnitelmastani ja hän innostui 

asiasta heti. Sain Laamasen kautta myös siunauksen projektilleni Parikkalan lukion rehtori 

Riitta Lonkalta. Laamanen katsoi sopivimmaksi tavaksi muodostaa projektin työskentely-

ryhmä vapaaehtoisista. Pian hän löysi kahdeksan vapaaehtoista lukiolaista projektiryh-

määni, minkä ajattelin olevan hyvä koko. Sovimme, että tapaan lukiolaiset ensimmäisen 

kerran 17. marraskuuta ja varsinaiset projektin työskentelypäivät olisivat 8.-10. joulukuuta 

2014 (Laamanen, A. 29.10.2014). 

 

Ennen työskentelypäiviä tapasin vielä päätoimittaja Hämäläisen ja kyselin hänen toivei-

taan lehteen tulevista jutuista. Juttutyypeiltä toivottiin erityisesti henkilöjuttuja, jotka kiin-

nostavat ihmisiä aina sekä muun muassa gallupia ja mahdollisesti kolumnia, jos joku nuori 

sen tekemisestä innostuu. 

 

4.1 Suunnittelutyö 

Tapasin projektiryhmään osallistuvat nuoret 17. marraskuuta Parikkalan lukiolla Parikka-

lassa. Alkuperäinen kahdeksan vapaaehtoisen ryhmä pienentyi päällekkäisyyksien jäl-
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keen alun perin suunnittelemaani kuuteen, mikä sopi minulle mainiosti. Mukana oli kolme 

lukion ensimmäisen vuosiluokan opiskelijaa ja kolme lukion kolmannen vuosiluokan opis-

kelijaa. Iältään he olivat 16–18-vuotiaita. Valitettavasti kaikki osallistujat olivat tyttöjä, joten 

poikien näkökulma jäi tekijäosastolta uupumaan. Oli kuitenkin erityisen hyvä, että osalla 

tytöistä oli jopa kiinnostusta toimittajan työhön, joten he saivat mahdollisia tulevia opintoja 

varten hyvää harjoitusta ja heillä oli hyvä motivaatio työskentelyyn. 

 

Esittelin projektini ja itseni lukiolaisille. Kerroin heille hieman paikallisjournalismin teosta ja 

siitä minkälaisia juttuja nuorilta lehteen toivotaan. Kerroin lyhyesti paikallisjournalismin 

eroista verrattuna esimerkiksi valtakunnallisesti tehtäviin uutisiin. Lyhykäisyydessään ker-

roin, että paikallislehteen jutut tehdään paikallisella näkökulmalla, mutta aiheet ovat usein 

hyvinkin samoja kuin valtakunnallisesti. Kerroin myös heille hieman yleisimmistä juttutyy-

peistä, kuten henkilöjutusta, gallupista, kolumnista ja uutisesta, mitkä tulisivat todennäköi-

sesti mukaan projektityöskentelyyn. Tämän jälkeen annoin heidän esitellä itsensä sekä 

muutaman mielenkiinnon kohteensa, että sain tietää nuorista ja heidän mahdollisista kir-

joitusaiheistaan enemmän. Keskustelimme hieman nuorten kiinnostuksen kohteista ja 

harrastuksista.  

 

Keskustelun jälkeen jaoin nuorille paperit ja pyysin yksinkertaisesti heistä jokaisen kirjoit-

tamaan kolme paikallislehden juttuaihetta, jotka heitä kiinnostaisi lehdestä lukea. Selitin 

Schwarzin teoksessakin esille tulevien piirteiden mukaisesti, että juttuideoista suurin osa 

tulee elävästä elämästä. Tämän avulla pyrin saamaan heidät ajattelemaan juuri omia 

elämiään, harrastuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan (Schwarz 2002, 30). 

 

Ideoita tuli idearikkailta nuorilta hyvin. Keskustelimme, mitkä juttuideoista olisi mahdollista 

muutaman päivän työskentelyn aikana toteuttaa ja mitkä voisi jättää pois. Huomasin, että 

nuoria kiinnostaa erityisesti oman lukion säilyminen, sillä Parikkalan lukiossa on reilusti 

alle 100 opiskelijaa. Päätimmekin nostaa tämän nuoria kiinnostavan aiheen esille niin ko-

lumnin muodossa kuin kahdessa eri henkilöhaastattelussa. Hylkäsimme muun muassa 

suuremman jutun ammatinvalinnasta ja opiskelupaikkojen hausta ja nidoimme nuo osaset 

osittain mukaan abiturienttien kiireistä ja viimeistä kouluvuotta käsittelevään juttuun. 

 

Ensimmäisen tapaamisemme jälkeen juttuidealista näytti seuraavalta. Kaikki jutut ovat 

nuorten ideoimia: 

 

 Kolumni (oman lukion tärkeys) 

 Gallup (nuorten tapahtumat) 

 Abin vuosi 
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 Harrastusmahdollisuudet Parikkalan alueella 

 Parikkalan uuden kunnanjohtaja Vesa Huuskosen haastattelu nuorten näkökul-

masta 

 Eläkkeelle siirtyvän rehtori Riitta Lonkan haastattelu 

 Nuorisotila Kirnun talotoimikunnan toiminta 

 Mihin Parikkalasta/Simpeleeltä on ponnistettu? 

 

Jaoimme myös jutut pääasiassa kahteen osaan, joista puolet tekisi kolme abiturienttia ja 

puolet kolme ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Abin vuosi ja kunnanjohtaja -aiheet valikoi-

tuivat suoraan abiturienteille ja ensimmäisen vuoden opiskelijat innokkaina valitsivat itsel-

leen kolumnin, gallupin, harrastusmahdollisuudet, rehtorin haastattelun sekä nuorisotila 

Kirnun talotoimikunnan toiminnan. ”Mihin paikkakunnalta on ponnistettu” -jutun toteutuk-

sen jätimme vielä myöhempään pohdintaan. 

 

4.2 Projektin hallinta sosiaalisessa mediassa 

Sovimme ideointitapaamisen päätteeksi, että luomme projektiryhmälle oman Facebook-

ryhmän, jossa sovimme tapaamisia, haastatteluja ja ideoimme juttuja eteenpäin. Sen 

kautta pystyimme helposti sopimaan aikatauluista ja tehtävistä Parikkalan ja opiskelupaik-

kakuntani Helsingin suuresta välimatkasta huolimatta. Juttuideoiden kehittäminen jatkuikin 

aktiivisesti Facebookissa. Pyysin jokaista projektilaista lähettämään minulle noin viikkoa 

ennen varsinaisia työskentelypäiviä juttusuunnitelmat omista jutuistaan. Kerroin, että jut-

tusuunnitelmassa on hyvä tulla esille mitä tekee, miksi tekee, ketä haastattelee ja mitä 

haastateltavalta kysyy. Monet opiskelijat keksivätkin jo valmiiksi oikein hyviä haastattelu-

kysymyksiä. 

 

Vielä edellisenä viikonloppuna ennen tapaamisia lukiolla, sovimme nuorten kanssa sopi-

vat tapaamisajat ja -tilat heidän omien oppituntiensa mukaan. Tiesin, että viimeistä jakso-

aan opiskelevilla abiturienteilla oppitunteja on huomattavasti vähemmän kuin ensimmäi-

sen vuoden opiskelijoilla. Myöhemmin huomasin myös nuorempien opiskelijoiden tiiviin 

lukujärjestyksen aiheuttavan hieman vaikeuksia projektin etenemiselle. 

 

4.3 Työskentelytilanteet 

Aloitimme varsinaisen jutuntekoprosessin maanantaina 8. joulukuuta.  Tapasin päivän 

aluksi abiturientit, joiden kanssa kävimme rohkeasti Abin vuosi -jutun kimppuun. Päätim-

me ottaa juttuun mukaan kolme eri näkökantaa: abien oman, pitkäaikaisen abiturienttien 

ryhmänohjaajan ja opettajan sekä lukion opinto-ohjaajan. Haastattelimmekin heti lukion 
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opinto-ohjaajan ja kysyimme abiturienttien ammatin valintaan ja tulevaisuuteen liittyvistä 

asioista. Sovimme myös haastattelun seuraavalle päivälle ryhmänohjaaja Eija Tykkyläisen 

kanssa. Lopuksi suunnittelimme loppuun kunnanjohtaja Huuskoselta kysyttävät kysymyk-

set sekä sovimme haastattelun Huuskosen kanssa seuraavalle päivälle 9. joulukuuta Pa-

rikkalan Harjulinnassa toimivalle kunnanvirastolle Huuskosen työhuoneeseen. 

 

Päivä jatkui ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Halusin päästä heidän kanssaan 

heti ahkerasti työskentelemään, koska minulle selvisi, että heillä on hyvin vähän mahdolli-

suuksia tavata minua työskentelypäivien aikana tiiviin lukujärjestyksen vuoksi. Lähdimme 

kiertämään koulua ja tekemään gallupia nuoria kiinnostavista tapahtumista. Kysyimme, 

minkälaisen tapahtuman nuoret haluaisivat paikkakunnalle ja minkälaista ohjelmaa tapah-

tumassa pitäisi olla. Päätimme yhdessä valita gallupiin mukaan lukiolaisten lisäksi myös 

yläkoululaisia. Parikkalan lukion yhteydessä toimii myös Kirjolan koulu, jossa on sekä ylä- 

että alakoulu. Haastateltavaksi valikoitui kuusi eri-ikäistä nuorta. Yksi jutun tehneistä ty-

töistä otti gallupkuvat ja kaksi muuta hoitivat kysymisen ja kirjoittamisen. Gallupin lisäksi 

teimme haastattelukysymykset rehtorille, sovimme haastattelun ja suunnittelimme hieman 

talotoimikunnasta ja harrastusmahdollisuuksista kertovia juttuja. Rehtori vaati kysymykset 

nähtäväksi etukäteen ennen haastattelua ja toimitimme ne hänelle hyvissä ajoin ennen 

seuraavaksi päiväksi sopimaamme haastattelua. Työskentelytilanteissa kirjoitimme juttuja 

lukiolaisten kanssa käytännössä sana, lause ja virke kerrallaan. Pohdimme hyviä ja sana-

valintoja. Nuoret ymmärsivät nopeasti, kuinka tärkeää selkeässä lehtitekstissä on välttää 

turhaa toistoa. Monessa tilanteessa lukiolaiset kysyivät esimerkiksi lauserakenteissa mi-

nun mielipidettäni. Annoin heidän silti tehdä tekstit itse. Toin kuitenkin tärkeitä pointteja 

esille, kuten sen, että perus lehtitekstissä kannattaa suosia selkeitä lauserakenteita eli 

pää- ja sivulauseita lauseenvastikkeiden sijaan. 

 

Tiistain työskentelypäivä alkoi myös abiturienttien kanssa abin vuosi -jutun parissa. 

Saimmekin jutun hyvälle mallille ja päätimme jättää pieniä kielioppiviilauksia vielä keskivii-

kolle. Keskipäivällä tapasin toisen puolen porukasta. Pian selvisikin, että rehtorin haastat-

telu hieman muuttui. Rehtori oli päättänyt vastata kysymyksiin itse kirjoittamalla eikä suos-

tunut tapaamaan meitä haastattelutilanteessa enää. Menin tapaamaan kuitenkin rehtoria 

ja selitin hänelle, kuinka tärkeää haastattelukokemuksen saaminen nuorille on. Hän ei 

kuitenkaan muuttanut kantaansa ja kertoi, että hänen vastauksiaan ei saa muutella miten-

kään. Olimme hieman ärsyyntyneitä rehtorin tiukasta näkökannasta, mutta koska tun-

nemme hänet, päätimme taipua hänen tahtoonsa, että saamme jutun mukaan lehteen. 

Hoidin tiistaina myös rehtorin kuvaukset koululla. Rehtorijutun lisäksi kuvasin myös abin 

vuosi -jutun, mutta lukiolaiset olivat mukana kuvituksen suunnittelussa.  
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Iltapäivällä tapasimme kahden abiturientin kanssa kunnanjohtajan ja haastattelimme hän-

tä. Abiturientit nauhoittivat haastattelun kehotuksestani, koska politiikan parissa työskente-

levät osaavat vastata kysymyksiin välillä melko pitkästi ja ympäripyöreästi. Vastaukset on 

helpompi muotoilla, kun ne voi uudestaan kuunnella nauhalta. Minä kuvasin abiturienttien 

toiveesta kunnanjohtajan. Pyysin häntä valitsemaan kunnanvirastolta hänen lempipaik-

kansa, jossa hoidimme kuvaukset. Kunnanjohtaja valitsi paikaksi valtuustosalin, jonka 

seinällä on kuvat parikkalalaisista Mannerheim-ristin ritareista. 

 

Keskiviikkona viimeistelimme abin vuosi -jutun ja saimme kirjoitettua valmiiksi kysymys-

vastaus -tyylillä toteutetun kunnanjohtajan haastattelun. Nuorempien kanssa saimme val-

miiksi kolumnin sekä osia harrastusjutusta. Myös rehtorin haastattelu toteutettiin kysymys-

vastaus -tekniikalla, koska lukiolaiset kokivat henkilöhaastattelun kirjoittamisen vaikeaksi. 

Tämä sopi Parikkalan-Rautjärven Sanomien päätoimittajalle hyvin, joten toimimme lukio-

laisten toiveiden mukaisesti. Otin myös vielä kolumnikuvat kolumnin kirjoittaneista lukiolai-

sista sekä koko projektiryhmästä yhteiskuvan, joka tuli myös julkaistavaksi lehteen. 

 

Osa projektiin osallistuneista ei ollut koskaan kirjoittaneet journalistista tekstiä, joten tilan-

ne aiheutti hieman jännitystä ja sekavia tunteita. He suhtautuivat työskentelyyn kokemat-

tomuudesta huolimatta ihailtavan intohimoisesti ja olivat rohkeita tekemään ja kysele-

mään. Erityisen ylpeitä olen abiturienteista, jotka lähtivät rohkeasti haastattelemaan uutta 

kunnanjohtajaa ja kysyivät hänen mielipidettään tärkeistä poliittisista ja nuoria kiinnosta-

vista asioista kuten avioliittolaista ja Suomen ja Venäjän suhteista. 

 

Varsinaisten työskentelypäivien päätteeksi valmiina olivat abiturienttien tekemät abin vuo-

si ja kunnanjohtajan haastattelu sekä nuorempien tekemät rehtorin haastattelu, gallup ja 

kolumni. Gallupin yhteyteen tulevan pienen jutun talotoimikunnasta nuoret saivat tehtyä 

vielä työskentelyviikolla, kun tapasivat talotoimikunnan vetäjän. Harrastusmahdollisuudet 

jutun olisin ollut valmis jättämään pois jo työskentelypäivinä, sillä huomasin ensimmäisen 

vuoden opiskelijoiden haalineen aivan liikaa tehtävää lehtiprojektiin. He eivät ehkä olleet 

ymmärtäneet, kuinka paljon projekti vie aikaa, enkä minä ollut ymmärtänyt, että heillä on 

niin paljon oppitunteja. Projektin osallistumisen edellytys oli alun perinkin nuorille se, että 

he pystyisivät noina määrättyinä työskentelypäivinä osallistumaan projektiin. Tätä osuutta 

ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät kuitenkaan pystyneet läheskään toteuttamaan, sillä 

he olivat tunneilla lähes koko ajan, eikä iltaisin aikaa löytynyt. Onnekseni saimme kuiten-

kin tehtävät jaettua ja hoidettua niin, että lopulta kaikki työstöön otetut jutut päätyivät leh-

teen. Valitettavasti emme ehtineet tekemään lehteen juttua ”Mihin Parikkalas-

ta/Simpeleeltä on ponnistettu”. Jutun mukaan saaminen osoittautui haastateltavien kau-

empana asumisen vuoksi aikataulumme puitteissa mahdottomaksi. Seitsemän juttua kuu-
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delta lukiolaiselta on mielestäni kuitenkin erinomainen saavutus. Minun tehtävänäni oli 

vielä lopuksi hoitaa juttujen editointi ja kielen tarkastaminen. Hoidin tämän työskentelypäi-

vien ulkopuolella joulukuun lopun ja tammikuun alun välisenä aikana hyvissä ajoin ennen 

juttujen julkaisua. Editointi vei aikaa, mutta oli antoisaa. Sen avulla opin taas hieman lisää 

journalistisesta kirjoittamisesta. 

 

Jutut harrastusmahdollisuuksista ja talotoimikunnasta saatiin lehtiin mukaan, vaikka välillä 

kommunikointi nuorten kanssa osoittautui vaikeaksi. Välillä olin aivan varma, että harras-

tusmahdollisuus juttua ei tulla koskaan saamaan valmiiksi, mutta onneksi pieni rohkaisu ja 

patistelu saivat nuoret liikkeelle ja töihin. Vaikeutta aiheutti ilmiselvästi se, että nuorista oli 

hankalaa ottaa yhteyttä haastateltaviin. Selitin heille, että sama ongelma on monella alalle 

opiskelevallakin, mutta yhteydenottoon tarvitaan vain rohkeutta ja itsevarmuutta. Toimitta-

ja kun voi aina vain kysyä, jos on jotain epäselvää. Se on hänen työtään. 

  

4.4 Lopputulos 

Projekti onnistui alusta loppuun hienosti ja kaikki jutut saatiin julkaistuksi. Kahdessa Parik-

kalan-Rautjärven Sanomien ”Paikallislehti nuorten silmin” -teemanumeroissa julkaistiin 

yhteensä seitsemän lukiolaisten kirjoittamaa juttua. Pituudeltaan jutut olivat kuuden henki-

lön gallupista aina lähes 6000 merkkiä pitkään usean henkilön haastatteluun pienen paik-

kakunnan harrastusmahdollisuuksista. Teksteistä tuli hyvin erilaisia ja niissä näkyy hyvin 

nuorten käden jälki ja mielenkiinnon kohteet. Lukiolaiset ovat selvästi kiinnostuneita heille 

läheisistä asioista, kuten vapaa-ajan vietosta ja opiskelusta mutta myös kunnan ja valta-

kunnan päätöksiin liittyvistä asioista (Liite 1, Liite 2). 

 

Ensimmäisessä teemanumerossa 2.helmikuuta julkaistiin aukeama nuorten kirjoittamia 

juttuja. Jutut saivat lehden keskiaukeaman ja sivuilla lehden ylälaitaa koristi teeman mu-

kainen ”Paikallislehti nuorten silmin” -palkki, joka erotti sivut lehden muista sivuista. En-

simmäisellä sivulla oli Abien matkassa -juttu, joka täytti kolmen kuvansa kanssa koko si-

vun. Toisella sivulla oli rehtori Riitta Lonkan haastattelu kuvalla ja faktalaatikolla, kolumni 

oman lukion tärkeydestä kolumnikuvilla sekä kuva koko nuoresta kirjoittajatiimistä ja pieni 

kertomus siitä, miksi tällaisia juttuja lehdessä julkaistiin.  

 

Toisessa teemanumerossa 5. helmikuuta julkaistiin ensimmäisen numeron tapaan au-

keama juttuja. Tässä numerossa jutut julkaistiin myös keskiaukeamalla. Ensimmäisellä 

sivulla oli juttu talotoimikunnasta kuvalla, kuuden nuoren gallup nuorten tapahtumasta 

sekä kunnanjohtaja Vesa Huuskosen haastattelu kuvalla. Toinen sivu täyttyi nuorten har-

rastusmahdollisuuksista. Mukana oli kuuden nuoren kertomus siitä, mitä he harrastavat 
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pienellä paikkakunnalla ja kuinka harrastaminen alkoi. Sivua koristi viisi kuvaa nuorista. 

Lisäksi sivun alalaidassa oli vielä pieni selitys ensimmäisen numeron tapaan, miksi tällai-

sia juttuja lehdessä julkaistiin. 

 

Lopputulokseen olen tyytyväinen. Yllätyin positiivisesti, kuinka hyviä kirjoittajia erityisesti 

abiturientit olivat. Toki kaksi heistä oli kiinnostunut media-alasta ja haaveilivat jopa toimit-

tajan työstä tulevaisuudessa. Alun perin suunnitellun yhden teemanumeron sijaan, jutut 

julkaistiin kahdessa eri lehden numerossa. Juttujen oli tarkoitus myös tulla julki jo tammi-

kuun loppupuolella, mutta päätoimittaja Hämäläinen ehdotti tammikuun alkupuolella jul-

kaisuajan muuttamista Sanomalehtiviikolle helmikuun alkuun, mikä kuulosti hyvältä. Hän 

perusteli ideaa sillä, että kyseisellä viikolla lehtiä jaetaan paljon alueen kouluihin, jolloin 

nuoret saisivat toisten nuorten kirjoittamia juttuja luettavaksi. Hän uskoi niiden kiinnosta-

van nuoria enemmän kuin niin sanotut tavalliset paikallislehden jutut (Hämäläinen, R. 

18.1.2015). 

 

Yllätyin, kuinka hyviä kirjoittajia lukiolaiset pääsääntöisesti olivat. Olin myös positiivisesti 

yllättynyt abiturienttien median ymmärrystaidoista ja siitä, kuinka nopeasti he sisäistivät 

lehtitekstin kirjoittamisen. 

 

4.5 Päätoimittajan ajatukset 

Kun varsinainen paikallislehtiprojekti oli ohi ja tehdyt jutut valmiina, selvitin Parikkalan-

Rautjärven Sanomien päätoimittaja Raine Hämäläiseltä, kuinka projekti hänen mielestään 

sujui (Hämäläinen, R. 28.1.2015). 

 

Kun tapasin Hämäläisen ensimmäisen kerran ja aloimme suunnitella tulevaa opinnäyte-

työprojektiani, ajatukseni olivat vielä hyvin hajanaisia. Halusin toteuttaa jotain paikallis-

journalismiin, mutta en tiennyt miten ja kenen avulla. Heti ensimmäisen tapaamisen jäl-

keen pääsimme kuitenkin yhteiseen päämäärään. Kuten alussa kerroin minua kiinnosti 

nuorten kanssa työskentely, joten oli luonnollista ottaa nuoret mukaan osaksi projektia. 

 

Hämäläisen mielestä projekti tuntui alusta alkaen hyvältä ja mielekkäältä, kun ideoinnin 

tuloksena löytyi sopiva aihealue. Kohderyhmänä olevien nuorten ajatuksia on mielenkiin-

toista lukea. Projekti eteni niin minun kuin Hämäläisenkin ajatusten mukaan suunnitellusti 

ja aikataulussaan. Hämäläinen kertoi, että yhteistyö kanssani sujui hyvin, mitä varmasti 

edesauttoi aikaisempi työskentelyni paikallislehdessä. Hämäläisen mukaan pidin lehteä 

projektin etenemisestä ajan tasalla koko ajan. 
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Hämäläisen mielestä projekti onnistui hyvin, sillä se täytti sille asetetut tavoitteet. Hämä-

läinen toivoi hieman ennen juttujen julkaisua, että lehti saisi hyvää palautetta nuorilta luki-

joilta. Hän toivoi myös, että mukana olleiden lukiolaisten kirjoittamisen kipinä ei sammuisi. 

 

Hämäläisen mielestä projektista oli lehdelle hyötyä. He saivat lehdelle tavallaan omat 

nuorten sivut, joilla oli nuoria kiinnostavia asioita kootusti. 

 

”Lukioiden tulevaisuus on nyt tapetilla, joten oli hyvä saada paikallisten lukiolaisten näke-

myksiä nykyisestä opinahjostaan. Mitään järisyttäviä uusia juttuideoita nuorilta ei tullut, 

mutta tärkeintä onkin nuorten äänen kuuleminen ja kuunteleminen. Nuoria näyttää kiin-

nostavan monet samat asiat kuin varttuneempiakin”, Hämäläinen tiivisti projektin päät-

teeksi. 

Hämäläisen mielestä projektiin käytettävissä olevan ajan rajallisuuden muistaen kaikki 

tarvittava tuli varmasti tehdyksi. Hän ei osaa suoraan sanoa, mitä olisi voitu tehdä toisin. 

 

”Ehkä nuoret olisivat voineet käydä myös tutustumassa lehdentekoon ja osallistua myös 

sivuntaittoon, mutta se olisi kenties vaatinut jo jatkoprojektin. Hyvä näin!” 
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5 Yhteenveto 

Kun ideoimme lukiolaisten kanssa juttuja heidän toiveiden mukaiseen paikallislehden nu-

meroon, huomasin heti, että paikallisuus kiinnostaa nuoria todella paljon. Kotiseutu on 

pienellä paikkakunnalla hyvin tärkeä kaiken ikäisille. Omasta kotiseudusta ollaan ylpeitä ja 

sen etuuksista sekä asioista halutaan pitää huolta. Nuoret haluavat säilyttää paikkakun-

nalla oman lukion, kun taas hieman vanhemmat ihmiset kokevat terveyspalveluiden säilyt-

tämisen tärkeänä. Silti molemmat sukupolvet pitävät molempia asioita säilyttämisen tar-

koituksena juuri siksi, että ne pitävät yllä yhteenkuuluvuutta ja alueen eräänlaista itsenäi-

syyttä. 

 

Nuoria kiinnostaa niin valtakunnallisten tutkimusten kuin minunkin selvitysteni mukaan 

paikallislehtien lukeminen. Paikallislehdestä he haluavat heitä koskevia asioita, mutta 

ajankohtaisuus ja paikallisuus ovat tärkein kriteeri. Nuoriakin kiinnostaa päätöksenteko, 

perinteiksi muodostuneet tapahtumat ja tulevaisuus, mutta silti he haluavat lukea lehdistä 

myös jotain nuorten elämää käsittelevää.  

 

Vaikka nuoret ovat hieman aikuisia laiskempia paikallisjournalismin kuluttajia, ei sen usko-

ta tarkoittavan paikallislehtien kuolemaa. Paikallisuus on nykyään muodissa ja kovassa 

nousussa. Asioista halutaan tietää nimenomaan paikallisesti sen sijaan, että keskityttäisiin 

koko maata tai maailmaa koskeviin uutisointeihin yleisellä tasolla (Franklin 2006, XVII). 

 

Onnistuin mielestäni kaikissa alussa asettamissani arviointikriteereissä hyvin. Kaikki jut-

tuidea olivat 100-prosenttisetsi nuorten ideoimia. Myös jutut olivat noin 75-prosenttisesti 

nuorten toteuttamia. Tätä onnistumisprosenttia pienensivät vastoinkäymiset lukion rehtorin 

henkilöhaastattelussa sekä luonnollisesti suuri avunantoni juttujen kirjoittamisessa ja edi-

toinnissa. Juttuja editoidaan yhdessä kuitenkin oikeassa työelämässäkin, joten en ajattele 

editointi- ja kirjoitusapuni millään lailla vähentävän lopputuloksen onnistumista. Jutut olivat 

minun osallistumisestani huolimatta aidosti nuorten näköisiä. 

 

Suurin onnistumisen tunne tuli siitä, kun saimme kaikki tehtäväksi otetut jutut valmiiksi ja 

jokainen niistä julkaistiin. Tässä osiossa onnistuin siis 100-prosenttisesti. Käytimme nuor-

ten kanssa hyväksi myös useita juttutyyppejä, kuten henkilöhaastattelua, kolumnia, ja 

gallupia, joten monipuolisuuden puolesta onnistuin myös 100-prosenttisesti. Oli myös to-

della hienoa saada positiivista palautetta jutuista ja koko projektista päätoimittaja Hämä-

läiseltä. Onnistuin viemään prosessin läpi pienistä vastoinkäymisistä huolimatta, aikataulu 

piti ja yhteydenpito sekä yhteistyö lehden kanssa onnistuivat vaivattomasti. Tässä osiossa 

onnistuin myös 100-prosenttisesti. 
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Suorat yksittäiset juttuesimerkit tulevat pieneltä paikkakunnalta muutamalta lukiolaiselta, 

mutta uskoisin niiden silti olevan verrattavissa valtakunnallisesti muuhun saman ikäiseen 

joukkoon. Tietoperustaa kootessani löysin oivaa kirjallisuutta ja tutkimuksia, joista yllätyin 

positiivisesti. Eivät nuoret olekaan niin laiskoja paikallislehtien lukijoita kuin olisin arvan-

nut. Tulevaisuudessa aiheeseen voisi perehtyä syvemmin. Olisi hienoa päästä tekemään 

tutkimuskyselyä suuremmalta nuorisojoukolta, mutta myös työskentelemään useampien 

nuorten kanssa paikallislehden juttujen teon parissa. Ehkä tulevaisuudessa pohdin samaa 

aihetta pro gradu -tutkielmassani tai ehkä joku muu tarttuu aiheen jatkoon opinnäytetyös-

sään. 

 

Parasta koko opinnäytetyöprojektissani oli se, että se ei missään vaiheessa tuntunut työ-

läältä, vastentahtoiselta tai ikään kuin pakkopullalta. Työskentely oli koko ajan antoisaa, 

jopa silloin, kun kahlasin läpi opinnäytetyöni tietoperustaan liittyvää kirjallisuutta. 

 
5.1 Työprosessin arviointi 

Olen kaikin puolin tyytyväinen koko työprosessiin. Pyrin koko projektin ajan olemaan kan-

nustava nuoria kohtaan. Kehotin heitä uskomaan itseensä ja kysymään rohkeasti minulta 

apua. Vaikka loppuajasta nuoremmilla katosi hieman ajantaju, eikä deadlinesta aivan pi-

detty kiinni, pystyin mielestäni yllättävän hyvin pitämään opettajamaisen viileyden ja kes-

kustelemaan heidän kanssaan asiallisesti sen sijaan, että olisin hermostunut ja sanonut, 

että tämä projekti oli sitten tässä. Oli mukava huomata, että vaikka en ollut nuorille opetta-

ja, he silti jollain lailla pitivät minua auktoriteettina, joka ohjasi, neuvoi ja antoi takarajoja 

tehtäville. Kukaan ei esimerkiksi sanonut mitään vastaan, vaan asioista keskusteltiin kave-

rillisesti, mutta silti työskenneltiin kuin opiskelija ja opettaja. 

 

Suurimmaksi ongelmaksi nousivat aikataulut. Erityisesti nuorimmat eivät osanneet hah-

mottaa kovin hyvin, kuinka paljon projekti vie aikaa. Tämän vuoksi myös deadlineissa py-

syminen tuotti ongelmia, mikä taas vaikeutti projektin päätökseen viemistä. Viimeiset teks-

tit ja kuvat välitettiinkin nuorimpien lukiolaisten kanssa vasta tammikuun alkupuolella, kun 

varsinaisista työskentelypäivistä oli kulunut jo kuukausi. Kun muistelen omia lukioaikojani, 

niin ymmärrän miksi nuorilla oli vaikeuksia pysyä deadlineissa – heiltä ei koulussakaan 

vaadita sitä. Palautuspäivät määrätään, mutta jos palautus ei sinä päivänä tule, niin pie-

nen keskustelun jälkeen opettajan kanssa on jo saatu sovittua uusi palautuspäivä, eikä 

myöhästymisestä tule mitään sanktioita. Tämän suhteen monissa kouluissa tulisi opettaji-

en olla tarkempia. Työelämässä myöhästelyjä ei sallita ja nuorten olisi jo aikaisessa vai-

heessa hyvä oppia tiettyä säntillisyyttä. Huomasin myös suuria eroja ensimmäisen ja kol-

mannen vuosikurssin opiskelijoiden työskentelytavoissa. Vanhemmat osasivat asennoitua 
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työskentelyyn vakavasti, olivat tarkkoja ja hoitivat tehtävät mielellään pois alta niin, ettei 

niiden tekeminen veny mahdottoman pitkälle. Nuorilla taas työskentely oli jollain tavalla 

impulsiivisempaa ja keskittyminen myös sen vuoksi vaikeampaa. He hoitivat tehtävät lop-

pujen lopuksi, mutta vaativat patistelua ja muistutteluja viimeisistä palautuspäivämääristä. 

 

Itse olisin voinut olla alusta asti hieman tiukempi projektiohjaaja. Toisaalta en kuitenkaan 

halunnut tehdä kirjoittamisesta ja työskentelystä nuorille väkinäistä, joten rennompi ote 

saattoi auttaa varsinkin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa työskennellessä. 

Silti nuorille olisi tärkeää opettaa deadlineista kiinni pitämisen tärkeys. Tämä osoittautui 

hankalaksi, koska lukiossa opettajat antavat aikatauluissa vielä yllättävän paljon joustoa. 

 

Eniten minua projektissa jäi harmittamaan se, että en saanut projektiryhmään mukaan 

yhtään poikaa, vaan kaikki mukana olleet opiskelijat olivat tyttöjä. Kun olin hieman keskus-

tellut muun muassa lukion äidinkielen lehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa, minulle kuitenkin 

selvisi, että monet lukion pojat ovat enemmän kiinnostuneita matemaattisluonnontieteelli-

sistä aineista kuin kirjoittamisesta. Tärkeintä kuitenkin oli, että sain ryhmään mukaan mo-

tivoituneita opiskelijoita, jotka oikeasti olivat kiinnostuneita toimittamisesta ja kirjoittami-

sesta. 

 

Projektin lisäksi onnistuin mukavasti myös itse opinnäytetyössä. Kirjoittaminen oli koko 

ajan mieleistä ja ajan hallinta onnistui jopa erinomaisesti. Olisin pystynyt saamaan työn 

valmiiksi varmasti hieman nopeammassakin aikataulussa, mutta turha kiirehtiminen olisi 

voinut aiheuttaa työlle vain hallaa. Kun ei ollut kiire mihinkään, työskentely sujui omalla 

painollaan ja siitä pystyi nauttimaan. 

 

5.2 Oma oppiminen 

Ylivoimaisesti mielenkiintoisinta opinnäytetyöprojektissani oli päästä ohjaamaan lukiolai-

sista koostuvaa ryhmää. Ainoat ohjaamiskokemukseni olivat tätä ennen peruskoulun yh-

deksänneltä luokalta TET-jaksolta, jonka vietin vanhassa alakoulussani sekä yhdeltä vii-

konlopun kestäneeltä lastenleiriltä, missä olin isosena. 

 

Eniten koko työprosessin aikana uskon oppineeni organisointikykyä, ryhmän ohjausta 

sekä luonnollisesti kirjoittamista ja editointia. Journalistista kirjoittamista en ollut aiemmin 

opettanut, joten uutena kokemuksena se oli hyvin mielenkiintoista ja antoisaa. Uskon op-

pineeni opettamisen kautta myös kirjoittamisesta itse paljon lisää. Olen aina ollut erään-

lainen johtajaluonne, joten minun on ollut helppoa asettua ohjaajan rooliin ja alkaa organi-

soimaan erilaisia tehtäviä ja tapahtumia. Kaveriporukassa järjestän juhlia ja tapaamisia ja 
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koulutehtävissä asetun mielelläni esimerkiksi ryhmän johtajan rooliin. Se on hyvin mielen-

kiintoista ja siinä oppii joka kerta jotain uutta. Lähes koskaan ei ohjaamisessa onnistu mi-

tään tekemään täydellisesti, mutta virheistä oppii ja seuraavalla kerralla kaikki onnistuu 

taas paljon paremmin. 

 

Viimeistään tämän opinnäytetyöni aikana olen ymmärtänyt, että opiskelen oikealle alalle. 

Minun ei ole pakko olla Suomen tai maailman paras toimittaja ja voittaa suurta journalisti-

palkintoa tai Pulitzeria, mutta silti voin pärjätä. Tärkeintä on, että nauttii siitä, mitä tekee. 
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