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1 JOHDANTO 

Toiminnallisessa opinnäytetyössäni (Vilkka & Airaksinen 2003, 9) tutkin, miten 

Yle Perämeri Ylen aluetoimituksena käytännössä toteuttaa alueensa urheilun 

seurantaa toimitettuina sisältöinä Ylen medioissa. Valitsin aiheen oman kiinnos-

tukseni ja Yle Perämeressä syksyllä 2014 suorittamani työharjoittelujakson pe-

rusteella. 

 

Suorittaessani työharjoittelua Ylellä, huomiotani herätti asiantuntemusta vaati-

van urheilun seurannan tietynlainen sattumanvaraisuus. Ylen aluetoimituksissa 

ei ole erikseen nimetty varsinaista urheilutoimittajaa, kuten ei ole myöskään 

esimerkiksi kulttuuri- tai taloustoimittajaa. Periaatteessa kuka tahansa toimittaja 

voi joutua tekemään minkä tahansa aihealueen juttuja. Yle Perämeressä ha-

vaitsin, että urheilu aihealueena aiheuttaa tällaisessa toimituksessa kaikkein 

eniten ongelmia. Toimittajajoukossa on toki niitä, jotka seuraavat aktiivisesti 

alueen urheilutapahtumia ja muutamilla on jopa urheilutoimittajataustaa. Mutta 

osa toimittajista ei tiennyt urheiluasioista juuri mitään tai ollut edes kiinnostunei-

ta ottamaan asioista selvää. Kenelle vastuu urheilusta kulloinkin lankeaa ja mitä 

vastuuhenkilön on otettava huomioon? 

 

Mielenkiintoani herättivät myös monet aamupalaverien urheilua koskevat kes-

kustelut. Mikä ylittää uutiskynnyksen ja mikä ei? Aluetoimitukset voivat tehdä 

nämä linjaukset pitkälti omatoimisesti ja varsinkin monet palloilusarjat, joissa 

pelaa Meri-Lapin joukkueita, ovat ”siinä kinthaalla”. Sain itsekin osallistua tähän 

linjanvetoon talvikautta 2014–2015 varten. Esitin myös toiveen, että saisin har-

joittelun aikana tehdä mahdollisimman paljon urheiluaiheisia juttuja. Millaisia 

urheilu-uutisia/juttuja Ylen aluetoimituksessa tehdään ja miten niitä versioidaan 

Ylen eri medioihin? Milloin ylittyy valtakunnallinen uutiskynnys? 

 

Haastattelin työtäni varten jo harjoittelujakson aikana useita asiantuntijoita eli 

Ylen työntekijöitä. Kysyin heiltä juuri näitä samoja kysymyksiä. Näissä haastat-

teluissa nousi myös esiin eräs mielenkiintoinen seikka. Miten yhteistyö Ylen val-

takunnallisen urheilutoimituksen kanssa toimii? Aluetoimitukset ovat nimittäin 
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sekä aluetta että valtakuntaa kiinnostavissa aiheissa jonkin verran tekemisissä 

Yle Urheilun kanssa. Yleinen näkemys Perämeren näkökulmasta oli, että yh-

teistyössä olisi kehittämisen varaa. Ylellä oli juuri harjoitteluni aikana meneillään 

myös mittava toimintatapauudistus. Miten uudistus vaikuttaa käytännössä alue-

toimituksen toimintaan vuodesta 2015 alkaen urheilun osalta? 

 

Pyrin työssäni vastaamaan edellä mainittuihin kysymyksiin, jotka nousivat esiin 

harjoittelujakson aikana. Käyttämäni tutkimusmenetelmä on pääosin tekemällä 

tutkiminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 134–135). Tavoitteena on lyhy-

en historiaosuuden jälkeen kuvata Ylen toimintatapoja omien kokemusten ja 

havaintojen, sekä haastatteluiden ja erilaisten kirjallisten tietolähteiden avulla. 

Teososassa havainnollistan urheilun seuranta- ja toimitusprosessia esimerkeil-

lä, jotka ovat harjoittelun kuluessa Ylelle tekemiäni aiheeseen sopivia juttuja. 

Pohdintaosiossa vedän yhteen johtopäätökset urheilutoimittamisesta Yle Perä-

meressä, pohdin tulevaisuudennäkymiä, sekä esitän mahdollisia kehitysehdo-

tuksia. 
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2 YLE PERÄMEREN URHEILU-UUTISOINNIN KEHITYS 

2.1 Yle Perämeri 

Yle Perämeri on Ylen aluetoimitus, jonka toimipaikka sijaitsee Kemissä. Ylellä 

on tällä hetkellä kaikkiaan 18 suomen-, ja 5 ruotsinkielistä aluetoimitusta sekä 

saamenkielinen toimitus. (Yle 2013.) 

 

Yle Perämeren toimialue kattaa kuusi Lapin kuntaa (Kemi, Tornio, Keminmaa, 

Simo, Tervola, Ylitornio). Toimituksen radiolähetykset ulottuvat vastaavalle alu-

eelle Radio Suomen taajuudella. Yle Perämeri toimittaa sisältöä radion lisäksi 

Ylen nettisivuille sekä Pohjois-Suomen alueellisiin tv-uutisiin (ATVU), joiden 

lähetyspaikkakunta on toistaiseksi Oulu. Lapin omat alueuutiset ovat suunnitteil-

la ja niiden lähettäminen alkaa syksyllä 2015. (Säily 2015a.) 

 

Valtakunnallisesti merkittävä sisältö voidaan julkaista myös Ylen valtakunnalli-

sissa medioissa, kuten Yle Uutiset -etusivulla netissä tai illan tv-uutisissa. Urhei-

lu-uutisten osalta vastaavat julkaisukanavat ovat Yle Urheilu -nettisivusto ja Ur-

heiluruutu.  

 

 

2.2 Historiasta nykypäivään 

2.2.1 Ylen aluetoiminta Kemiin 

Suomen Yleisradio perustettiin vuonna 1926 ja jo vuonna 1928 vihittiin käyttöön 

Lahden suurasema, koska Helsingin radioasemalla ei saatu koko maahan tyy-

dyttäviä kuunteluoloja. Radion kuuntelun lisääntyessä eri puolilla maata myös 

asemien tarve lisääntyi. Uusien asemakaupunkien, kuten Tampereen ja Oulun 

radioyhdistykset esittivät toivomuksia Ylelle paikallisen ohjelmiston välittämises-

tä Helsingin ohjelmiston ohella. Se kävi mahdolliseksi kun lähetysaseman yh-

teyteen saatiin radiostudio. Oulussa lähetettiin ensimmäisen kerran Yleisradion 

ohjelmaa vuonna 1931, jolloin lähetyksessä kuultiin valtakunnallisen ohjelman 

lisäksi paikallista musiikkia. (Kokkonen 1996, 33–41.) 
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Kemin osalta toiminta käynnistyi vuonna 1934 kun osana Oulun lähetystä radi-

oitiin parituntinen musiikki- ja puhetilaisuus. Oma Oulun alaisuudessa toimiva 

studio aloitti toimintansa vuonna 1936 yhden toimittajan ja varamiehen voimin. 

Sodan aikana Kemi päätettiin siirtää Oulun alaisuudesta Rovaniemen radio-

aseman alaisuuteen. Ohjelmaa lähetettiin molemmilta paikkakunnilta, kunnes 

Rovaniemen ohjelmapäällikön ehdotuksesta siirryttiin yhteiseen maakuntaradio-

toimintaan. Lappi aloitti ensimmäiset maakuntaohjelmat vuonna 1960. Rova-

niemi oli studiokaupunki ja Kemi erillinen tuotantoyksikkö. (Kokkonen 1996, 60–

61, 130, 168.) 

 

Yleisradion toiminta organisoitiin uudelleen vuonna 1968. Maahan perustettiin 

alueradiot, joiden johtoon valittiin aluepäälliköt. Alueelliset radiouutislähetykset 

alkoivat samana vuonna. Uudistusten johdosta toimittajien määrää lisättiin alue-

toimituksissa. Kemin toimitus oli 1970-luvun alussa 10-henkinen. Kehitys eteni 

nopeasti, sillä vuonna 1973 lähetettiin ensimmäiset alueelliset tv-uutiset Oulus-

ta. (Kokkonen 1996, 177–180, 203.) 

 

Vuonna 1990 Yle toteutti ns. kanavaprofiloinnin. Sen seurauksena perustettiin 

kolme toisistaan poikkeavaa kanavaa. Niiden joukossa Radio Suomi, johon 

keskitettiin ajankohtaistoiminta ja aluetoiminta. Vuonna 1994 hallinnollisen uu-

distuksen seurauksena alueradioiden tilalle tuli jälleen maakuntaradiot. Käytän-

nössä tämä tarkoitti sitä, että Radio Perämeren omat päivittäislähetykset alkoi-

vat. Radio Suomessa toimi uudistuksen jälkeen yhteensä 20 maakuntaradiota. 

Nykyään maakuntaradioita, samoin kuin aluetoimituksia, on 18. Radio Suomen 

ohjelmatoiminnan alaisuuteen kuuluu lisäksi saamenkielinen Sámi Radio. (Kok-

konen 1996, 241; Säily 2006; Wikipedia 2014a.) 

 

Perämerestä tuli täysin itsenäinen, Lapin radiosta erillinen, maakuntaradio 

vuonna 2006. Toimitus sai tuolloin oman päällikön ja lisää vakituisia työntekijöi-

tä, joita on nykyään yhteensä 17 (Yle 2014a). Lappi ja Perämeri tuottivat vielä 

vuoden ajan yhteisiä radiouutisia, mutta vuodesta 2007 lähtien Perämeri on lä-

hettänyt omat uutiset. Kemin toimitus on kuitenkin tehnyt itsenäistyttyään paljon 
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yhteistyötä naapuritoimitusten eli Rovaniemen ja Oulun kanssa. 2010-luvulle 

tultaessa merkittävä uudistus aluetoimitusten toiminnassa on ollut netin käyt-

töönotto ja käytön lisääminen kiihtyvällä tahdilla uutis- ja ajankohtaistoiminnas-

sa. (Säily 2006; Säily 2015a.) 

 

 

2.2.2 Urheilun asema Lapin aluetoiminnassa 

Pohjois-Suomen ensimmäiseksi radiotoimittajaksi tituleerattu Arvo Alanne he-

rätti Yleisradion kiinnostuksen urheilua kohtaan pakinoituaan jälkikäteen Ams-

terdamin vuoden 1928 olympialaisten kilpailutapahtumista. Tuolloin suoria se-

lostuksia kisoista ei vielä tehty. Alanteen ansiota ovat myös ensimmäiset Ou-

nasvaaran talvikisojen selostukset vuodesta 1929 eteenpäin. Ensimmäiset täy-

sin suorat selostukset tulivat vuonna 1932. Vuosittaiset kilpailut olivat Ylen kan-

nalta merkittävät sekä alueellisesti että valtakunnallisesti ja lähetykset kuuluivat 

koko maassa. (Kokkonen 1996, 46–48.) 

 

Pohjois-Suomen säännölliset urheilukatsaukset alkoivat radiossa vuonna 1938, 

alun perin kemiläisten urheiluseurojen ehdotuksesta. 10-minuuttinen katsaus 

tuli sunnuntai-iltaisin, vuoroviikoin Kemistä ja Oulusta. Kemin ohjelmatoimittaja 

Eino Hulkko keräsi tiedot Lapin läänistä. Pohjois-Suomen urheilukatsaukset 

jatkuivat säännöllisinä kymmeniä vuosia, ainoastaan lähetysaikaa muuteltiin. 

Katsaukset jatkuivat Lapissa myös sen jälkeen kun Oulu ja Lappi aloittivat omat 

maakuntaohjelmat. Oulussa perinne lopetettiin vuonna 1969. (Kokkonen 1996, 

86–87.) 

 

1980-luku ja 1990-luvun alku olivat alueellisen urheilu-uutisoinnin kannalta aktii-

vista aikaa Perämeren toimituksessa, kun palloiluseurat menestyivät hyvin val-

takunnallisesti. Esimerkiksi Rovaniemen palloseuran (RoPS) ja Kemin palloseu-

ran (KePS) keskinäisistä otteluista tehtiin suoria lähetyksiä molempien joukku-

eiden ollessa SM-sarjassa (nykyään Veikkausliiga) vuosina 1984–1989 (Kemin 

Palloseura 2014). Selostukset koko Lappiin sekä Rovaniemellä että Kemissä 

pelatuista otteluista olivat Kemin toimituksen vastuulla. Samoihin aikoihin Lapin 
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radiolla oli viikoittaisen urheilukatsauksen lisäksi pitempi urheilulähetys sunnun-

taisin. Pisimmillään tunnin mittaisissa lähetyksissä kerrottiin viikonlopun urheilu-

tuloksia, haastateltiin vieraita ja freelancer-toimittajat raportoivat urheilutapah-

tumista eri puolilta Lappia. Vastuu Lapin radion urheiluaiheisesta sisällöstä oli 

Kemin toimituksella ja etenkin Pentti Hedbergillä, joka suunnitteli erikoislähetyk-

set. (Säily 2015a.) 

 

Vuoden 1990 kanavauudistus aloitettiin Lapista. ULA 3 -verkossa kuuluivat pel-

kästään koko maakunnan kattavat aluelähetykset ja yhtäkkiä lähetysaikaa oli 

periaatteessa 24 tuntia vuorokaudessa. Erikoisohjelmia esimerkiksi konserteista 

tehtiin paljon, ja myös urheiluohjelmille oli tässä uudistusvaiheessa paljon aikaa. 

Vuonna 1994 Radio Suomen maakuntaradiotoiminta alkoi koko maassa, jolloin 

laadittiin tarkat ohjelmakaaviot. Urheilun asema luonnollisesti pieneni, etenkin 

siinä vaiheessa kun maakuntaradioiden viikonloppulähetykset lopetettiin. (Säily 

2015a.) 

 

Perämeren omien lähetysten aikakaudella aktiivisessa seurannassa ovat olleet 

lähinnä kaikkein tärkeimmät urheiluaiheet, kuten alueen jalkapalloseurojen pelit 

korkeimmilla sarjatasoilla, jääpallon moninkertainen Suomen mestari Tornion 

Palloveikot (ToPV) sekä hyvin menestyvät yksilöurheilijat. Eräänlaisena erikois-

tapauksena voidaan pitää Tunturirallia, josta Rovaniemen ja Kemin toimitukset 

tekivät yhteistyössä suoria lähetyksiä monena vuotena hieman samaan tapaan 

kuin Radio Keski-Suomessa tehdään Ralliradiota Jyväskylän MM-rallista. (Säily 

2015a) 

 

Yle Perämeren päällikkö Eero Säily oli yksi Tunturirallin vakiotoimittajista. 

 

”Siitä on pari kolme vuotta kun se viimeksi tehtiin. Meillä oli siellä 
monta ääniautoa ja samalla tavalla kuin Jyväskylässä on nyt, että 
meillä oli keskusstudio, jota varten oli varattu yksi hotellin kabinetti. 
Ja joka pikiksellä (pikataipaleella) oli reppari (toimittaja) ottamassa 
vastaan… heti ikkuna auki ja suorat kommentit.” (Säily 2015) 

 

Kun Yle Puheesta tuli valtakunnallinen radiokanava vuonna 2012 ja tapahtu-

maurheilulähetykset joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta siirtyivät sinne, Radio 
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Suomelle jäi tulosseuranta eli urheilu-uutiset (Väisänen 2015; Yle 2014b). Näitä 

Urheiluradiolähetyksiä tulee kanavalta säännöllisesti monta kertaa päivässä. 

Erillisiä maakunnallisia urheilun uutislähetyksiä ei ole koettu tarpeellisiksi. Ne 

uutiset, jotka koskevat urheilua, on sijoitettu Perämeren omiin uutislähetyksiin 

tai päivittäiseen ohjelmavirtaan, johon tehdään juttuja. Nykyään myös nettiin 

toimitetaan säännöllisesti urheilujuttuja. (Säily 2015a.) 

 

2.3 Ylen urheilutoimitus valtakunnallisesti 

Urheilu on kuulunut Yleisradion ohjelmaan alusta alkaen, ensin Lauri ”Tahko” 

Pihkalan urheiluaiheisten esitelmien muodossa. Radiolähetykset valtakunnalli-

sesti tärkeimmistä urheilutapahtumista, kuten Suomi-Ruotsi-

yleisurheilumaaottelusta, alkoivat vuonna 1929 ja ne saivat nopeasti valtavan 

suosion. Tärkeitä virtsanpylväitä urheiluohjelmien kehityksessä olivat tietysti 

olympialaiset. Ensimmäiset kansakunnan kollektiiviseen muistiin syöpyneet se-

lostukset suomalaisurheilijoiden urotöistä tehtiin Berliinin vuoden 1936 kisoista. 

Urheilutapahtumien ensimmäisinä vakituisina selostajina toimivat Martti Jukola 

ja Pekka Tiilikainen. (Lyytinen 1996, 103–106.) 

 

Helsingin vuoden 1952 olympialaisten radiointi oli Ylelle todellinen suururakka. 

Lähetysten tekeminen työllisti kaikkiaan lähes 900 henkilöä, mikä oli noin puolet 

enemmän kuin Yleisradion vakituinen henkilökunta tuohon aikaan. Vapaaehtoi-

sia tarvittiin ja heitä työllistettiin pikakoulutuksella erilaisiin tehtäviin. Muun mu-

assa Paavo Noponen työllistyi Ylelle kisoja edeltäneen selostuskurssin kautta. 

Urheiluohjelmien parissa työskenteleviä tarvittiin yhä enemmän lähetysmäärien 

kasvaessa. Vuonna 1960 aloitettiin säännölliset Urheiluradiolähetykset eli radi-

on urheilu-uutiset. (Ilmonen 1996, 71–72; Salokangas 1996, 80–82.) 

 

Television puolella toiminta alkoi vuonna 1958, kun Suomi-Ruotsi-

yleisurheilumaaottelusta tehtiin lähetys. Ensimmäiseksi urheilutoimittajaksi tv:n 

puolella palkattiin Anssi Kukkonen, joka luki tuloksia ensimmäisessä Urheilu-

ruudussa vuonna 1963. Urheilutoimituksen koko kasvoi vähitellen ja esimerkiksi 
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Meksikon vuoden 1968 olympialaisiin Yle lähetti jo 18 henkilöä. Myös urheiluoh-

jelmien sisältö on vuosien saatossa monipuolistunut. Tulosuutisoinnin ja tapah-

tumalähetysten lisäksi urheiluun liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun ylläpi-

täminen on koettu tärkeäksi. (Salokangas 1996, 129, 242–243.) 

 

Nykyään valtakunnallinen urheilutoimitus eli Yle Urheilu palvelee kaikilla julkai-

sualustoilla eli radion ja television lisäksi netissä. Etenkin sosiaalista mediaa 

hyödynnetään entistä vahvemmin koko ajan. Pasilasta käsin operoivassa toimi-

tuksessa on tällä hetkellä 60 vakituista työntekijää (Ikonen 2015; Yle 2015a). 
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3 URHEILUN SEURANTA- JA TOIMITUSPROSESSI PERÄMERESSÄ 

3.1 Ylen uutiskriteerit  

Uutiskriteerien avulla voidaan määritellä mikä on uutinen tai millä perustein jul-

kistettavaksi kelvolliset asiat on valittava. Ylen ohjelmatoiminnan säännöstöön 

(OTS) kirjattiin 1970-luvun alussa kolme kriteeriä: tapahtuman vaikutusten tosi-

asiallinen voimakkuus (intensiteetti), vaikutusten laajuus (sen ihmisjoukon suu-

ruus, jota vaikutukset koskettavat), ja se, missä määrin tapahtuman vaikutukset 

koskevat uutisen kuulijoita ja katsojia itseään tai niitä ryhmiä, joihin he kuuluvat. 

(Salokangas 1996, 309–310.) 

 

Vuonna 2012 Ylen OTS kuitenkin uudistui ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eetti-

siksi ohjeiksi. Uusissa ohjeissa uutiskriteereitä ei määritellä yhtä tarkasti. Ylen 

journalismin tulee perustua totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen 

tiedonvälitykseen. Myös moniarvoisuutta ja vuorovaikutusta korostetaan. Tar-

kemmat ohjeet on annettu lähinnä rikosasioiden käsittelyyn ja vaaleihin. Urhei-

lusta ei ole erillistä mainintaa. (Yle 2012a; Yle 2012b.) 

 

 

3.2 Urheilun seurantakohteet ja uutiskynnys 

Perämeren toimituksessa aiheet lyödään päivittäin lukkoon aamukokouksessa 

sillä varauksella että päivän aikana tapahtuu jotain todella merkittävää, mikä 

saattaa pudottaa tai siirtää jonkin muun aiheen pois tieltä. Yleensä juuri urheilu-

aiheiden merkityksestä käydään paljon keskustelua. Mitään kirjallista ohjeistus-

ta ei ole tehty siitä, mitä urheilusta uutisoidaan ja mitä ei (Säily 2015). Käytän-

nössä päätösvastuu tuotettavasta sisällöstä on julkaisukanavasta riippuen toi-

sella tuottajalla (Jari Vesa, aamuradio & Jari Peltoperä, iltapäiväradio ja netti) tai 

uutispäälliköllä (Pirkko Kukko-Liedes, radiouutiset ja ATVU). 

 

Toimitus seuraa säännöllisesti sellaista korkean sarjatason palloilua, jossa 

oman alueen joukkue on mukana. Painotus vaihtelee lajista riippuen. Jalkapal-
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lossa seurattavia ovat Naisten liigassa pelaava Merilappi United, miesten ykkö-

seen (Veikkausliigasta seuraava taso) kaudelle 2015 noussut PS Kemi sekä 

kakkosessa pelaava Tornion TP-47. Jääkiekossa seurantakohteita ovat paikalli-

sen kiinnostavuuden vuoksi Tornion IHC, Kemin Lämärit ja Et-Po Ylitorniolta, 

vaikka joukkueet pelaavat vasta miesten neljänneksi korkeinta sarjatasoa eli II-

divisioonaa. Myös Ruotsin Allsvenskanissa eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 

pelaava Haaparannan Asplöven on seurannassa, kun on katsottu että joukkue 

on riittävän tasokas herättämään mielenkiintoa Suomen puolella. Oulun Kärpät 

on koko Pohjois-Suomen joukkueena erikoistapaus, vaikka onkin varsinaisesti 

Oulun toimituksen vastuulla. Kärppien ottelutuloksia luetaan Perämeren radio-

uutisissa oman alueen joukkueiden tulosten ohella. (Hiltula 2014; Kukko-Liedes 

2014; Vesa 2014.) 

 

Muista palloilulajeista jääpallolla on pitkät perinteet Meri-Lapin alueella. Etenkin 

Tornion Palloveikkojen pelit miesten Bandyliigassa herättivät kiinnostusta. 

Joukkue voitti vuosina 2000–2007 peräti kuusi Suomen mestaruutta (Suomen 

jääpalloliitto 2013). Kaudeksi 2014–2015 seura kuitenkin luopui sarjapaikasta ja 

solmi yhteistyösopimuksen Haaparannan HT-Bandyn kanssa, minkä seurauk-

sena ToPV:n edustusjoukkueen pelaajat olivat HT-Bandyn käytettävissä Ruot-

sin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, Allsvenskanissa (Tiihonen 2014).  

 

Perämeren toimitus on päättänyt seurata HT-Bandyä, kun joukkue on katsottu 

riittävän tasokkaaksi ja Suomen puolella ei ole joukkuetta aikuisten sarjoissa. 

Uutiskynnys eri palloilulajien juniorisarjojen osalta ylittyy, jos tulee hyvin menes-

tystä. Naisten kohdalla tilanne on hieman samankaltainen. Jalkapalloa on seu-

rattu tarkemmin, kun naisten ja myös tyttöjen jalkapallo on ollut viime aikoina 

voimakkaassa nosteessa alueella. (Peltoperä 2014; Vesa 2014.) 

 

Yksilölajien osalta ei ole olemassa yleisellä tasolla tarkempia linjauksia. Alueelta 

kotoisin olevat arvokisatason huippu-urheilijat tietysti noteerataan. Takavuosina 

paljon huomiota saivat muun muassa Suomen menestyneimmät alppihiihtäjät, 

torniolaislähtöinen Kalle Palander sekä Tanja Poutiainen. Jälkimmäinen siitä 

huolimatta, että on Rovaniemeltä ja siten Yle Lapin toimialueelta. Tällä hetkellä 
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maastohiihdon olympiavoittaja Sami Jauhojärvi on tarkassa seurannassa, sillä 

hän on kotoisin Ylitorniolta.  Myös Jauhojärvi herättää kiinnostusta useissa alue-

toimituksissa, sillä hän on asunut Rovaniemellä (Yle Lappi), nykyään Lahdessa 

(Yle Lahti), ja edustaa Vuokatti Ski Teamia (Yle Kainuu). Yksilölajien osalta suu-

rempaa huomiota herättävät lisäksi alueella järjestettävät SM-tason kilpailut jos-

sakin lajissa, sekä ilmiöt, kuten harrastajamäärien nopea kasvu. (Hiltula 2014; 

Peltoperä 2014; Säily 2015a.) 

 

Seurantakohteiden tuloksia luetaan säännöllisesti Perämeren radiouutisissa. 

Nettiin päivitetään tilannetta, kun pelataan esimerkiksi sarjatilanteen kannalta 

ratkaisevia pelejä. Tulosseurannan lisäksi juttuja tehdään radioon ja nettiin 

yleensä ennen kauden alkua ja kauden jälkeen, ja tilannetta saatetaan päivittää 

tarkemmin myös keskellä kautta. Uutissähkettä perusteellisempien urheilujuttu-

jen tekeminen on kuitenkin usein pitkälti toimittajien omasta innostuksesta kiin-

ni. Merkittävät tapahtumat ja saavutukset, kuten nousu sarjaporrasta ylemmäs 

tai paikallisten yksilöurheilijoiden hyvä menestys valtakunnallisesti, tietysti huo-

mioidaan. (Peltoperä 2014; Säily 2015a; Vesa 2014.) 

 

 

3.3 Seurantavastuu 

Ylen aluetoimituksissa toimittajien työaika on viime vuosina rajoittunut pitkälti 

arkiaamuihin ja -iltapäiviin, jolloin ei urheilla. Vuoden 2015 alussa toimintaa kui-

tenkin uudistettiin siten, että myös lauantaina tehdään toimitustyötä. Viikonlopun 

tapahtumiin pystytään reagoimaan paremmin reaaliajassa netin välityksellä. 

Lauantai on ollut urheilun kannalta aiemmin hankala päivä, koska tapahtumat 

ovat olleet seuraavana maanantaina jo vanhoja. Uudistuksen myötä lauantain 

urheilutapahtumat ovat nettivuorossa olevan toimittajan vastuulla. Poikkeukse-

na tähän ovat muun muassa korkealla sarjatasolla pelaavat palloilujoukkueet, 

joista vastaa valtakunnallinen urheilutoimitus. Esimerkiksi kesällä 2015 miesten 

ykkösessä pelaavan PS Kemin ottelutulosten pitäisi ilmestyä sopimuksen mu-

kaan Perämeren nettisivuille Yle Urheilun toimesta. (Hiltula 2014; Säily 2015a.) 
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Aluetoimitusten toiminta-ajat eivät kuitenkaan ulotu sunnuntaille tai arki-iltoihin. 

Urheilutulosten poiminta on silloin seuraavan arkiaamun radion uutistoimittajan 

tehtävä. Tärkeimmät tulokset luetaan yleensä aamun ensimmäisissä radiouuti-

sissa ja nettiin kirjoitetaan lyhyt uutisjuttu. Ongelmana on se, että kaikki toimitta-

jat eivät seuraa urheilua ja osaa siten myöskään etsiä tuloksia oikeasta paikas-

ta. Juttuja saatetaan jättää jopa kokonaan tekemättä kun urheilu ei kiinnosta. 

(Hiltula 2014; Vesa 2014.)  

 

Yle Perämeren toimittaja Kimmo Hiltula, joka on toiminut aiemmin urheilutoimit-

tajan tehtävissä Pohjolan Sanomissa, on havainnut tällaista ilmapiiriä. 

 

”Sehän nyt on vain huono tekosyy. Toimittajan ei tarvitse olla kai-
kesta kiinnostunut, mistä tekee juttuja. Ei kukaan jätä talousjuttua 
tekemättä sen vuoksi kun talous ei satu kiinnostamaan tai kulttuuri-
juttua sen vuoksi kun kulttuuri ei kiinnosta. Urheilussa tätä syytä 
voidaan käyttää.” (Hiltula 2014) 

 

Harjoitteluni aikana monet toimittajat vetosivat siihen, että eivät tiedä mistä tu-

lokset löytyvät. Nykyään palloilusarjojen ja urheiluseurojen nettisivuilta löytyy 

melko kattavasti ja nopeasti tuloksia ja tarkempia raportteja, jos vain osaa etsiä. 

Sain tehtäväkseni koota ohjeet seurannassa olevien palloilujoukkueiden tulos-

ten löytämiseksi (Liite 1). Syksyllä 2014 tehdystä muistiosta löytyvät lyhyet se-

losteet kunkin joukkueen tasosta sekä linkit ja reittiohjeet tulossivustoille. Hiltula 

teki listaan myöhemmin joitakin tarkennuksia. 

  

Muuten urheiluaiheet pyritään jakamaan niille toimittajille, joilla on asiantunte-

musta ja mielenkiintoa. Tyypillisiä juttuaiheita radioon ja nettiin ovat muun mu-

assa kausiennakot ja -yhteenvedot sekä harrastustoimintaa esittelevät jutut. 

Toimittajat kehittelevät myös omia juttuideoita mielenkiintonsa mukaan. Esimer-

kiksi junioripalloilusta tehdään paljon juttuja, kun monella toimittajalla on lapsia 

mukana toiminnassa. Tietotaso aihepiiriin on sitä kautta hyvä. Vastaavasti mo-

net pienemmät lajit, kuten voimistelu tai jousiammunta, jäävät yleensä vähem-

mälle huomiolle, kun niistä ei ole kunnolla tietoa. (Peltoperä 2014.) 
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3.4 Juttujen tekeminen ja versiointi eri medioihin 

3.4.1 Radio 

Radion lähetysvirtaan tehdään ns. päivittäisjuttuja merkityille juttupaikoille. Jut-

tujen aiheet ja tyyli voivat vaihdella laidasta laitaan. Yhteistä niille kuitenkin on, 

että ne ovat ajankohtaisia, koskettavat mahdollisimman montaa kuulijaa ja ovat 

informatiivisia (Peltoperä 2014; Vesa 2014). Myös juttujen kestot voivat vaihdel-

la kolmesta minuutista jopa kymmeneen minuuttiin aiheen mielenkiintoisuudes-

ta ja juttupaikasta riippuen. Yleisimmin juttujen kesto on noin 5 minuuttia. Suurin 

osa päivittäisjutuista on tyypillisesti haastattelujuttuja.  

 

Urheilun osalta radioon soveltuvat hyvin taustoittavat jutut jostakin urheilujouk-

kueesta tai yksilöurheilijasta. Tulokset kerrotaan tunnin välein lähetettävissä 

Perämeren uutisissa ja netissä, joten päivittäisjutuissa ei ole tarvetta varsinai-

selle tulosuutisoinnille. Radiossa toimittaja voi myös laittaa itseään likoon kokei-

lemalla esimerkiksi jotakin itselle vierasta urheilulajia, jolloin jutun viihdearvo 

lisääntyy. (Vesa 2014.) 

 

Radio on ollut pitkään aluetoimitusten ensisijainen media. Aivan viime aikoina 

Yle on ottanut käyttöön netti edellä -ajattelun. Jos samasta aiheesta tehdään 

sekä netti- että radiojuttu, niin juttu on ensin netissä ja vasta sitten radiossa, 

toisin kuin vielä muutama vuosi aiemmin (Peltoperä 2014). Käytännössä toimit-

taja työstää molempia versioita rinnakkain. Äänitetystä haastattelusta poimitaan 

uutiskärki ja näkökulma nettijuttuun. Radiossa hyvin suunniteltu haastattelu voi-

daan julkaista äänimaailmoineen lähes sellaisenaan ns. valesuorana, mutta 

toisinaan juttu koostetaan erilaisista palasista vasta leikkauspöydällä. Haastat-

teluja tehdään paljon myös suorana tapahtumapaikalta tai studiosta käsin. 
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3.4.2 Netti 

Ylen aluetoimituksilla on omat nettisivut osana Yle Uutiset -sivustoa (Yle 

2015b). Perämeri päivittää muiden aluetoimitusten tavoin nykyään aktiivisesti 

omaa sivustoaan. Jokaiselle päivälle on merkitty nettitoimittaja, joka huolehtii 

siitä että kaikki jutut, joita toimittajat päivän kuluessa tekevät, julkaistaan suunni-

tellusti. Nettiin tehdään monipuolisesti erilaisia juttuja lyhyistä uutisjutuista pi-

tempiin artikkeleihin. Myös visuaalisuus on tärkeä elementti netissä. Kuva teks-

tin yhteydessä on välttämättömyys, mutta myös videomateriaalin käyttö on vii-

me aikoina lisääntynyt. 

 

Julkaistava sisältö on monipuolista myös urheilun osalta. Nettiin ”pamautellaan” 

sekä reaaliaikaista tulosseurantaa että taustoittavia juttuja (Vesa 2014). Videon 

käytön lisääminen tuo mukanaan monia uusia mahdollisuuksia, joita tuottaja 

Jari Peltoperä esittelee seuraavasti. 

 

”Voidaan ottaa kuvaa suorituksista, harjoituksista ja tuoda lähem-
mäs se urheilijan arki, että kuinka kovaa touhua se on kun treena-
taan yksilölajeja tai joukkuelajeja.” (Peltoperä 2014) 

 

Nykyään pyritään netti edellä -ajattelun mukaisesti tekemään juttuja pelkästään 

verkkoon. Yleinen toimintatapa on ollut tähän asti sekä radio-, että nettijutun 

versioiminen samasta aiheesta, jolloin nettijutun julkaisu saattaa venyä. Tämä 

ei tietenkään haittaa taustoittavissa jutuissa, joissa ei ole päivänpolttavaa uutis-

sisältöä, mutta esimerkiksi tärkeät urheilutulokset on syytä julkaista mahdolli-

simman nopeasti. Juttujen kiinnostavuuden lisäämiseksi Perämeren toimituk-

sessa on pyritty kiinnittämään huomiota siihen, mitä nettiin tarjotaan ja miten 

tarjotaan. (Peltoperä 2014.)  

 

 

3.4.3 Televisio 

Perämeressä tehdään uutisjuttuja toistaiseksi Pohjois-Suomen alueellisiin tv-

uutisiin. Alue kattaa pinta-alaltaan yli puoli Suomea ja uutisia tehdään usean 
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aluetoimituksen yhteistyönä (Yle 2013). Toimitusten uutispäälliköt neuvottelevat 

siitä, mitä juttuja omalta alueelta tehdään ja tarjotaan ”Possuihin”. Perämeressä 

on muutamia tekniset valmiudet omaavia toimittajia, jotka keskittyvät erityisesti 

tv-juttuihin. Usein samasta aiheesta versioidaan juttu kaikkiin medioihin hieman 

eri näkökulmalla. Alueuutisien kohdalla on otettava huomioon, että kohdeyleisö 

on laajemmalla alueella kuin radiolähetyksissä. 

 

Urheilun tulosuutisointia ei toteuteta tv:n osalta alueuutisissa, vaan Yle Urheilun 

Urheiluruutu-lähetyksissä. Alueuutisiin tehdään urheiluun liittyen yleensä yh-

teenvetojuttuja tai ilmiöjuttuja sekä satunnaisesti uutissähkeitä. Jutut painottuvat 

enemmän ilmiön havainnointiin, kuten lasten liikuntaharrastuksiin tai trendilajei-

hin, kuin puhtaaseen urheilujournalismiin. Oulun Kärpät on tietysti alueella eri-

tyisseurannassa ja arvokisoissa menestyvät Pohjois-Suomen urheilijat huomioi-

daan. (Kukko-Liedes 2014.) Esimerkiksi Sotshin 2014 talviolympialaisten 32 

suomalaismitalistista yhdeksän on joko kotipaikkakunnan tai edustamansa ur-

heiluseuran perusteella pohjoissuomalaisia (Olympiakomitea 2014a; Olympia-

komitea 2014b; Olympiakomitea 2014c). Urheilun pientä osuutta alueellisissa 

tv-uutisissa kuvastaa se, että Perämeressä ei tehty lähetyksiin yhtään urheiluai-

heista uutisjuttua sen kolmen kuukauden aikana, minkä olin harjoittelussa.  

 

Kun Lappi saa omat alueuutiset syksyllä 2015, mahdollisuudet urheilusisällön 

osalta paranevat huomattavasti. Lähetyksiin ei ole samalla tavalla tunkua jutuis-

ta, kun mukana on nykyisen neljän sijasta kaksi aluetoimitusta (Lappi ja Perä-

meri). Uuden aluejaon yhteydessä alueiden omista lähetysstudioista luovutaan 

ja lähetykset tehdään Ruotsin ja Norjan tapaan keskitetysti yhdessä paikassa, 

kun Tampereelle tulee koko Suomen alueellisten tv-uutisten tekninen tuotanto. 

Kaikki sisältö tuotetaan kuitenkin aluepaikkakunnilla eli Lapin osalta Rovanie-

men ja Kemin yhteistyönä. (Säily 2015b; Yle 2015c.) 
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4 YHTEISTYÖ YLE URHEILUN KANSSA 

4.1 Valtakunnallinen uutiskynnys 

Osa Perämeren toimituksen käsittelemistä urheiluaiheista herättää myös valta-

kunnallista kiinnostusta. Sellaisia ovat esimerkiksi arvokisoissa menestyneet 

yksilöurheilijat, kuten Kalle Palander aikoinaan tai Sami Jauhojärvi sekä kovata-

soisimmat palloilujoukkueet, kuten Merilappi United tai Tornion Palloveikot Ban-

dyliigan menestysvuosina. Myös jonkin palloilujoukkueen nousu ylemmälle sar-

jatasolle on yleensä huomioitu. (Peltoperä 2014; Vesa 2014.) 

 

Alueilla tehtyjen urheilujuttujen yleisin valtakunnallinen julkaisukanava on nyky-

ään Yle Urheilun nettisivusto. Käytössä oleva toimitusjärjestelmä on sama kai-

kissa toimituksissa, joten toimittaja voi laittaa jutun julkaistavaksi oman kotitoi-

mituksen lisäksi myös jonkun muun Ylen toimituksen sivustolle (Peltoperä 

2014).  

 

 

Kuva 1. Nettijutun muokkausnäkymä Ylen käyttämässä Escenic-järjestelmässä. 

Näkymässä oleva lumilautailujuttu on asetettu julkaistavaksi Perämeren lisäksi 

osastoilla Kotimaa ja Urheilu. 
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Kuva 2. Kyseisen lumilautailujutun julkaisunäkymä Yle Perämeren nettisivuilla 

(Yle 2015d). 

 

Perämeren kohdalla Yle Kotimaa ja Yle Lappi ovat yleisimpiä lisävalintoja, mut-

ta myös Yle Urheiluun julkaistaan silloin tällöin juttuja. Harjoittelujaksoni aikana 

julkaistiin valtakunnallisesti kaksi tekemääni urheilujuttua. Aiheina olivat jääpal-

loseura HT-Bandyn naisten edustusjoukkue sekä alle 20-vuotiaiden miesten 

futsal-liiga. 

 

Radion ja tv:n puolella valtakunnallinen kynnys ylittyy harvemmin. Siihen vaikut-

taa pitkälti se, että Perämeren alueella ei ole tällä hetkellä miesten liigajoukkuet-

ta jääkiekossa tai jalkapallossa. Jari Vesan mukaan Kalle Palander oli kuitenkin 

aktiiviuransa aikana erikoistapaus ja lähes takuuvarma aihe Urheiluradioon. 

 

”Meillä sattui olemaan aikalailla suora yhteys ja erityisesti minä tein 
Kallen kanssa tosi paljon semmoisia juttuja, joissa käsiteltiin sem-
moisia aiheita, joita se ei oikeasti loppupeleissä missään muussa 
haastattelussa tai kellekään muille kertonut.” (Vesa 2014) 

 

Tv:n kohdalla hyödynnetään toisinaan lähinnä aluetoimitusten kuvausresursse-

ja. Esimerkiksi Lapin toimituksen kuvaajaa käytettiin, kun Tunturirallin 2015 pää-

töspäivänä tehtiin Urheiluviikonloppuun suoria haastatteluja. (Ikonen 2015.) 
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4.2 Juttu alueelta valtakuntaan 

Tekniikan puolesta jutun toimittaminen toiseen Ylen toimitukseen on vaivatonta, 

kun kaikissa toimituksissa on yhteiset tietojärjestelmät. Netin osalta juttu julkais-

taan niillä osastoilla, mihin toimittaja sen merkitsee. Yle Urheilun puolella on 

taittava toimittaja, joka uutispäällikön alaisuudessa vastaa käytännössä siitä, 

mitä nettiin nostetaan ja mihin keskitytään. Aluetoimituksessa tehty, Yle Urhei-

luun merkitty, juttu tulee näkyviin sivustolle ilman erityistä seulontaa. (Ikonen 

2015.) 

 

Radion ja tv:n puolella toimitaan Yle Urheilun omien suunnitelmien mukaisesti. 

Toimitussihteerit kartoittavat mielenkiintoisimmat aiheet päivälistalle, josta 

suunnittelupäällikkö tekee karsintaa ja uutispäällikkö lopulliset päätökset. Jos 

jollakin alueella tapahtuu jotain koko maata kiinnostavaa, niin yleensä se on 

urheilutoimituksen tiedossa. (Ikonen 2015.) 

 

Toimituspäällikkö Sasha Ikonen toivoo kuitenkin aluetoimituksilta enemmän ak-

tiivisuutta juttujen tarjoamiseen. 

 
”Kun me toimitaan täältä (Helsingistä) käsin, niin kyllä me ollaan 
riippuvaisia myös siitä, että alueilla ollaan aktiivisia. Se olisi toivot-
tavaa, että jos on jotain aihetta, niin tarjoaa sitä tänne. Meilin kirjoit-
taa tai puhelinsoiton tekee.” (Ikonen 2015) 

 

Aluetoimituksia hyödynnetään jonkin verran sellaisissa säännöllisesti toistuvissa 

aiheissa ja projekteissa, jotka ovat hyvissä ajoin tiedossa. Jääkiekon Liigakau-

della 2014–15 tehtiin nettiin suoria lähetyksiä joukkueiden aamujäiltä. Projektis-

sa hyödynnettiin sekä alueiden toimittajia että kuvaajia. Yle Urheilulla on myös 

vuodelle 2015 hanke, jossa käsitellään kuukausittain jotain isoa liikuntaan ja 

urheiluun liittyvää teemaa. Yhtenä teemana on esimerkiksi tutkia suomalaisten 

liikkumista eri puolilla maata. Projektiin liittyen myös Perämeren toimitus voi 

saada toimeksiannon jutun tekemiseen. (Ikonen 2015.) 
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4.3 Juttu valtakunnasta alueelle 

Aluetoimitukset ovat vastaavasti kiinnostuneita Yle Urheilun tekemästä, omaa 

aluetta koskevasta, uutissisällöstä. Erityisesti viikonlopun tulokset ovat toivelis-

talla, kun alueilla on uudistuksista huolimatta rajalliset resurssit tulosseurantaan. 

Yleinen ohjeistus on, että urheilutoimituksessa jaetaan alueiden nettisivuille tär-

keimpien palloilusarjojen tulokset. Perämeren kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä 

Merilappi Unitedia ja PS Kemiä, joka nousi miesten jalkapallon Ykköseen kau-

delle 2015. (Ikonen 2015; Säily 2015a.) Yle Urheilun seurannassa olevien jouk-

kueiden tulokset löytyvät toki edelleen kätevästi myös teksti-tv:stä (Liite 1). 

 

Myös jotkut yksilöurheilijat ja tapahtumat, joista Yle Urheilu on vastuussa, kiin-

nostavat aluetoimitusta sen omasta näkökulmasta. Esimerkiksi Levin vuoden 

2014 maailmancup-pujottelutapahtumasta, jossa Kalle Palander oli mukana tv-

kommentaattorina, uutisoitiin myös Perämeren sivustolla. (Kukko-Liedes 2014.) 

Alueelle jaetut jutut painottuivat enemmän kisavalmisteluihin ja oheistoimintaan 

kuin itse kilpailuihin, sillä Suomen joukkueessa ei ollut mukana yhtään merilap-

pilaista urheilijaa.  

 

Urheilutoimituksen työ painottuu viikonloppuihin ja käsiteltäviä aiheita on paljon. 

Ohjeistuksen avulla juttujen jakaminen alueille on selkeytynyt, mutta Perämeren 

näkökulmasta toiminnassa on edelleen kehittämisen varaa. 

 

”On pyydetty, että valtakunta nostaisi Perämeren sivuille esimerkik-
si Kärpistä juttuja. Mutta välillä ne (Yle Urheilun toimittajat) unohte-
lee ja niitä saa muistuttaa, että muistaisivat nostaa meillekin.” (Pel-
toperä 2014) 

 

Toimituspäällikkö Ikosen mukaan inhimillisiä unohduksia saattaa tulla, kun toi-

mittajien täytyy itse muistaa merkata jutut oikeille alueille. Esimerkiksi Kärppien 

kohdalla kyseessä on useampia alueita kiinnostava erikoistapaus. Ensisijainen 

kohde on tietysti Yle Oulu, mutta ”puolen Suomen joukkue” herättää kiinnostus-

ta myös Perämeren, Lapin ja Kainuun toimialueilla. 
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4.4 Tapahtumaurheilu 

Urheilutapahtumien osalta Yle Urheilu ja aluetoimitukset tekevät jonkin verran 

yhteistyötä lähinnä radion puolella. Urheilutoimituksen Yle Puheen jääkiekko- ja 

jalkapallokierroksella tekemät haastattelut ovat myös aluetoimitusten käytössä 

sen mukaan mistä joukkueista on kyse. Ottelukierrosten suorista raportoinneista 

pelipaikkakunnilla vastaavat sen sijaan pääosin freelancer-toimittajat, sillä alu-

eiden toimittajien työaika ei riitä ilta- ja viikonloppuhommiin, vaikka kiinnostusta 

olisi. Osa urheilusta kiinnostuneista ja alueensa joukkuetta fanittavista toimitta-

jista on myös jäävännyt itsensä pelien selostamisesta. (Väisänen 2015.) Perä-

meren alueelle liigakierroslähetykset ulottuivat edellisen kerran vuosina 2004–

2005, kun Tornion Pallo -47 (TP-47) pelasi jalkapallon Veikkausliigassa (Torni-

on Pallo -47, 2010). Tuolloin selostukset ja raportit teki erillisellä sopimuksella 

Ylelle värvätty Mika Pihlajaniemi. (Säily 2015a.) 

 

Merkittäviä vuosittaisia tapahtumia, joissa urheilutoimituksen ja aluetoimitusten 

välistä yhteistyötä tehdään, ovat mm. pohjoismaisten hiihtolajien Salpausselän 

kisat (Yle Lahti), sekä suunnistuksen Jukolan viesti ja pesäpallon Itä-Länsi-

ottelu (alue vaihtelee). Yle Urheilu vastaa tapahtumalähetyksistä Puheen taa-

juudella ja aluetoimitukset tekevät yleensä muuta tapahtumaan liittyvää oheis-

ohjelmaa Radio Suomen maakuntalähetykseen. Tavoitteena on, etteivät urhei-

lu- ja aluetoimitus tee tahoillaan täysin samoja asioita, vaan molempia hyödyt-

tävää sisältöä tuotetaan yhdessä. (Väisänen 2015.) 

 

Tapahtumaurheilulähetykset siirtyivät Yle Radio Suomesta Yle Puheelle vuonna 

2012 (Yle 2014b), muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yle Keski-Suomi 

toteuttaa itsenäisesti joka vuosi Ralliradion Jyväskylän MM-rallista. Lähetys on 

maakunnallinen, mutta Yle Areenan kautta kuultavissa kaikkialla. Urheilutoimi-

tus antaa lähinnä virka-apua aluetoimitukselle. Toisinaan myös jonkin palloilu-

sarjan SM-finaalipelit on saatettu lähettää suorana mukana olevan joukkueen 

oman alueen maakuntaradiossa. Yle Urheilu on tosin satsannut viime aikoina 

laajaan kotimaan palloilun tarjontaan valtakunnallisesti (Yle 2014c), joten palloi-

lufinaalit kuullaan yleensä Yle Puheella ja joissakin lajeissa myös tv:n Urheilu-
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viikonloppu-lähetyksissä. Perämeren kohdalla omien urheilulähetysten tekemi-

nen on tällä hetkellä epätodennäköistä, mutta teoriassa mahdollista. (Säily 

2015a; Väisänen 2015.) 
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5 TOIMINTATAPOJEN SOVELTAMINEN YKSITTÄISISSÄ JUTUISSA 

5.1 Merilappi Unitedin kausi 

Merilappi United on naisjalkapallopalloiluun keskittyvä seura Kemissä. Se pe-

rustettiin vuonna 2011, kun Kemin Into ja Visan Pallo yhdistivät nais- ja tyttö-

joukkueidensa toiminnan. Naisten joukkue pelasi kaudet 2012 ja 2013 Naisten 

Ykkösessä ja nousi jälkimmäisen kauden päätteeksi korkeimmalle sarjatasolle 

eli Naisten Liigaan. (Wikipedia 2014b.) 

 

Kausi 2014 oli siten Merilappi Unitedin (MelU) historian ensimmäinen Liigassa 

ja myös Perämeren toimitus seurasi tarkasti joukkueen edesottamuksia. Kau-

den alkupuolella saatiin hämmästellä, kun voitosta voittoon pelannut MelU oli 

jopa sarjan kärjessä (Kukko-Liedes & Aula 2014). Kauden edetessä tahti kui-

tenkin hiipui. Harjoitteluni alkaessa syyskuun alussa, oltiin tilanteessa, että Meri-

lappi United oli kymmenen joukkueen Liigassa viidentenä (Palloliitto 2014). Sar-

ja huipentui kuuden parhaan joukkueen yläloppusarjaan, jossa joukkueet kohta-

sivat toisensa kertaalleen. MelU sai näistä kovista otteluista ainoastaan yhden 

tasapelipisteen ja jäi sarjan hännille. Kokonaissijoitus ensimmäisellä Liigakau-

della oli silti hienosti kuudes. 

 

MelU pelasi kauden viimeisen ottelunsa lauantaina 18. lokakuuta. Sain seuraa-

vana maanantaina toimituspalaverissa tehtäväkseni sopia haastattelun joukku-

een valmentajan Jukka-Pekka Poutiaisen kanssa. Tarkoituksena oli tehdä toimi-

tukselle tyypillinen kausiyhteenveto radioon. Päivätyötä tekevää Poutiaista oli 

kuitenkin hankala tavoittaa työaikana. Tuottaja Peltoperä antoi takarajaksi kes-

kiviikon, jotta aihe ei pääsisi liikaa vanhenemaan. Lopulta sainkin sovittua puhe-

linhaastattelun Poutiaisen kanssa juuri keskiviikolle. 

 

Hieman yli seitsenminuuttisessa, suorassa lähetyksessä tehdyssä, haastatte-

lussa vedettiin yhteen päättynyt kausi ja käytiin läpi senhetkinen pelaajasopi-

mustilanne seuraavalle kaudelle (Liite 4). Viimeistä tasapeliin päättynyttä peliä 

ei erikseen käsitelty. Siitä oli kulunut jo neljä päivää, joten uutisarvoa ei enää 
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ollut. Haastattelusta poimittiin kuitenkin yksi ajankohtainen Poutiaisen komment-

ti Perämeren radiouutisiin. 

 

MelU:n kauden päätöksestä ei tehty missään vaiheessa nettijuttua. Sitä ei an-

nettu varsinaisesti tehtäväksi, enkä itsekään sitä nettituottaja Peltoperälle eh-

dottanut. Juttu olisi pitänyt tosin mielellään tehdä jo heti maanantaina, sillä esi-

merkiksi Pohjolan Sanomat uutisoi aiheesta tuoreeltaan viikonloppuna (Pohjo-

lan Sanomat 2014). Lauantain urheilutapahtumat ovat olleet Perämeren toimi-

tukselle ongelmallisia juuri sen vuoksi, että niistä on voitu uutisoida vasta maa-

nantaina. Nykyään lauantain nettitoimittaja voi tehdä päivän urheiluannista juttu-

ja reaaliajassa. 

 

Perämeren toimituksessa pyrittiin harjoitteluni aikana yhä enemmän keskitty-

mään netin tekemiseen netti edellä -ajattelun mukaisesti. Aamupalavereissa 

nettiaiheet käsiteltiin kuitenkin vielä vanhan tavan mukaan aina viimeisinä. 

Huomio kiinnitettiin radio- ja ATVU-aiheisiin ja netin osalta jäi usein epäselväksi, 

mihin keskitytään. Lähtökohtaisesti nettiversio tuli yleensä tehtäväksi radiojutun 

rinnalla. MelU:n jutun kohdalla keskityttiin siihen, että valmentajalta saadaan 

kommentit radioon. Haastattelusta olisi periaatteessa voinut nostaa jonkin asian 

uutiskärjeksi lyhyeen nettijuttuun. Näin ei kuitenkaan tehty ja koen myös itse 

olevani vastuussa tästä päätöksestä. ”Netti edellä” ei siis tässä jutussa toteutu-

nut. 

 

 

5.2 Brasilialainen jujutsu ja lukkopaini Torniossa 

Brasilialainen jujutsu on japanilaisen jujutsun ja judon pohjalta kehitetty kamp-

pailu- ja itsepuolustuslaji (Juntunen 2014; Siukonen & Rantala 2006, 132). Lajin 

perusajatuksena on erilaisia paini- ja lukko-otteita hyväksi käyttäen saada ottelu 

päättymään omaksi eduksi tai kerätä pisteitä ottelun voittoon. Kaikenlaiset lyön-

nit ja potkut ovat kiellettyjä. Lukkopaini muistuttaa hyvin paljon brasilialaista ju-

jutsua, mutta siinä ei käytetä jujutsupukua ja säännöt ovat vähän erilaiset jalka-

lukkojen osalta. (Hanhirova 2014.) 
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Sain idean juttuun eräiltä tutuilta opiskelijoilta, jotka kävivät säännöllisesti Torni-

on Jujutsuseuran kahden lajin yhteistreeneissä. Innostuin aiheesta, sillä ky-

seessä on suurelle yleisölle tuntematon urheilumuoto, jolla on aktiivisia harras-

tajia Torniossa. Perämeren toimituksessa nimenomaan kannustettiin kehittä-

mään omia juttuideoita varsinkin Tornion suunnalta, koska lähes kaikki vakitui-

set toimittajat asuvat Kemissä ja ovat paremmin perillä oman lähialueensa asi-

oista. Esitin aiheen toimituksessa sellaisella näkökulmalla, että tehdään ns. 

marginaalilajeja tunnetuksi esittelemällä tiivistetysti perusasiat ja paikallinen 

harrastustoiminta. Juttuideani hyväksyttiin saman tien sekä radioon että nettiin. 

 

Sovin haastattelun brasilialaisen jujutsun ja lukkopainin alkeiskurssin treenien 

yhteyteen Tornion Jujutsuseuran ohjaajan Henri Hanrirovan kanssa. Menin Pu-

taan liikuntahallille yhdessä lajia pitempään harrastaneen ja alkeiskurssilaisia 

opastaneen opiskelijatoverin mukana. Kyselin häneltä joitakin taustoittavia ky-

symyksiä. Varsinaisen haastattelun tein paikanpäällä treenien tauottua ja otin 

koko ajan myös kuvia nettijuttua varten. Kuvaamisvelvoitteen ja taustaäänittä-

misen vuoksi en itse osallistunut treeneihin, vaikka toimituksessa oli siihen kan-

nustettu pilke silmäkulmassa. 

 

Palattuani toimitukseen seuraavana päivänä, editoin ensin haastattelun sopivan 

mittaiseksi radiota varten ja lisäsin taustalle äänimaailmaa treeneistä. Noin vii-

siminuuttisessa haastattelussa esitellään tiivistetysti molemmat lajit eroineen ja 

yhtäläisyyksineen sekä Tornion Jujutsuseuran kurssitoiminta (Liite 4). Myös 

Hanhirovan omat kilpailumeriitit käsitellään. Kuunnellessani haastattelua edi-

tointivaiheessa, aloin samalla hahmotella näkökulmaa nettijuttuun. Tällaisissa 

ajattomissa aiheissa artikkelia voi työstää pidempään, mutta kiireellisissä uutis-

jutuissa on pyrittävä toimittamaan sisältöä nettiin nopeasti. 

 

Pyrkimyksenä on yleensä versioida juttu eri medioihin hieman eri näkökulmalla. 

Tässä tapauksessa pääasia pidettiin samana: esitellään valtakunnan medioissa 

pienelle huomiolle jäänyt urheilumuoto lukijalle. Tekstissä keskityttiin lajeihin 

yleisemmällä tasolla ja pidettiin Tornion seuratoiminta hieman taka-alalla, mutta 
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kuitenkin esillä. Toimituksessa käytiin myös keskustelua, että häivytetään alu-

eellisuus jutusta kokonaan. Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, että juttu julkais-

taan ensisijaisesti Perämeren sivustolla ja lisäksi Yle Kotimaassa. Yle Urheiluun 

juttua ei laitettu juuri sillä perusteella, että aihetta käsitellään Tornion ja Pohjois-

Suomen näkökulmasta. 

 

”Brassijujutsu painii suosiosta” -otsikkoa kantava artikkeli julkaistiin ajastuksella 

saman viikon sunnuntaina (Liite 2). Osa hyllyjutuista säästetään nimenomaan 

viikonloppuihin ja arki-iltoihin, jolloin toimituksella on vapaata. Sain omasta ide-

asta kehittämästäni jutusta positiivista palautetta seuraavan maanantain toimi-

tuskokouksessa. Tässä tapauksessa myös jutun otsikointi onnistui. ”Brassijujut-

su painii suosiosta” nimittäin valittiin viikon sitaatiksi Aristoteleen kantapää -

radio-ohjelmassa kaksi kuukautta jutun julkaisun jälkeen (Heikura 2014). Luke-

maan houkuttavan, hyvän otsikon merkitystä nettiartikkeleissa myös korostettiin 

jatkuvasti toimituksen palavereissa. 

 

 

5.3 HT-Bandyn naiset 

HaparandaTornio Bandy eli HT-Bandy on Haaparannan ja Tornion yhteinen 

jääpallojoukkue miesten ja naisten sarjoissa. Tornion Palloveikoilla (ToPV) on 

tällä hetkellä oma junioritoiminta, mutta edustusjoukkuetoiminta on keskitetty 

HT-Bandyyn. Miesten joukkue pelaa Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 

Allsvenskanissa, tavoitteenaan nousu Elitserieniin. Naiset puolestaan pelaavat 

korkeimmalla tasolla. 

 

Nykyinen yhteistyösopimus solmittiin syyskuun alussa 2014 (Tiihonen 2014). 

Työharjoitteluni Ylellä alkoi juuri samaan aikaan. Perämeren toimituksessa käy-

tiin ennen kauden alkua keskustelua siitä, miten joukkueet pitäisi huomioida. 

Päädyttiin siihen, että miesten joukkuetta seurataan tarkemmin ja naisten jouk-

kue jätetään vähemmälle huomiolle (Liite 1). Ennen miesten Allsvenskan-

kauden alkua marraskuussa sain tehtäväkseni tehdä joukkueesta ennakkojutun. 
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Kävin treeneissä haastattelemassa pelaajia ja valmentajaa, minkä pohjalta 

koostin tiiviin kausiennakon radioon. 

 

Hieman myöhemmin toimituksessa heräsi jälleen keskustelu palloilujoukkueiden 

seuraamisesta. Tuottaja Jari Vesa oli sitä mieltä, että myös HT-Bandyn naisten 

tilanne pitäisi tasa-arvon nimissä selvittää. Toimituksessa kenelläkään ei ollut 

selvää käsitystä joukkueen tilanteesta. Sen verran tiedettiin, että joukkue oli 

ottanut murskavoittoja lokakuussa alkaneella kaudella, ja että valtaosa pelaajis-

ta on ToPV-taustan pohjalta suomalaisia. Yleisesti oltiin siinä uskossa, että HT-

Bandyn naiset pelaavat toiseksi korkeimmalla sarjatasolla miesten tavoin. Osa 

toimittajista oli sitä mieltä, että joukkue ei ylitä uutiskynnystä. Aloin kuitenkin 

tuottaja Vesan kannustamana kaivella ottelutuloksia ja vanhoja uutisia. 

 

Löysin Perämeren vanhan jutun otsikolla ”HT-Bandyn naiset matkalla mestaruu-

teen” keväältä 2014 (Sunnari 2014). Ihmettelin, miten joukkue on voinut taistella 

mestaruudesta edellisellä kaudella, jos se parhaillaan pelaa vasta toiseksi kor-

keimmalla sarjatasolla. Se oli toki tiedossa, että naisilla oli ollut jo pitempään 

Haaparannan ja Tornion yhteinen edustusjoukkue. Soitin joukkueenjohtaja Juha 

Lohinivalle, joka selvitti asian varsin selkeästi. Ruotsissa pelataan naisten jää-

pallosarja kaksiosaisena: ensin maantieteellisesti jaetuissa aluelohkoissa Alls-

venskanissa, ja sitten parhaiden joukkueiden loppusarjassa Elitserienissä. Käy-

tännössä HT-Bandy on niin kovatasoinen joukkue, että sen paikka mestaruus-

taistossa on lähes itsestäänselvyys. Edellisellä kaudella loppusijoitus oli ollut 

lopulta neljäs. Erikoinen sarjajärjestelmä selittää myös alkukauden murskavoi-

tot, joita toimituksessa oli joukolla ihmetelty. 

 

Tämän kuultuaan tuottaja Vesa määräsi minut välittömästi tekemään juttua Me-

ri-Lapin kovimmasta palloilujoukkueesta. Tein toisen reissun jääpalloseuran 

treenijäille noin viikko miesten joukkueen keikan jälkeen. Kuvasin ja äänitin 

treenejä luistimet jalassa sekä radio- että nettiversiota silmälläpitäen. Haastatte-

lin joukkueenjohtaja Lohinivaa, jonka kanssa kävimme joukkueen tilanteen pe-

rusteellisesti läpi. Pelaajista jututin suomalaista ykkösmaalivahtia Tytti Seger-

mania. Hänen kohdalla olin tosin tehnyt taustatoimittamisen huonosti. Minulle 
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selvisi nimittäin vasta haastattelun aikana, että kyseessä on myös Suomen 

maajoukkueen ykköstorjuja.  

 

Radiojuttu valmistui hyvän ennakkosuunnittelun ansiosta vaivattomasti. Noin 

kuusiminuuttisessa jutussa käydään loogisessa järjestyksessä läpi kaikki ne 

asiat, jotka herättivät etukäteen ihmettelyä (Liite 4). Sain jutusta myös hyvää 

palautetta toimituskokouksessa. Radioversio tehtiin puhtaasti Perämeren 

omaan lähetykseen, mutta nettiversio vaati huolellisempaa työstämistä jutun 

painoarvon paljastuttua. Minun ja tuottaja Vesan yhteinen näkemys oli, että HT-

Bandyn naisia rummutetaan valtakunnallisesti Yle Urheilun nettisivuilla.  

 

Kirjoitin valtakunnallista julkaisua silmälläpitäen jutun, jossa totuudenmukaisesti 

esitellään HT-Bandyn naisten edustusjoukkue yhtenä maailman parhaista nais-

jääpalloilun seurajoukkueista. Lisäksi Ruotsin pääsarjan sekava sarjajärjestel-

mä ja suomalaispelaajien maajoukkuekokemus avataan lukijalle. Vesan kanssa 

kävimme tekstin huolellisesti läpi ennen julkaisua ja hän teki siihen muutamia 

tarkennuksia. Juttu julkaistiin otsikolla ”Meri-Lapin kovin palloilujoukkue on maa-

ilman huipulla” seuraavana viikonloppuna sekä Yle Perämeren että Yle Urheilun 

nettisivuilla (Liite 3). Yle Urheilua yritettiin laittaa jopa ensisijaiseksi julkaisupai-

kaksi, mutta siihen aluetoimituksilla ei ole valtuuksia. 

 

Valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittymiseen oli selkeät perustelut, sillä ky-

seessä on maailman parhaisiin lukeutuva joukkue omassa lajissaan ja suurin 

osa pelaajista on suomalaisia. Jutussa jäi itse asiassa jopa mainitsematta, että 

HT-Bandy sijoittui kolmanneksi seurajoukkueiden maailmancupissa ennen sar-

jakauden alkua. Kyseessä on samankaltainen seurajoukkueiden kansainvälinen 

kilpailu kuin Mestarien liiga jalkapallossa. Julkaisuviikonloppuna käytiin Ylen 

televisioimat Levin maailmancup-pujottelut, joten Yle Urheilun puolella juttu vali-

tettavasti hukkui nopeasti muuhun uutistulvaan. Olen kuitenkin tyytyväinen sii-

hen, että pienen lajin menestysjoukkuetta käsittelevä juttu ylipäätään julkaistiin 

valtakunnallisesti. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Johtopäätökset 

Yle Perämeren toimitus seuraa aktiivisesti toimialueensa urheilua, mutta seu-

ranta voisi olla paremmin suunniteltua. Toimittajat ovat yleistoimittajia ja urheilu-

juttujen tekemiseen vaikuttaa usein se, ketkä ovat työvuorossa. Tuottajilla ja 

uutispäälliköllä on tietysti vastuu aiheista, mutta muistettavaa on paljon ja esi-

merkiksi yksittäisten urheilutulosten huomioiminen saattaa toisinaan tärkeäm-

pien uutisten ohella yksinkertaisesti unohtua. Urheilutapahtumat ajoittuvat usein 

iltaan, jolloin tulosten poiminta on seuraavan aamun uutistoimittajan tehtävä. 

Kaikki toimittajat eivät kuitenkaan seuraa urheilua ja osaa välttämättä hakea 

tuloksia oikeasta paikasta. Ongelmaa ei synny, jos toimittajille annetaan selkeät 

toimintaohjeet. Toimintatapauudistuksen seurauksena toimitus on aktiivinen 

myös lauantaisin, jolloin nettivuorossa oleva toimittaja vastaa urheilun seuran-

nasta. Tapahtumiin pystytään reagoimaan paremmin, sillä ennen uudistusta 

lauantain tulokset ehtivät vanhentua maanantaiaamuun mennessä. 

 

Toimitus seuraa lähinnä alueen palloilujoukkueita ja satunnaisesti myös menes-

tyviä yksilöurheilijoita. Palloilujen osalta pääpaino on kauden aloituksissa ja lo-

petuksissa ja erityistapahtumissa, kuten nousukarsinnoissa. Seurantakohteista 

on käyty ajoittain keskustelua, koska mitään varsinaista listausta ei ole olemas-

sa. Yleinen linjaus kuitenkin on, että korkeimmat sarjatasot huomioidaan lajista 

riippumatta, ja lisäksi jalkapallossa ja jääkiekossa alueen joukkueita seurataan 

myös alemmilla tasoilla. Netin asemaa välineenä on pyritty korostamaan netti 

edellä -ajattelun mukaisesti myös urheiluaiheissa. Samasta aiheesta tehdään 

usein sekä netti- että radiojuttu. Aiemmin radio oli ensisijainen väline ja monilla 

toimittajilla on edelleen tapana keskittyä ensin radioversioon ja tehdä vasta sit-

ten nettijuttu. Ajattomissa jutuissa se ei haittaa, mutta päivänpolttavissa uutisai-

heissa myös nettiä pitää päivittää nopeasti. Pohjois-Suomen tv-uutisiin urheilu-

juttuja tehdään tällä hetkellä harvoin, mutta mahdollisuudet lisääntyvät, kun 

Lappi saa omat alueuutiset. 
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Perämeri tekee jonkin verran yhteistyötä Ylen valtakunnallisen urheilutoimituk-

sen kanssa. Alueella tehty urheiluaiheinen nettijuttu voidaan julkaista Yle Urhei-

lun nettisivuilla, jos juttu ylittää valtakunnallisen uutiskynnyksen. Urheilutoimitus 

saattaa myös joskus pyytää aluetoimitusta tekemään juttua jostain aiheesta. 

Radion ja tv:n puolella valtakunnallinen kynnys ylittyy Perämeren osalta har-

voin. Merkittävä syy on se, että alueella ei ole miesten puolella jääkiekon tai 

jalkapallon liigajoukkuetta. Perämeren alueella ei ole tällä hetkellä myöskään 

sellaista urheilutoimintaa, johon liittyen tehtäisiin tapahtumaurheilulähetyksiä. 

Sen sijaan Yle Urheilu jakaa alueiden nettisivuille joidenkin palloilusarjojen tu-

loksia viikonloppuisin. Perämeren kohdalla miesten ykkösen PS Kemi sekä 

Naisten liigan Merilappi United ovat tällaisia joukkueita. Aluetoimitusten ja urhei-

lutoimituksen yhteistyössä on kuitenkin kehittämisen varaa molempiin suuntiin. 

Alueet voisivat aktiivisemmin tarjota juttuja ja juttuaiheita valtakuntaan ja vas-

taavasti urheilutoimitus voisi terävöittää suhtautumistaan ja yhteydenpitoaan 

alueisiin. 

 

 

6.2 Pohdinta 

Aihevalintani oli siinä mielessä onnistunut, että juuri työharjoitteluni ja opinnäy-

tetyöprosessini aikana Ylen toimintaa on uudistettu voimakkaasti. Pääsin jo har-

joittelun alkuvaiheessa syksyllä 2014 kuuntelemaan ja osallistumaan mielenkiin-

toisiin keskusteluihin, joita Perämeren toimituksessa käytiin mahdollisista muu-

toksista. Urheilu oli alusta asti luonnollinen tarkemman tutkimuksen kohde. Sa-

mat tutkimuksen johtopäätökset ovat joiltakin osin sovellettavissa myös esimer-

kiksi kulttuuriin ja viihteeseen, mutta juuri urheilu on kokemukseni perusteella 

erikoistapaus. Työni otsikko ”Urheilu on maailman tärkein sivuasia”, on suora 

lainaus Perämeren päällikön Eero Säilyn haastattelusta. Se kuvaa mielestäni 

hyvin urheilun asemaa toimitustyössä. Se ei ole yhteiskunnallisesti yhtä merkit-

tävää kuin politiikka tai talous, mutta sillä on aina oma erityinen paikkansa. Te-

levisiossa ja radiossa urheilu-uutisille on omat lähetykset ja Yle Uutiset -

sivustolla (kuva 2) sillä on oma valikko uutisten ja sään ohella. Urheilu jakaa 

mielipiteitä enemmän kuin mikään muu aihealue. Toiset vihaavat sitä, toiset 
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rakastavat yli kaiken. Myös toimittajat jakautuvat lokeroihin juuri urheilun koh-

dalla kaikkein selkeimmin. Kahvipöytäkeskusteluissa urheiluun liittyvät henkilö-

kohtaiset mielipiteet käyvät nopeasti ilmi, mutta esimerkiksi politiikan kohdalla 

verhoudutaan enemmän neutraalin toimittaja-minän taakse.  

 

Yle Perämeressä on kuitenkin useita urheilusta kiinnostuneita toimittajia, jotka 

tuottajien ja uutispäällikön ohella pitävät huolen siitä, että tärkeimmät asiat käsi-

tellään. Urheilu-uutisoinnin suunnitelmallisuutta voisi parantaa nimeämällä jon-

kun toimittajan erityisesti seuraamaan urheilua. Hän käyttäisi joka päivä hieman 

työaikaansa alueen urheilutulosten ja -tapahtumien kartoittamiseen ja tekisi sen 

perusteella esityksiä ja ohjeistuksia muulle toimitukselle. Resurssit ovat toki ra-

jalliset ja samassa yhteydessä pitäisi tietysti miettiä vastaavanlaista seurantaa 

myös esimerkiksi kulttuurin puolelle. Useiden henkilöiden sitominen erikoisteh-

täviin ei välttämättä enää palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla yleistoimitusta, 

jonka tehtävänä on kertoa alueen asioista mahdollisimman monipuolisesti eri 

välineitä hyväksikäyttäen. Jo nykyisellä työnjaolla tekemistä on aivan riittävästi 

jokaiselle toimittajalle. Parempi vaihtoehto voisi olla selkeä kirjallinen ohjeistus, 

jossa määritellään tarkasti mitä urheilua seurataan ja mistä tuloksia ja tietoa 

kannattaa hakea. Tekemäni listaus (liite 1) on lähinnä luonnos, joka ei tullut 

yleiseen käyttöön toimituksessa. 

 

On mielenkiintoista nähdä, miten uudistukset Ylen toiminnassa vaikuttavat ur-

heilutoimittamiseen Perämerellä tulevaisuudessa. Lauantain nettipäivystyksestä 

on jo saatu hyviä viitteitä. Urheilussa tapahtuviin asioihin todellakin reagoidaan 

reaaliaikaisesti. Netin puolella toimintaa voisi kehittää edelleen lisäämällä vi-

deomateriaalin käyttöä urheiluaiheissa. Toimittajalle se ei aiheuta juurikaan li-

sää työtä, sillä erilaisista tapahtumista tai lajiharjoituksista voi ottaa tilanteen 

mukaan pari minuuttia videokuvaa yhdellä otolla samalla järjestelmäkameralla, 

jolla myös valokuvat otetaan. Merkittävä uudistus on myös Lapin omat alueelli-

set tv-uutiset, joiden alkamisesta ei ole tarkkaa tietoa vielä tätä kirjoitettaessa. 

Perämeren omat juttuideat menevät ainakin paremmin läpi kun mukana olevia 

aluetoimituksia on vähemmän. Myös uudistuksen yhteydessä nimitetty Lapin 

aluepäällikkö on sattumoisin urheilusta kiinnostunut Perämeren nykyinen pääl-
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likkö Eero Säily. Voisin kuvitella, että ainakin palloilusarjoissa menestyvät lappi-

laisjoukkueet tulevat silloin tällöin vilahtamaan Lapin tv-uutisissa. 

 

Tutkimukseni oli luontevaa rajata koskemaan ainoastaan Perämeren toimitusta. 

Omat kokemukseni ja havaintoni pohjautuvat puhtaasti kyseiseen Ylen aluetoi-

mitukseen. Työni johtopäätösten mahdollinen hyödynnettävyys koskee ensisi-

jaisesti nimenomaan Perämeren toimintaa ja joiltakin osin myös Yle Urheilun 

toimintaa sekä alueiden toimintaa yleisesti. Potentiaalinen jatkotutkimuksen ai-

he voisi olla nykyisen tutkimuksen laajentaminen kaikki aluetoimitukset katta-

vaksi. Vaikka toimintatavat ovat yleisesti samat, toimituskohtaisia eroja varmasti 

löytyy. Toimitukset eroavat toisistaan myös käsiteltävien aiheiden perusteella. 

Joillakin alueilla on enemmän myös valtakunnallisesti kiinnostavia liigajoukkuei-

ta ja urheilutapahtumia. Perämeri on tässä suhteessa pieni alue ja myös alueel-

lisen uutiskynnyksen yli pääsevät monet pienemmät aiheet. Sen voi nähdä 

myös vahvuutena. Perämeren toimituksessa huomataan monet marginaali-

semmat urheilulajit ja -tapahtumat kohtalaisen hyvin ja ne herättävät ainakin 

keskustelua, vaikka eivät suunnittelulistoille päätyisikään. Pienellä toiminnan 

terävöittämisellä Perämeri kykenee toteuttamaan alueensa urheilun seurantaa 

kattavasti ja monipuolisesti. 
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