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Sosialidemokraattiset maakuntalehdet 
jäivät kakkoslehden asemaan toisen 
maailmansodan jälkeen.

Poliittisen ja ammatillisen työväen-
liikkeen eheytyminen ja vasemmiston 
voiman ja kannatuksen kasvu 1970-lu-
vun vaihteessa loivat pohjaa työvä-
enlehdistön uudelle nousulle. Työvä-
enlehdet ja niiden lehtipainot saivat 
valtion lehdistötuesta ja SAK:laisen 
ay-liikkeen lehtisetelijärjestelmästä kai-
paamansa taloudellisen perustan uudel-
le nousulle.

Sosialidemokraattiset sanomalehdet 
kasvattivat levikkiään pitkin 1970-lu-
kua aina 1980-luvun puoliväliin asti. 
Sd-lehdistö sai joukkoonsa niin ikään 
uusia, kerran viikossa ilmestyneitä 
viikkolehtiä. Sd-aluelehdistö kattoi-
kin 1980-luvun puolivälissä aika hyvin 
maan eri osat.

1990-luvun alun lamavuodet heiken-
sivät erityisesti kakkoslehtien asemaa, 

kun ilmoittajat keskittivät mainon-
taansa ykköslehtiin ja kansalaiset tila-
sivat enenevästi vain alueen valtalehteä 
kotiinsa. Lisäksi valtio leikkasi rajulla 
kädellä lehdistötukea. Sd-aluelehtien 
määrä laski ja niiden ilmestymiskertoja 
supistettiin. Laman väistyttyä oli käy-
nyt selväksi, ettei sd-lehdistö haastaisi 
enää valtalehtiä. Muiden puolueiden 
aluelehdistö oli kuihtunut jo aiemmin 
olemattomiin.

Poliittisen elämän ja media-alan 
murros ilmeni päätöksessä, joka muutti 
valtion lehdistötuen puolueille jaetta-
vaksi viestintätueksi vuoden 2008 alus-
ta lukien. Myös SDP:ssä ohjattiin osa 
puolueen saamasta tuesta verkkovies-
tintään. Vuoden 2012 alussa maakunta-
lehtien viestintätuki loppui kokonaan. 
Vuoden 2015 keväällä sd-aluelehdis-
töstä olivat jäljellä porilainen Uusi Aika 
ja joensuulainen Pohjois-Karjala, kum-
pikin viikkolehtinä.
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Tämä kirja kertoo toivon mukaan suhteel-
lisen kattavasti sosialidemokraattisten alue-
lehtien ja koko lehtiryhmän ponnisteluista, 
joilla yritettiin turvata lehtien ilmestymi-
nen huolimatta niiden asemasta valtalehtien 
varjossa toimineina levikkialueidensa kak-
koslehtinä. Kirja yrittää myös vastata siihen 
kysymykseen, miksi sd-aluelehdistö hiipui 
1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa 
kaikista tukitoimista huolimatta.

Sd-lehdistön tarina on osin yhteinen, 
osin kunkin lehden omaa tarinaa. Jokaisen 
julkaisun mennyt jakautuu lisäksi siihen 
osaan, joka välittyy lehtien lukijoille ja sii-
hen, joka jää lehtitalojen sisälle hallintoon, 
toimituksiin ja muuhun tuotantoon.

Jaan tarinani sosialidemokraattisista 
aluelehdistä kolmeen osaan. Ensimmäisessä 
osassa kuvaan suomalaisen poliittisen kar-
tan, median, sd-lehdistön ja sitä palvellei-
den organisaatioiden kehitystä 1970-luvun 
taitteesta tähän päivään. Ilman tätä viiteke-

hystä lehtien toimintaedellytyksiä ja ratkai-
suja ei voi ymmärtää.

Toisessa osassa kuvaan aluelehtien vai-
heita lehti lehdeltä. Yksittäisten työväen-
lehtien tarinat täsmentävät ja rikastuttavat 
kuvaa sd-aluelehdistä kokonaisuutena. Mel-
ko lyhyesti käyn kolmannessa osassa läpi 
vielä toimitusten ja sd-toimittajien arkea. 
Se erosi näet siitä, mitä toimittajien arki 
keskimäärin suomalaisessa lehdistössä on 
ollut. Toimitusten arjen kautta uskon va-
laisevani myös lehtityön ja työväenliikkeen 
järjestöelämän sidosta. Se kertoo demari-
lehtimiesten roolista Suomen vaikuttavim-
massa poliittisessa liikkeessä 1900-luvun 
jälkipuolella.

• • •

Piirilehti, työväenlehti, painettu jäsenkirje, 
maakunnan Pravda, revarisanomat, t-lehti, 
demariläpykkä, palkansaajalehti – eri puo-

Kirjoittajalta

lilla Suomea ilmestyneillä sosialidemokraat-
tisilla sanomalehdillä on ollut puhujasta 
riippuen monia lempi- ja haukkumanimiä. 
Mielikuvat niitä kuten myös muita puolue-
lehtiä kohtaan ovat vaihdelleet pitkälti sen 
mukaan, millainen asenne kansalaisilla on 
ollut vasemmistolaista tai ylipäätään poliit-
tista toimintaa ja viestintää kohtaan.

Sosialidemokraattisia sanomalehtiä syn-
tyi yksi toisensa jälkeen työväenliikkeen 
alkuvuosista lähtien eri puolille Suomea. 
Esimerkkiä niille näytti ja innoitusta antoi 
vuonna 1895 perustettu Työmies. Parhaim-
millaan sd-lehdistöön kuului pitkälti tois-
takymmentä julkaisua. 2010-luvun puolivä-
lissä sd-lehdistöstä ei voi enää puhua, kun 
ryhmän lehtiä ilmestyy vain muutama.

Sosialidemokraattisten sanomalehtien 
taival on ollut tiivisti sidoksissa poliittisen 
ja ammatillisen työväenliikkeen vaiheisiin. 
Lehdet ovat kokeneet liikkeen nousut ja 
laskut, onnistumiset ja tappiot, ristiriidat ja 

eheyden ajat. Osaltaan lehdet ovat myös ol-
leet noita synnyttämässä.

Sd-aluelehdet palvelivat monia tehtäviä. 
Osaltaan ne jatkoivat ja muovasivat poliitti-
sen lehden pitkää perinnettä. Yhtä lailla ne 
tulee kytkeä vapaan ja moniarvoisen länsi-
maisen journalismin perinteeseen. Niiden 
varhaisten vuosikymmenten valistavuus oli 
osa ideologista koneistoa, joka tuki kansan 
sivistämistä ja sen organisointia demokrati-
an työkaluksi. Johtuen suomalaisesta, suh-
teellisen yhdenmukaisesta journalistisesta 
kulttuurista ja toimittaja-identiteetistä ja-
koivat työväenlehdet kuitenkin hiljalleen 
yhä selkeämmin muun viestinnän toiminta-
tavat ja periaatteet.

Työväenlehtien luonne ja sisältö muut-
tuivat palkansaajaväestön hyvinvoinnin 
kasvun myötä. Kun työväestön asema työ-
elämässä, politiikassa, kuluttamisessa ja 
kulttuurissa vahvistui ja palkansaajien elä-
mäntavan yhtenäisyys mureni, ei työväen-
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lehtikään voinut lähestyä lukijoitaan kuten 
alkuaikoina.

Sd-aluelehtien ensisijainen tehtävä oli 
toimia vaihtoehtona tai täydentäjänä por-
varilliselle viestinnälle. Ne olivat alueidensa 
työväenjärjestöjen lehtiä ja palvelivat näi-
den tarpeita. Vuosikymmenten myötä yhä 
tärkeämmäksi lehtien tehtäväksi tuli toimia 
alueiden ihmisten ja yhteisöjen tuntojen 
tulkkina ja tapahtumien kirjaajana. Yksin 
olemassaolollaan ne myös vaikuttivat alu-
eensa muun median toimintaan ja sisältöön.

Alueellisten demarilehtien sisältöön vai-
kutti suuresti se, ettei niiden tilaaja- ja luki-
jakunta ollut vain puolueväkeä. Enemmistö 
siitä oli sitoutumatonta palkansaajakuntaa 
varsinkin sen jälkeen, kun sak:lainen am-
mattiyhdistysliike alkoi jakaa jäsenilleen 
lehtietua työväenlehden tilaamiseen.

Sd-lehdistön taival on tärkeä osa suoma-
laisen joukkoviestinnän tarinaa. Kun tuo osa 
lehdistöä on käynyt miltei olemattomaksi, on 
korkea aika kysyä, millainen se lopulta oli ja 
miten se leiviskäänsä hoiti. Että sd-lehdistö 
ei kasvanut toisen maailmansodan jälkeen 
SDP:n johtavasta asemasta ja ay-liikkeen 
osoittamasta tuesta huolimatta levikillä ja 
vaikuttavuudella mitaten keskeiselle paikalle 
suomalaista sanomalehdistöä, pakottaa myös 
kysymään, miksi näin ei käynyt.

Osin työväenlehdistön alasajo kytkeytyy 
painetun viestinnän, printin murrokseen. 

Tämä on vahvistunut entisestään 2010-lu-
vun aikana verkkoviestinnän ja sosiaalisen 
median sekoitettua tyystin perinteiset me-
dian markkinat ja toiminnan.

Rajaan tarinani sd-lehdistöstä alueleh-
tiin 1960-luvun lopulta 2010-luvun al-
kuun. Ajallinen rajaus on sikäli perustel-
tu, että suomalainen yhteiskunta muuttui 
”valmiiksi” palkkatyön yhteiskunnaksi 
1960-luvun lopulla. Aikaan ajoittui va-
semmiston suosion nousu ja ay-liikkeen 
eheytyminen. Ne tarjosivat työväenlehdille 
mahdollisuuden menestyä. Aika antoi työ-
väenlehdille kaksi uutta tulijalkaa, valtion 
tuen puoluelehdistölle ja ay-liikkeen leh-
tietujärjestelmän. Tältä osin kysyä tulee, 
millainen merkitys uusilla välineillä oli 
sd-aluelehdille, miten uudet mahdollisuu-
det hyödynnettiin ja miksi ryhmän lehdet 
lopulta näivettyivät ponnisteluista ja tues-
ta huolimatta.

Kirjan tarinaan ei ole otettu mukaan 
Työmies-lehtenä aloittanutta, nykyisin 
Demokraatti-nimellä kulkevaa SDP:n 
pää-äänenkannattajaa. Tämä johtuu sii-
tä, että sen tehtävä, luonne, lukijakun-
ta ja moni muu seikka ovat poikenneet 
oleellisesti sd-aluelehdistä. Tämä ero tu-
lee selväksi pitkin tarinaa. En tarkastele 
myöskään suomenruotsalaisten sosialide-
mokraattien Arbetarbladet-lehteä. Myös 
se on poikennut valtakunnallisen luon-

teensa vuoksi niin paljon sd-aluelehdistä, ettei 
sen käsittely kirjassa ollut mielekästä.

Äänen tämä kirja antaa ennen muuta 
sd-lehtien tekijöille ja julkaisijoiden edustajille. 
Omat todistuksensa antavat myös muutamat 
sd-aluelehtiä lähellä olleet sosialidemokraat-
tiset poliitikot ja järjestöelämän ja viestinnän 
vaikuttajat. Heidän ajatustensa myötä kirjaa voi 
pitää eräänlaisena puheenvuorona suomalaisen 
sanomalehdistön ja laajemmin median viime 
vuosikymmenten kehitykseen ja tähän päivään.

Että sd-aluelehtien matkaa nimitän hivenen 
hirtehisesti arktiseksi taipaleeksi, on perus-
teensa. Vaellus arktisessa luonnossahan voi olla 
houkuttelevaa, kaunista ja palkitsevaa. Arktisen 
luonnon tarjoamat aineelliset eväät ovat kui-
tenkin perin rajalliset, ja olosuhteet taipaleel-
la ankarat. Myös työväenlehtien taipaleella on 
käynyt useamman kerran niin, että matkamies-
ten pääsy kappaleen matkaa eteenpäin on vaa-
tinut joukon karsimista, jotta kaikkien taival ei 
olisi päättynyt voimavarojen ehtyessä tyystin. 
Näin kävi, vaikka lehtitaloja tankattiin mat-
kalle tarinani alkuvaiheessa 1970-luvun alussa 
monin tavoin.

 
• • •

Olen tehnyt työtä sd-lehdistössä viidellä eri 
vuosikymmenellä. Olen kokenut itse toi-
mittajana kotkalaisen Eteenpäin-päivälehden 
lakkauttamisen 1980-luvun lopulla. Päätoi-

mittajana sammutin viimeisenä toimituksen 
valot Eteenpäin-viikkolehdessä yli 20 vuotta 
myöhemmin. Kummallakin kerralla tuli teh-
täväkseni kertoa noiden lehtien tarina niiden 
viimeiseksi jääneessä numerossa. Tuolloin en 
osannut arvata, että tekisin vielä yhden matkan 
sd-lehdistön ”lippulaivan” ja muiden sosiali-
demokraattisten aluelehtien hautakummuil-
le. Toimeksianto on ollut minulle mieluinen 
ja antoisa yksin siitä syystä, että olen voinut 
laajentaa työn aikana muiden avustamana nä-
kemystäni sosialidemokraattisen lehdistön 
merkityksestä.

Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat eri 
tavoin antaneet panoksensa tämän kirjan syn-
nylle. Erityisesti kiitoksen ansaitsevat Työväen 
Arkiston henkilöstö ja Tuomas Harpf luotta-
muksesta ja moninaisesta tuesta. Ilman haas-
tattelemiani kollegoita ja heidän kokemuksiaan 
ja ajatuksiaan kirja ei olisi valmistunut. Kiitok-
set myös Jukka Hakolle ja Kellastupa Oy:l-
le sujuvasta yhteistyöstä kirjan saattamisessa 
painoasuun. 

Käytössäni olleet Marjatta Pölläsen haas-
tattelut ovat helpottaneet työtäni suuresti. Kii-
tän myös Palkansaajasäätiötä ja muita tahoja, 
joiden taloudellinen panos on mahdollistanut 
kirjan synnyn.

Kotkassa kevään 2015 koitettua

Reijo Hämäläinen



Työväenlehdistö käy viimeisen taiston
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Yhden palstan otsikko Helsingin Sano-
mien kulttuurisivulla tammikuun 2. päivä 
vuonna 2012 kertoi, etteivät Eteenpäin ja 
Vapaus ilmestyneet enää. Muutaman kap-
paleen pituisessa jutussa täsmennettiin, että 
kotkalaisen Eteenpäin-lehden ja mikkeli-
läisen Vapauden ohella tiensä päähän olivat 
tulleet vuoden vaihduttua myös oululainen 
Pohjolan Työ ja lahtelainen Viikko-Häme.

Yksikin uutinen kertoi paljon kohteis-
taan. Lehden toimitukselta oli pätevä arvio, 
että perinteikkäiden sanomalehtien lopet-
taminen ansaitsi tulla noteeratuksi. Että 
asialle uhrattiin vain pieni uutinen, kertoi 
tapahtuneen olleen suomalaisessa media-
kentässä suhteellisen pieni asia semminkin, 
kun alaa koetteli moninainen rakennemuu-
tos lehtikauppoineen ja irtisanomisineen.

Uutisen sijoittamisella kulttuurisivuille 
oli niin ikään perustelunsa. Sosialidemo-
kraattisten aluelehtien karsinnalla ei ollut 
valtakunnallisesti laajoja poliittisia tai ta-

loudellisia vaikutuksia. Kyse oli pikemmin-
kin työväenkulttuuriin ja järjestöelämään 
vaikuttaneesta menetyksestä.

Neljän aluelehden alasajoa selitettiin uu-
tisessa sillä, että SDP:n puoluehallitus oli 
päättänyt keskittää valtion budjetista saa-
maansa viestintätuen puolueen pää-äänen-
kannattajalle ja muuhun, pääosin netissä 
tapahtuvaan viestintäänsä. Kun aluelehdil-
le ei rahaa riittänyt, olivat ne pakotettuja 
lopettamaan.

Hesarin uutinen ei kertonut kaikkea 
sd-viestinnän myllertämisestä. Se ei ker-
tonut, että Vapaus ja Viikko-Häme oli 
fuusioitu SDP:n pää-äänenkannattaja Uu-
tispäivä Demariin. Lopetettujen lehtien 
tilalle oli Demari perustanut aluetoimi-
tuksensa Etelä-Savoon ja Hämeeseen nos-
taakseen levikkiään.

Uutisessa ei kerrottu sitäkään, että 
sd-aluelehdistö ei lakannut tyystin vuoden 
2012 alussa. Toimintaansa jatkoivat vielä 

porilainen Uusi Aika ilmestymiskertojaan 
supistamalla, sekä kerran viikossa ilmesty-
neet joensuulainen Pohjois-Karjala ja jy-
väskyläläinen Keski-Suomen Viikko. Tämä 
oli mahdollista, kun SDP:n johto myönsi 
kolmelle alueelle yhä toimintatukea lehtien 
ilmestymisen turvaamiseksi. Summat oli-
vat kuitenkin enemmän kuin puolittuneet 
entisestä. Lehtien tuli löytää uusia pysy-
viä tukijoita lähinnä alueidensa vauraista 
työväenjärjestöistä.

Sd-lehdistön merkityksen hiipuminen ja 
radikaali alasajo herättää monia kysymyk-
siä siitäkin huolimatta, että suomalainen 
sanomalehdistö, printtimedia oli ajautunut 
kokonaisuudessaan vaikeuksiin 2010-lu-
vulle tultaessa. Ennen muuta kysyä pitää, 
eivätkö kaksi palkansaajien puoluelehtien 
tärkeää tukijalkaa, valtion lehdistötuki ja 
SAK:laisen ay-liikkeen jäsenilleen myöntä-
mä lehtietu olleet turvanneet lehdille riit-
täviä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä? 
Nuo 1970-luvun alussa synnytetyt järjes-
telmät antoivat näet työväenlehdille ikään 
kuin uuden alun ja kehittämisen eväät.

Suomalaista lehdistöhistoriaa tunteva 
lukee edellä kerrotusta Helsingin Sanomi-
en uutisesta, ettei aiempien vuosikymmen-
ten runsaslukuisesta sd-lehdistöltä ollut 
jäljellä 2010-luvun alussa paljoa. Koko va-
semmistolehdistön romahtaminen paljas-
tuu, kun huomaa, että SDP:stä vasemmal-
la oleva lehdistö oli puolestaan kuihtunut 
kutakuinkin olemattomiin. Näin oli käynyt 
siitä huolimatta, että vasemmiston puolu-
eita kannatti yhä joka neljäs suomalainen 
vaaleissa ja vasemmistolaiseksi itsensä koki 
tätäkin suurempi osa kansalaisista. Oli va-

semmiston puolueilla yhä myös mittavasti 
jäsenistöä, vaikkakin niiden jäsenkunta oli 
ikääntynyttä.

Edellä todettu laittaa pohtimaan, mikä 
vei lukijat ja voimat työväenlehdiltä. Vas-
tatakseen siihen on selvitettävä, mitä tehtä-
vää työväenlehdistö toimitti, millaisin voi-
min ja miten se leiviskäänsä hoiti ja mitä 
valintoja lehdistön sisällä tehtiin? Ymmär-
tääkseen tapahtunutta ei voi tuijottaa vain 
ratkaisuihin, joita SDP:ssä ja sen viestin-
nässä tehtiin 2010-luvulla. Pitää nähdä 
vuosikymmenten taakse.

Sosialidemokraattisen lehdistön elin-
kaaren kannalta kiinnostava ja ratkaise-
va ajanjakso alkoi 1970-luvun vaihteessa. 
Suomesta kehkeytyi teollistumisen ja pal-
velujen kasvun myötä ”valmis” palkkatyön 
yhteiskunta 1960-luvun aikana. Osin ra-
kennemuutoksen ja osin yleiseurooppalai-
sen vasemmistolaistumisen myötä työväen-
liike moninkertaisti voimaansa ja kasvatti 
kannatustaan.

Lähtökohdat työväenlehden nousulle 
eivät olleet kummoiset. Työväenlehti oli 
monin paikoin Suomessa miltei saattohoi-
dossa, kun sille tuli uusi tilaus.

Puoluelehdistö jakaa maata

Suomessa ilmestyi vuonna 1970 lähes 90 
vähintään kolmesti viikossa ilmestynyttä 
sanomalehteä. Niiden määrä oli vähenty-
nyt neljännesvuosisadan aikana lähes 30 
prosentilla. Puoluelehdistö oli 1970-lu-
vun alussa yhä voimissaan. Seitsemän 
kymmenestä sanomalehdestä oli puolue-
lehtiä, ja levikistä kaksi kolmasosaa oh-
jautui niihin.

Työväenlehti nousee kanveesista
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Suomalaiset työväenlehdet syn-
tyivät pääosin 1900-luvun alus-
sa, useat vuoden 1905 suurlakon 
nostattaman innostuksen vallassa 
ja sensuurista vapaamman ajan 
koitettua. Ne jatkoivat ja muova-
sivat osaltaan poliittisen lehdistön 
perinnettä. Sen alku ajoittui Suo-
messa 1800-luvun puoliväliin. Kes-
kisessä Euroopassa oli poliittista 
julistusta painettu lehdiksi muuta-
ma vuosisata kauemmin.

Työväki tunsi painetun sanan 
voiman. Viimeistään 1700-luvun 
lopulla oli ollut selvää, miten voi-
makas väline lehti oli. Sen avulla 
saatettiin synnyttää poliittisia liik-
keitä, levittää ajatuksia ja jakaa 
kokemuksia. Lehtien ympärille 
luotiin kuvitteellisia yhteisöjä. Ne 
toivat poliittista valtaa.

Poliittinen lehti ei vain jakanut 
tietoa ja välittänyt uutisia. Se ko-
kosi yhteen samalla tavalla ajatte-
levia. Se opetti liittämään lukijan 
omat kokemukset osaksi suurem-
paa maailmanselitystä. Poliittisen 
lehdistön journalismin ilme raken-
tui tähän.

Sanomalehdistön poliittisuu-
den kaudella ilmestyivät leh-
tiin monet yhä tutut juttutyypit. 
Näistä tärkein oli pääkirjoitus. Jo 
1700-luvulla alettiin julkaista ylei-

sönosastokirjoituksia, pakinoita, 
kritiikkejä, uutisia puhetilaisuuk-
sista ja selostuksia parlamentin 
istunnoista. Kotimaan uutisten 
hankkiminen kehittyi. Politiikkaa 
ymmärrettiin tehtävän paikallis-
ten ja kansallisten ongelmien ja 
kiistojen ympärillä.

Faktojen kertominen sai rinnal-
leen poliittisen tarkoituksenmu-
kaisuuden ja sitoutuneisuuden. 
Ero toimittajan ja poliitikon välillä 
oli usein epäselvä. Useat poliitikot 
olivat itse asiassa sivutoimenaan 
lehtimiehiä tai entisiä lehtimiehiä.

Lehdet sitoutuivat monis-
sa maissa omiin puolueisiinsa 
tai ryhmittymiinsä. Suomessa 
koko lehdistö vakiintui suoraan 
poliittiseksi lehdistöksi 1800-lu-
vun puolivälin jälkeen. Kytkentä 
puolueisiin ja liikkeisiin oli alusta 
lähtien olennainen osa lehtien 
merkitystä.

Porvarilliset voimat synnyttivät 
Suomessa 1800-luvulla ja seu-
raavan vuosisadan alussa uuden 
eliitin ja sen etujen mukaisen, no-
peasti kaupallistuneen lehdistön. 
Samalla ne synnyttivät myös itsel-
leen vastavoiman.

Työväenlehdistön nousu oli 
vahvaa. Se kytkeytyi työväenliik-
keen voimistumiseen. Työväen-

lehdistöstä voidaankin puhua vas-
ta sen jälkeen, kun työväestö oli 
alkanut julkaista itse omistamiaan 
lehtiä. Ennen mutta työväenlehtiä 
perustivat sosialidemokraattisen 
puolueen jäsenjärjestöt. Amma-
tillinen työväenliike oli maatalo-
usvaltaisessa Suomessa Länsi-Eu-
roopan maista poiketen paljon 
vaatimattomampi voimiltaan ja 
jäsenistöltään puoluejärjestöihin 
verrattuna. 

Suomalaisten työväenlehtien 
syntyyn kytkeytyi omien kirjapai-
nojen perustaminen. Useimmiten 
sitä saneli pakko. Lehtiä ei olisi 
saatu painetuksi muualla. Omien 
kirjapainojen perustaminen oli 
perusteltua myös siksi, että työ-
väenjärjestöillä riitti paljon pai-
nettavaa kirjoista kutsukortteihin. 
Myös henkinen itseriittoisuus ja 
yhteiskuntaluokkien välinen epä-
luottamus perustelivat omia kir-
japainojen ja sanomalehtien kus-
tannusyhtiöiden yhdistelmiä.

Suomalaisella työväenlehdis-
töllä oli esikuvanaan yhteiskun-
takriittisiä lehtiä, kuten Kölnissä 
ilmestynyt Rheinische Zeitung. 
Myös pohjoismaiden työväenleh-
tien esimerkkiä seurattiin.

Suomalaisten työväenlehtien 
keskeistä sisältöä olivat alusta pi-

täen poliittiset kannanotot ja alus-
tukset. Myös uutisointi ja ilmoit-
telu työväenliikkeen järjestöjen 
ja osuustoiminnan tapahtumista 
ja tilaisuuksista leimasi sisältöä. 
Niin ikään uutisia kunnallisista ta-
pahtumista, yhteiskunnallisista 
epäkohdista, työselkkauksista ja 
poliisin tiedottamista rikoksista 
julkaistiin alusta pitäen. Lehdet 
olivat eräänlainen sekoitus poliit-
tista lehteä ja uutislehteä.

Työväenlehtien kirjoittelua sen-
suroitiin kovin Venäjän vallan alla. 

Lehtien toimintaa myös haitattiin 
julkaisukielloilla ja toimittajien 
pidätyksillä. Punakaartien tappio 
vuoden 1918 kansalaissodassa 
merkitsi puolestaan lyhyempää 
tai pidempää katkosta työväen-
lehtien toiminnassa riippumatta 
siitä, millaisia näkökantoja ne oli-
vat tuoneet julki ennen selkkausta 
ja sen aikana. 

Suomalainen sanomalehdistö 
tavoitteli 1900-luvun alkupuolella 
yleisökseen koko väestöä hyvän 
lukutaidon ansiosta. Yksittäis-

ten lehtien tavoite oli vuosikym-
menten ajan kuitenkin tätä sup-
peampi. Lehdet olivat valtaosin 
ryhmäkantaisia.

Suomessa ilmestyi vuonna 1923 
yhteensä yli 110 suomenkielistä 
lehteä. Niistä 25 oli kokoomuksen, 
14 edistyspuolueen, 16 maalaislii-
ton, 12 sosialidemokraattien ja 7 
kommunistien lehtiä. Sitoutumat-
tomia suomenkielisiä lehtiä oli 
37. Ruotsinkielisiä lehtiä ilmestyi 
maan ruotsinkielisillä ja kaksikieli-
sillä seuduilla yli 20.

M e n n e e n  v a r j o  l a n ke a a  k a u k a a

Työväenlehdet olivat merkittäviä työllistäjiä paikkakunnillaan. Eteenpäin-lehden konttorissa työskentelivät vuonna 1928 Henny Halme 
(vas.), Aune Vesa, Uuno Heiskanen ja Helmi Salovaara.
Työväen Arkisto
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Lehdistön ryhmäkuntaisuut-
ta lisäsi se, että puoluelehdillä oli 
omat uutis- ja tietotoimistot. Näi-
den tuottama materiaali saattoi 
kattaa hyvinkin suuren osan leh-
den uutis- ja artikkelitarjonnas-
ta. Sd-lehdistön tietotoimistona 
palveli vuonna 1919 perustettu 
Työväen Sanomalehtien Tietotoi-
misto TST.

Sanomalehtien lukeminen ja 
siihen kannustaminen kytkeytyi-
vät Suomessa alusta pitäen sivis-
tyspyrkimyksiin. Sanomalehti ja 
valistunut kansalainen - työläinen 
tai maamies - kuuluivat yhteen. 
Lehtien lukeminen koettiin vält-
tämättömäksi, jos aikoi osallistua 
julkiseen elämään. Lehtiä onkin 
luettu runsaasti erityisesti pohjois-
maisissa demokratioissa.

Työväenlehtien yksi vähemmän 
tutkittu merkitys oli vuosikym-
menten ajan niiden toimitusten 
vaikutus työväenliikkeen ajatte-
luun paikkakunnillaan. Toimittajat 
olivat osa maaseutukaupunkien 
harvalukuista lukeneistoa. Heidän 
tehtäväkseen lankesi usein liik-
keen tavoitteiden asettaminen, 
ideoiden synnyttäminen ja yhteis-
kunnallisen keskustelen alustami-
nen ja ylläpitäminen.

”Meidän aivokapasiteetilla tätä 
kaupunkia on rakennettu”, kiteytti 
esimerkiksi Eteenpäin-lehden pit-
käaikainen toimittaja ja kulttuuri-

vaikuttaja Jorma Savikko lehden 
toimituksen vaikutusta Kotkan 
kaupungin kehitykseen.

Hajaannus vie lehtien voimaa

Tuloja toimintaansa lehtiyhtiöt 
saivat alusta pitäen myymällä 
palstatilaa ilmoittajille ja lehtiä 
lukijoille. Lukijansa lehdet saivat 
pääsääntöisesti hankkimalla leh-
delle määräajaksi tilaajia, jotka 
saivat lehdet koteihinsa. Sanoma-
lehtiin kytkettiin tiiviisti kirjapai-
not, joissa painettiin tilauksesta 
ns. ”siviilipuolella” myös muita 
lehtiä, kirjoja ja erilaisia pienem-
piä painotöitä.

Mainos- ja ilmoitustulot ovat ol-
leet suomalaisten sanomalehtien 
suurin tulolähde. Kun kaupalliset 
ilmoittajat suosivat sitoutumat-
tomia ja porvarillisesti suuntautu-
neita lehtiä, ne menestyivät va-
semmistolaisia lehtiä paremmin. 
Tämä johti ajan myötä siihen, että 
eri alueille syntyi levikkejään kas-
vattaneita valtalehtiä eli alueensa 
ykköslehtiä ja heikentyvien levik-
kiensä ja tilinpäätöstensä kanssa 
painiskelleita alueensa kakkos- ja 
kolmoslehtiä. Viimeksi mainituista 
valtaosa ajautui levikkikierteeseen, 
jossa laskuun lähtenyt levikki hei-
kensi tulopohjaa. Se heikensi tuo-
tetta, mikä laski jälleen levikkiä.

Kakkoslehden oli vaikea päästä 
asemastaan yksin siitä syystä, että 

kauppojen päivittäinen ilmoittelu 
keskittyi valtalehteen. Kansalaista 
kiinnosti sittenkin usein enemmän 
se, mitä kaupoissa oli tarjolla ja 
mihin hintaan kuin lehden pää-
kirjoituksessa ilmaistu poliittinen 
kanta.

Levikkikilpailun häviäjät olivat 
leimallisesti puoluelehtiä. Niitä ti-
lattiin usein valtalehden rinnalla. 
Levikkien keskittymisen myötä 
joutuivatkin monet sanomaleh-
distön alkutaipaleen lehdet lopet-
tamaan ilmestymisensä tai har-
ventamaan ilmestymistiheyttään 
vuosikymmenten mittaan.

Suomessa ilmestyi jatkosodan 
jälkeen (1946) 13 vähintään kol-
mesti viikossa painettua sosiali-
demokraattista lehteä. Puolueen 
pää-äänenkannattaja Suomen 
Sosialidemokraatti ilmestyi joka 
päivä. Kuudesti viikossa ilmes-
tyivät Hämeen Kansa (Hämeen-
linna), Kansan Lehti (Tampere), 
Kansan Työ (Lappeenranta), Poh-
janmaan Kansa (Vaasa), Pohjolan 
Työ (Oulu), Työn Voima (Jyväsky-
lä) ja Uusi Aika (Pori). Eteenpäin 
(Kotka), Kansan Voima (Joensuu), 
Vapaus (Mikkeli) ja Arbetarbla-
det (Helsinki) painettiin kolmesti 
viikossa ja Savon Kansa (Kuopio) 
neljästi.

Yli 30 vähintään kolmesti vii-
kossa ilmestynyttä suomalaista 
sanomalehteä lopetti ilmestymi-

sensä vuosina 1946–1969. Niistä 
joka kolmas oli vasemmistolainen. 
Myös kokoomuksen lehdistö su-
pistui määrällisesti. Osa siitä jatkoi 
toimintaansa sitoutumattomana. 
Lukuisat ykköslehden asemaan 
nousseet maalaisliitto-keskustan 
ja kokoomuksen lehdet julistau-
tuivat itse asiassa yksi toisensa pe-
rään sitoutumattomiksi 1980-lu-
vun lopulle tultaessa.

Sd-lehdistä tiensä loppuun tu-
livat kuopiolainen Savon Kansa 
(1918–1958), jyväskyläläinen Työn 
Voima (1919–1958) ja mikkeliläi-
nen Vapaus (1909–1963). Kuhun-
kin kaupunkiin synnytettiin sit-
temmin sd-viikkolehti ajatuksena 
jatkaa kerran jo kuopatun lehden 
perinnettä.

Moni vuonna 1946 ilmesty-
neistä sd-lehdistä oli joutunut su-

pistamaan ilmestymistiheyttään 
1960-luvun lopulle tultaessa. Vain 
kotkalainen Eteenpäin oli nosta-
nut ilmestymispäiviään 1950-lu-
vulla kolmesta kuuteen päivään 
viikossa.

Sd-lehtiä ilmestyi pääosin Ete-
lä-Suomen kaupungeissa, joissa 
puolueen kannatus ja järjestöelä-
mä oli vahvaa. Niiden yhteisle-
vikki ja lehtikohtaiset levikit eivät 
vastanneet kuitenkaan puolueen 
kannatusta.

Erityisen suurta hallaa sd-lehti-
en levikeille teki sosialidemokraat-
tisen liikkeen, myös urheilu- ja 
ammattiyhdistysliikkeeseen levin-
nyt hajaannus 1950-luvun lopulla 
ja 1960-luvun alussa. Se puolitti 
usean demarilehden levikin. Nii-
denkin, jotka olivat kilvoitelleen 
alueillaan ykköslehden asemasta 
tuota ennen miltei tasavahvasti 
porvarillisten kilpailijoiden kans-
sa. Hajaannuksessa moni SDP:n 
kannattaja ei halunnut leimautua 
kumpaankaan osapuoleen, eikä 
tilannut näin ollen demarilehteä. 
Ajan mittaan ”oman lehden” tilaa-
minen jäi, kun totuttiin tulemaan 
toimeen alueen valtalehdellä.

Eteenpäin-lehden 1980-luvun 
päätoimittaja Jukka Vehkasalo 
muistaa hyvin hajaannuksen ajan.

”Kun menin toimitusharjoitte-
lijaksi 1963, oli puolueriita erittäin 
avoin. Se heijastui toimitukseen. 

Maakuntien työväenlehdillä oli tarjota työväenliikkeen toimijoille mittavasti viestinnän 
välineitä liikkeen varhaisina vuosikymmeninä. Mikkeliläisen Vapaus-lehden kirjapainon 
latomossa apuna oli mm. Linotype-latomakone. Kuva on vuodelta 1924.
Työväen Arkisto
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Vähintään kolmesti viikossa ilmesty-
neitä sd-lehtiä oli 11. Niiden osuus sano-
malehtien määrästä oli 12 ja levikistä 5,5 
prosenttia. Sd-lehtien ilmoittama yhteinen 
painosmäärä oli yli 120 000. Sd-aluelehti-
en levikiksi jäi tästä noin 80 000.

Kansandemokraattisten lehtien vas-
taavat osuudet olivat 7,7 ja 4,3 prosenttia. 
Lisäksi tuolloin ilmestyi voimiltaan hiipu-
neen Työväen ja Pienviljelijäin Sosialide-
mokraattisen liiton eli TPSL:n lehti Päi-
vän Sanomat. Sen ilmoittama levikki oli  
24 000. Vasemmiston lehtien osuus sano-
malehdistön volyymista jäi alle kymme-
neen prosenttiin. 

Maan suurimmaksi puolueeksi vuosien 
1966 ja 1970 eduskuntavaaleissa kirineen 
SDP:n äänisaalis oli viisinkertainen sen 
lehdistön ilmoitettuun levikkiin nähden. 
Äänestäjiä puolueella oli vuoden 1970 vaa-
leissa lähes 595 000. Epäsuhta SDP:n kan-
natuksen ja sen lehdistön levikin välillä oli 
suurempi kuin millään muulla puolueella. 
Esimerkiksi keskustan ja kokoomuksen 
lehdistön levikit vastasivat aika lailla näi-
den puolueiden kannattajakunnan kokoa.

Sd-lehdistö oli 1970-luvun alussa puo-
luelehdistöstä kolmanneksi suurin. Keskus-
talla oli lehtiä neljätoista, ja niiden osuus 
sanomalehtien levikistä oli lähes 17 pro-
senttia. Kutakuinkin samaan osuuteen levi-
kistä ylsivät kokoomuksen lehdet, joita oli 
lukumääräisesti vain seitsemän. Ne olivat 
miltei poikkeuksetta alueensa ykköslehtiä.

Puoluelehtien tilaajien ja äänestäjien 
määriä vertailtaessa on hyvä huomata, että 
yhdessä kotitaloudessa asui useimmiten 
useampi saman puolueen kannattaja. Suo-

malaisten sanomalehtien 1970-luvun puo-
livälissä tekemän lukijatutkimuksen mu-
kaan sd-lehdillä laskettiinkin olleen noin 
660 000 lukijaa. Sd-lehtien yhteinen levik-
ki oli tuolloin vain noin 140 000. Siitä noin 
100 000 oli sd-aluelehtien osuutta.

Vasemmisto ottaa ohjat käsiinsä

Suomen ammatillinen ja poliittinen työvä-
enliike oli heikkouden tilassa 1960-luvun 
alussa. Sosialidemokraattinen liike oli ja-
kautunut kilpaileviin leireihin. Se vaikutti 
kaikkeen vasemmiston toimintaan osuus-
toimintaa lukuun ottamatta. Suurta hait-
taa jakautumisesta oli myös sd-lehtien le-
vikeille ja taloudelle, kuten on jo aiemmin 
todettu.

Vuosikymmenen jälkipuoli muutti pal-
joa Suomea ja samalla maan poliittisen 
suunnan. Suomi kaupungistui voimalli-
sesti. Väki muutti pohjoisesta etelään ja 
Ruotsiin. Väestö väheni monilla seuduilla 
ja kavensi niiden elinkeinoja. Kansakunta 
teollistui ja ryhtyi lisäämään julkisia palve-
luita kohoavan elintason myötä. Maatalo-
usmaasta tuli palkansaajien yhteiskunta.

SDP siirtyi Rafael Paasion johdolla ”pari 
piirua vasemmalle” päästäkseen ulkopoliit-
tisesta paitsiosta ja nostaakseen kannatus-
taan. Puolue houkutteli työläisten ohella 
myös 60-lukulaista radikaalia nuorisoa, 
uutta vasemmistoa. Vasemmistopuolueet 
saivat lopulta enemmistön eduskuntapai-
koista vuoden 1966 vaaleissa. Se mahdol-
listi työväenlähtöisen lainsäädännön ja 
talouspolitiikan.

Työmarkkinoilla alettiin solmia talous-
kasvua tuoneita kokonaisratkaisuja vuo-

Esimerkiksi Kotka-Karhulan 
alueelta oli kolme kansanedusta-
jaa, joista yksi oli TPSL:n kansan-
edustaja. Muisto Ilomäki, paras 
silloisista lehteen politiikasta ko-
lumneja kirjoittaneista, pöllytti 
nimenomaan TPSL:n touhuja jat-
kuvasti. Kommunistienkin hauk-
kuminen saattoi jäädä vähem-
mälle”, Vehkasalo mainitsee.

Vehkasalon ja monen muun 
noiden aikojen demaritoimitta-
jan mieleen on jäänyt erityisesti 
työväen urheiluliikkeen jakautu-
minen TUL:n ja TUK:n seuroiksi. 
Demarilehtien toimituksissa jou-
duttiin tasapainoilemaan niiden 
välillä kovin.

”Kansanedustaja Sulo Hostila 
Karhulasta oli TUK:n puheenjoh-
taja ja järjestö oli vahva Kotkan 
seudulla. Niiltä esimerkiksi kävi 
kerran 60-luvulla lähetystö esit-
tämässä Hokille (päätoimittaja 
Holger Salokangas), että lehti lo-
pettaisi TUL:n urheilukilpailujen 
tulosten julkaisemisen. SAK:n ja 
SAJ:n ristiriidat heijastuivat leh-
teen niin ikään”, Vehkasalo kuvaa.

Työväenlehtien 1960-luvun 
levikkitietoihin ei ole kovin luot-
tamista. Kun tilaajakunta oli käy-
nyt vähäiseksi, joutuivat lehdet 
ilmoituksia saadakseen kaunis-
telemaan tilaajamääriään. Esi-
merkiksi Pohjois-Karjala-lehteen 

vuonna 1967 toimittajaksi men-
nyt Sakari Tahvanainen muisteli, 
että lehden painosmääräksi ker-
rottiin tuolloin noin 8 000. Todel-
lisuudessa lehteä painettiin 2 500 
kappaletta.

Demarin toimitusjohtajak-
si 1970-luvun alussa tullut Erkki 
Vuorinen muisteli myöhemmin 
(2006), että lehden todellinen le-
vikki saatettiin valehdella yhtiön 
hallinnollekin.

”Ihan ensimmäisissä hallituk-
sen kokouksissa sanoin, että en 
tarkkaan tiennyt, mikä käsitys 
heillä oli lehden maksetusta le-
vikistä, mutta se on 23 777 kap-
paletta eikä 40 145 kuten levikin-
tarkastuksen papereissa lukee. 
Siitä tuli kauhea meteli”, Vuorinen 
kertoi.

Pohjanmaan Kansan toimitus-
johtaja Arvo Pohjanhovi oli puo-
lestaan kertonut Vuoriselle oman 
versionsa levikin periaatteista 
työväenlehdissä tämän edus-
tettua sittemmin Työväenleh-
distöä sd-aluelehtien hallitusten 
kokouksissa.

”Kun Pohjanmaan Kansassa 
olivat esillä levikkitulot ja tilaush-
inta, sanoin, että eihän tämä yh-
tälö pidä alkuunkaan paikkansa. 
Pohjanhovi lähetti minulle sitten 
kiukuspäissään kirjeen ja ilmoit-
ti, että he ”oberoivat” kolmella 

levikillä. Ensimmäinen levikki on 
se, joka on todellinen ja josta on 
maksettu, toinen on se, joka ker-
rotaan yhtiön hallitukselle ja kol-
mas se, jolla myydään ilmoituk-
sia”, Vuorinen muisteli.

Painosmäärän suurentelua 
harrastettiin laajemminkin sano-
malehdissä, kun ei ollut pakkoa 
todistaa levikkitietoa virallisella 
tarkastajalla. Sittemmin virallisia 
levikintarkastuksia alettiin teet-
tää säännöllisemmin ja ne myös 
tiukentuivat, kun valtion tukipo-
litiikka ja ilmoittajakuntakin tätä 
edellyttivät.

Porvarillisten aluelehtien levi-
killinen ylivalta maakunnissa oli 
kuitenkin ilmiselvä 1960-luvul-
la. Sitä vahvisti monilla seuduil-
la suuryritysten avokätinen tuki 
henkilöstölleen lehtien tilaami-
sessa. Moni metsä- ja metallite-
ollisuuden yritys antoi työnteki-
jöilleen alennusta porvarillisen 
lehden tilaamiseen tai maksoi 
t i lausmaksun työntekijänsä 
puolesta.

”Vielä 1980-luvun alussa esi-
merkiksi Ahlströmin työntekijät 
saivat vapaasti valita Turun Sano-
mat tai Satakunnan Kansan ilmai-
seksi”, porilaisen Uuden Ajan toi-
mitusjohtajana pitkän päivätyön 
tehnyt Reijo Nuikki on huomaut-
tanut (2006).
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sikymmenen lopulla. Niihin kytkettiin 
sosiaalisia uudistuksia, tulonsiirtoja hei-
kompiosaisille ja aiempaa tehokkaampaa 
työvoimapolitiikkaa. Myös osa porvareista 
alkoi kannattaa pohjoismaista hyvinvointi-
valtion ajatusta. Siitä tuli sosialidemokraat-
tien johdolla eri luokkia ja intressejä koon-
nut ”hegemonistinen projekti”.

Niin sanotun tulopolitiikan kauden 
mahdollisti SAK:laisen ay-liikkeen ehey-
tyminen ja sen jäsenmäärän kaksinker-
taistuminen lyhyessä ajassa. Vuonna 1973 
SAK:lla oli jo noin 800 000 jäsentä. Vuosi-
kymmenen lopulla ylittyi miljoona jäsenen 
raja.

Myöhemmin 1970-lukua on kutsuttu 
politiikan vuosikymmeneksi tai ylipoliti-
soituneeksi ajaksi. Vuosikymmenen sisäpo-
litiikka oli ainakin värikästä ja vaiheikasta, 
kun maata ehti hallita 13 eri hallitusta. Po-
liittinen keskustelu oli vilkasta ja valtatais-
telu kovaa. Työttömyyden ja inflaation tor-
junta ja ns. konsensuksen hakeminen maan 
keskeisen työmarkkinoiden ja talouden 
osapuolen kesken alkoi rauhoittaa tilannet-
ta vasta vuosikymmenen lopulla.

Ammatillinen työväenliike oli koonnut 
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen 
huomattavasti enemmän jäseniä kuin po-
liittinen työväenliike. 1970-luvun vaih-
teesta lukien työväenliikkeen voima lepäsi 
entistäkin vahvemmin ammatillisessa pal-
kansaajaliikkeen varassa. Tämä oli myös 
työväenlehdistön tiedossa.

Työväenliikkeen offensiivi ei sujunut il-
man kamppailua ja poliittisia ristiriitoja. 
Työpaikoilla koettiin mittavasti työtaiste-
luita. Osa niistä selittyi valtataistelusta, jota 

sosialidemokraatit ja kahteen leiriin jakau-
tuneet kommunistit kävivät varsinkin teol-
lisuuden työpaikoilla ja ammattiliitoissa. 
Jatkuvaa tyytymättömyyttä ja levottomuut-
ta työmarkkinoilla synnyttivät kuitenkin 
ennen muuta suhdanteiden heilahtelu, 
työttömyyden ja työvoimapulan vuorottelu, 
urakkapalkkauksen laaja käyttö työmailla 
sekä palkkojen ja hintojen kilpajuoksu.

Poliittiset asetelmat antoivat työväen-
lehdistölle uudenlaisen merkityksen ja 
haasteen. Poliittinen ja ammatillinen työ-
väenliike koki olleensa alakynnessä in-
formaatiosodassa lehdistön porvarillisen 
ylivallan vuoksi. Omia lehtiään työväen-
puolueet ja niiden ay-siipi kokivat tarvitse-
vansa entistä enemmän myös kilvoittelussa 
ay-liikkeen vallasta. Yksin informaation 
levittämiseen tarvittiin yhä enemmän voi-
mavaroja, kun asioiden ja tehtävien mää-
rä kasvoi, ja paljon uutta synnytettiin 
kaikkialla.

1960-lukulaisten mielipidelehtiensä 
mainostamiseksi kehittämä iskulause ”lu-
kekaa pieniä lehtiä, ajatelkaa suuria ajatuk-
sia” istui hyvin myös työväenlehtiin. 

Sd-lehdistöllä oli roolinsa sd-liikkeen 
eheyden vaalimisessa. Demareiden jär-
jestöelämään haluttiin iskostaa riitaisan 
1960-luvun jälkeen ehkä turhankin her-
kästi yksituumaisuutta. Pyrkimys heijastui 
epäilemättä myös sen lehdistöön jonkinlai-
sena sisäisen keskustelun näivettymisenä ja 
sisäisten ristiriitojen ja jännitteiden lakai-
semisena maton alle.

Poliittinen kirjoittelu puoluelehdissä 
noudatteli 1960- ja 1970-luvuilla suo-
rasukaista sanankäyttöä. Tutkijoiden sisäl-

töanalyysien mukaan sanomalehtien kan-
nanotot eivät olleet järin itsenäisiä, eivätkä 
sd-lehdet poikenneet tässä juurikaan muis-
ta. Näkemykset luettiin usein poliitikkojen 
teksteistä. Ja kun verraten pienilevikkisten 
vasemmiston lehtien todettiin julkaisseen 
porvarillisia lehtiä enemmän avoimen 
ideologisia tekstejä, pidettiin myös tätä 
luonnollisena. Niiden suurempi sitoutu-
neisuus ja poliittisuus kuvasti vain ”välttä-
mättömyyttä pitää puolensa ylivoimaista 
vastapropagandaa vastaan”, kuten viestin-
nän tutkija ja toimittajien kouluttaja Pertti 
Hemánus asian ilmaisi (1975).

Vaade puolustaa liikkeen poliittista lin-
jaa ja näkemystä synnytti keskustelua työ-
väenlehtien toimittajien sananvapaudesta. 
Teemalle demarilehtimiesten liitto omisti 
70-vuotisjulkaisunsakin (1977). Suhteel-

lisen synkästi tilannetta tulkit-
si esimerkiksi Arbetarbladetin 
päätoimittaja Yrsa Stenius. Hän 
kaipasi sd-lehtiin lisää avointa 
keskustelua.

”T-lehtien ensisijainen tehtä-
vä on ollut puolueen päivittäis-
ten poliittisten kannanottojen 
julkituominen ja puolustami-
nen, journalistiset näkökohdat 
ovat olleet toissijaisia, ja sa-
nanvapausproblematiikka on 
arkioloissa kuitattu toteamalla, 
että kun porvarit vetävät rajusti 
omaan suuntaansa vinoon, niin 
vedetään me roimasti omaan 
suuntaamme. Ja sitten nokka 
kiinni ja sukelletaan. Näistä 

asetelmista olemme käsittääkse-
ni hieman lähdössä liikkeelle journalisti-
sempaan suuntaan. Tämä koskee erityisesti 
maakuntalehtiä”, Stenius päätteli.

Työväen Sanomalehtien Tietotoimis-
tossa 1970-luvun puolivälissä työmarkki-
natoimittajana toiminut Jouko Hovi koki 
sd-aluelehtien toimintatavan toisin.

”Minulle jäi se käsitys, että meillä oli 
aika vaativia asiakkaita. Toki lehtien välil-
lä oli suuria eroja silloinkin. Sieltä halut-
tiin ennen muuta hyvää journalismia, hyvin 
juttuja. Olisiko se ollut (Rauno) Iivonen, 
joka myöhemmin UP:n osalta määritte-
li asian Leniniä mukaillen, että ei paljoa, 
mutta hyvää”, Hovi muistaa.

Ammatillisen ja poliittisen työväenliik-
keen vahvistuminen ja yhteiskunnan po-
litisoituminen vaati mittavaa järjestöllis-
tä mobilisaatiota. Nuori järjestöaktiivien 

SDP:n nousu pää-
ministeripuolueeksi 

1960-luvun puolivä-
lin jälkeen synnytti 

liikkeen tiedotuksessa 
jopa jonkinlaista uhoa. 

Turun Päivälehden  
oma mainos huokui 
vahvaa sitoutumista 
puolueeseen ja sen 

”oikeaan asiaan”.
Turun Päivälehden

 historiikki
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joukko hakeutui luottamustehtäviin, joissa 
tarvittiin monenlaista tietoa.

Työväenliikkeen kurssit ja opintokerhot 
olivat suosiossa. Tässä valistuksen henges-
sä koettiin myös työväen sanomalehdistön 
tukeminen ja käyttäminen tärkeäksi. Työ-
väenlehtien koettiin kertovan asiat vääris-
telemättä työväenluokan ja sen liikkeiden 
näkökulmasta. Niiden ajateltiin avaavan 
palstojaan niille asioille, joista porvarillinen 
lehdistö vaikeni.

Kymen sosialidemokraattisen piirin pii-
risihteerinä aloittanut (1980) Ossi Roi-
ninen muistuttaa, että työväenlehti oli 
1970- ja 1980-luvuilla miltei ainoa kanava 
tavoittaa työväenjärjestöjen jäsenet ja poli-
tiikasta kiinnostuneet kansalaiset.

”Kokous- ja koulutustoiminta oli hyvin 
vilkasta ja siihen osallistui mittavasti väkeä. 
Tapahtumia, iltamia ja juhlia järjestettiin 
tiheään. Järjestöpalstat täyttyivät. Ei ollut 
sähköposteja ja verkkopalveluja. Oma leh-
ti oli ylivertainen ja monessa asiassa ainut 
mahdollinen kanava välittää tietoa”, Roini-
nen kuvaa.

Tiedonvälityksen ”kaksivaihehypoteesia” 
mukaillen demarileirissä ja ay-liikkees-
sä ajateltiin, että tärkeintä viestinnässä oli 
tavoittaa eri paikkakuntien ja isojen työ-
paikkojen vaikuttajat. Heidän verkostojen-
sa kautta sana leviäisi laajemmalle. Tällöin 
ei ollut niin suurta merkitystä sillä, että 
sd-lehtien levikki ei yltänyt porvarillisten 
kilpailijoiden tasolle.

”Myöhemmin, kun demarilehtiä ei enää 
ollut alueilla entiseen tapaan tai lainkaan, 
vasta oivalsi tämän asian merkityksen. Jär-
jestön, myös puolueen voima ja toiminta 

lepää pitkälti sen varassa, miten omat ih-
miset tavoitetaan ja saadaan tätä kautta 
motivoitua”, Roininen korostaa.

Liike viestitti tavoitteistaan Roinisen 
mukana lehden kautta myös siten, että 
alueen työväenlehti avasi sivunsa muita 
viestimiä herkemmin demaripoliitikkojen 
puheille ja järjestöjen kannanotoille.

”Ministerit ja kansanedustajat saivat 
omassa lehdessä läpi puheenvuorojaan. 
Se edisti poliittisen liikkeen tavoitteita ja 
”valisti” lukijoita. Lehti myös nosti esiin 
demariväen aloitteita ja esityksiä alueelle 
tärkeistä hankkeista. Monet nyttemmin 
Kaakkois-Suomessa toteutetut tie-, sa-
tama- ja muut investoinnit ovat aikanaan 
täällä synnytettyjä vaatimuksia, joita on sit-
temmin julkisuudenkin kautta saatu toteu-
tettua milloin nopeammin, milloin takkui-
semmin”, Roininen muistuttaa.

SAK:laisen ay-liikkeen viestinnän stra-
tegioita tutkinut päätoimittaja Tuomo Lil-
ja arvioi, että työväenlehdistöllä oli tärkeä 
strateginen rooli ay-liikkeen viestinnässä 
1970- ja 1980-luvuilla.

”Tuolloin yleisin viestintäpoliittinen 
keskustelun aihe oli käsite nimeltä porva-
rillinen hegemonia. Taistelussa sitä vastaan 
ay-liikkeellä oli kolme välinettä. Olivat 
työväenlehdet, liikkeen oma viestintä ja 
kenttäorganisaatio ja Yleisradio. Ajateltiin, 
että ”oikeaa” informaatiota ja ”totuutta” saa-
daan parhaiten levitetyksi näiden kautta 
vastavoimana kaupalliselle hegemonial-
le. Se oli strategista ajattelua esimerkiksi 
SAK:n viestintävaliokunnassa ja enemmän 
ja vähemmän liitoissa. Vilpittömästi halut-
tiin tukea työväenlehtiä tästä näkökulmas-

ta ja markkinoida työväenlehtietua”, Lilja 
kuvaa.

Printin asema pysyy vahvana

Huolimatta homogeenisesta ja kansalli-
sesta yhtenäiskulttuurista eli Suomessa 
rinnakkain useita erilaisia viestintäkult-
tuureita. Porvarillinen ja työväen viestin-
tä- ja muu kulttuuri elivät omaa elämäänsä 
1800-luvun lopulta 1970-luvulle, vaikka 
instituutiot olivat sulautuneet hiljalleen 
osaksi yleiskulttuuria. Erot yhteisöllises-
sä kokemusmaailmassa elivät edelleen 
vahvoina.

”Työväki oli elänyt siinä maailmassa, 
että kuuluttiin Kyminlaakson osuusliikkee-
seen, vakuutukset otettiin Kansasta ja rahat 
olivat Työväen Säästöpankissa”, kuvailee 
Eteenpäin-lehden ex-päätoimittaja Jukka 
Vehkasalo 1970-luvulle periytynyttä kotka-
laista ilmapiiriä.

Suomalaiselle viestintäkulttuurille oli 
ominaista edustuksellisuus laidasta toiseen. 
Lehdissä esiintyivät pääasiassa kansalais-
ten edustajat ja valitut valtuutetut isomman 
ryhmän puolesta. Aktiivisten kansalaisten, 
olivat he puolueiden tai muiden kansalais-
järjestöjen jäseniä, roolina oli ennen muu-
ta evästää puolestapuhujiaan. Tämä päti 
myös työväenlehtiin, vaikka niiden taustalla 
oli demokratiaa ja tasa-arvoa korostanut 
kansanliike.

Sanomalehti oli suomalaisille television 
yleistymisen ja suosion kasvusta huolimat-
ta edelleen tärkein viestintäväline. Jorma 
Miettisen väitöskirja (1980) sanomalehtien 
lukemisesta kertoi, että Suomi oli vuoden 
1975 tietojen perusteella johtava pohjois-

maa sanomalehtien lukemisessa. Poliittises-
ta lehdistöstä olivat kuitenkin vain Keskus-
tapuolueen lehdet onnistuneet säilyttämään 
asemansa toisen maailmansodan jälkeen.

Suomalaiset lukivat 1970-luvun puoli-
välissä useimmiten useampaa sanomaleh-
teä. Puoluelehtien lukijat tilasivat ja lukivat 
yleensä myös sitoutumatonta lehteä. Eni-
ten lukijoita lehdissä kiinnostivat urheilu 
ja talouselämä. Havaittavissa oli myös eri-
laisia lukijaryhmiä ja eri välineiden käyttä-
mistä eri tehtäviin.

Entinen tv-toimittaja ja SDP:n kansan-
edustaja Antero Kekkonen arvioi, että pai-
netun sanan, printin asema oli viestinnässä 
ja julkisessa keskustelussa keskeinen vielä 
1970- ja 1980-luvuilla, vaikka kansalaiset 
viettivätkin paljon aikaa television ääressä.

”Kytken printin sellaiseen ihannemaa-
ilmaan, jota olen kuvannut kirjassani Kun 
vanhakin vallattiin. Olen kiteyttänyt sen 
siinä maailmaksi, jossa oli puoluelehdistö, 
oli riippumaton lehdistö ja julkisen sanan 
neuvosto hoitamassa itsesäätelyä ja oli vielä 
veronmaksajien lupamaksuilla ylläpidetty 
Yleisradio ääniradiona ja televisiona”, Kek-
konen kuvaa.

Printin asema oli Kekkosen mielestä 
keskeinen.

”Huomasin oltuani vähän aikaa tele-
visoissa töissä, kuinka ylpeä olin siitä, jos 
printti oli ottanut ohjelmistani pointteja 
esiin. Asioista tuli puheenaihe vasta sen 
jälkeen, kun se oli painettu mustaksi val-
koiselle. Eli minusta printin merkitys oli 
ja on yhä paljon suurempi kuin sitä suos-
tutaan monesti näkemään”, Kekkonen 
katsoo.
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Monissa kaupungeissa ilmestyi useampi 
sanomalehti. Tämä koettiin yleisesti ja alan 
ammattilaisten joukossa hyväksi asiaksi.

”Aamulehdessäkin katsottiin, että oli 
tärkeää, että oli kilpailua ja monipuolista 
viestintää ja samaa mieltä olivat toimittajat. 
Ajateltiin, että piti olla erilaisia näkemyk-
siä. Täällähän oli lisäksi Hämeen Yhteis-
työ ja myös kepulainen Keskisuomalainen 
levisi tänne. Mielipideilmastossa oli mo-
nenlaista säätä. Täällä käytiin debattia eri 
lehtien kesken reilussa hengessä”, Kansan 
Lehden ex-päätoimittaja Paavo Luokkala 
muistelee tilannetta Tampereella.

Demarilehdet olivat alueillaan pääsään-
töisesti suurempia vaikuttajia, mitä niiden 
tilaajakunnan koosta saattoi päätellä. Niis-
tä luettiin demarileirin kanta. Kun kyse oli 
usein seudun valtapuolueesta, sen sana pai-
noi ja kiinnosti.

”Kansan Lehti oli kokoaan suurempi 
vaikuttaja joka asiassa. Se näkyi siinäkin, 
mitä lehteä eniten lainattiin Helsingin Sa-
nomissa. Se oli Kansan Lehti”, Luokkala 
arvioi.

”Sd-lehdistö oli minusta aika merkit-
tävässä roolissa. Silloin otettiin vakavasti, 
mitä lehdissä kirjoitettiin. Se otettiin vähän 
liiankin vakavasti raudanlujana poliittise-
na kantana, jonka takana nähtiin enem-
mänkin papua”, kuvailee tilannetta yhä 
1980-luvulla Hämeen Kansan tuolloinen 
päätoimittaja Tuomas Harpf.

Järjestöperhe ruokkii omia lehtiä

Työväenlehdet eivät olleet merkityksellisiä 
vain vasemmiston puolueille ja ay-liikkeel-
le. Erityisen tärkeitä ne olivat työväenkult-

tuuria ja -arvoja edustaville järjestöille ja 
taloudelliselle toiminnalle, työväenliikkeen 
järjestöperheelle.

TUL:n tiedotustehtävissä 1970-luvun 
loppupuolella toiminut Heikki Piskonen 
piti työväenlehtiä työväen urheiluliikkeelle 
ensiarvoisen tärkeänä mediana.

”Vielä 1970-luvulla oli selvästi nähtä-
vissä se, että porvarillisissa lehdissä Työ-
väen Urheiluliitto ja sen urheilijat eivät 
saaneet juurikaan julkisuutta. Oli hirveän 
hankalaa päästä paikallisesti läpi muussa 
viestinnässä. Työväenlehdet olivat se ka-
nava, jota kautta liikettä saatiin näkyviin. 
Silloin tehtiin hyvinkin tiivistä yhteis-
työtä paikallisten työväenlehtien kanssa. 
Esimerkiksi vuoden 1979 liittojuhlien 
järjestelyjen aikana työväenlehdet olivat 
valmisteluissa hyvin mukana”, Piskonen 
muistelee.

Piskosen puheet vahvistaa viitisen vuot-
ta TUL:n piirin palkollisena 1970-luvulla 
toiminut Ossi Roininen. Hänen mukaansa 
TUL:n urheilija saattoi olla lajissaan hyvä-
kin saamatta palstatilaa porvarilehdissä. 

Vakuutusyhtiö Kansan tiedotustehtäviin 
1970-luvun puolivälissä pestattu, kym-
menisen vuotta tehtävässä viihtynyt Vil-
le-Veikko Valjus pitää työväenlehtien mer-
kitystä yhtiön markkinoinnille keskeisenä.

”Meillä alkoi silloin ”Keskitä vakuutuk-
sesi Kansaan” -kampanja. Me pohjustim-
me pari vuotta sitä. Siinähän ensimmäisen 
kerran Suomen vakuutushistoriassa joku 
yhtiö pyrki ryöstämään muista yhtiöistä 
vakuutuksia. Se oli hyvin poliittista. Va-
kuutusasiamiehetkin otettiin poliittisin pe-
rustein”, Valjus kertoo.

Tärkein osa pohjustusta olivat vierailut 
kaikkien työväenlehtien toimituksiin.

”Se oli halpaa suhdetoimintaa, kun yö-
vyimme suurin piirtein halvimmassa ho-
tellissa ja ryyppäsimme yhden illan toimit-
tajien kanssa. Kerroin niissä tietyn kaavan 
mukaan aikeistamme. Työväenlehdet suh-
tautuivat myönteisesti kampanjaamme. Yl-
lättävän jähmeää oli sen sijaan ay-liikkeen 
väki. Noin 100 000 vakuutusta sitten siirtyi 
Kansaan, mutta ei siitä kannattavaa kam-
panjaa tullut”, Valjus muistaa.

Työväenliikkeen yhteisöjen ja laitosten 
ryhmä toimi tuolloin yleensäkin varsin 
yhtenäisesti.

”Olimme esimerkiksi joissakin TUL:n 
paineissa vahvasti mukana muiden työ-

väenliikkeen yritysten kanssa. Ja TUL:n 
liittojuhliin annoimme merkittävästi tu-
kea. Siellä ja täällä alettiin sitten suhtautua 
siihen tukemiseen niin, että se tuli kuin 
Manulle illallinen. Tultiin vähän ylimieli-
sestikin kysymään, että paljonko laitatte”, 
Valjus kuvaa.

Kasvuunsa työväenlehtiä tarvitsi myös 
vuoden 1971 alussa viidestä alueellisesta 
pankista Suomen Työväen Säästöpankiksi 
yhdistynyt rahoituslaitos. Sen tavoite oli 
pankkiverkoston nopea levittäytyminen 
alueille, joissa ennestään ei ollut työväen 
pankkitoimintaa. STS:n onnistuikin syn-
nyttää yli 40 uutta konttoria kymmenessä 
vuodessa. Se tapahtui pankin pääjohtaja Il-
mari Lavonsalon mukaan ”työväen innok-

Työväenliike imi 
riveihinsä 1970-luvulla 
nuorta väkeä. Hämeen 

Kansa seurasi  
demarinuorten 

koululaistapahtumaa 
Hämeenlinnassa  

tammikuussa 1977.
Työväen Arkisto
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kaiden etujoukkojen ansiosta”. Selvää oli, 
että tuossa joukossa häärivät yhtenä kes-
keisenä voimana työväenlehdet. 

STS:n piirijohtajan tehtävästä Eteen-
päin Oy:n toimitusjohtajaksi löydetyn 
Antero Anttilan (k. 12.11.2014) mukaan 
työväenlehtiä pidettiin tärkeinä mark-
kinoinnin välineinä palkansaajaliikkeen 
liiketoiminnalle.

”Pankissa elettiin kehittymisen ja kas-
vun aikaa 1970-luvulla. Totta kai demari-
lehdillä oli tärkeä roolinsa asiakaskunnan 
kasvattamisessa. Mitä kattavammin lehti 
tavoitti alueen palkansaajat, sen parempi”, 
Anttila muisteli joitakin kuukausia ennen 
kuolemaansa.

Suomen suurimman rakennusalan toi-
mijan, rakennusliike Hakan tiedotuspääl-
likkönä vuodesta 1972 toiminut Pekka 
Kivioja piti työväenlehdistöä merkittävä-
nä välineenä yhtiön viestinnälle yksin siitä 
syystä, että se oli kanava tavoittaa kunta-
päättäjiä yhtiön palveluista ja aikeista.

”Pääkaupunkiseudulla oli Demari pää-
kontakti ja sieltä tunsin useita toimittajia. 
Demarissahan oli silloin oikein asuntotoi-
mittaja, jona hääri Reino Forsberg. Samoin 
Kansan Uutisiin olin yhteydessä. Kun 
Haka laajeni valtakunnalliseksi, oltiin ensi-
sijaisesti yhteydessä maakuntien ykkösleh-
tiin. Mutta otimme aina huomioon myös 
työväenlehdet. Niitä ei koskaan unohdettu. 
Silloisen TST:n kanssa olimme niin ikään 
jatkuvasti yhteydessä”, Kivioja kertoo.

Moni työväenlehden toimittaja toi toi-
mituksiin mukanaan kokemuksensa ja 
yhteytensä jostakin työväenliikkeen toi-
minnasta oli se sitten elettyä elämää nuo-

risotoiminnasta tai kulttuuririennoista tai 
aiempi pesti työväen poliittisen, ammatil-
lisen tai taloudellisen toiminnan organi-
saatiossa. Esimerkiksi TSL:n opintosihtee-
rin työstä Pohjolan Työn päätoimittajaksi 
1980-luvulla siirtynyt Antti Vuorenrinne 
uskoo, että hänen taustansa näkyi jollakin 
tapaa lehden sivuilta.

”Yritin saada sinne lisää jotakin sellaista, 
mitä lehdessä ei ollut aiemmin ollut. Aina-
kin hiukan lisää sivistyshenkeä, kun tulin 
siltä puolelta”, Vuorenrinne muistelee.

Kiintoisana seikkana työväenliikkeen 
yritys- ja järjestötoiminnan ex-tiedotta-
jat pitävät siitä, että työväenlehtien kasvu 
ajoittui samoihin 1970- ja 1980-lukujen 
vuosiin, jolloin myös palkansaajien synnyt-
tämällä yritystoiminnalla meni hyvin tai 
kohtalaisesti. Vuorovaikutus ja kohtalon-
yhteys työväenliikkeen eri sektoreiden vä-
lillä oli ilmeinen.

Sd-lehtiä tuetaan yhä enemmän

Työväenliikkeen voimistumisesta ei ollut 
herunut kuin murusia työväen lehtitalojen 
seinien sisäpuolelle 1970-luvun taitteeseen 
tultaessa. Lehdille asetettuihin toiveisiin 
ja vaatimuksiin nähden niiden voimavarat 
tuntuivat heiveröisiltä.

Sd-lehdissä elettiin kovia aikoja. Tampe-
relainen Kansa Lehti, porilainen Uusi Aika 
ja Turun Päivälehti supistivat ilmestymis-
kertojaan vuonna 1969. Sama vuonna kol-
melle talousahdingosta kärsineelle lehdelle 
tehtiinkin ”Länsi-Suomi-suunnitelma” eli 
esitys yhteisestä kirjapainosta Forssaan. Se 
tuli kuitenkin hiljaisuudessa haudatuksi 
seuraavana vuonna, ehkäpä yksin siksi, että 

Demarilehdet nostivat 
profiiliaan korostamalla 

yhteistä voimaana 
1970-luvun t-lehti-

kampanjoissa. Mainos 
on vuodelta 1977.

Reijo Hämäläisen 
yksityisarkisto
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yhtiön osakekannasta peräti 80 prosenttia 
oli kaavailtu SDP:n omistusosuudeksi.

Ilmestymiskertojen supistajille teki seu-
raa vuosikymmenen vaihteessa lappeenran-
talainen Saimaan Sanomat (ent. Kansan 
Työ). Hämeen Kansa muuttui kolmipäi-
väiseksi muutama vuosi myöhemmin. Päi-
vittäin ilmestynyt SDP:n pää-äänenkan-
nattaja Suomen Sosialidemokraatti joutui 
säästökuurille. Se alkoi ilmestyä viidesti 
viikossa vuonna 1972.

”Siellä ei ollut mitään budjettia, ei mi-
tään kunnon kustannuslaskentaa, ei kun-
non organisaatiota. Kaikki ne rakensin ja 
siinä oli suurena apuna se, että olin seuran-
nut Helsingin Sanomissa sitä hommaa”, 
maan suurimman lehtiyhtiön palkkalis-
toilta Demarin toimitusjohtajaksi vuonna 
1971 noukittu Erkki Vuorinen muisteli.

Sd-lehtien tappiot tuplaantuivat edellis-
vuodesta vuonna 1970. Ne laskettiin lähes 
miljoonaksi markaksi yhteisestä, vajaan 22 
miljoonan markan liikevaihdosta. Yhden-
kään ryhmän lehtitalon tilinpäätös ei ollut 
plussalla.

Sosialidemokraattinen lehtiväki herät-
teli puoluettaan hätäänsä. Se asetti SDP:n 
puoluetoimiston kanssa toimikunnan tut-
kailemaan saneerausmalleja sd-viestinnän 
toiminnan turvaamiseksi. Yksi kaavailuis-
ta oli mainittu kolmen lehden kirjapaino. 
Suuret odotukset kohdistuivat ”kolmen 
suuren” eli SDP:n, Keskustapuolueen ja 
Kokoomuksen aloittamaan valmisteluun 
lehdistötuen aikaansaamiseksi.

Toivon pilkahduksia sd-lehdistössä oli 
vähän. Eteenpäin-lehden siirtyminen ul-
koasua huomattavasti kohentaneeseen off-

set-tekniikkaan ja Pohjolan Työn uuden 
toimitalon rakennushanke valoivat hieman 
uskoa tulevaan. ”Eteenpäin on ensimmäi-
nen sd-lehti, joka kykenee seuraamaan 
aikaansa”, kehuttiin sd-lehtiä koonneen, 
vuonna 1917 perustetun Työväenlehdistö 
ry:n toimintakertomuksessa.

SDP irrotti lehdilleen 750 000 mark-
kaa saamastaan puoluetuesta vuonna 1970. 
Seuraavana vuonna alkoi puoluelehdille 
virrata vihdoin valtion kuljetus- ja jakelu-
tukia. Niistä sd-lehtien osuus oli 1,7 mil-
joonaa markkaa. Pienempiä määrärahoja 
alettiin ohjata myös puolueiden tietotoi-
mistoille tekniseen kehittämiseen.

Lehtikuolemat ja levikkien keskitty-
minen alueiden valtalehdille olivat herät-
täneet 1960-luvun lopulla pohjoismaiset 
päättäjät toimiin sanomalehdistön moni-
puolisuuden turvaamiseksi. Suomi, Norja 
ja Ruotsi alkoivat jakaa yksi toisen perään 
valikoivaa lehdistötukea alueiden ns. kak-
koslehdille yleisen kuljetustuen rinnalla.

Tukijärjestelmä pelasti monia lehtiä 
kuolemalta. Norjassa ja Ruotsissa oli 15–
20 paikkakunnalla yhä 2000-luvun vaih-
teessa kahden tai useamman lehden kilpai-
lutilanne sen ansiosta. Suomessa tällaisia 
paikkakuntia oli vain harvoja valtalehtien 
levikkialueiden reunamilla. Niissäkin kil-
pailua kävivät sitoutumattomat valtalehdet 
keskenään.

Alueen valtalehden rinnalla tuotettujen 
kakkos- ja kolmoslehtien ilmestymistä ja 
niiden tukea perusteltiin pohjoismaissa sa-
nanvapauden ja viestinnän monipuolisuu-
den turvaamisella. Tukea perusteltiin myös 
lehtien lukemisen tason pitämisellä kor-

keana. Tutkimusten mukaan osa sanoma-
lehden lukijoista näet lopetti lehden luvun 
kokonaan oman lehden kuollessa. Leh-
distötuki sai näin kansalaisia tilaamaan ja 
lukemaan enemmän lehtiä, mitä niitä olisi 
tilattu ja luettu ilman tukijärjestelmää.

Sd-lehtien saama kuljetustuki kolmin-
kertaistui määrällisesti 1970-luvun mit-
taan. Sen päälle alettiin maksaa vuodesta 
1974 lähtien parlamentaarista lehdistötu-
kea. Sd-lehdet saivat lehdistötukea esimer-
kiksi vuonna 1978 yhteensä noin 12,6 mil-
joonaa markkaa.

Lehdistötuen markkamääräinen kasvu 
ei kerro koko totuutta lehdelle koitunees-
ta hyvästä. 1970-luvun nopea inflaatio ja 
graafisen alan kustannusten kohoaminen 
söivät suuren osan tuen kasvusta. Esimer-
kiksi jakelukustannukset kolminkertais-

tuivat vuosina 1973–1978 ja painotalo-
jen raaka-ainekustannukset nousivat 20 
prosentilla. On myös hyvä huomata, että 
sd-lehtien määrä ja niiden levikit nousivat 
vuosikymmenen mittaan. Yhtä lehtitaloa ja 
lehden yhtä numeroa kohti laskettu valtion 
tuki ei suinkaan noussut samassa suhteessa 
kuin tuen markkamääräinen arvo. Vuoden 
2014 rahan arvoon mukautettuna oli tuen 
kasvu 1970-luvulla kuitenkin selvää (Tau-
lukko 1).

Koko graafinen ala oli vuodesta toiseen 
maan heikoimmin kannattava teollisuu-
denala pitkin 1970-lukua. Kirjapainojen 
kova kilpailu heikensi yhtiöiden työllisyyt-
tä ja kannattavuutta, vaikka alueidensa val-
talehdissä ei hätää tunnettu. Esimerkiksi 
vuonna 1977 sd-lehtitalojen yhdessä syn-
nyttämää 3,3 miljoonan markan tappio-

Taulukko 1  • Sd-lehtien lehdistötuki  1970-luvulla

Vuosi Kuljetustuki (mmk) Parlam.tuki (mmk) Yht. (mmk) 2014 arvossa 

1970 0,75 * 0,75 1,08

1971 1,7 1,7 2,3

1972 1,9 1,9 2,37

1973 2,1 2,1 2,37

1974 2,6 1,4 4 3,85

1975 3,1 3,7 6,8 5,56

1976 4,3 4,9 9,2 6,58

1977 4,7 5,4 10,1 6,41

1978 5,9 6,7 12,6 7,44

1979 6,7 7,5 14,2 7,81

* SDP:n puoluetuestaan irrottama tuki
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ta selitettiin suurelta osin kirjapainojen 
heikolla työllisyydellä ja hintakilpailulla. 
Niiden yhteinen liikevaihto oli nous-
sut tuona vuonna jo noin 82 miljoonaan 
markkaan.

Valtion tuki puoluelehdille piti niitä 
pystyssä. Työväenlehdistö ry:n toiminta-
kertomukseen kirjattiin (1979), että ”ilman 
tätä tukea kaikki työväenlehdet olisivat 
olleet äärimmäisen suurissa vaikeuksissa”. 
Tuki antoi niille rahaa välttämättömiin in-
vestointeihin. Kilpailuasetelmaa maakun-
nissa se ei muuttanut. Alueiden valtalehdet 
pikemminkin vain vahvistivat asemaansa 
osin suuria levikkejä suosineen valtion kul-
jetustuen vuoksi.

Valtion lehdistötuen merkitys eri sd-leh-
dille poikkesi jonkun verran toisistaan. 
Aluelehdissä totuttiin siihen, että pää-ää-
nenkannattaja vei vuosittain ”leijonanosan” 
SDP:n lehdilleen saamasta määrärahasta. 
Ilmoitus- ja muita tuloja paremmin saa-
neille lehtitaloille tuen osuus liikevaihdosta 
oli luonnollisesti vähäisempi kuin heikom-
min kaupallisia tuloja koonneille yhtiöille.

Sd-aluelehdissä tulkittiin pää-ää-
nenkannattaja Demarin suosiminen ra-
hanjaossa usein niin, ettei aluelehtiä 
arvostettu puolueen johdossa ja puoluetoi-
mistossa. SDP:n tiedotussihteerin tehtä-
vissä 1970-luvulla toiminut Vesa Karvinen 
muistelee kuitenkin, ettei ainakaan hän täl-
laista arvostuksen puutetta havainnut.

”Yhteistyö oli tiivistä niihin aikoihin. 
Muistan itsekin tehneeni joitakin tait-
tosuunnitelmia, kun tehtiin johonkin tee-
maan sivuja. Lehdet niitä aika uskollisesti 
toteuttivat. Postia ja kirjeitä lähti paljon. 

En huomannut puoluetoimistossa min-
käänlaista vähättelyä omia lehtiä kohtaan. 
Niitä pidettiin tärkeinä, samoin päätoimit-
tajien palavereita ja matkoja. TST:n roo-
li oli tässä tietenkin keskeinen”, Karvinen 
muistelee.

Muu Suomi karsastaa helsinkiläisiä

Yksi lehdistötuen jakamisen seuraus oli se, 
että se toi pysyvän jännitteen ja eturistirii-
dan pää-äänenkannattaja Demarin ja alue-
lehtien välille tai ainakin vahvisti valmiina 
ollut jännitettä.

”Helsinkiläisillä oli jo 60-luvulla selvä 
suunnitelma siitä, että kaikki piirilehdet 
joutavat huut helvettiin ja Helsingin mes-
tarit tekevät sitten huipputuotteen, jossa 
alueet saavat omat sivunsa. Me olimme 
Kotkasta Ropan Piko (Pirkko), Tuomisen 
Risto ja minä Pajulahden urheiluopistol-
la 60-luvun lopulla tai 70-luvun alussa 
kokouksessa, jossa Työväenlehdistö ry:n 
Eino A. Vuokko ja Demarin Erkki Wiks-
ten saarnasivat tästä. Oikein fläppitaululla 
esiteltiin miten hyvä siitä tulee. Aika vai-
tonaisesti sakki sitä kuunteli. Oliko se Ris-
to vai kuka meistä, joka sitten uskalsi olla 
eri mieltä asiasta”, Jukka Vehkasalo kuvaa 
vastakkainasettelua.

Vehkasalo kuului joukkoon, jonka mie-
lestä SDP:n tiedottamisen tarpeisiin 
olisi riittänyt kerran viikossa ilmestyvä 
pää-äänenkannattaja.

”Minulle syntyi näkemys asiasta 60-lu-
vulla, kun olin SDP:n lehtimiesvaltuuskun-
nassa kymmenen päivän matkalla Saksassa. 
Silloin käytiin mm. Vorwärts-lehdessä, 
joka oli SPD:n pää-äänenkannattaja ja jo 

silloin viikkolehti. He eivät kokeneet tar-
vinneensa päivälehteä pää-äänenkannat-
tajana. Heistä Saksassa oli aluelehtiä, jois-
ta jotkut alueesta riippuen suhtautuivat 
myönteisemmin CDU:n ja toiset SPD:n 
toimintaan. Se riitti. Vorwärts oli jäsenis-
tölle leviävä aatteellinen väline. Ajattelin, 
että se olisi sopinut Suomeenkin hyvin 
malliksi”, Vehkasalo kertoo.

Aivan yksin hän ei mielestään ollut de-
marilehtimiesten joukossa.

”Oli meitä muutamia toisinajattelijoita. 
Esimerkiksi näissä TST:n Sivosen Laurin 
järjestämissä kokoontumisissa, jossa päätoi-
mittajat ja toimituspäälliköt kulkivat, saatet-
tiin iltahämärissä olla kovastikin sitä miel-
tä, että Demari oli lehmä, johon menivät 
kaikki maakuntienkin elinrahat. Massisen 
Aimo, niin kauan kun oli Turun Päiväleh-
dessä, oli hyvä keskustelukumppani. Joen-
suussa Tahvanaisen Sakari niin ikään osasi 
leukailla Helsingin suuntaan oikein hyvin. 
Oli myös niitä, jotka olivat kovin naimisissa 
Helsingin kanssa”, Vehkasalo muistaa.

Mahdollista ”vuoropuhelua” maakunnan 
lehtien ja Demarin edustajien välillä hait-
tasi ainakin se, ettei Helsingin miehiä juu-
rikaan yhteisissä riennoissa näkynyt.

”Demari osallistui niihin erittäin har-
voin. Niillä oli pari päätoimittajaa, mutta 
eivät ne koskaan joutaneet yhteisiin pala-
vereihin”, Vehkasalo muistaa.

Kansan Lehden Paavo Luokkala vah-
vistaa Vehkasalon näkemyksen pää-ää-
nenkannattajan ja aluelehtien välisestä 
jännitteestä.

”Kyllä sellaista henkeä oli, vaikka pää-
toimittajien kesken oli ihan toimivat vä-

lit. Minä tunsin jonkun verran Tanskan ja 
Norjan työväenlehdistöä, ja muistutin, että 
Tanskassa lopetettiin kaikki aluelehdet ja 
panokset satsattiin pää-äänenkannattajaan 
ja sitä sitten yritettiin pitää suurin uhrauk-
sin hengissä. Norjassa satsattiin aluelehtiin 
ja siellä on pohjoismaiden paras demari-
lehdistö. Norjan maantiede poikkeaa kyl-
lä muista ja silläkin oli osuutensa asiaan”, 
Luokkala vertaa.

Aluelehdissä myös epäiltiin, etteivät 
isotkaan panostukset Demariin tuoneet 
sd-lehdistölle lisää vaikuttavuutta.

”Demarissa olivat Arvo Salo ja Aimo 
Kairamo sellainen pari, että vaikka siellä ei 
olisi ollut muita toimittajia, se olisi vaikut-
tanut juuri sen verran, mitä lehti vaikutti. 
Niillähän oli sellainen työnjakokin, että 
Arvo hankki lehdelle ystäviä ja Ami vihol-
lisia”, Luokkala veistelee.

Maakunnissa varauduttiin sd-aluelehti-
en olemassaolon ja itsenäisyyden turvaami-
seen mm. niin, että yhtiöiden osake-enem-
mistö pyrittiin pitämään maakunnassa. 
Monen yhtiön velkaantuminen tiesi kui-
tenkin turvautumista Helsingissä olleisiin 
kassoihin. Tällöin myös yhtiöiden omis-
tusta keskittyi vuosien mittaan yhä enem-
män Helsinkiin. Esimerkiksi Uusi Aika- ja 
Eteenpäin-lehdissä omistus pyrittiin pitä-
mään hinnalla millä hyvänsä maakunnan 
väellä. Siinä myös onnistuttiin.

”Olin töissä Metalliliitossa vuodet 
1973–1976. Sinä aikana otettiin minuun-
kin yhteyttä, että Kotkassa on osakeanti ja 
minunkin olisi hyvä merkitä niin ja niin 
paljon osakkeita, että pysyy päätösval-
ta maakunnassa. Myöhemmin tuli toinen 
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osakeanti ja myös siihen neuvottiin osal-
listumaan. Pelko oli, että Helsingin salk-
kuherrat nappaavat enemmistön omistuk-
sesta ja pääsevät niskan päälle”, Vehkasalo 
kertoo.

Porilaisen Uuden Ajan päätoimittaja 
Jukka Vilponiemi arvioi, että yksi syy leh-
den säilymiseen yhä 2000-luvulla on ol-
lut omistuspohja ja pää-äänenkannattajan 
vierastaminen.

”Enemmistön Ajan Sana Oy:n osakkeis-
ta ovat aina omistaneet paikalliset järjestöt. 
Niissä on ollut tahto säilyttää oma lehti. 
Tämä on Demari-vastainen maakunta. Sa-
takuntaan ei paljoa pää-äänenkannattajaa 
ole koskaan tilattu”, Vilponiemi päättelee.

Sd-lehtien taloudellisen ahdingon taus-
talla oli alueellisten kakkoslehtien riesa, 
ilmoittelun vähäisyys. Ilmoitusten osuus 
sd-lehtien painopinta-alasta vaihteli 13–17 
prosenttiin, kun tavoitteeksi oli asetettu 
vähintään 20 prosenttia. Ilmoitustulojen 
osuus ei ollut lähellekään porvarillisia sa-
nomalehtiä Eteenpäin-lehteä lukuun ot-
tamatta tämän saavutettua Etelä-Kymen-
laaksossa ykköslehden aseman.

Sd-lehdille ilmoitustuloja toi kaupallis-
ten ilmoitusten ohella julkinen ilmoittelu. 
Vaikka valtion keskus- ja aluehallinnon 
ilmoittelu keskittyi tutkimukseni (1978) 
mukaan valtalehtiin, ilmoittelivat mo-
net kunnat ja kuntainliitot säännöllisesti 
sd-lehdissä. Tuo tulovirta vaihteli sd-leh-
tien välillä kovin. Esimerkiksi Valppaan 
ilmoituksista oli 40 prosenttia julkista il-
moittelua 1970-luvun puolivälissä. Eteen-
päin-lehdessä sen osuus oli vajaat 7 pro-
senttia lehden ilmoitustuloista.

Sosialidemokraattisten luottamushen-
kilöiden yksi tehtävä olikin huolehtia sii-
tä, että julkista ilmoittelua ohjautui myös 
”omiin lehtiin” kuntien ilmoituslehtipää-
töksiä tehtäessä. Onnistuminen tavoitteessa 
edellytti luonnollisesti sosialidemokraattien 
vahvaa asemaa kunnan tai kuntainliiton 
hallinnossa. Poliittisissa kilpailijoissa kun-
nallinen ilmoittelu puoluelehdissä halut-
tiin tulkita usein kunnalliseksi viestintä- tai 
puoluetueksi, vaikka ilmoittaja saikin siinä 
vastineeksi rahoilleen ostettua palstatilaa. 
Kaupunkien ja kuntien ilmoituslehdistä 
käytiinkin näiden valtuustoissa verisiä tais-
teluita vuosikymmenten ajan.

Julkisen ilmoittelun ohella sd-lehtiin 
ohjautui mainoksia ja ilmoituksia työvä-
en taloudellisesta toiminnasta. Edistys-
mielisen osuuskauppaliikkeen (E-liike) 
osuus eri sd-lehtien ilmoitustuloista vaih-
teli 10–22 prosentin välillä 1970-luvun 
puolivälissä. Ay-liikkeen ilmoittelu oli 
1-10 prosentin luokkaa. Myös työväen va-
kuutuslaitokset Kansa ja Turva, Suomen 
Työväen Säästöpankki ja ay-omisteinen 
Osuuspankki Yhteistuki ilmoittelivat työ-
väenlehdissä. Jonkin verran ne pakottivat 
myös kilpailijoitaan hakemaan näkyvyyttä 
työväenlehdissä.

Lehtisetelistä tulee  
väline markkinointiin

Vasemmiston sanomalehdet saivat valtion 
tuen ohella 1970-luvulla myös toisen tu-
kijalan. Sillä oli taloudellista merkitystä, 
mutta ennen muuta vahvaa apua levik-
kityössä. SAK:lainen ay-liike ryhmittyi 
näet tukemaan sosialidemokraattista ja 

Työväenlehti- 
kampanjoilla tavoi-
teltiin 1970-luvulla 

erityisesti teollisuuden 
työpaikkojen väkeä. 
Työväenmuseo Werstas
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kansandemokraattista lehdistöä lehtietu-
järjestelmällä ja työpaikkaorganisaatiol-
laan. T-lehti, kuten työväenlehti puheissa 
ja teksteissä iskevään asuun lyhennettiin, 
nostettiin ay-liikkeen taistelun tärkeäksi 
välineeksi.

Pohjan ay-liikkeen työlle työväenlehtien 
puolesta antoi eheytyneen SAK:n uusi pe-
riaateohjelma (1971). Siinä SAK piti ”vel-
vollisuutenaan kantaa vastuuta työväenleh-
distön levikistä vastapainona kaupalliselle 
ja porvarilliselle lehdistölle”. Käytännössä 
linjaus nosti työn t-lehtien hyväksi keskei-
selle sijalle SAK:n viestintäpolitiikassa ku-
ten sittemmin selonteossa (1981) arvioitiin.

Tuomo Lilja muistuttaa, että vasemmis-
topuolueiden lehdillä oli myös toinen, hy-
vin tärkeä funktio SAK:n liitoille.

”Elämä ammattiliitoissa oli hyvin puo-
luepoliittista. Vastakkainasettelu demari-
ryhmän ja vasemmisto- tai vähemmistö-
ryhmän – silloin puhuttiin kommunisteista 
ihan suoraan – oli niin jyrkkä, että se vai-
kutti kaikkeen. Poliittisen toiminnan osuus 
toimitsijan työssä oli vanhoina aikoina to-
della korkealla tasolla. Myös työväenlehdet 
olivat poliittisen valtataistelun välineitä. 
Ajateltiin, että ne pitävät poliittista raken-
nelmaa yllä”, Lilja muistuttaa.

Lähtölaukaus ay-liikkeen ja työväen-
lehtien tiiviimmälle yhteistyölle tapahtui 
toukokuussa 1970. SDP:n, ay-liikkeen ja 
sd-lehtien edustajat kokoontuivat tällöin 
Tyrväntöön. Kokouksessa syntyi ajatus 
koota SAK:n paikallisjärjestöt ja ammat-
tiosastot tukemaan t-lehtien levikkityötä. 

Hanketta edistämään oli määrä perustaa 
paikallisia levikkitoimikuntia. Ne tukisi-
vat lehtien levikkiosastoja, joilla oli apu-
naan lehtien asiamiehiä ympäri niiden 
levikkialuetta.

SAK:n edustajat allekirjoittivat t-leh-
tiyhteistyöstä asiakirjan saman vuoden 
joulukuussa. Järjestö sitoutui siinä ”kaikin 
käytettävissä olevin keinoin tukemaan työ-
väenlehtien levitystyötä ja tässä mielessä 
ylläpitämään lehtien myyntiverkostoa”. 
Asiakirja sai jatkokseen seuraavana kevää-
nä Siuntion levikkiseminaarin. Yhteistyön 
periaatteet käsiteltiin niin ikään SAK:n 
edustajakokouksessa ja ne hyväksytettiin 
myös Demokraattisten Kustantajien liitolla 
ja Kustannus Oy Päivän Sanomilla.

Ensimmäinen työväenlehtikampanja 
järjestettiin vuonna 1971. SAK:n työvä-
enlehtitoimikunnan nimeämää työväen-
lehtipäivää vietettiin ensi kertaa seuraa-
vana vuonna kevättalvella. Siitä tuli pitkä 
perinne.

Kouriintuntuvin tuki työväenlehdille 
oli ammattiliiton jäsenilleen tarjoama työ-
väenlehtiseteli. Sen suuruus oli aluksi 10 
markkaa. Sen saattoi käyttää nimettyjen 
työväenlehtien tilaamiseen. Lista tarkistet-
tiin vuosittain ja sitä täydennettiin uusilla 
aluelehdillä.

Lehtiseteleitä käytettiin sd-lehtien tilaa-
miseen vuonna 1973 yli 11 000. Määrä kol-
minkertaistui jo seuraavana vuonna. Tuosta 
kasvu jatkui reippaana. Vuoden 1978 aikana 
jo yli 100 000 lehtiseteliä ohjautui sd-leh-
tien tilaamiseen (taulukko 2). Sd-alue-
lehtien osuus potista oli neljä viidesosaa. 
Kansandemokraattiset lehdet onnistuivat 

saamaan hieman tätäkin enemmän seteleitä 
tilauksiin.

Lehtiseteli nosti sd-lehtien tilaustuotto-
ja selvästi. Esimerkiksi vuosina 1974–1975 
saattoivat monet sd-lehdet tuplata tilaus-
tuottonsa parantuneiden levikkien ja nos-
tettujen tilaushintojen ansiosta. Lukijatut-
kimuksen mukaan sd-lehtien tilaajista noin 
kymmenesosa sai lehtensä tuolloin ilmai-
seksi yhdistettyään yhteen lehtitilaukseen 
useampia perheenjäsenten saamia etusete-
leitä. Saman selvityksen mukaan sd-lehdillä 
oli noin 660 000 lukijaa.

Ensimmäisenä päätöksen lehtisetelin 
myöntämisestä teki Metalliliitto (1972). Sa-
mana vuonna vastaavasta jäsenedusta päätti 
viisi muuta SAK:n liittoa. 1970-luvun jäl-
kipuoliskolla seteleistä pääsivät nauttimaan 
22 SAK:laisen liiton jäsenet, kun liitto toi-
sensa jälkeen oli liittynyt mukaan järjestel-
mään. Ilman seteliä jäivät vain muutaman 
SAK:n liiton kuten Liikeliiton jäsenet. 
Lehtietuja myönsivät jäsenilleen liittojen 
ohella lisäksi kymmenet isot ja varakkaat 
ammattiosastot.

Työväenlehdille siunauksellisen lehtise-
teli- ja sittemmin lehtietujärjestelmän kek-
sijästä on liikkunut jälkikäteen erilaisia nä-
kemyksiä. Yksi idean isäksi ilmoittautunut 
on Jorma Cantell. Hän työskenteli 1970-lu-
vun alussa Metalliliitossa. Muistelmissaan 
hän katsoo, että ideaa on sittemmin laitet-
tu ”toisten piikkiin”. Heitä lienevät ainakin 
satakuntalaiset Matti Kuusio (sd.) ja Pent-
ti Koski (kd.), jotka ehdottivat Metallilii-
ton valtuustossa lehtisetelin käyttöönottoa. 
Mallia Suomeen oli haettu Tanskan, Itäval-
lan ja Ranskan ammattijärjestöistä.

Työväenlehtipäivän 
tilaisuudet vietiin 
usein työmaille 1970- 
ja 1980-luvuilla. 
Ilmeet vakavina omaa 
tilaisuuttaan pitivät 
Rautaruukin Raahen 
tehtaan työntekijät 
vuonna 1979.
Työväen Arkisto
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Kuului kunnia ay-liikkeen lehtituesta 
kenelle hyvänsä oli sen merkitys sd-lehdil-
le tuntuva. Niiden yhteinen levikki nousi 
vuona 1973–1978 yli 46 000 kappaleel-
la. Puolueen pää-äänenkannattaja Demari 
onnistui kasvattamaan levikkiään noin 4 
000 kappaleella. Lehtituesta hyötyivät näin 
ennen muuta sd-aluelehdet. Niiden yhtei-
nen levikki kasvoi noin 42 000 kappaleella 
(Taulukko 3).

Työväenlehtien osuus sanomalehtien yh-
teislevikistä nousi 1970-luvun puolivälissä 
noin 12 prosenttiin pitkälti ay-liikkeen leh-
tiedun ansiosta. Niiden yhteislevikiksi las-
kettiin noin 300 000 ja lukijoiden määräksi 
miljoonaa lukijaa. Huippunsa työväenlehti-
seteleiden määrä saavutti vuonna 1981. Täl-
löin seteleitä käytettiin 203 000 työväenleh-
tien tilaamiseen. Siitä määrä lähti hitaaseen 
laskuun aluksi ennen muuta SKDL:n lehti-
en alamäen seurauksena.

Sd-aluelehtien levikkityö rakentui 
1970-luvulta lähtien lähes yksinomaan leh-

tiseteleihin. Levikkejään paransivat noina 
vuosina myös muut sanomalehdet. Sd-leh-
tien levikin suhteellinen kasvu oli kuitenkin 
keskimääräistä suurempaa. Ilman lehtietua 
olisi niiden painosmäärä todennäköisesti 
pikemminkin laskenut kuin noussut.

Uudessa Ajassa toimittajan uraansa ra-
kentanut Ulla Turkki muistaa 1970-luvun 
kasvun ja kehittämisen aikana. Lehtisete-
li oli hyvä työväline erityisesti isoilla työ-
paikoilla toimineille luottamusmiehille ja 
ay-aktiiveille, jotka toimivat samalla sd-leh-
tien asiamiehinä.

”Meilläkin tilauskanta nousi ja ay-liik-
keessä toiminta oli aktiivisia. Siellä oli vil-
kasta asiamiestoimintaa ja se muutti myös 
lehden tilaamisen”, Turkki muistaa.

Ongelmaksi useille sd-lehdille jäi se, että 
tilaajista suuri joukko jätti uusimatta tilauk-
sen vuosittain. Kynnys tilata lehti oli mata-
la lehtiedun vuoksi. Sen seurauksena myös 
päätös luopua tilaamisesta oli usein helppo 
tehdä. Hävikkiä paikkaamaan jouduttiinkin 

ponnistelemaan koko ajan uusien tilaajien 
saamiseksi. Esimerkiksi vuonna 1975 las-
kettiin sd-lehtien tilaustuloista menneen 35 
prosenttia uusien tilausten hankintaan. Sii-
nä olivat lehtitalojen koulimat asiamiehet 
iso apu tilauskonttoreille, mutta järjestelmä 
myös maksoi aika lailla.

Sitoutumaton työläinen  
tilaa puoluelehteä

Eteenpäin Oy:n Antero Anttilan mukaan 
työväenlehtien lehtiedulla oli SDP:n ja 
ay-liikkeen toimintamuotoihin ja siteeseen 
isompi merkitys kuin vain taloudellinen 
järjestely ja tuki. Sd-lehtien rooli palkan-
saajalehtinä vahvistui.

”Työväenlehden ja puolueen symbioo-
sissa oli tärkeää kytkös ay-liikkeeseen. 
Ay-liikkeellä oli voimakas sidos t-lehtiin. 
T-lehdet olivat yhteinen juttu. Ay-liik-
keessä oli lehdillä puoluetta laveampi pinta 
toimia ja sen kanssa lehdet tekivät laajaa 
yhteistyötä. Sieltä tuli myös puolueeseen 
päin tietoa ja paineita. Se kuuluisa (SDP:n) 
vaalikonekin oli SAK:n organisaatiota”, 
Anttila arvioi.

SAK:n lehtietuun oikeutetuista palkan-
saajista jätti jatkuvasti suuri osa hyödyntä-
mättä etunsa kampanjoinnista huolimatta. 
Näin kävi joko siitä syystä, ettei jäsenen 
asuinalueella ilmestynyt työväenlehteä tai 
siksi, ettei lehti kyennyt houkuttelemaan 
jäseniä tilaajiksi edes ”ale-hinnalla”. On-
gelmana pysyivät myös sd-lehtien rajalliset 
voimavarat markkinointiin verrattuna por-
varillisten viestinten voimiin.

”SAK:n tuki tuli oikeastaan liian myö-
hään. Jos se olisi tullut 1950-luvulla, oli-

simme nyt ihan eri asemassa”, päätteli Uu-
den Ajan Reijo Nuikki 2000-luvun alussa.

Työväenlehdistöllä oli ay-liikkeelle 
1970- ja 1980-luvuilla useampia merki-
tyksiä, päättelee Metalliliiton Ahjo-lehteen 
1980-luvulla tullut Heikki Piskonen.

”Lehtiä oli tuolloin lukumääräisesti pal-
jon. Niillä oli kaksi puolta, sekä demarileh-
dillä että SKP:n/SKDL:n lehdillä. Lehdet 
ensiksikin seurasivat tiiviisti työmarkki-
noiden tapahtumia ja Metalliliittoa. Mitä 
Metalliliitto teki tai sanoi, se sai hyvin 
julkisuutta näissä lehdissä isona liittona ja 
keskeisenä vaikuttajana. Kaikki työväen-
lehdet tekivät sitten työpaikoilta juttuja ja 
paikalliset pääluottamusmiehet ja muut ak-
tiivit pääsivät lehtien sivuille, joissakin pa-
remmin, joissakin vähemmän. Lehdillähän 
oli keskenään erilaiset resurssit. Aika paljon 
se, miten aktiivisesti nuo lehdet seurasivat 
ay-liikkeen asioita, riippui myös siitä, miten 

Taulukko 2 • SAK:n l i ittojen myöntämät lehtisetelit  sd-lehdil le 
1970-luvulla

Vuosi Liittojen määrä Seteleiden määrä

1973 6 11936

1974 14 34360

1975 20 54340

1976 19 69033

1977 20 88481

1978 22 104865

1979 22 108000

Taulukko 3 • Sd-lehtien levikki 
1970-luvulla

Vuosi Levikki

1970 121700

1973 120000

1974 140000

1975 152000

1976 159000

1977 158700

1978 166000

1979 167434

1980 168831
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hyvät suhteet aktiiveilla oli lehtien toimi-
tuksiin”, Piskonen arvioi.

Merkityksensä t-lehdillä oli ay-liikkeen 
kummallekin poliittiselle leirille ammatti-
liittojen liittovaalien aikaan.

”Lähestyttäessä liittokokousvaaleja yh-
teistyö poliittisten ryhmien ja niiden leh-
distön välillä oli hyvin tiivistä. Tehtiin 
teemanumeroita, joita jaettiin työpaikoil-
la. Niissä esiteltiin ehdokkaita ja tavoittei-
ta. Siinä työssä t-lehdillä oli iso merkitys. 
Tämä alkoi sitten aikaa myöten hiipua yk-
sin taloudellisista syistä. Ja kun lehtiä alkoi 
kuolla pois, piti kehitellä muita tapoja mai-
nontaan. Mutta niillä seuduilla, joissa leh-
tiä oli ja on, niitä on käytetty 2000-luvulle 
asti”, Piskonen sanoo.

Ammattiliittojen viestinnässä pitkän 
päivätyön tehnyt, TEAM-liiton jäsenlehti 
Intiimiä tekevä Tuomo Lilja näki työväen-
lehdillä myös uutismerkitystä vuosikym-
menten ajan.

”Liitoissa ajateltiin, että työväenlehdet 
eri alueilla ovat kiinnostavia liittojen ih-
misille ja kertovat kyllä asioista, jos niille 
esitetään perusteltuja toivomuksia ja uutis-
vinkkejä joistakin tapahtumista ja työpaik-
kojen asioista, joilla on uutismerkitystä. 
On lisäksi muistettava, että jokainen am-
mattijärjestö joutuu kerran tai pari vuodes-
sa isojen asioiden kanssa tekemisiin. Tu-
lee kriittisiä edunvalvonnallisia tilanteita. 
Tällöin tarvitaan tahoja, joiden kanssa voi 
luottamuksellisesti pelata yhteen. Voi luot-
taa, että ne suunnilleen edustavat meidän 
näkökulmaa. Tässä oli palkansaajalehdil-
lä oma erityinen asemansa”, Tuomo Lilja 
lisää.

Alueellisten sd-lehtien toimituksille 
huomattavasti laajentuneet levikit merkit-
sivät sisällöllistä haastetta. Oli oletettavaa, 
että uusista tilaajista ja lukijoista valtaosa 
oli niitä SAK:n liittojen jäseniä, jotka ei-
vät olleet poliittisesti aktiivisia saati SDP:n 
jäseniä. Niinpä toimitusten piti osata tasa-
painoilla lukijakunnan mukaisesti puolue-
poliittisen ja muun aineiston välillä.

Kasvun hedelmät  
ohjataan kehittämiseen

Sd-lehtitalojen vahvistuneet levikit ja pa-
rantunut tuloskunto näkyivät monessa. 
Niiden ilmoitustulot kasvoivat ja ne pää-
sivät uudistamaan tekniikkaansa. Sd-vies-
tinnän kirjapainojen todettiinkin päässeen 
”nykyajan vaatimusten tasolle” vuoteen 
1977 tultaessa. Viimeinenkin lehdistä eli 
ruotsinkielinen Arbetarbladet (ent. Svens-
ka Demokraten) siirtyi offset-tekniikkaan 
vuonna 1979.

Vanhan tekniikan ohella työväen kirja- 
ja lehtipainoissa jätettiin hyvästejä myös 
vanhoille ja huonokuntoisille toimitaloil-
le. Esimerkiksi Demaria julkaisseen Paa-
sipainon uuden toimitalon rakennustyöt 
alkoivat Helsingissä vuonna 1976. Eteen-
päin-lehden toimitalon peruskiveä muu-
rattiin Kotkan Hovinsaarella vuotta myö-
hemmin. Moni muu sd-aluelehti sai uudet 
tilat seuraavalla vuosikymmenellä. Jaarlin 
kirjapainolle saatiin uusi toimitalo Turen-
kiin vuonna 1981. Tampereen Keskuspaino 
joutui odottamaan uutta toimitaloaan vuo-
teen 1983.

Kirjapainojen merkitys ja osuus sd-vies-
tinnässä oli suuri. Graafista teollisuut-

ta harjoitti vuonna 1979 kaikkiaan 11 
sd-taustaista yhtiötä. Niiden yhteinen 
myynti oli 62 miljoonaa markkaa. Tuona 
vuonna valmistui Oy Kirjapaino AB:lle 
uusi toimitalo Vaasaan. Samoin porilaisen 
Kehityksen uusi toimitalo laitettiin alul-
le. Paino- ja muiden koneiden ja laittei-
den hankintoja tehtiin paljon eri puolilla 
maata.

Aika yleisenä käsityksenä sd-viestinnässä 
esitettiin, että kirjapainojen tuloilla elätet-
tiin myös työväenlehtiä. Niin kirjapainojen 
kuin lehtienkin tilinpäätökset vaihtelivat 
luonnollisesti vuosittain ja yleisen suh-
dannekierron mukaan. Useamman lehden 
saamasta lehtituesta jouduttiin kuiten-
kin lohkaisemaan vastoin luuloja ajoittain 
melkoinen siivu ”siviilipainon” tappioiden 
paikkaamiseen.

”Monen lehtitalon kohtalon voi vetää 
yksi yhteen. Turun Päivälehteä ei olisi kos-
kaan tarvinnut tappaa, jos olisi lopettanut 
Lounais-Suomen Kirjapainon. Kun pidin 
siellä tiedotustilaisuutta, ne eivät tahto-
neet uskoa, vaan luulivat, että kirjapaino oli 
elättänyt lehteä. Lehdelle tarkoitettu tuki 
oli mennyt kirjapainolle ja kirjapaino oli 
puolestaan tukenut ilmaisjakelulehteä. Sen 
näki suoraan niistä papereista. Saimaan Sa-
nomat oli vastaavanlainen”, kuvaili kyseisiä 
lehtiä sittemmin saneeraamassa ollut An-
tero Anttila.

1970-lukua voi kutsua viestintäpolitii-
kan vuosikymmeneksi Suomessa. Vallalla 
olleen ajattelutavan mukaan journalismin 
tehtävänä oli tarjota kansalaisille tiedolli-
sia välineitä yhteiskunnan analysointiin ja 
vaikuttamiseen. Myös SDP:ssä kiinnostut-

tiin asiasta semminkin, kun lehtisetelit ja 
viestintätuki antoivat eväitä työväenlehtien 
uudelle nousulle. Oman lehdistön ahdinko 
ja rakenteen muutos pakottivat niin ikään 
terästämään näkemystä työväenlehden teh-
tävästä ja roolista.

SDP:n puoluetoimikunta piti ”t-leh-
distökokouksensa” maaliskuussa vuonna 
1973. Muistion mukaan puoluetoimikunta 
hyväksyi siinä lähtökohdikseen toimitus-
johtaja Erkki Vuorisen johtaman T-lehdis-
tön kehittämistoimikunnan näkemykset ja 
esitykset.

Kehittämistoimikunta arvioi, että sos.-
dem. lehdistön asema oli heikentynyt kaut-
ta linjan. Vain Eteenpäin hoiti enää ”kelvol-
lisesti sanomalehdelle kuuluvaa tehtävää”. 
Varmoja oltiin siitä, että ainoastaan alueen 
ns. ykköslehti saisi jatkossa vähittäiskaupan 
ilmoitukset. Lisäksi keskikokoisten kirja-
painojen ennakoitiin joutuvan vaikeuksiin. 
Oli siis ”tehtävä jotakin ja pian, sillä SDP 
tarvitsi lehtiään”.

Kehittämistoimikunta ja puoluetoi-
mikunta katsoivat, että sd-lehdistön ke-
hittämisen oli tapahduttava keskitetysti. 
Kirjapainojen ylläpitäminen ei saanut olla 
itsetarkoitus. Valtion tukea oli lisättävä ja 
sitä oli jaettava järkevästi. Toimikunta teki 
lisäksi joitakin varovaisia lehtikohtaisia esi-
tyksiä yhteistyöstä ja voimavarojen kohden-
tamisesta. Esitys voimien keskittämisestä 
johti Työväenlehdistö Oy:n perustamiseen 
vielä samana vuonna.

Sd-lehdiltä oli pyydetty lausuntoja ke-
hittämistyöstä. Kysymystä puolue- ja sa-
nomalehden roolien ristiriidasta tai jännit-
teestä pohdittiin esimerkiksi turkulaisten 
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lausunnossa sd-lehdille tyypilliseen tapaan 
rooleja yhdistävästi.

”Turun Päivälehti on perustettu levittä-
mään sosialidemokraattista aatetta. Irtau-
tuminen puolueleimaisuudesta on vastoin 
alkuperäistä tarkoitusta. Kuitenkaan puo-
lueleimaisuudella ei tarkoiteta raskaita teo-
reettisia sanatulvia lehden palstoilla, vaan 
modernia kansantajuista viestintää”, turku-
laiset muotoilivat.

Muistion esitykset sd-aluelehtien mer-
kityksestä itsenäisinä, voimakkaina yksik-
köinä vastasivat hyvin Turun Päivälehden 
hallinnon ”käsityskantaa”. Kannatusta sai 
niin Turusta kuin muiltakin alueilta esitys 
sd-lehtien kehittämisestä yhteisen kat-
to-organisaation johdolla.

SDP:n vuoden 1974 viestintäpoliittista 
ohjelmaa laadittiin hartaasti. Myös oman 
lehdistön roolia ja sisältöä hahmoteltiin 
aiempaa tarkemmin. Puolueen viestintäpo-
liittinen jaosto linjasi puolestaan jo syksyllä 
1973 muistiossaan, että ”sosialidemokraat-
tisen lehdistöpolitiikan mukaista on koros-
taa valikoivia, puoluelehdistöä ja pieniä sa-
nomalehtiä suosivia lehdistötukimuotoja”. 
Tämä toteutui sittemmin niin, että valikoi-
van tuen osuutta nostettiin lehdistötuesta 
päätettäessä.

Työväenlehdistö Oy:n toimitusjohtaja 
Kimmo Jokela arvioi raportissaan vuodelta 
1974, että menossa oli työväenlehtien levi-
kin kasvun ohella niiden ”kasvojen pesu”. 
Työväenlehti oli ollut Jokelan mukaan sii-
hen asti vaatimaton ilmeeltään.

”Työväenlehtien tekemiseen ollaan pa-
neutumassa uudella tavalla, ollaan luomas-
sa omailmeistä sanomalehteä, joka ei ole 

ykköslehden kilpailija, vaan etsii ja käsitte-
lee juttunsa toisella tavalla”, Jokela kuvaili.

Yksi osoitus linjasta oli Jokelan mukaan 
se, että jokaiseen sd-lehteen oli hankittu 
ay-toimittaja seuraamaan ammattiyhdis-
tyskentän tapahtumia. Nuo nimitykset 
lienee tulkittavissa ainakin osin lehtien 
”kiitokseksi” ay-liikkeen tuesta. Perusteli 
vakansseja varmasti myös työmarkkinapo-
litiikan nousu julkisuuden keskiöön.

Sd-lehdistön tavoitteeksi 1970-luvul-
le oli asetettu sd-lehtien määrän säilyt-
täminen vähintäänkin vuosikymmenen 
alun tasolla. Työväenlehdistö ry:n teh-
täväksi nostettiin mm. lehdille tarkoite-
tun yhteisen koulutuksen järjestäminen ja 
tuotekehittely.

SDP:n organisaatioon kuuluneessa TS-
T:ssä teetettiin muistio tilanteesta T-leh-
dissä syksyllä 1975. Sen mukaan lehtien 
toimittajien määrä vaihteli toimituksesta 
riippuen 4–20 toimittajaan. Suuri pula leh-
dissä oli erikoistoimittajista. Toimitusten 
”miesvahvuus” oli kaikkialla arvion mukaan 
minimissään. Mies-sanan käyttöä teks-
tissä perusteli paitsi toimittajista yleisesti 
käytetty sanomalehtimies-termi, myös se 
tosiasia, että sd-lehtien toimitukset olivat 
melko miesvaltaisia.

”Kokeneiden toimittajien vaihtuvuus 
on suurta. Päivärutiini on liian hallitsevaa. 
Toimittajien poliittinen tietoisuus ei ole 
riittävää”, yhteenvedossa kuvailtiin 70-lu-
kulaiseen henkeen.

Kutakuinkin yksituumainen oli sd-leh-
tien arvio siitä, että työväenlehden roo-
lia olisi pitänyt suunnitella tapahtunutta 
enemmän. Poikkeuksetta lehtien toimitus-

ten henki arvioitiin hyväksi. Lehdissä luo-
tettiin omiin voimiin. Ne olivat kehittyneet 
journalistisesti, ja useissa niistä oli melko 
äskettäin aloittanut nuori toimituksen joh-
to, kuvailtiin TST:n Matti Vimparin kir-
joittamassa raportissa.

”Yhteenvetona voidaan todeta, että 
T-lehdet ovat terhakkaalla tuulella mel-
kein poikkeuksetta. Selvästi toimituksel-
linen vire ja ote asioihin on parantunut”, 
muistiossa maalailtiin tilannetta ruusunpu-
naisin värein.

Tarjolle tahdotaan parempia lehtiä

Näkemyksiä sd-lehtien tilasta saattoi olla 
yhtä monia kuin oli liikkeessä toimijoita. 
Matti Vimparin mietteille milteipä vastak-
kainen oli esimerkiksi TST:n päätoimittaja 
Lauri Sivosen joulukuussa 1978 sisäiseen 
käyttöön kirjoittama arvio ”T-lehdistön 
haasteista”. Se ei lehtiä ja niiden teki-
jöitä silitellyt. Sen mukaan sd-lehdistön 
asemien säilyttäminen edellytti lehtien 
parantamista.

”Vain ani harvat lehdistämme ansaitse-
vat arvosanan hyvä tai tyydyttävä. Useim-
pien kohdalla pitää käyttää vallan muita 
laatusanoja”, Sivonen sivalteli.

Hänen mielestään sosialidemokraat-
tisen lehdistöpolitiikan virhe oli se, että 
lehtiä ei tarkasteltu tiedotusvälineinä, vaan 
taloudellisina yrityksinä. Se näkyi niiden 
olemuksessa.

”Puolueen intressi on, että lehdet ovat si-
sällöllisesti hyviä, paljon itsenäisempi kuin 
esim. kommunistien lehdet. Puolueella on 
oikeus odottaa, että lehdet ajavat puolueen 
asiaa ja puolueen etua. Yhtä selvää on, että 

puolue viime kädessä tulkitsee, mikä on 
puolueen etu”, Sivonen kirjoitti.

Myöhemmän lukijan tehtäväksi jää tul-
kita, viittasivatko lainauksen virkkeet puo-
lueen käskyvallasta kommunistiseen vai 
sosialidemokraattiseen liikkeeseen. Kun Si-
vosen pyrkimyksenä oli rohkaista sd-lehtiä 
itsenäisyyteen ja puolustaa tätä, lienee kir-
joituksen tulilinjalla ollut kommunistinen 
lehdistökäsitys.

Sivonen arvioi, etteivät useimmat sd-leh-
det olleet sanomalehtiä sanan varsinaisessa 
merkityksessä.

”Mutta ne eivät ole myöskään aikakaus-
lehtiä. Ne ovat jotain tältä väliltä, tietämät-
tä aina mitä. Niiden olisikin löydettävä roo-
linsa”, Sivonen opasti.

Kaksi keskeistä kysymystä sd-aluelehti-
en kehittämisessä koskivat lehtien suhdetta 
puolueeseen. Ensiksi piti valita, kehitet-
tiinkö lehteä SDP:n piirilehtenä vai uutis-
lehtenä. Tähän liittyi kysymys siitä, miten 
kriittisesti ja avoimesti lehti tarkasteli pals-
toillaan SDP:n ja sen edustajien linjauksia 
ja toimintaa. 

Eteenpäin-lehden toimituspäällikkönä ja 
päätoimittajana 1970-ja 1980-luvuilla työs-
kennelleen Jukka Vehkasalon muistikuvat 
noiden aikojen sd-lehdistä vastaavat aika 
lailla Sivosen kuvauksia.

”Kaikkia piirilehtiä tuli toimitukseem-
me ja niitä tuli iltaisin selailtua, jos työt 
sallivat. Niistä monet olivat niin kama-
lia tuotteita, että täytyi ihmetellä, miten 
ne niinkin pitkään sinnittelivät. Ne oli-
vat leimattuja monesti jonkun paikallisen 
toverin äänenkannattajiksi. Esimerkiksi 
Hämeen Kansa oli aivan hirveä. Kun ne 
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tekivät otsikon, ei siellä lukenut SDP tai 
sos.-dem. puolue vaan se oli puolueemme. 
Sitä tehtiin neuvostolehdistön mukaisilla 
otteilla”, Vehkasalo muistelee 1970-luvun 
sd-lehtiperhettä.

Pohjois-Karjalan ex-päätoimittaja Pek-
ka Kivioja arvioi, että sd-aluelehtien rooli 
nähtiin yhä 1980-luvun vaihteessa valtaosin 
ylhäältä alaspäin kulkevien viestien pravda-
maisena toistamisena.

”Yleensähän demarilehdet tämän teh-
tävän nöyrästi täyttivät lukuun ottamatta 
joitakin loistavia huutavan ääniä korvessa. 
Muuten se oli semmoista halleluja-mei-
ninkiä. Ei siellä omia kohtaan rohjettu 
kritiikkiä esittää, jos tarvetta oli”, Kivioja 
tulkitsee.

Ensin TST:n toimituksesta ja sittemmin 
Hämeen Kansan päätoimittajan paikal-
ta sd-aluelehtiä tarkkaillut Tuomas Harpf 
päättelee, että työväenliikkeen vahva osuus 
demarilehdistön sisällössä selittyi 1970- ja 
1980-luvuilla osin liikkeen elinvoimasta. 
Kokousten, tapahtumien ja kannanottojen 
määrästä ja liikkeen edustajien vahva edus-
tus julkisessa päätöksenteossa muovasi vä-
kisin sisältöjä.

”Oli ymmärrettävää, että lehdet olivat 
niin sosialidemokraattisia, vaikka niiden 
välillä oli tavattomasti aste-eroja. Esimer-
kiksi Turun Päivälehti oli jossakin vai-
heessa melko radikaali ja Pohjolan Työ 
kriittinen. Pohjanmaan Kansa oli puoles-
taan hyssyttelevämpi. Eteenpäin oli sitten 
ihan omassa kategoriassaan. Se oli lehdistä 
luonnollisesti kaikista avarakatseisin joh-
tuen yksin asemastaan levikkialueellaan”, 
Tuomas Harpf muistuttaa.

Kymen Demaripiirin toiminnanjoh-
tajana pitkän päivätyön tehnyt Ossi Roi-
ninen kiistää sellaisen näkemyksen, että 
sd-aluelehdet olisivat olleet SDP:n piirien 
käskytettävissä, vaikka hänelläkin oli hyvät 
yhteistyösuhteet 1980-luvun alkupuolella 
kahden piirin alueella toimineen alueleh-
den, Saimaan Sanomien ja Eteenpäin-leh-
den toimituksiin.

”Yhteistyö tiivistyi aina vaalien aikaan, 
kun puoluepiirin esivaali ja siinä ehdok-
kaiksi valitut tarvitsivat julkisuutta siinä 
missä piirin tavoitteetkin. Toimitukset ot-
tivat hyvin vastaan piirin toiveet, mutta ne 
tekivät ratkaisunsa itsenäisesti, kuten piti-
kin. Mitään juoksupoikia siellä ei oltu. Jos-
kus tietysti harmitti, kun lehdessä annettiin 
meidän mielestämme turhankin löyhäkä-
tisesti palstatilaa muiden puolueryhmien 
ihmisille. Siitä joskus virkani puolesta tai-
sin mainitakin. No, vastaus oli kutakuinkin 
se, että asia ei kuulunut meille”, Roininen 
naurahtaa muistoilleen.

Helsingin toimitus saa lisää asiakkaita

Sd-aluelehtien sisällöstä merkittävä osa 
oli niiden yhteisen uutistoimisto TST:n 
materiaalia. Suhtautuminen lehtiryhmän 
”Helsingin toimitukseen” vaihteli ja sen 
materiaalia myös käytettiin vaihtelevasti 
asiakaslehdissä. 

TST:n kartoitus tarjoamiensa juttujen 
käytöstä sd-lehdissä (1977) kertoi selkeästi, 
mihin sd-lehdet uutistoimistoaan tarvitsi-
vat. Yhtä lailla siitä saattoi lukea aihepiirit, 
joita lehdet palstoillaan käsittelivät. 

Parhaiten lehtien sivuille päätyivät  
TST:n annista henkilöjutut ja pakinat  

(41 %), uutiset työmarkkinaneuvotteluista 
(39 %) ja puoluepolitiikkaan liittyneet ju-
tut (30 %). Vähiten julkaistuja olivat julki-
lausumat ja kannanotot (19 %), kansainvä-
linen politiikka (17 %), sosiaalikysymykset 
(22 %) ja urheilu ja liikunta (21 %).

Lehdistä eniten TST:n juttuja käyttivät 
Pohjanmaan Kansa, Pohjolan Työ ja Turun 
Päivälehti. Vähiten niitä käyttivät Demari, 
Eteenpäin ja Hämeen Kansa. Ilmeistä oli, 
että tiheästi ilmestyneet, mutta niukimmin 
resursoidut toimitukset tarvitsivat keski-
määräistä enemmän TST:n tarinoita sivu-
jaan täyttämään. Harvemmin ilmestyneet 
ja miehitykseltään vahvemmat toimitukset 
olivat enemmän omavaraisia. Myös se vai-
kutti luonnollisesti asiaan, oliko lehdellä 
käytössään Suomen Tietotoimiston STT:n 
palvelu. Kaikilla sd-aluelehdillä sitä ei ollut.

TST:n tilastoista ei näy se, millä lailla eri 
lehdet hyödynsivät muuten uutistoimiston 
juttuja. Se vaihteli toimitusten välillä.

”Ne jutut pyrittiin ainakin osittain jal-
kauttamaan maakuntaan. Teimme omia 
juttuja siitä, mitä merkitystä eri asioilla oli 
Pohjanmaalla. Myös STT:n jutut yritettiin 
hyödyntää samalla tavalla”, Pohjanmaan 
Kansan aluetoimittaja Toive Tynjälä muis-
tuttaa. Samaa tehtiin vaihtelevasti myös 
muissa sd-aluelehdissä.

TST:n vuonna 1980 tekemä kysely 
sd-lehtien päätoimittajille kertoi, että mo-
nissa lehdissä ei toimittajien määrää lisätty 
lainkaan 1970-luvulla, vaikka lehtien si-
vumäärät olivat nousseet ja niiden talous 
oli kohentunut. Kysely kertoi myös isoista 
eroista toimituksen koossa suhteessa toi-
mitettuihin sivuihin.

Parhaiten resursoituja olivat Demari, 
Eteenpäin ja Pohjolan Työ. Pohjanmaan 
Kansassa, Saimaan Sanomissa, Turun Päi-
välehdessä ja Arbetarbladetissa tehtiin toi-
mittajaa kohti kaksinkertainen määrä sivuja 
verrattuna Demarin toimittajan taakkaan, 
Lauri Sivosen laskelmista paljastui.

Sekä TST:n että pää-äänenkannattaja 
Demarin toimituksessa sd-lehdistön tai-
valta elänyt Jouko Hovi summaa, että ryh-
mää leimasi kauttaaltaan pula rahasta vuo-
sikymmenestä toiseen.

”Yhteistä oli taloudellinen niukkuus. Ja 
kun niukkuutta jaettiin, siinä ei koskaan 
kukaan voinut olla tyytyväinen. Kaikki kat-
soivat, että saimme tarpeisiimme nähden 
liian vähän voimavaroja ja että joku sai lii-
kaa”, Hovi arvioi.

Säästökuurin hän kohtasi ensimmäi-
sen kerran oltuaan vain hetken TST:n 
palveluksessa.

”TST:ssä siirrettiin (1976) väkeä hieno-
tunteisesti ja vähemmän hienotunteisesti 
muihin tehtäviin, jotta saatiin kustannuk-
sia alas. Esimerkiksi minulta Sivonen ky-
syi, voisinko ajatella siirtymistä STTK:n 
tiedotussihteeriksi. Kun olin juuri tullut 
tiedotustehtävistä taloon, minun oli pakko 
todeta, että sinne en lähde ja se jäi siihen. 
Siitä tuli sitten tietysti se kimmoke, että jos 
tulee tilaisuus vaihtaa toimittajan paikkaa 
muualle, sen teen”, melko nopeasti Dema-
riin siirtynyt Hovi muistaa.

Hänestä työskentely työväenlehdistön 
palveluksessa poikkesi ykköslehtien arjesta. 

”Toimittajanurani on ollut työtä yrityk-
sissä, joissa on ollut niukkaa lukuun otta-
matta Hesarin kautta. Siellä Turun toimi-
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tuksen esimies sanoi tervetuliaissanoikseen, 
että jos tarvitset helikopterin, sinä tilaat 
helikopterin. Ei sellaista ole sanottu var-
maan koskaan yhdessäkään demarilehdes-
sä”, Hovi muistuttaa.

Taloushuolista huolimatta ilmassa oli 
optimismia. Niissä tunnelmissa koettiin 
mahdolliseksi myös synnyttää uusia alue-
lehtiä. Aloitettiin ns. viikkolehtiprojekti. 
Sillä haluttiin perustaa kerran viikossa il-
mestyviä sd-aluelehtiä merkittäviin kau-
punkeihin, joissa sd-lehteä ei ollut.

Kuopiossa aloitti viikkolehti Valpas 
marraskuun lopulla 1974. Mikkeliläiset 

herättivät puolestaan henkiin vuonna 1963 
lopetetun Vapaus-lehden talvella 1977. 
Näin sd-lehtiperheeseen kuului 13 julkai-
sua, kun Työväenlehdistö ry juhli 60-vuoti-
sta taivaltaan vuonna 1977.

Kerran viikossa ilmestyneitä demari-
lehtiä olivat Vapaus ja Valpas ja kahdesti 
viikossa Arbetarbladet. Kolmesti viikossa 
toimitettiin Hämeen Kansa, Pohjois-Kar-
jala, Pohjolan Työ, Saimaan Sanomat ja 
Uusi Aika. Neljästi viikossa ilmestyi Poh-
janmaan Kansa, ja viidesti painettiin Suo-
men Sosialidemokraatti, Kansan Lehti ja 
Turun Päivälehti. Kuudesti viikossa ilmes-

tyi Eteenpäin. Se muuttui ryhmän ainoaksi 
seitsenpäiväiseksi lehdeksi syksyllä 1980 
(Taulukko 4).

Yhteen laskien sd-lehdet olivat 1970-lu-
vulla melko mittava työnantaja. Parhaim-
millaan lehdet ja kirjapainot työllistivät 
vajaat tuhat henkeä. Määrää kasvattivat 
joidenkin lehtitalojen lehdenjakajat.

Henkilöstön määrä laski hiljalleen tek-
nisestä kehityksestä ja yhteistyöpyrki-
myksistä johtuen, vaikka lehtiä oli vuo-
sikymmenen lopulla enemmän kuin 
vuosikymmenen alussa. 

Sd-viestinnän henkilöstö oli myös kes-
kittynyt vahvasti kolmeen yhtiöön, joissa 
oli merkittävää kirjapainotoimintaa. De-
maria julkaisevalla Paasipainolla oli yli 
250, Eteenpäin Oy:ssä yli sata ja Kansan 
Lehdessä noin 140 palkollista 1970-lu-
vun puolivälissä. Nämä vastasivat miltei 
puolesta sd-lehtitalojen väestä (Taulukko 
5).

Sisäpiirin tietoa pitää pantata

Terästääkseen toimintaansa ja palvellak-
seen sd-lehtiä yhä paremmin linjasi Si-
vosen johtama TST uutistoimiston arkea 
uudelleen (1979). Päiväkohtaisia uutisia 
pyrittiin karsimaan, ja antamaan toimit-
tajille mahdollisuuksia irtautua rutiineis-
ta. Sidosryhmien toiveisiin haluttiin ottaa 
”tiukempi linja”. Uutta sisältöä haettiin 
mm. kodin asioista. Ihmistä haluttiin lä-
hestyä heidän konkreettisten tilanteidensa 
pohjalta. ”Ilmiöreportaasit” tulisivat lisään-
tymään, linjattiin. Käytännössä TST oli 
kuitenkin enemmän päivärutiinien armoil-
la, mitä tavoiteasettelu kertoi.

Jouko Hovin mielestä TST:n väki ja sitä 
myötä sd-lehdistö olivat monessa suhteessa 
etuoikeutettuja viestinten joukossa.

”Sivosen Lauri piti meidät hirveän hy-
vin perillä siitä, mitä SDP:n puoluetoimi-
kunnassa oli tapahtunut ja ajateltu. Olim-
me poliittisesti hyvin informoituja. Eteen 
tuli tietysti se kysymys, miten saatua tietoa 
sopi käyttää. Oli tarkistettava, miten sisä-
piiritietoa saattoi hyödyntää. Ainakin väl-
tyimme tekemästä niitä erheitä, joita tietä-
mättömänä olisi saattanut tulla tehneeksi”, 
Hovi katsoo.

Mielenkiintoisena ja harmillisena hän 
piti sitä, että usein pantattu tieto tuli julki 
muualta.

”Minäkin esimerkiksi istuin SAK:n de-
mariryhmän kokouksissa aitiopaikalla. 
Mikä siellä vannotettiin pitämään niiden 
seinien sisällä, luettiin sitten Hesarista, 
koska olin siellä sillä ukaasilla, ettei asioista 
saanut kirjoittaa”, Jouko Hovi kertoo työ-
markkinatoimittajan ajastaan.

Missä TST oli osa valtakunnallista työ-
väenliikkeen sisäpiiriä, olivat sd-aluelehdet 
alueillaan ja kotikaupungeissaan hyvin lä-
hellä tiedon lähteitä.

”Lehdet olivat ainakin sillä tavoin inte-
groituneet päätöksentekoon, että sieltä var-
maan luettiin demareiden linjauksia. Oli 
sitten jatkuvaa vääntöä, mitä voi kirjoittaa. 
Mitä tärkeämpänä lehteä pidettiin, sitä 
kauhistuneempia oltiin joistakin uutisista. 
Päätoimittajillakin oli varmaan keskenään 
erilainen tilanne. Minä olin kauhukakara, 
ja jotkut muutkin törmäilivät rajoihinsa. 
Jotkut menivät pilttuuseen liikaakin, ja ai-
nakin pää-äänenkannattaja oli aina yliva-

Taulukko 4 • Sd-lehdet 1970-luvun alussa ja lopussa

Lehti Perustettu Kaupunki Ilm./vko 
1971

Levikki  
1971

Ilm/vko 
1979

Levikki  
1979

S. Sosialidemo-
kraatti 1895 Helsinki 7 38500 5 42731

Eteenpäin 1905 Kotka 6 10500 6  20138 

Hämeen Kansa 1906 Hämeenlinna 6 7500 3 6170

Kansan Lehti 1898 Tampere 6 17000 5 19715

Saimaan Sanomat 1905 Lappeenranta 5 7900 3 5378

Turun Päivälehti 1906 Turku 5 8100 5 8618

Pohjanmaan Kansa 1931 Vaasa 4 6000 4 11448

Pohjois-Karjala 1906 Joensuu 3 9100 3 12481

Pohjolan Työ 1924 Oulu 3 8700 3 10790

Uusi Aika 1906 Pori 3 5900 3 15580

Arbertarbladet 1919 Helsinki 2 2500 2  4000 

Valpas 1974 Kuopio  - 1 6665

Vapaus 1977 Jyväskylä  - 1  3720 

Yhteensä 121700 167434
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rovainen suhteessa sos.dem. puolueeseen”, 
Tuomas Harpf muistuttaa.

Mainitussa strategiassaan TST päivitti 
sd-lehtien tilanteen. Sen arvion mukaan 
lehtien SAK:n lehtiedusta saama kilpai-
luetu oli käytetty loppuun. Lehtien olisi 
seisottava enemmän omilla jaloillaan asee-
naan erikoistuminen. Niiltä puuttui edel-
leen toiminta-ajatus, TST moitti.

Jouko Hovin mukaan TST:n toiminta 
rakentui kahdesta tavoiteasettelusta.

”Lauri Sivonen ohjasi TST:n väkeä mää-
rätietoisesti tekemään yhtäältä sitä, mikä 
oli puolueen etu, mutta toisaalta myös sitä, 
mitä asiakkaat halusivat ja painottivat. Si-
sällöllisesti työmme painottui politiikan, 
talouden ja työmarkkinoiden raskaan sar-
jan kysymyksiin. Työmarkkinajutut ohitti-
vat talouden. Poliittinen ilmapiiri ay-liik-
keessä ja vääntö kahden poliittisen ryhmän 
välillä oli sen verran vahvaa, että merkitys 
nousi sitäkin kautta. Ja olihan sillä vahvat 
kytkennät talouspolitiikkaan, kun elettiin 
aikaa, jolloin inflaatio saattoi olla 17 pro-
senttia”, Jouko Hovi muistuttaa.

Hovin näkemykset työmarkkinapolitii-
kan merkityksestä jakavat ainakin Jukka 
Vehkasalo ja Paavo Luokkala. He tun-
nistavat myös sd-lehtiväen tuolloiset toi-
veet TST:n ja puoluetoimiston suhteen 
höllentämisestä.

”Siitä oli puhetta, mutta en pysty sijoit-
tamaan tätä mihinkään erityisempään ai-
kaan. Me muotoilimme sen niin, että TS-
T:n katsottiin elävän puolueen kainalossa. 
Me myös esitimme, että TST:n piti keskit-
tyä niihin asioihin, joihin sillä oli vahvuu-
det. Siinähän oli Metallitalo kulman ta-
kana ja kaikki muut ay-linnakkeet”, Jukka 
Vehkasalo muistuttaa.

”TST oli yksi puoluetoimiston osasto. 
Ei se oikein uutistoimiston tunnusmerkke-
jä täyttänyt”, Luokkala myöntää.

Harrastajat tekevät  
ammattilaisten töitä

Sd-lehdistössä ja sen liepeillä synnytettiin 
1970-luvulla runsaasti työväenliikkeen 
viestintää koskeneita muistioita, kirjoi-
tuksia, yhteistyöajatuksia sekä kehittämis-
suunnitelmia. Osa yhteistyön ideoista sai 
myös käytännön kokeiluja eri puolilla maa-
ta. Niihin ajoi kuitenkin useammin pak-
ko kuin tahto toteuttaa valtakunnallisia 
linjauksia.

Toimitusjohtaja Erkki Vuorisen Työvä-
enlehdistö ry:lle kirjoittama ”Sd-lehdistön 
kehittämissuunnitelma” syksyltä 1977 yn-
näsi demarilehtitalojen yhteenlasketun lii-
kevaihdon 65,4 miljoonaksi markaksi. Jos 
ryppään laski yhdeksi kokonaisuudeksi, se 
sijoittui maan 4. suurimmaksi lehtitalok-
si hiukan Aamulehden jälkeen. Henkilö-

kuntaa sd-lehdillä oli yli 900. Määrä oli 20 
henkeä enemmän kuin Turun Sanomilla. 
Sd-lehtien yhteinen levikki oli tuolloin yli 
158 227. Sen yli pääsi lehdistä vain Helsin-
gin Sanomat.

Ynnäämisellään Vuorinen halusi ilmi-
selvästi viestiä, millaiset voimat voitaisiin 
mobilisoida, jos se tehtäisiin yhdessä suun-
nittelemalla. Sellaista vipuvoimaa, jolla 
itselliset lehdet puolustajineen ja toimi-
joineen olisi saatu yhdistämään voimiaan 
hiukan epäselvän yhteisen tavoitteen saa-
vuttamiseksi, ei kuitenkaan ollut. Kai-
killa oli oma tonttinsa ja omat huolensa 
hoidettavana.

Pahimmaksi sd-lehdistön heikkoudeksi 
Vuorisen suunnitelmassa nostettiin lehtien 
tilaus- ja ilmoitusmyynnin vaikeus. Leh-
titalojen riesa oli myös henkilöstöresurs-
sien vähyys. Heikkoudeksi kirjattiin myös 
suunnittelemattomuus ja osaamisen vaje. 
”Ammattimiesten työt ovat harrastelijoi-
den käsissä”, Vuorinen kärjisti. Ongelma 
oli myös kirjapainokapasiteetin myynnin 
vaikeutuminen.

Myönteiseksi seikaksi sd-lehdistössä 
koettiin se, että SDP:n kiinnostus lehdis-
töään kohtaan oli noussut. Toisaalta ratkai-
sut olivat olleet yksittäisiä ja osin lähinnä 
”aluepoliittisia”, Vuorinen moitti.

Edistysmielisen osuuskauppaliikkeen 
todettiin olleen useille lehdille huomatta-
va ilmoittaja. Siltä ei Vuorinen odottanut 
kuitenkaan enää mainonnan lisäämistä 
työväenlehdissä ”teknokraattien saatua 
liikkeessä yhä suuremman vallan”. Toiseen 
suuntaan vaikutti ay-liikkeen ja E-liikkeen 
yhteistyön kasvu. Se saattoi poikia jotakin 

hyvää myös sd-lehdille, suunnitelmassa 
toivottiin.

Sd-lehtien kilpailu- ja muu tilanne 
poikkesi niin paljon toisistaan, että jokai-
sen toimituksen tuli miettiä erikseen, mikä 
oli niiden toiminta-ajatus. Se tuli kirjata 
ylös ja sitä oli määrä noudattaa ja tarpeen 
tullen muuttaa, lehtiä paimennettiin.

Yhteisiksi tavoitteiksi suunnitelmassa 
lueteltiin taloudellisen itsenäisyyden lisää-
minen , normaaliksi katsottava lehdistö-
tuki, TST:n ja lehtien yhteyksien kehittä-
minen ja liikkeenjohdon ammattitaidon 
nostaminen. Tuotantovälineitä oli saatu 
kuntoon, mutta tuotteen kehittäminen 
oli jäänyt paikoin toissijaiseksi, Vuorinen 
päätteli.

Suunnitelmassa esitettiin jälleen sd-leh-
distön ja sen graafisen teollisuuden kehit-
tämisen keskittämistä yhteen paikkaan. 
Tämä oli esityksen mukaan Työväenlehdis-
tön kannatusyhdistys. Se käyttäisi apunaan 
T-lehdistö Oy:tä ja Työväenlehdistö ry:tä. 
Kannatusyhdistyksen piti ryhtyä selvittä-
mään mm. investointitarpeita, laskentajär-
jestelmiä ja budjetointia. Tästä tuli puolue-
toimikunnan tehdä yksiselitteinen päätös, 
Vuorinen vaati. Nuo esitykset jäivät kui-
tenkin pitkälti toteuttamatta.

Antero Anttilan mukaan Vuorinen oli 
tuolloin keskeinen sd-lehtien yhteistyön ja 
kehittämisen toimija. Hänellä oli kuitenkin 
lähes mahdoton haaste vastassaan.

”Erkillä oli vilpitön pyrkimys. Mutta – 
kuten Erkki sanoi – suurin ongelma oli se, 
että ne jätkät (toimitusjohtajat) uskoivat 
omia puheitaan eikä kukaan puhunut tot-
ta. Levikit valehdeltiin ja valehdeltiin moni 

Taulukko 5 • Sd-lehtien 
henkilöstö 1970-luvulla

vuosi henkilöstö/jakajat

1974 948/195

1975 978/205

1976 924/188

1977 891/184

1978 873/187

1979 867
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muu asia. Oli hirveä työ saada ulos vertai-
lukelpoisia lukuja, kun eri puolilla yritettiin 
suojella itseä puhumalla puuta heinää. Kun 
sitten saatiin tilastoitua asioita, alkoi pik-
kuhiljaa tapahtua myös ideoiden vaihtoa”, 
Anttila kuvaili.

Hän olisi toivonut erityisesti yhteistä 
sd-lehtien painotaloa.

”Sitä ei saatu aikaan, kun vedottiin si-
viilipainojen tuloihin. Jos oikeat luvut oli-
si saatu esiin, painot olisi lopetettu kaik-
ki ja keskitetty painaminen muutamaan 
painoon. Se olisi pelannut ihan hyvin, jos 
samoissa painoissa olisivat olleet myös am-
mattiliittolehdet”, Anttila uskoi.

Kenelläkään ei ollut hänen mukaansa 
valtaa ja voimaa pakottaa lehtiyhtiöitä sel-
laiseen, johon ne eivät olleet valmiita.

”Esimerkiksi lehdistötuen jakamista ei 
voinut käyttää vipuvoimana, koska kaikilla 
oli omat poliitikkonsa puoluetoimikunnas-
sa”, Anttila mainitsi.

Työväenlehdistö Oy:n ja sittemmin 
Viestintärahoituksen johdossa toiminut 
Erkki Vuorinen nimesi puolestaan suurim-
maksi kehittämishankkeiden esteeksi ryh-
män köyhyyden.

”Koko toiminta pyöri sen ympärillä, että 
oli rahasta pulaa. Ei voitu tehdä järkeviä 
hommia, joihin panostaa. Se oli yhteen 
aikaan sellaista selviytymistä katastrofista 
toiseen”, Vuorinen kuittasi.

Joukkoja värvätään lehtien tueksi

Työväenlehtijuhlista ja -tilaisuuksista tuli 
1970-ja 1980-luvuilla tapahtumia, joissa 
puolueen ja ay-liikkeen johtajat innostivat 
järjestöaktiiveja tekemään työtä työväen-

lehtien tukemiseksi. Puheissa myös pohdis-
keltiin työväenlehtien roolia ja kehittämistä 
yhteisen ajatuksen kirkastamiseksi.

SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa esi-
merkiksi pohti Kansallisteatterissa pidetys-
sä työväenlehtijuhlassa sd-lehtien luonnetta 
ja syitä niiden vieroksuntaan.

”T-lehdistö antaa huomattavasti suu-
remman painon poliittisen elämän tapah-
tumille kuin muu lehdistö. Niin ikään se 
seuraa järjestöelämän tapahtumia kovin 
tarkasti. Se on aktiivisimmalle järjestövä-
elle soveltuvaa lukemista, mutta sillekin 
usein ahtaan puolue- ja linjamielen sävyttä-
mää lukemista. Sen mielenkiinnon kohteet 
eroavat huomattavasti keskitason kansalai-
sen kiinnostuksen kohteista”, Sorsa päätteli.

Hän neuvoi ottamaan esimerkkiä kau-
pallisesta lehdistöstä. Se pyrki hänestä 
tietoisesti hakemaan kadunmiehen näkö-
kulmaa ja kertomaan asioista, jotka sieltä 
katsoen näyttivät kertomisen arvoisilta. 

”Niin paradoksaalista kuin se onkin, 
sosialidemokraattinen lehdistö katselee 
asioita ”korkeammalta tasolta” kuin porva-
rillissävytteinen ja se on eräänä syynä sen 
vähäiseen populariteettiin”, Sorsa arvioi.

Sorsa myönsi, että työ oman lehdistön 
eteen oli jäänyt puolueen järjestöväelle 
kolmannen luokan kysymykseksi. Myös se 
johti levikin pienuuteen.

”Järjestöväen olisi joksikin aikaa rau-
hoituttava muilta ponnistuksilta ja kes-
kityttävä juuri viimeksi mainitun seikan 
korjaamiseen, muuten saattaa t-lehdistön 
kunnianuijan sijasta paukahdella useam-
man kuin yhden kirjapainon tienoilla toi-
senlainen vasara. Työväenlehtitalot tulevat 

olemaan lähiaikoina tiukoilla. Ne on pys-
tyttävä auttamaan pahimman yli ja siten 
käydä hanakasti uudistuksiin käsiksi, sillä 
ylen kipeää on katsella niiden kitumalla 
kuolemista”, Sorsa patisteli.

Aikaa itsekin kokeneena lienen päte-
vä arvioimaan, ettei puheenjohtajan toi-
ve tainnut toteutua missään päin maata. 
Puolueväen aika ja voimat menivät noina 
aikoina tarkkaan ay- ja kuntapolitiikan 
sekä muun järjestötyön parissa. Toiminta 
työväenlehtien hyväksi oli sittenkin toisen 
tai kolmannen luokan kysymys aktiivien 
päivittäisellä agendalla.

Sosialidemokraattisesta sanomalehti-
miesliitosta viestitettiin lehtiyhtiöille puo-
lestaan 1970-luvun mittaan, että teknisen 
uudistamisen ohella olisi aika vahvistaa 
toimituksia. Näin tapahtuikin jossakin 
määrin. Esimerkiksi vuonna 1978 sd-leh-
dissä oli 152 toimittaja ja kaksi vuotta 
myöhemmin 165. Tuo jäikin huippuluvuk-
si, sillä jo parin vuoden päästä toimitus-
henkilöstön määrä oli laskenut muutamalla 
toimittajalla (Taulukko 6).

Demaritoimittajien aatteellinen yh-
teenliittymä ei jäänyt yksin kritiikissään. 
Esimerkiksi Me-lehden päätoimittaja ja 
pitkän linjan lehtimies Pauli Myllymä-
ki moitti Työväen Akatemian propagan-
dakurssilla (1978) työväen kirjapaino- ja 
lehtitaloja virheellisistä ratkaisuista. Pai-
nokoneet oli päästetty hänen mukaansa 
ensin vanhenemaan. Sen seurauksena si-
viilityöt menivät moderneille, tehokkaille 
laitoksille. Niinpä sitten 1970-luvulla jou-
duttiin sitomaan kaikki sd-viestinnän voi-
mavarat kone- ja laiteinvestointeihin. Leh-

tien kehittäminen jäi sen sijaan lapsipuolen 
asemaan.

”Pidän virheratkaisuna sitä, että jokaisen 
lehden piti saada uusi painolaitos. Paino-
töiden keskittäminen yhteen tai kahteen 
painoon olisi ollut mahdollista. Toinen 
mahdollisuus olisi ollut turvautua vieraan 
painoon. Porvari ei enää kieltäydy paina-
masta työväenlehteä kuten aikoinaan. Va-
littu tie vei varat lehden toimitukselliselta 
kehittämiseltä. On painojen omistamisen 
ilo, mutta sitä saattaa seurata lehtien me-
nettämisen suru”, Myllymäki kritisoi.

Moitteensa lehtitalojen johdon suuntaan 
osoitti myös SDP:n puheenjohtaja Kalevi 
Sorsa aiemmin mainitussa puheessaan. 
Hänestä työväenlehtien heikkous oli nii-
den taloudellisessa pohjassa.

”Monet lehtien talousmiehet ovat lisäk-
si menettäneet uskonsa ja mielenkiintonsa 
kustannustaloissa (työväen)lehteen ja kes-
kittyneet siviilipuolen hoitamiseen. Väli-
neestä on muodostunut pääasia ja pääasias-
ta välttämätön paha”, Sorsa päätteli.

Taulukko 6 • Sd-lehtien 
toimittajat vuosina 1978–1989

vuosi määrä

1978 152

1979 158

1980 165

1982 161

1985 160

1988 159

1989 129
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Ay-liikkeen lehtietu uudisti sd-aluelehtien 
lukijakuntaa. Siinä missä tilaajat olivat ol-
leet 1960-luvulla ennen muuta poliittisesti 
sitoutuneita demareita, oli tilaajiksi tullut 
1970-luvun alkuvuosista lähtien paljon puo-
luepoliittisesti sitoutumatonta, joskin kaike-
ti vasemmistolaisesti ajattelevia palkansaa-
jia. Tämä vaikutti hiljalleen myös sd-lehtien 
toimitusten linjauksiin ja valintoihin.

”Kirjoittelua suunniteltaessa piti muistaa 
aina, että lukijoista puolueen jäseniä oli kol-
masosa. Valtaosa oli sellaisia, joilla ei ollut 
minkäänlaista luottamustehtävää. Lukija-
tutkimuksen mukaan 70 prosenttia oli täl-
laisia. Tämä piti ottaa taustalla huomioon”, 
korostaa Pohjanmaan Kansan päätoimit-
tajaksi Helsingistä siirtynyt (1979) Vesa 
Karvinen.

Aika lailla sd-lehtien kirjoittelussa koros-
tuivat hänestä työpaikkojen asiat.

”Puolueasia näkyi kolumneissa ja pää-
kirjoituksissa. Muutenhan korostettiin 

tällaisia eläviä, ihmisläheisiä reportaaseja. 
Joka lehdessä piti olla pääjuttu ja sekin oli 
usein tällainen”, Karvinen kiteyttää leh-
tensä sisältöä tavalla, jonka saattaa yleistää 
muitakin sd-aluelehtiä koskevaksi.

Sd-lehtien sisältö ja toimintatapa ke-
hittyivät. Lehtiin tuli töihin usein ke-
sätoimittajuuden kautta alalle koulu-
tettuja nuoria. He olivat sisäistäneet 
opinahjoissaan journalistin ohjeet ja länsi-
maiset uutiskriteerit. Lehtien kirjoittelun 
laatu parani teknisen tason kohenemisen 
vanavedessä. Jatkuvasta tuotteen uudista-
misesta, varsinkin ulkoasun kehittämisestä 
tuli jatkuvaa aatteellisen keskustelun jää-
dessä taka-alalle.

Ilmaisjakelulehtien tai ”kaupunkilehti-
en” lisääntyminen ja kaupallisten mainos-
radioiden synty eri paikkakunnilla haastoi 
kaikki sanomalehdet. Kun tulokkaat an-
toivat melko surutta tilaa tarjonnassaan 
ilmoittajilleen, alkoi tekstimainonta hii-

piä hiljalleen myös sanomalehtien sivuil-
le esimerkiksi ilmoitus- ja teemaliitteiden 
kautta. Myös työväenlehtien toimittajat 
joutuivat tasapainoilemaan kuluttajalle 
suunnatun informaation ja mainonnan ra-
japinnoilla turvatakseen lehdelle ilmoitus-
tuloja. Tämä levisi lehtiin varsinkin 90-lu-
vun lamavuosina.

Uuden Ajan pitkäaikainen toimittaja 
Jukka Vilponiemi kytkee sd-lehtien puo-
luepoliittisen liekanarun pidentymisen 
1980-luvun mittaan keskeisesti juuri toi-
mittajakaartin uusiutumiseen työväenleh-
tien toimituksissa.

”Vanhat veteraanitoimittajat, jotka saat-
toivat vielä mieltää itsensä toimitsijoiksi, 
jäivät eläkkeelle. Yksin tästä syystä suhde 
puolueeseen väljeni. Se oli oikeastaan su-
kupolvikysymys”, 1970-luvun puolivälissä 
lehtityönsä aloittanut Vilponiemi katsoo.

Huolimatta suomalaismedian viihteel-
listymisestä pysyi sanomalehdistö luon-
teeltaan kuitenkin yhä informatiivisena ja 
vakavana. Sen asema poliittisen keskuste-
lun areenana ja osapuolena oli selkeä, arvi-
oi 1980-luvun jälkipuolella televisiotyöstä 
politiikkaan siirtynyt Antero Kekkonen.

”Politiikan ja lehdistön vuorovaikutus 
oli ilmeinen. On ihan mahdoton määritel-
lä, mikä oli munaa ja mikä kanaa. Se oli 
itse itseään hyvällä tavalla ruokkiva vyyhti. 
Poliitikko aloitti silloin monesti puheen-
vuoronsa viittaamalla Helsingin Sanomis-
ta, Demarista tai muusta lehdestä luke-
maansa artikkeliin. Sitä pohjana käyttäen 
hän sitten kertoi näkemyksensä ja minusta 
se oli aika komeaa vuorovaikutusta, de-
mokraattisen yhteiskunnan ihannetta ku-

vaavaa. Poliittinen keskustelu ja vakavasti 
otettava lehdistökeskustelu oli molempiin 
suuntiin jotenkin kunnioittavaa”, Kekko-
nen muistelee.

Demarileiri seilaa hyvässä tuulessa

Sosialidemokraatit pysyivät maan suurim-
pana poliittisena ryhmänä 1980-luvulla. 
SDP:stä kasvoi jatkuvasti hallitusvastuussa 
ollut valtionhoitajapuolue. Asemansa an-
siosta se kykeni saattamaan milteipä ”val-
miiksi” hyvinvointivaltion ajatuksen. Kan-
santalouden hyvä kehä mahdollisti yhä 
uusien sosiaalisten reformien toteuttamisen. 
Poliittisena haasteena oli vahvistaa suoma-
laista teollisuutta ja pääomaa. Näköpiirissä 
häämötti Länsi-Euroopan integraation sy-
veneminen ja työvoiman ja pääoman vapaa 
liikkuminen yli maiden rajojen.

Asetelma oli sd-lehdistölle osin helpot-
tava, osin ongelmallinen. Puolueen korkea 
kannatus ja sen pysyminen hallitukses-
sa merkitsi lehdille taloudellista turvaa. 
Sd-lehtien toimitusten odotettiin myös 
olevan hyvin perillä siitä, mitä politiikassa 
tuleman piti. Niillä odotettiin olevan kiin-
nostavaa tarjontaa lukijoille.

Maan ykköspuolueen poliittinen, aat-
teellinen ja järjestöllinen tila oli vakaa. 
Sd-aluelehdistö oli luonteva ja tärkeä osa 
sitä kulttuurista ja tiedollista tarjontaa, 
jota liikkeessä mukana olleet jäsenet ja 
aktiivit tarvitsivat ja käyttivät. Niin ikään 
ammatillinen työväenliike eli tulopoliit-
tisen kauden keskiössä ”kultakauttaan” 
1980-luvun puolivälissä.

”Kymen demaripiirissä oli noin 11 000 
jäsentä, kun aloitin työt piirisihteerinä 
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1980-luvun alussa. Nyt heitä lienee kol-
misen tuhatta. Sama on tapahtunut var-
maan muuallakin Suomessa”, Ossi Roini-
nen vertaa.

Hallitusvastuu oli myös haaste sd-leh-
tien journalismille. Se oli vaarassa käydä 
hallitusten toimien selittelijäksi. Ase-
telmaa korosti se, että hallitusten halu ja 
tarve vahvistaa suomalaista kilpailukykyä 
ja pääomaa tiesi myös linjauksia, joille ei 
ollut luvassa palkansaajakunnalta kiitok-
sia. Suhteessa työnantajiin ja yrityksiin 
sd-lehdet saattoivat asettua kuitenkin yhä 

yhteiskunnallisiksi haastajiksi ja uudista-
jiksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
rinnalla. Suhtautumisessa valtiovaltaan ne 
olivat useimmiten puolustajan osassa op-
position hyökkäyksiä vastaan.

Sd-lehdistö alkoi erottautua suomalai-
sessa sanomalehdistössä entistä selvemmin 
poikkeukseksi 1980-luvulla. Keskustan ja 
kokoomuksen lehdistö kuivui pää-äänen-
kannattajan ja muutaman alueellisen leh-
den rippeiksi, kun niiden valtalehdet maa-
kunnissa siirtyivät yksi toisensa jälkeen 
sitoutumattomiksi. Kun lisäksi kansan-

demokraattinen lehdistö näivettyi, olivat 
sd-lehdet 1990-luvun vaihteessa selkeästi 
viimeinen jäljelle jäänyt puoluelehdistön 
linnake ennen niin vahvasta suomalaises-
ta puoluelehdistöstä. Lukumääräisesti ison 
sd-lehtiryhmän osuus sanomalehdistön 
levikistä oli kuitenkin hiipumassa.

Jouko Hovi arvioi, että SDP:n asema 
suomalaisen politiikan keskiössä 1980-lu-
vulla oli omiaan vääristämään puolueessa 
kuvaa viestinnän todellisuudesta. Kuvaa 
vääristi myös eletty aika.

”Kun meillä oli Neuvostoliitto itänaa-
purina ja oli kommunistinen puolue Suo-
messa, niin aika moni yhteiskunnassa ajat-
teli, että tarvitaan jonkinlainen pato tätä 
vaikutusta vastaan. Demarit olivat yksi osa 
tätä patoa. Siitä kumpusi sellainen asenne, 
että demareihin suhtauduttiin muussakin 
viestinnässä kuin demariviestinnässä läh-
tökohtaisesti kohtuullisen positiivisesti. 
Oli sellainen ilmapiiri, jossa aina sinne 
Sorsan infokratia-puheeseen asti (1984) 
demareita arvostettiin ja heille annettiin 
tilaa viestinnässä”, Hovi päättelee.

Demareille myönteisestä lähtökohdasta 
syntyi hänestä hiukan ikävä lopputulema.

”SDP:n johto tottui ajattelemaan, että 
me saamme menemään viestimme läpi 
aika hyvin muuallakin, vaikka meillä on 
omakin viestintäkoneisto. Siinä unohtui-
vat sitten kehityspanokset omaan viestin-
tään. Se on jatkunut ja vain voimistunut 
tuosta. Se ei ollut varmaankaan tietoista, 
mutta se synnytti tyytyväisyyden asioiden 
tilaan”, Jouko Hovi päättelee.

Yksi osa ajankuvaa oli Hovin mielestä 
se, että demarijohto puolueessa ja ay-liik-

keessä esitti uudet avauksensa miltei poik-
keuksetta muualla kuin sd-lehdissä.

”Tämäkin on kiinnostava asia sd-vies-
tinnän kaarta ajatellen. Vaikka demarit 
saivat tuolloin ajatuksiaan läpi milloin 
halusivat, niin lopputulos oli huono. Siitä 
maksettiin kova hinta, kun omissa vies-
timissä ei isoja poliittisia avauksia tehty. 
Ne olivat silloin niin isoja, että ne olisivat 
tulleet sieltä läpi muihin viestimiin kui-
tenkin. Tässä puolueen omat lehdet me-
nettivät journalistista prestiisiä. Eikä näitä 
ulostuloja omissa lehdissä olisi tarvinnut 
olla kuin 3–4 vuodessa. Se ei olisi edes 
maksanut mitään”, Hovi kummeksuu.

SDP:n hyvää viestinnällistä asemaa ko-
rosti hänestä se, että puolueen kannatus oli 
vahvaa ja asema valtionhoitajana vakiintui.

”Kommunismin patoamiseen linkittyi 
se, että saatiin aikaan hyvin paljon sosi-
aalisia uudistuksia. Ne olivat hyvin tar-
peellisia, mutta ne tyhjensivät demareiden 
viestien arkun. Muutosvoimasta tuli puo-
lustusvoimat”, Hovi tulkitsee.

Aluelehtien hyvä veto hiipuu

Sosialidemokraattiset lehtitalot kohtasi-
vat 1980-luvun haasteet vahvempina kuin 
koskaan aiemmin sodanjälkeisinä vuosi-
kymmeninä. Lehtien yhteislevikki läheni 
170 000 kappaletta. Sd-aluelehtiä odotti 
koteihinsa noin 140 000 tilaajaa. Verrat-
tuina vaikkapa 1960-luvun levikkitietoi-
hin saattoi noiden aikojen levikkitietoihin 
myös luottaa aiempaa paremmin.

SAK:ssa laskettiin, että työväenlehtien 
levikin nousu keskimäärin 35 prosentilla 
vuosina 1973–1980 oli perustunut pitkäl-

Turun Päivälehden 
entisen päätoimitta-
jan, sittemmin SDP:n 
puheenjohtajaksi 
ja pääministerik-
si nousseen Rafael 
Paasion siunaustilai-
suudessa maaliskuussa 
1980 kunnioittavat 
edesmennyttä mm. 
Turun Päivänlehden 
tuleva päätoimittaja 
Antti Vuorenrinne 
(vas.), Arja Alho, Asko 
Seppänen, Saara-Maria 
Paakkinen, Veli Heik-
kilä, Jorma Bergholm ja 
Erkki Vuorenmaa. 
Työväen Arkisto
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Suomalaisten elämää leimasi 
1980-luvulla kansantalouden ja 
hyvinvoinnin suhteellisen tasai-
nen kasvu. Taantumat vuosikym-
menen alussa ja puolivälissä jäivät 
lieviksi. Talouden vakaus lisääntyi. 
Maan kokonaistuotannon mää-
rä henkeä kohti läheni maailman 
kärkeä. Kansakunta otti kiinni 
korkeamman tulotason maita. 
Yksityinen kulutus ei kuitenkaan 
päässyt lähelle huippua korkean 
hintatason, asuntovelkojen ja ko-
van investointitahdin vuoksi.

Teollisuustyöntekijöiden määrä 
oli huipussaan 1970-luvun puoli-
välissä. Rakennemuutoksesta tuli 
talouskeskustelua hallinnut käsi-
te 1980-luvulla, kun jälkiteollinen 
aika nosti palvelut suurimmaksi 
työllistäjäksi. Teollisuuden osuus 
kansantaloudessa supistui ja se vä-
hensi työvoimaansa.

Työmarkkinapolitiikassa suu-
rimman huomion ottivat toi-
mihenkilöjärjestöt. Palkansaa-
jajärjestöt alkoivat profiloitua 
laaja-alaisiksi edunvalvontajärjes-
töiksi. Niiden toiminta rutinoitui ja 
maltillistui 1970-luvun kamppailu-
jen väistyessä hiljalleen taka-alalle. 
Niiden tavoiteasettelussa korostui 
työelämän uudistaminen. Taistelu 
vallasta SAK:laisessa ay-liikkeessä 

päättyi sosialidemokraattien hy-
väksi. Vain pariin SAK:n liittoon jäi 
kommunistien enemmistö.

Työväenlehtienkin työmarkki-
najutuissa alettiin kertoa osapuol-
ten näkemyseroista siinä missä 
edellisinä vuosikymmeninä oli 
tekstit ladattu luetteloilla ay-liik-
keen vaatimuksista ja saavutuksis-
ta.Työmarkkina-asiat ja politiikka 
pysyivät joukkoviestinten agen-
dalla. Työväenlehtien arjessa ei ol-
lut päivää, ettei niiden osuus ollut 
keskeistä lehden sisältöä.

 ”Muistan vielä, miten 1980-lu-
vulla kansanedustaja saattoi käy-
dä puhumassa koululla ja sali tuli 
täyteen kuulijoita. Nyt ei tulisi ke-
tään. Ja kun kansanedustajat me-
nivät vierailulle työpaikalle, oli toi-
mittaja seuraamassa merkittävää 
tapahtumaa. Nyt sille naureskel-
taisiin. Eivät he enää edes yrittäisi 
sellaista. Monille työväenlehdille 
tuli sittemmin tietysti ongelmaksi 
se, millä korvata tätä politiikan ai-
neistoa, joka tuolloin täytti lehtiä”, 
kuvaa Pohjois-Karjalan Pekka Kivi-
oja 1970- ja 1980-lukujen poliittista 
kulttuuria parilla esimerkillä.

Puolue- ja työmarkkinapolitii-
kan rinnalle ja ohi alkoivat tunkeu-
tua uudet poliittiset ongelmat ja 
kiinnostuksen kohteet. Ympäristö, 

feminismi, osakesijoittaminen, ku-
luttaja-asiat, matkustelu ja erilai-
nen ”lifestyle” alkoivat kiinnostaa 
myös elintasokilvassa asemiaan 
kohottaneita palkansaajia.

Ylipolitisoituneeksi ajaksi par-
jattu 1970-luku sai antiteesikseen 
nuorten energian suuntautumisen 
omaehtoiseen vapaa-ajanviettoon 
uusien muoti-ilmiöiden ja elävän 
musiikin yhdistysten vanavedessä. 
Vaihtoehtoisuudesta nousi vihre-
än liikkeen myötä haaste vanhalle 
vallalle. Julkista puhetta alkoivat 
leimata joukkoliikkeiden sijasta 
yksilölliset valinnat kasvisruuasta 
kierrätykseen.

Sosialidemokraattinen hyvin-
vointiajattelu sai haastajan myös 
oikealta. Yhdysvalloissa ja Isos-
sa-Britanniassa valtaan päässeet 
uusliberaalit ajattelutavat alkoivat 
saada kannattajia myös Keski- ja 
Pohjois-Euroopassa. Sosialidemo-
kratian sisälläkin alkoivat monet 
kiinnostua markkinamekanismin 
hyödyntämisestä osana taloudel-
lista kilpailua ja tuottavuuden ja 
tehokkuuden lisäämistä. 

Suomalainen journalismi muut-
tui ajan hengessä. Taustana sisäl-
töjen muutokselle oli jo 1970-lu-
vun mittaan kannatustaan lisännyt 
ajatus joukkoviestimistä tuotteina. 

Ns. tavaratalodiskurssin mukaan 
sanomalehdet ja viestimet oli-
vat tuotteita, joiden sisältöjä oli 
arvioitava sen perusteella, mitä 
yleisöt haluavat tai mitä niiden 
oletettiin haluavan viestimiltään.

Markkina-ajattelu tuli media-
politiikassa niin hallitsevaksi, että 
jopa julkisen palvelun Yleisradio 
alkoi sopeutua siihen. Sd-lehdis-
sä ajattelutapa näkyi esimerkiksi 
siinä, että alettiin tuottaa lukija-
tutkimuksia. Niistä pyrittiin hais-
tamaan sitä, millaisia sisältöjä lu-
kijat toivoivat lehdiltään.

Myös vasemmiston lehdis-
sä ”kevennettiin” ja monipuo-
listettiin sisältöjä vapaa-ajan 
ja viihteen suuntaan. Ainakin 
Eteenpäin-lehteä kehitettiin 
strategiapapereissa ”täyden pal-
velun tuotteena” ja samaa ta-
voittelivat muutamat muutkin 
sd-aluelehdet.

Taustana työväenlehden 
muuttumisen tarpeelle oli työ-
väenluokan aseman muutos. 
Työväestö ei ollut kulutuksessa, 
kulttuurissa, politiikassa, koulu-
tuksessa ja muilla vastaavilla elä-

mänalueilla yhtä lailla työväen-
luokkaisessa asemassa mitä se oli 
ollut työväenlehtien syntyessä. 
Sen elämäntapa ja maailmanku-
va ei määräytynyt yhtä tiukasti 
kuin aiemmin taloudellisen luok-
ka-aseman mukaan. 

Työväenluokka ei ollut myös-
kään enää itsestään selvä yh-
teiskunnallisen muutoksen to-
teuttaja. Myös puoluelehtien 
tekijät joutuivat myöntämään, 
että 1980-luvun lukijat vierok-
suivat ”kaiken politisoimista” 
1970-luvun tyyliin.

Y k s i l ö l l i s y y s  v a l t a a  a l a a

Omien aluelehtien merkitys SDP:lle korostui vaalien aikaan. Valpas-lehden Eino Kyyhkynen ikuisti vaalijulisteiden levittäjät Kuopiossa 
vuoden 1982 presidentinvaalien aikaan. 
Eino Kyyhkynen/Työväen Arkisto
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ti lehtisetelin voimaan. Lehtiedun arvioi-
tiin myös pysyvän keskeisenä levikkityön 
välineenä alkaneen vuosikymmenen ajan.

SAK:laisten näkemysten mukaan leh-
tisetelillä ei ollut vain taloudellista mer-
kitystä. Sillä oli ollut myös poliittista 
ja ay-poliittista merkitystä. Selonteossa 
SAK:n edustajakokoukselle (1981) viitat-
tiin esimerkiksi siihen, että kaikilla työvä-

enlehdillä oli työmark-
kinatoimittaja ja lehdet 
antoivat runsaasti pals-
tatilaa taloudellisten ja 
työelämän kysymysten 
esittelylle. Yksi tuon 
satsauksen seuraus oli, 
että myös porvarilliset 
viestimet tunsivat ole-
vansa pakotettuja lisää-
mään ja kehittämään 
työmarkkinajournalis-
miaan ja palkkaamaan 
työmarkkinatoimittajia.

”Työelämän suhtei-
den muutoinkin mo-
nimutkaistuessa myös 
työväenlehdistön ky-
kyyn levittää asianmu-
kaista tietoa kohdis-
tuu entistä enemmän 
ay-liikkeen odotuksia”, 
SAK muistutti lehtiä.

Myös ay-liikkeen 
edun mukaista oli, että 
työväenlehdissä pyrit-
tiin ay-liikkeen osa-
puolten tasapuoliseen 
ja oikeudenmukaiseen 

kohteluun, SAK:ssa linjattiin. Vielä pi-
dettiin mahdollisena ja suotavana, että 
SAK:lainen liike voisi osallistua työväen-
lehtitalojen ja kirjapainojen aseman vah-
vistumiseen esimerkiksi näiden osakean-
tien kautta. Tuo kaavailu jäi kuolleeksi 
kirjaimeksi.

 Sd-taustaisen graafisen teollisuuden 
ja sd-lehdistön taloudellinen kehitys oli 

1980-luvun alkuvuosina myönteistä. Esi-
merkiksi vuonna 1983 yhtiöiden todettiin 
parantaneen tulostaan ja päässeen tavoit-
teisiinsa. Niiden yhteinen liikevaihto oli 
reilut 160 miljoonaa markkaa, ja graafinen 
myynti ylitti 100 miljoonan rajan. Erityis-
tä kiitosta saivat Eteenpäin Oy:n ja Paa-
sipainon hyvä tuloskehitys ja kapasiteetin 
käyttöasteen kohoaminen.

Tampereelle valmistunut uusi toimita-
lo päätti toista vuosikymmentä kestäneen 
rakennuskauden sosialidemokraattisessa 
graafisessa teollisuudessa. Kausi oli vah-
vistanut sitä, mutta samalla se oli velkaan-
nuttanut ryhmää raskaasti. Tämä kävi sel-
väksi viimeistään, kun yhtiöiden vuotuiset 
korkomenot nousivat vuosina 1985–1986 
noin 6,3 miljoonasta noin 10,7 miljoo-
naan markkaan. Painotaloja ryhmällä oli 
14 vuosikymmenen puolivälissä.

Tuomas Harpf ymmärtää sd-lehti-
talojen ja yhtiöryppään investointeja, 
vaikka niitä arvosteltiin mm. sen vuoksi, 
että ne veivät rahat lehtien sisällölliseltä 
kehittämiseltä.

”Strategia oli se, että teollisuuskiinteis-
töissä rahan arvo säilyy parhaiten. Strate-
gia toimikin 80-luvun loppuun asti. Mutta 
se tuli hyvin julmalla tavalla tiensä päähän, 
kun yhtäkkiä oli hirveä määrä velalla ra-
hoitettuja teollisuuskiinteistöjä, joiden 
arvo romahti 90-luvun lamassa, eikä osta-
jia niille juuri ollut.”, Harpf sanoo.

Uusiin painoihin viitaten hän muistut-
taa, ettei 1980-luvulla ollut vielä käytössä 
tekniikkaa, joka teki sittemmin mahdolli-
seksi siirtää hetkessä painokelpoisia sivuja 
toiselle puolelle Suomea painettaviksi.

”Meillä olivat kiviriippana kirjapainot. 
Ainahan lähdetään siitä todellisuudesta, 
mikä on. Toimitalo- ja kirjapainoinves-
toinnit olivat virhe, mutta ei silloin ollut 
mahdollisuuksia nähdä näihin päiviin. 
Satsaamalla lehtiin ryhmällä olisi ollut 
isompia ja parempia lehtiä, mutta 90-lu-
vun laman koittaessa olisivat tulot hävin-
neet alta kuitenkin.”, Harpf muistuttaa.

Lehtitalot olivat keskenään kovin eri-
laisessa asemassa. Esimerkiksi vuonna 
1981 jouduttiin toteamaan, että muuta-
mat ryhmän yritykset olivat tuloksen pe-
rusteella kriisiyrityksiä. Kun myös koko 
ryhmän tulos kääntyi laskuun, aloitettiin 
tervehdyttäminen. Jo seuraavana vuonna 
saatettiin yhteistä tuloskuntoa luonnehtia 
tyydyttäväksi, vaikka muutamat lehtitalot 
tuottivat yhä murhetta.

Vielä yksi lisä sd-lehtiperheeseen saa-
tiin, kun viikkolehti Vastin aloitti Jyväsky-
lässä vuonna 1981. Kansan Lehdelle tämä 
merkitsi vetäytymistä Keski-Suomesta. 
Se miltei puolitti lehden levikin. Vastin 
saavutti kuitenkin heti 4 500 kappaleen 
levikin. Muutamassa vuodessa sen levik-
ki ylitti 10 000 kappaleen rajan. Kansan 
Lehden levikkitappio oli näin kuitattu.

Sd-lehdistön kehittämisohjelman mu-
kaiset viikkolehdet todettiin perustetuik-
si. Kolme viikkolehteä olivat saavuttaneet 
vuoden 1981 lopulla yli 17 200 kappa-
leen levikin. Tämä osoitti Työväenlehdis-
tö ry:ssä tehdyn arvion mukaan niiden 
tarpeellisuuden.

Viikkolehtien ilmaantuminen oli ter-
vetullut lisä sd-lehtiperheeseen. Niissä 
nähtiin mahdollisuus kehittää poliittista 

Sd-aluelehden saavut-
tivat levikkihuippunsa 
1980-luvun puolivälis-
sä. Painokoneita lehdis-
töryppäällä oli pitkälti 
toistakymmentä. 
Turun Päivälehden 
historiikki
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lehteä, joka ei yrittäisikään kilvoitella päi-
vittäin ilmestyvien sanomalehtien kanssa.

”Syntyi sellainen kuvitelma, että tässä 
olisi jokin mahdollisuus. Erityisesti Vastin 
oli rohkaiseva esimerkki, mutta minulta 
jäi sitten näkemättä niiden jatko”, kuvaa 
vuodesta 1989 sitoutumattoman Kotka 
Sanomien (sittemmin Kymen Sanomat) 
päätoimittajaksi siirtynyt Jukka Vehkasalo.

Lukijakuntaa halutaan  
palvella paremmin

Sd-aluelehdillä oli kansallisen media-
tutkimuksen (1981–1982) mukaan noin 
412 000 ja Demarilla noin 184 000 luki-
jaa. Sd-lehdet tavoittivat yli 15 prosent-
tia ammattitaitoisesta työväestä ja joka 
kymmenennen perheen. Saavutusta voi-
tiin pitää kohtuullisena ja kehittämiseen 
rohkaisevana.

Sd-lehtiväen 1970-luvulla virittä-
mä neuvonpito ja suunnittelu yhteisis-
tä asioista jatkui vilkkaana 1980-luvun 
alkupuolella.

Sd-lehtien toimitusten pääluottamus-
miehet tapasivat maaliskuussa 1981 Kot-
kassa. Tapaamisen ensisijaisena pontimena 
oli TST:n välittämä kiertoartikkelijärjes-
telmä. Siinä sd-lehtien toimitukset olivat 
vuorollaan tuottaneet valtakunnalliseen 
levitykseen laajahkoja lehtijuttuja.

Pääluottamusmiehet moittivat pää-
toimittajia tavasta toimia asiassa. Järjes-
telmään liittyi tekijänoikeudellisia kysy-
myksiä ja palkkio-ongelmia, muistutettiin. 
Pääluottamusmiehet tekivätkin esityksen 
yhdenmukaisista korvauksista kirjoittajille 
ja kuvaajille, koska kiertojutuista oli todet-

tu maksetun hyvin vaihtelevasti korvauk-
sia. Näin meneteltiinkin.

Viikkolehdet kokoontuivat palaverei-
hinsa 1980-luvulla, samoin kolmipäiväi-
set sd-lehdet suhteellisen säännöllisesti. 
Päätoimittajia kutsuttiin lehtiryhmän 
yhteisiin neuvonpitoihin tarpeen tullen. 
Heidän näkemystään sd-lehtien linjaksi 
ja sisällöksi hiottiin esimerkiksi neuvotte-
lussa syksyllä 1981. Lauri Sivosen muis-
tion mukaan sd-lehdissä raahattiin yhä 
mukana historiallista painolastia lehtien 
tehtävästä. Se oli yhtä kuin ahdasmielinen 
jäsenlehti. ”Tällainen toimintalinja johtaa 
väistämättä ongelmiin, muutos on välttä-
mätön”, muistioon kirjattiin.

Päätoimittajat kritisoivat sitä, että 
SDP:ssä käydyssä keskustelussa sd-lehdis-
tä oli korostettu pikemminkin taloudellis-
ta puolta kuin journalismia. Talousmiesten 
”ei-linja muutokselle kulki kuin jyrä” ja ai-
heutti leikkauksineen vakavia psykologisia 
vammoja toimituksissa, moitittiin. Vallin-
nutta kustannuskehitystä ei sd-lehdistö 
kestäisi päätoimittajien mukaan.

Sd-lehden lukija tutkittiin keväällä 
1982. Tulosten mukaan tyypillinen luki-
ja oli yli 40-vuotias SAK:lainen, kansa-
koulun käynyt duunari. Hän oli aloilleen 
asettunut, työväenpuoluetta äänestävä ja 
melko kiinnostunut yhteiskunnallisista 
asioista. Sd-lehdistä haettiin ennen muuta 
tietoja. Lukijat harrastivat lehden lukemi-
sen ohella tv:n katselua, musiikin kuunte-
lua ja penkkiurheilua. Tuloiltaan sd-leh-
den lukija oli keskipalkkainen palkansaaja.

Yhteiskunnallisesti tärkeimpien asioi-
den joukkoon sd-lehtien lukijat nostivat 

työttömyyden hoidon, teollisuuden toi-
mintaedellytykset ja ympäristökysymyk-
sen. Sd-lehdistä seuratuimmat asiat olivat 
paikalliset tapahtumat, kotimaan uutiset ja 
järjestöasiat. Kulttuurin osuus jäi kaikis-
sa lehdissä muita aihepiirejä vähemmälle 
seuraamiselle. Valtaosan mielestä sd-leh-
dissä käsiteltiin liian vähän paikallisia 
ja tavallisen ihmisen asioita. Yleisarvio 
sd-lehden ulkoasusta oli myönteinen.

Sd-lehtien tilaajat olivat melko uskolli-
sia lehdilleen. Kuusi kymmenestä kertoi ti-
laavansa lehden myös seuraavaksi vuodeksi, 
kaksi kymmenestä oli melko varma asiasta.

Päivitystä sd-lehtien lukijoista saatiin 
jälleen vuoden 1987 kansallisesta media-
tutkimuksesta. Tuolloin sd-aluelehdillä 

oli yli 340 000 ja Demarilla lähes 100 000 
lukijaa. Sd-viestinnän asema oli näin huo-
nontunut selvästi vuosikymmenen alun 
tilanteesta. Tyypillinen sd-lehtien lukija 
oli tutkimuksen mukaan 42-vuotias työvä-
estöön kuuluva mies, joka asui yli 30 000 
asukkaan kaupungissa. Hänen perheensä 
vuositulot olivat 135 000 markkaa ja se 
asui muiden lehtien lukijaperheitä useam-
min omakotitalossa.

TST mittasi puolestaan juttujen-
sa käyttöä sd-lehdissä (1981). Parhaiten 
niille kelpasivat talouspolitiikkaa ja ur-
heilua koskeneet jutut, ja niiden jälkeen 
työmarkkinaneuvotteluja ja eduskuntaa 
käsitelleet jutut. Suhteessa ilmestymisti-
heyteen innokkaimpia tarjonnan käyttäjiä 

Sd-aluelehdet  
karistelivat puolue- 

lehden leimaansa 
omilla uutisjutuil-

laan. Pohjolan Työn 
kirjoittelu Keskusta-

puoluetta lähellä olleen 
Tarveasunnot Oy:n 

epäselvyyksistä edisti 
asian poliisitutkintaa  

ja sytytti myös  
muun median  

seuraamaan asiaa. 
Teoksesta 50 vuotta 

painavaa sanaa,  
Pohjolan Työ 1937–1987
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olivat Saimaan Sanomat, Pohjolan Työ, 
Pohjanmaan Kansa ja Turun Päivälehti. 
Vähiten niille oli käyttöä Eteenpäin-leh-
dessä ja Demarissa sekä viikkolehdissä 
Valpas ja Vapaus. Tuloksissa näkyi jäl-
leen se, miten paljon missäkin lehdessä 
jäi omilta tarinoilta tilaa uutistoimiston 
tarjonnalle.

Työväen akatemian opiskelijat Pia Vil-
mi ja Jari Niemelä puolestaan tutkailivat 
80-luvun alussa sd-lehtien kulttuurinäke-
mystä. TSL:n Aikamerkki-lehteen kirjoit-
tamassaan (1/1983) yhteenvedossa nuoret 
kiteyttivät tuloksensa niin, että sd-lehtien 
kulttuurisivut viihdyttivät ja olivat ajan-
kulua. Ne eivät aktivoineet, eivätkä ohjan-
neet lukijoita harrastustoimintaan. Olettaa 
voi, että kutakuinkin saman johtopäätök-
sen tekijät olisivat joutuneet tekemään 
myös sitoutumattomista sanomalehdistä, 
jos olisivat niitä tutkineet.

”Kiitettävästi” kulttuuria oli nuor-
ten opiskelijoiden mukaan määrällisesti 
Eteenpäin-lehdessä, Demarissa, Kansan 
Lehdessä, Pohjanmaan Kansassa ja Vas-
tin-lehdessä. Hämeen Kansa ei kirjoit-
tanut kulttuurista lainkaan, kirjoittajat 
päättelivät.

Omaa pohdiskeluaan sd-lehdistös-
sä koettiin tarvittavan kolmesti viikos-
sa ilmestyneiden lehtien kehittämiseen. 
Tuomas Harpfin selvityksessä (1983) 
esitettiin, että niiden olisi hyödynnettävä 
konserniajattelua entistä tarmokkaammin 
lehtien sisällön ja ulkoasun sekä levikki- 
ja ilmoitusmyynnin kehittämisessä. Kol-
mipäiväisyys ei näkynyt hänestä lehtien 
toiminta-ajatuksessa. Jonkinlaisen työryh-

män olisikin pitänyt ideoida niiden strate-
giaa, Harpf esitti.

Harpf ehdotti mm. määrällisiä tavoit-
teita vuosittain toteutettavista yhteisistä 
tabloidisivuista, lehtikohtaisia suunnitel-
mia ja vaihtojuttuja, TST:n taustajuttuja ja 
niiden paikallistamista sekä TST:lle yhtä 
toimittajaa yhteistyötä mahdollistamaan. 
Lehdet kaipasivat niin ikään sivuilleen 
”taittokaavaa”, jota olisi sovellettu myös 
TST:n juttujen ja yhteisten nelivärijuttu-
jen tuotannossa. Harkittavaksi raportissa 
esitettiin vielä viikkolehden perustamista 
korvaamaan kolmipäiväisten lehtien hei-
kosti hoitamien reuna-alueiden viestintä-
tarvetta Vastimen esimerkin tapaan.

Kolmipäiväisten sd-lehtien todettiin 
olleen sd-aluelehdistä eniten tuen varas-
sa. Ne kaipasivat Harpfin mielestä yhteis-
kampanjointia ja lehtisetelin muuttamista 
suoraksi tueksi lehdille.

Sd-lehdistössä aistittiin ”ylipolitisoitu-
neen” 70-luvun kääntyminen epäpoliitti-
suuden suuntaan sitä seuranneella vuosi-
kymmenellä. Ehkäpä Eteenpäin-lehden 
esimerkkiäkin seuraten tutkailtiin mah-
dollisuuksia väljentää lehtien puoluesi-
donnaisuutta ja avata lehtien sivuja useil-
le poliittisille näkökannoille. Piirilehteä 
avattiin yleislehden suuntaan.

”Oli siellä sellaista mielenkiintoa, että 
kerran minutkin kutsuttiin Ouluun asti 
Pohjolan Työn toimitukseen kertomaan 
meidän toimitusperiaatteistamme – siitä 
että silmälaput helvettiin. Ja Kansan Leh-
den Luokkalan Paavon kanssa esimerkik-
si puhuttiin lehden linjasta”, Vehkasalo 
mainitsee.

TST kyseli lehdiltä näkemyksiä sisäl-
töjen kehittämisestä otsikolla ”Sosialide-
mokraattinen lehti 1986” vuonna 1984. 
Lehtien strategisia lähtökohtia udellut 
uutistoimisto palautettiin varmaankin 
”maan pinnalle” avartumisen ajatuksissa, 
kun lehtien toimitukset kertoivat vastauk-
sissaan arjestaan. 

”Poliittinen tilanne Tampereella on 
kunnallisvaalien edellä sietämätön. Paskaa 
tulee silmille päivittäin. Yritämme pitää 
pään kylmänä, mutta annamme myös sa-
nan sanasta. Uskomme vaalien jälkeiseen 
elämään”, Kansan lehden vastauksessa 

kuvailtiin. Lehti kertoi pyrkimyksekseen 
pitää joka tapauksessa kaikkia väyliä auki 
kaikkialle. Lehden toimituksella ei ol-
lut ”anti-henkilöitä eikä anti-yhteisöjä”, 
vakuuteltiin.

Vapaus-lehteen tullut Pieksämäen so-
sialidemokraattien kirjelmä keväältä 1984 
kuvasi puolestaan odotuksia, jollaisia 
sd-lehtien toimitukset saivat eri puolilla 
maata omilta taustajoukoiltaan.

”Yhdistyksemme esittää SMP:n kehu-
misen sekä kaikenlaisen puolueen esiin-
tymisen poistamista (Vapauden) sivuilta. 
Perustelu: Jäsenistön yksimielinen kan-

Sd-lehdet olivat tärkeä 
foorumi alueiden 

demarikansanedusta-
jille. Eteenpäin-lehden 
kuvaaja ikuisti Kotkan 
vappujuhlista kansan-

edustaja Anna-Liisa 
Kasurisen ja Risto  

Tuomisen joskus 
1980-luvulla.  

Tuominen oli lehden 
”omaa” väkeä. 
Työväen Arkisto
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ta oli, että ko. puolueen kaikenlainen 
esiintyminen lehdessä lisää SMP:n 
kannatusta alueellamme”.

Olettaa sopii, ettei tuokaan kirje 
saanut aikaan Vapauden toimituksessa 
lähettäjän toivomaa reaktiota. Sd-leh-
tien toimittajat olivat tottuneet vas-
taaviin julistuksiin. Yleensä he pitivät 
päätösvallan sd-lehtien journalismista 
itsellään.

Eteenpäin-lehden pitkäaikainen toi-
mitussihteeri Jorma Savikko lienee osu-
nut kuitenkin oikeaan siinä, että lukijat 
olivat vaikuttaneet ja vaikuttivat lehtiin 
kautta vuosikymmenten enemmän mitä 
lehtien toimittajat olivat huomanneet.

”Kun nyt myöhemmin ulkopuolinen 
tutkija on lukenut lehtiämme, niin hä-
nelle ei näy oikeastaan lainkaan se tapa 
ja ajatus, joka meillä lehden tekemises-
sä oli. Loppujen lopuksi lukija sanelee 
lehden sisältöä ja luonnetta enemmän 
mitä toimittajat luulevat. Lukija taas on 
konservatiivinen”, Savikko arvioi eläke-
päivinään aikaa, jolloin Eteenpäin-leh-
den toimitus haki uutta linjaansa.

Levikin kasvu taittuu laskuun

Pohdiskelujen ja ehdotusten ohessa eli 
sd-lehtitalojen arki taloudellisten reali-
teettien rajoissa omaa elämäänsä. Val-
tion tuki sd-lehdille oli yhä merkityk-
sellistä. Ne saivat vajaat 30 prosenttia 
myönnetyistä tuista, mutta tuen määrä 
ei noussut kustannusten nousun tahtia.

”Sosialidemokraattisten sanomaleh-
tien tulevaisuus on suurelta osin riip-
puvainen yhteiskunnan lehdistötuen 

kehittymisestä”, myönnettiin Työväen-
lehdistö ry:ssä (1985). Mietintönsä jät-
täneen parlamentaarisen lehdistökomi-
tean katsottiin antaneen mahdollisuudet 
sd-lehtien jatkuvalle kehittämiselle ja toi-
minnalle. Siinä esitettiin tuen ohjaamista 
aiempaa selvemmin heikoimmin kannat-
taville lehdille.

Valtion lehdistötuen rakenne muut-
tui vuonna 1988. Lehtiyhtiöiden talous-
vaikeuksia paremmin huomioon ottavan 
valikoivan lehdistötuen osuus nousi 60 
prosenttiin tuesta. Kun aiemmin parla-
mentaarinen ja valikoiva tuki olivat ol-
leet kutakuinkin samansuuruisia, saivat 
sd-lehdet nyt valikoivaa tukea 20,6 mil-
joonaa ja parlamentaarista tukea 11 mil-
joonaa markkaa. Muutos oli sd-lehdille 
mieluinen. Iloa kuitenkin himmensi se, 
että tuen kasvu hiipui 1970-luvun vuosis-
ta. 1990-luvun laman tultua se hyytyi ko-
konaan ja leikkautui osana valtion säästö-
toimia (Taulukko 7).

Tiedotusopin assistentti Jorma Män-
tylä laskeskeli Tiedonantaja-lehdessä 
(1986), että yleinen ja valikoiva lehtituki 

toi SDP:n lehdille vuonna 1983 noin 38 
ja SKDL:n lehdille noin 30 miljoonaa 
markkaa tukea. Samana vuonna valtio 
subventoi eri tukimuodoin sitoutumatto-
mia lehtiä yhteensä 188, oikeistolehtiä 50 
ja keskustalehtiä 94 miljoonalla markalla. 
Näistä tärkein oli isoja painoksia suosinut 
yleinen kuljetustuli. Ay-liikkeen varoja ka-
navoitui vasemmiston lehdille puolestaan 
noin 15 miljoonaa markkaa vuosittain, 
Mäntylä laski.

Huolimatta työväenlehtien tuesta las-
kivat kd-lehtien levikit Mäntylän mukaan 
vuosina 1977–1986 yhteensä yli 18 000 
kappaleella, ja sd-lehtien tätäkin enem-
män. Lehtiseteleitä vasemmistopuoluei-
den lehtiin käytettiin vuonna 1986 yli 40 
000 vähemmän kuin vuonna 1981. Määrät 
vaikuttavat turhan suurilta muihin ajan-
kohdan lukuihin verrattuna, mutta kehi-
tyksen suunta oli Mäntylän laskelmissa 
oikea.

Huippuunsa sd-lehtien levikki oli 
noussut vuonna 1983. Kymmenen vuo-
den nousun ja tasaisen kauden jälkeen al-
koi levikkien suhteellisen tasainen lasku. 

Taulukko 7 • Sd-viestintäyritysten l i ikevaihto ja lehdistötuki 
1980-luvulla

vuosi liikevaihto (mmk) Valtion tuki (mmk)

1980 120 15,9

1982  - 20,8

1984 185 25,4

1986 194,2 28,8

1988 243,3 33

Sosialidemokraatti-
nen lehtiperhe kattoi 
1980-luvun puolivälin 
jälkeen melko hyvin 
koko maan. Lappeen-
rantalaisen Saimaan 
Sanomien lopetta-
mien oli kuitenkin 
jättänyt aukon itärajan 
tuntumaan. 
Työväenmuseo Werstas



66   Valtionhoitajan lehdistä tulee poikkeus
67

Takaisin 1970-luvun alun levikkilukuihin 
palattiin vuosikymmenen lopulla. Tähän 
vaikuttivat eniten kaksi lehteä, Demari 
levikkinsä menetyksillä ja Eteenpäin päi-
välehden lopettamisella. SAK:n liittojen 
myöntämien lehtiseteleiden määrä sd-leh-
tien tilaamiseen väheni vain noin 10 000 
setelillä, kun niiden levikki laski noin 40 
000 kappaleella (Taulukko 8).

Vika työväenlehtien menestymiseen ei 
ollut taloudessa, vaan vasemmiston lehtien 
sisällön laitostumisessa, assistentti Mänty-
lä kritisoi Tiedonantajan linjaan istuvasti. 
Tiedonantajan toimitustahan korpesi jat-
kuvasti paitsi muiden vasemmiston lehti-
en ”vääräoppisuus” ja ”velttous”, myös nii-
den saama lehtietu, josta se itse oli jäänyt 
paitsi. Mäntylä ennakoi joka tapauksessa, 

että vuonna 2000 ilmestyisi osin tukien 
ansioista vielä työväenlehtiä, mutta hä-
nestä oli mahdotonta ennakoida niiden 
määrää.

Vaikka sd-lehtiin ohjautuneiden lehti-
seteleiden kokonaismäärä pysyi 1980-lu-
vulla tasaisena, tapahtui lehtikohtaisesti 
paljon siirtymiä yksin siitä syystä, että 
muutama lehti lopetti toimintansa ja uu-
sia viikkolehtiä syntyi. Uudet viikkoleh-
det ottivat seteleistä osansa, vanhemmat 
sd-aluelehdet menettivät levikkiään ja 
osuuttaan lehtiedusta (Taulukko 9).

Toimitusten merkitys  
pistetään puntariin

Suomalaista talouselämää leimasi murros 
1980-luvun puolivälin jälkeen. Se ei jättä-

nyt graafista teollisuutta syrjään. Yritykset 
jakoivat markkinoita uudelleen kiristy-
neen kilpailun, pääomien keskittymisen 
ja yhtiöjärjestelyjen myötä. Ne alkoivat 
erikoistua ja hakea uusia tukijalkoja kas-
vavilta markkinoilta turvatakseen olemas-
saoloaan. Vuosikymmenen viimeinen hyvä 
vuosi monelle lehtitalolle oli taloudellises-
ti vuosi 1984.

Sd-lehdistössä otettiin uusia askeleita 
(1984), kun yhtiöt hankkivat omistuk-
seensa viisi ilmaisjakelulehteä Kotkas-

ta, Hämeenlinnasta, Tampereelta, Mik-
kelistä ja Porista. Vuoden 1985 alusta 
ilmaisjakelulehti ostettiin myös Kuopi-
ossa. Näin sd-omisteisten kaupunkileh-
tien yhteinen painosmäärä oli yli 300 
000 kappaletta. Lehdet olivat puolueisiin 
sitoutumattomia.

Ryhmä lähti omistamaan myös paikal-
lisradioita, kun liikenneministeriö myön-
si kokeilulupia niille. Ensin sd-omistusta 
oli Jyväskylän ja Vaasan paikallisradioissa. 
Useat ryhmän lehdet olivat mukana vä-

Taulukko 8 • Sd-lehtin levikki  ja  käytetyt lehtisetelit  1981–1993

vuosi levikki setelit

1981 169786 115553

1982 165359 114515

1983 168264 119195

1984 157563 116510

1985 153854 111434

1986 152125 102159

1987 142696 104404

1988 137654 109003

1989 126832 104188

1990 127264  109 951

1991 111863 108863

1993 109687 100260

Taulukko 9 • Sd-lehtien lehtisetelit  1980-luvulla

Lehti 1980 1984 1987 1990

Arbertabladet 2718 2239 2055 1909

Eteenpäin 17707 16995 15488  -

Hämeen Kansa 5819  5798 5117 5540

Kansan Lehti 10847  8650 7734 8633

Pohjanmaan Kansa 11008 10009 8485 7977

Pohjois-Karjala 8945 8783 6831 5885

Pohjolan työ 6753  6894 6635 6920

Saimaan Sanomat 5781 5273  -  -

Demari 18370 17464 16299  18 072

Turun Päivälehti  8208 8113 7370 7540

Uusi Aika 11471 11498 10529 13180

Valpas 4177 4130 4182 5998

Vapaus 3017 3958 5901 7253

Vastin  - 6706 7778 8826

Päijätseutu  -  -  - 3991

Viikko-Eteenpäin  -  -  - 8525

Yhteensä 114821 116510 104404 109951
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hemmistöosakkaina myös kaapelitelevi-
sioyhtiöissä eri kaupungeissa 1980-luvun 
puolivälissä. Pian jouduttiin kuitenkin 
toteamaan, että mainostajat siirtyivät odo-
tettua hitaammin uusien välineiden käyt-
täjiksi. Toivottua tukijalkaa niistä ei saatu.

Vuonna 1985 näyttivät kaikki graafisen 
puolen tunnusluvut sd-lehdissä punaista. 
Liikevaihto, levikki, ilmoitusvolyymit, leh-
tiseteleiden käyttö ja moni muu talouden 
luku oli laskusuunnassa. Odotettuakin jyr-
kemmin lasku jatkui vuonna 1986.

Antti Vuorenrinne muistaa alkaneensa 
ymmärtää demarilehdistön taloudellisia 
huolia ollessaan Pohjolan Työn päätoimit-
tajana 1980-luvun puolivälin jälkeen.

”Minulle tulivat selväksi demarilehdis-
tön taloudenpidon peruspiirteet. Muistan 
ihan ensimmäisiä päätoimittajakokouksia, 
joihin osallistuin. Antero Anttila esitti sil-
loin, miten demarilehtitalojen talous on 
kestämättömällä pohjalla. Idea oli se, että 
lehtien talous perustui lehdistötukeen, 
joka oli kutakuinkin vakio. Kun kulujen 
taso aina nousi, meidän olisi pitänyt tila-
us- ja ilmoitusmyyntituloa kasvattamalla 
täyttää syntyvä aukko. Se taas oli vaikeaa 
tai mahdotonta”, Vuorenrinne muistelee.

Vuorenrinne muistelee Anttilan ennus-
taneen sd-lehtiryhmän ajautuvan kriisiin 
alle kolmessa vuodessa.

”Se logiikka piti kyllä paikkansa, vaikka 
ennusteen aikajänne oli huomattavasti loi-
vempi”, Vuorenrinne lisää.

Sd-lehdistössä oli heräilty hiljalleen 
ymmärtämään 80-luvun mukanaan tuo-
mia muutoksen tarpeita. SDP:n johdossa 
saatettiin olla tätä tyytyväisempiä oman 

lehdistön tilaan. Näin voi päätellä aina-
kin puoluesihteeri Erkki Liikasen sd-leh-
tien päätoimittajien ja toimitusjohtajien 
kokouksessa syyskuussa 1985 pitämästä 
puheesta.

Sd-lehdet olivat piristyneet Liikasen 
mukaan, ja ne olivat aiempaa enemmän 
”tehdyn tuntuisia”. Liikanen muistutti, 
että sd-lehtien päätoimittajat olivat voi-
makkaita poliittisia vaikuttajia, joiden piti 
esiintyä itsenäisinä.

Liikanen toivoi sd-lehdiltä lisää rentoa 
tapaa käsitellä ”elävää puoluetyötä”. Vas-
tenmieliseen propagandaan niiden ei pitä-
nyt sortua. Lehtien taloudellisen tukeen ei 
ollut Liikasen käsityksen mukaan odotet-
tavissa uutta.

Synkempi kuva demarilehtien tilasta 
piirtyi Risto Uosukaisen paria kuukautta 
aiemmin tekemästä selvityksestä. Sen mu-
kaan asemansa olivat säilyttäneet levikillä 
mitaten Arbetarbladet, Eteenpäin, Kansan 
Lehti, Valpas, Vapaus, Vastin ja Demari. 
Huonoon levikkikierteeseen olivat joutu-
neet Pohjanmaan Kansa, Turun Päivälehti 
ja Uusi Aika.

Ilmoitusten suhde levikkiin oli ”liian al-
hainen” seitsemässä lehdessä. Näissä yhti-
öissä piili aikapommi. Uosukainen arvioi, 
että vain kahden demarilehden riippuvuus 
lehdistötuesta suhteessa omiin ilmoitus-
tuloihin oli kunnossa (< 9 %). Ne olivat 
Eteenpäin ja Vastin. Kohtalaisesti tuesta 
oli riippuvainen Pohjolan Työ. Suuresti 
sen varassa eli kuusi lehteä. Aivan liikaa 
(> 35 %) tukee turvasivat Arbetarbladet, 
Pohjois-Karjala ja Turun Päivälehti. Jos 
lehdistötuen suhteutti yhtiöiden liike-

vaihtoon, olivat lehdistötuesta vähän riip-
puvaisia Eteenpäin, Uusi Aika ja Vastin. 
Aivan liikaa tuen turvin elivät valtakun-
nalliset Arbetarbladet ja Demari.

Eniten lehtituen varassa eläneissä 
sd-lehdissä piti tehdä Uosukaisen mielestä 
suuria kulujen supistuksia, jos ne mieli-
vät pidemmän päälle jatkaa toimintaansa. 
Pääkaupungin lehdille, joiden riippuvuus 
viestintätuesta oli ”ylisuuri”, hän ei nähnyt 
toiminnan jatkamiselle edellytyksiä.

Useampien sd-lehtien levikistä huo-
mattava osa (50–70 %) perustui lehtisete-
lin käyttöön. Ay-liikkeen tuella olikin rat-
kaiseva merkitys niiden menestymiselle, 
Uosukainen päätteli.

Kun Uosukainen laski sd-lehtien sivua 
kohti saaman tuen määrän, olivat Vas-
tin ja Eteenpäin omassa luokassaan tuen 
vaikuttavuutta mitattaessa. Siinä missä 
Eteenpäin selvisi 200 markalla vuodessa 
sivua kohti, tuhlasi Demari 1 500 mark-
kaa. Tehottomiksi julkaisuiksi Uosukainen 
nimesi Pohjois-Karjalan, Arbetarbladetin 
ja Demarin.

Uosukainen arvioi lopuksi myös sd-leh-
tien merkitystä ja painoarvoa äänestäjä-
määrien ja levikkialueen pohjalta. Nyt-
temmin arviointia kutsuttaisin kaiketi 
vaikuttavuuden arvioksi. Eniten puo-
lueelle oli merkitystä Eteenpäin-lehden, 
Pohjois-Karjalan, Pohjolan Työn, Uuden 
Ajan ja Vastimen julkaisemisella. Vähi-
ten vaikuttavia puolueelle olivat Hämeen 
Kansa, Demari, Vapaus, Valpas ja Turun 
Päivälehti.

Yhtiöiden talouden Uosukainen arvi-
oi heikoksi tai välttäväksi kauttaaltaan. 

Liiketaloudellisesti katsottuna ryppään 
heikoimmat lenkit olivat Arbetarbladet, 
Demaria kustantava Kustannus Oy Kan-
sanvalta, Saimaan Kirjapaino ja Mikke-
lin Painos Oy. Vakavaraisuussäännöstön 
noudattaminen edellytti raportin mukaan 
toimia neljässä yhtiössä. Vakavaraisuus oli 
heikko seitsemässä yhtiössä.

Kokonaistarkastelussa ryhmän parhaat 
lehtiyhtiöt olivat Kotkassa ja Jyväskylässä..

Jännite kasvaa lehtiryhmän sisällä

Uosukaisen laskelmat ja arviot asettuvat 
mielenkiintoiseen valoon, kun niitä ver-
taa 1980-luvun ratkaisuihin ja julkaisu-
jen tukemiseen. Ennen muuta tarkkaili-
ja saattaisi kummastella sitä, miksi SDP 
suuntasi ylivoimaisesti mittavimman 
tukensa ja huomionsa puolueen pää-ää-
nenkannattajaan Demariin, kun ja jos se 
halusi mahdollisimman suuren hyödyn 
julkaisuistaan?

Antero Anttilan mukaan pää-äänen-
kannattajan tehottomuutta ei haluttu no-
teerata, koska puolueen johdossa ja puo-
luetoimistossa oli sitouduttu ennen muuta 
sen toiminnan turvaamiseen. Hänen arvi-
onsa mukaan sd-aluelehdistö olisi lopetet-
tu 1980-luvulla, jos asia olisi ollut pää-ää-
nenkannattajasta ja Helsinki-keskeisistä 
SDP:n poliitikoista kiinni. Niinpä sd-leh-
tien puolustajat maakunnan miehistä Erk-
ki Vuoriseen ja SDP:n talouspäällikkö 
Maunu Ihalaiseen pyrkivät turvaamaan 
sen, että SDP:n hallinnossa oli jatkuvasti 
enemmistö sd-aluelehtien puolella.

”Meillä oli harkittu strategia sekä Ma-
nun (Ihalainen), Erkin (Vuorinen) ja 
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minun kesken. Se johti myös siihen, että 
minun piti olla puoluekokouksissa menet-
telytapavaliokunnan puheenjohtaja, jotta 
varmistan, ettei puoluetoimikuntaan tule 
Demarin enemmistöä. T-lehtien sisäinen 
taistelu kiteytyi siihen, että Demari yritti 
tappaa kaikki. Se oli selvästi nähtävissä ja 
jos siinä ei olisi ollut Erkkiä, niin puolue-
sihteerit olisivat jyränneet sen läpi. Mutta 
Erkki istui välissä ja alkoi saneerata De-
marin toimintaa”, Anttila kertoi.

Jännite maakuntalehtien ja pää-äänen-
kannattaja Demarin välillä jatkui Jukka 
Vehkasalon mukaan koko 1980-luvun 
ajan.

”Kerran 80-luvulla oli SDP:n eteläisten 
piirien kokoukseen tilattu puheenvuorot 
lehdistön asemasta minulta ja Ralf Friber-
giltä, joka oli siihen aikaan Iltalehdessä. 
Me molemmat lyttäsimme työväenlehdis-
tön tilanteen alkaen pää-äänenkannatta-
jasta. Taisin silloin sanoa, että mitään näin 
usein ilmestyvää pää-äänenkannattajaa 
ei tarvittaisi, ja käytin muutenkin terävää 
kieltä. Kun menin sen jälkeen wc-tiloihin, 
niin Demarin (Aimo) Kairamo tuli perään 
ja huusi, että haista sinä Vehkasalo. (Sep-
po-Heikki) Salonen haukkui sitten käy-
tävällä ja Päivän Sanomien entinen pää-
toimittaja Santalan Eero tuli kimppuun 
ja puhisi, että tuollaisia menet puhumaan. 
Olihan meillä avoin ja selvä ristiriita”, 
Vehkasalo myöntää.

Sd-aluelehtien kesken kasvoi kustan-
nuspaineiden alla puhe yhteistyön lisää-
misestä. Käytännössä se jäi aika vaati-
mattomaksi, kun kunkin lehden vahvuus 
olivat nimenomaan alueiden omat asiat. 

Tietotekninen kehitys ei ollut vielä sekään 
tasolla, joka olisi mahdollistanut pidem-
mälle menevän yhteisen tuotannon. 

”Yhteistyö oli enimmäkseen sitä, että 
päätoimittajat tapasivat TST:n järjestä-
missä tilaisuuksissa. Siellä kävivät sitten 
muidenkin puolueiden edustajat pitämäs-
sä tilannekatsauksia. Jonkun lehden kans-
sa saatoimme palkata yhteisen pilapiirtä-
jänkin. Sitten oli yhteisiä kolumnisteja. 
TST:n kauttahan yhteistyö pääosin kulki”, 
Luokkala muistelee.

Omaa profiilia ja kiinnostavuuttakin 
yritettiin nostaa yhteistyön kautta.

”Kerran muistini mukaan Kansan Leh-
den, Hämeen Kansan, Eteenpäin-leh-
den ja Turun Päivälehden päätoimittajien 
kanssa päätimme teettää yhteisen gallupin. 
Kysymme kuka saisi kannatusta SDP:n 
uudeksi puheenjohtajaksi, kun Kalevi Sor-
sa oli jättämässä johtajuuden. Ajattelim-
me, että kun puoluejohto siitä kuitenkin 
suuttuu, niin eivät ne meitä kaikkia voi 
erottaa. Niin me teetettiin tutkimus, jos-
sa suosikki uudeksi puheenjohtajaksi oli 
Pirkko Työläjärvi. Liikasen Erkki sitten 
puoluesihteerinä soitti haukkuakseen mi-
nut muiden mukana. Kun Eki oli aikansa 
haukkunut, kysyin, että oliko juttu hänen 
mielestään muuten hyvä. Hän myönsi, että 
juttu oli kyllä pirun hyvä. Hän ymmär-
si asian, mutta piti viran puolesta hiukan 
ojentaa”, Luokkala muistaa.

Erkki Vuorisen kirjoittamasta sd-leh-
distön kehittämissuunnitelma 3:sta (1986) 
käy ilmi, että demarilehdistö oli onnis-
tunut melko hyvin maksuvalmiuden pa-
rantamisessa. Myös yhteisiä hankintoja 

oli lisätty ja lehtiyh-
tiöiden ammattitaito 
oli kasvanut. Haavoit-
tuviksi yhtiöt oli kui-
tenkin pakko todeta, 
sillä varajärjestelmiä ei 
ollut. Sd-lehdistön ja 
graafisen teollisuuden 
ohjausta oli keskitetty 
T-lehdistö Oy:lle ku-
ten tavoite oli ollut.

Se lke inä  uhkina 
suunnitelmassa mai-
nittiin kansalaisten 
lisääntynyt välinpitä-
mättömyys poliittis-
ta toimintaa kohtaan. 
Tämä oli jo heijastunut 
sd-lehtien levikkityö-
hön, vaikka puolueor-
ganisaation todettiin 
olleen yhä kiinnostu-
nut lehdistään. On-
gelmaksi  todett i in 
sosialidemokraattien 
heikko menestys kun-
nallisten ilmoituslehti-
en valinnoissa.

Sd-lehtien parantu-
nut taloudellinen tulos 
oli käytetty tuotannon investointeihin. 
Niistä osaa voitiin pitää Vuorisen mielestä 
perustellusti ylimitoitettuina. Myös lehti-
en sisältöä oli kehitetty.

Ykköslehdet menevät menojaan

Lehtimainontaan käytetyt rahat olivat 
Suomessa 1980-luvun puolivälissä huip-

putasoa kansainvälisissä vertaluissa. Ko-
honnut elintaso oli lisännyt perheiden 
mahdollisuuksia massaviestinten käyttöön. 
Sanomalehtien tilaaminen kasvoi vuosit-
tain 2-3 prosentin verran.

Myös sd-lehtien levikit kasvoivat 
1980-luvun alussa. Ne menettivät kui-
tenkin suhteellista osuutta sanomalehtien 
tilaamisessa. Kun niiden levikin kehityk-

Sd-lehdet tiivistivät 
yhteistyötään ilmoitus-

tulojen hankkimiseksi 
pitkin 1980-lukua. 
Teemanumeroista 

tuli keskeinen väline 
ponnistuksessa, jonka 

tulokset eivät vas-
tanneet kuitenkaan 

odotuksia.
Reijo Hämäläisen 

yksityisarkisto
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sen indeksi vuosina 1977–1985 oli 97 
(1977=100), kirjattiin koko sanomalehdis-
tön levikin indeksiluvuksi 120. Sitoutu-
mattomat lehdet olivat saaneet reippaasti 
lisää etumatkaa huolimatta työväenlehtien 
eteen tehdyistä ponnisteluista.

Sd-lehtien ilmoitusvolyymin kehitys 
oli tätäkin kehnompaa suhteessa muuhun 
lehdistöön. Kun sd-lehtien ilmoitusvolyy-
mi nousi vuosina 1977–1985 vajaalla vii-
denneksellä, kasvoi koko lehdistön ilmoit-
telu ajanjaksolla noin 50 prosentilla.

Sd-lehtien vuotuisista ilmoitustuotoista 
(1985) oli virallisia ilmoituksia neljäsosa. 
E-liikkeen osuus oli reilu kymmenesosa ja 
ay-liikkeen muutama prosentti. Kaksi kol-
masosaa sd-lehtien ilmoitusmarkkinoilta 
nyhtämistä markoista oli kaupallista lii-
ke-elämän ilmoittelua.

Huolta sd-lehdille toi erityisesti pos-
tilaitos. Se nosti voimakkaasti jakelu-
maksujaan ja vaikutti näin lehtien jake-
lukanavien muuttumiseen. Yhä useampi 
aluelehti joutui siirtymään aamukannosta 
päiväkantoon. Se heikensi kansalaisten 
halukkuutta tilata lehteä. Osa sd-lehdis-
tä oli siirtynyt käyttämään ykköslehtien 
jakelupalvelua ja maksamaan jakelusta 
aiempaa enemmän. Lauantaijakelun pois-
taminen oli muuttanut puolestaan lehtien 
ilmestymispäiviä.

Vuorisen kehityssuunnitelman johto-
päätös oli se, ettei alueilla voinut elää kuin 
yksi yleissanomalehti. Muiden oli erikois-
tuttava. Sd-lehtiä kehotettiin tekemään 
yhä enemmän erillisiä liitelehtiä. Lisäksi 
niille esitettiin kerran viikossa julkaistavaa 
”maanantai”-erikoislehteä. Sille esitettiin 

perustettavaksi oma toimitus. Se muodos-
tettaisiin erilliseksi osakeyhtiöksi TST:stä. 
”Maanantain” levikki asettuisi 140 000 
kappaleen paikkeille, jos se julkaistaisiin 
kaikissa sd-lehdissä. Tämä suunnitelma jäi 
monien muiden lailla vain suunnitelmaksi 
paperille.

Työväenlehtien lopullinen tipahtami-
nen levikkikilpailusta sitoutumattomien 
ykköslehtien kanssa synnytti keskustelua 
sd-aluelehtien ja SDP:n pää-äänenkan-
nattajan roolista ja vaihtoehdoista.

Työväenlehdistöä johtanut Vuorinen 
herätteli sd-liikettä lehdistönsä hätään 
Demarin Perjantai-Extran haastattelussa 
syksyllä 1985. ”Nyt on kysymys henkiin-
jäämisestä”, Vuorisen uudenlaista sopeut-
tamista vaatinut juttu oli otsikoitu.

SAK:n puheenjohtaja Pertti Viinanen 
katsoi samassa työväenlehtiin keskitty-
neessä numerossa, ettei työväenlehtien vä-
hittäistä kuihtumista tullut sallia. Hyvänä 
hän piti sitä, että Kansan Uutiset ja De-
mari olivat käyneet tekemään tuhdimpia, 
viikon asiat kokoavia viikonloppulehtiä.

”Jos valinta pitäisi tehdä, silloin kat-
soisin, että tarvitaan valtakunnallinen 
pää-äänenkannattaja ja maakunnallisesti 
hyvin toimitettuja viikkolehtiä. Se on pa-
rempi kuin suuri joukko keskinkertaisesti 
tai huonosti toimitettuja lehtiä”, Viinanen 
katsoi ennakoiden keskustelua sd-alueleh-
tien ”viikkolehdittämisestä”. Siitä tuli sit-
temmin milteipä kestoaihe sd-lehdistön 
sisälle ja liepeille.

Keskustelua työväenlehtien tehtäväs-
tä ja aluelehtien asemasta sd-viestinnässä 
jatkoi mm. Suomen Sanomalehtimies-

ten Liiton puheenjohtaja Antero Laine 
Pohjois-Karjalan haastattelussa kevättal-
vesta1988. Hän piti työväenlehtien yh-
tenä tärkeänä tehtävänä valppaasti pur-
kaa tiedotuksen valtavirtoja ja kysyä mitä 
on yleisten väittämien takana. Eteen-
päin-lehden kasvattina hän kyseli mm. 
sitä, ymmärsikö sd-liike täysin lehdistönsä 
tehtävän, kun lehtien sivuja haluttiin käy-
tettävän melko toisarvoisiin asioihin.

”Kyllä kai niin on, että työväenjärjes-
töissä ihan kautta linjan edelleenkin toi-
mii aika paljon sellaista väkeä, joka nä-
kee tällaisen työväenlehden tehtäväksi. 
Esimerkiksi heidän kokouksensa ei ole 
mistään kotoisin, ellei siellä ole työväen-
lehden toimittaja tekemässä siitä jutun 
kuvan kanssa riippumatta siitä, onko sil-
lä kokouksella arvoa ja merkitystä”, Laine 
kyseli.

Laine muistutti, että asiat voisivat 
kääntyä 1980-luvun hyvinvoinnista huo-
nompaan suuntaan myös valtionhoitaja-
puolue SDP:lle ja palkansaajille.

”Jos asiat alkavat mennä huonommal-
le mallille – sehän on täysin mahdollis-
ta – niin silloin käytävässä keskustelussa 
nimenomaan työväenlehtien edustama 
välineryhmä tulee olemaan hyvin mer-
kittävässä roolissa. Voi nimittäin hyvin 
otaksua, että silloin tämä tiedonvälityksen 
valtavirta pyrkisi ikään kuin tyynnytte-
lemään, tasoittelemaan ja vaikenemaan”, 
Laine arvioi.

Hän piti selviönä sitä, että työväenleh-
tien oli kyettävä uudistumaan journalisti-
sesti ja etsittävä uusia teitä menestykselle. 
Monen työväenlehden olisi kannattanut 

pyrkiä hänestä enemmän kansanomaisen 
paikallisen mielipidelehden suuntaan.

Laine asettui puolustamaan voimal-
lisesti maakunnallisten työväenlehtien 
säilyttämistä.

”Näitä valtakunnallisia päälehtiajatuk-
sia on hellitty niin kauan kuin muistan. 
Mutta nimenomaan nykyisessä yhteis-
kunnallisessa kehitysvaiheessa asioitten 
vieminen lähelle yksilöä on ongelma. Sil-
loin maakuntalehden voima on siinä, että 
se voi paikallisena välineenä valtakunnal-
lista lehteä paljon helpommin elää yksilöi-
den mukana”, Laine arvioi.

Viestintärahoitus syntyy  
yhteiseksi kassaksi

Sd-lehtien toimitusten edustajat alkoivat 
hakea synergiaetuja arjestaan loppukesäs-
tä 1985. Yhteistyötä valmistellut Tuomas 
Harpfin johtama työryhmä sai valmiiksi 
raporttinsa seuraavan vuoden joulukuussa.

Työryhmä laski, että sd-lehtiryhmä 
käytti pari miljoonaa markkaa vuosittain 
kirjoituspalkkioihin. Jos siitä esimerkiksi 
viisi prosenttia olisi käytetty yhdessä kiin-
nostavien juttujen ostoon tai yhteistyössä 
toteutettuihin projekteihin, nostettaisiin 
yksin sillä lehtien journalistista tasoa. Se 
myös olisi tuonut kustannussäästöä ja pa-
rantanut lehtikonsernin käyttökatetta.

Ryhmä esitti niin ikään, että lehdet 
myisivät kiinnostavia juttujaan toisten-
sa käyttöön. Yhteisiä hankintoja ja sopi-
muksia esitettiin esimerkiksi sarjakuvien, 
pilapiirrosten ja arkistokuvien ostoihin. 
TST:n toivottiin irrottautuvan enemmän 
vapaaseen jutuntekoon. Lisäksi esitettiin 
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TST:n siirtämistä puoluetoimiston orga-
nisaatiosta lehtien hallitsemaksi yksiköksi. 
Osaa lehtiryhmästä varmaankin närkäs-
tytti raportin viimeinen kohta, jossa to-
dettiin kolmipäiväisyys pitkän päälle kes-
tämättömäksi yhteistyöryhmän lehdille.

Elävä elämä kulki jälleen latujaan riip-
pumatta sd-lehtiryhmän ideoista ja suun-
nitelmista. Ryhmän heikoimmaksi len-
kiksi osoittautui Saimaan Sanomat. Se 
lakkautettiin tammikuun lopulla 1985. 
Sen levikki oli tuolloin yli 4 800. Saman 
verran levikkiä hävisi muista sd-lehdistä, 
joten levikkitappio vuodelta oli yli 10 000 
lehtitilausta. Seuraavana vuonna muutet-
tiin Arbetarbladet viikkolehdeksi.

Tulevia talousvaikeuksia ennakoiden 
perustettiin sd-viestintäyrityksiä tuke-
maan Suomen Viestintärahoitus Oy 
(SVR) vuonna 1986. Sen tehtäväksi tuli 
sd-lehdistön ja graafisen teollisuuden in-
vestointien rahoituksen järjestäminen. 
Erityisesti tavoitteena oli tukea uusiin 
viestimiin tapahtuvia sijoituksia. Puhet-
ta yhtiössä ryhtyi johtamaan Eteenpäin 
Oy:n toimitusjohtaja Antero Antti-
la ja sen toimitusjohtajana aloitti Erkki 
Vuorinen.

Pohjana sijoitus- ja kehitysyhtiön syn-
tyyn olivat Erkki Vuorisen mukaan Työ-
väenlehdistö ry:lle ohjatut ammattiliitto-
jen lehtisetelimaksut, joita ei ollut ohjattu 
suoraan lehdille.

”Perustin pahan päivän pankin PPP, 
jossa jokaisella lehdellä oli oma osuutensa 
suhteessa seteleihin, mutta rahojen hallin-
nointi oli tiukasti minun käsissäni. Tein 
muutamia erittäin hyviä kauppoja osta-

malla huoneistoja ja kiinteistöjä, ja myy-
mällä ne hetken päästä pois. Onnistuin 
kasvattamaan ne rahat silloisesta kahdes-
ta miljoonasta viiteen miljoonaan muu-
tamassa vuodessa”, Vuorinen muisteli 
myöhemmin.

Normaaleja kehittämistoimia aggres-
siivisempiakin tarkoitusperiä SVR:n oli 
ajatus palvella, kun alueiden ykköslehti-
en omistuksia järjesteltiin, myönsi Antero 
Anttila.

”Meillä oli tarkoitus saada siihen 150 
miljoonaa SAK:lta. Olisimme kyenneet 
ostamaan esimerkiksi Satakunnan Kansan 
tai Lapin Kansan. Olisi voitu saada myös 
merkittävä osuus joissakin muissa taloissa 
ja näin olisi voitu tehdä siitä oma konser-
ni. Paikkakuntakohtaisesti olisi voitu näin 
auttaa omia aluelehtiä. Viestintärahoitus 
olisi ollut tällainen rahoituskanava. Joita-
kin muita tahoja lähti kyllä mukaan, mut-
ta SAK ei”, Anttila harmitteli.

Haaveita laihempi uusi yhtiö oli tar-
peen parin vuoden päästä, kun Kymen-
laaksossa synnytettiin uutta konsernira-
kennetta Kotkan Sanomien ja Kouvolan 
Sanomien omistamisessa. 

”Me käytimme Viestintärahoitusta ja-
kamaan demareiden omistusta. Lehtifuu-
siossa tein sitten sen virheen, että yritin 
liian suurta osuutta demareille. Kun se pe-
rustui lainarahaan, ja kun tuli lama ja yh-
tiöt eivät tuottaneet toivotusti, jouduim-
me sitten myymään Erkolle omistusta. 
Minä lähdin siitä, että meidän täytyy säi-
lyttää vahva poliittinen ote. Jos olisin tyy-
tynyt 25 prosenttiin, niin se omistus olisi 
varmaan vieläkin olemassa. Se on sitten 

toinen asia olisiko se näkynyt missään”, 
Anttila arvioi.

Vuorisen mielestä yhtiön luonne muut-
tui hivenen Kymenlaakson ratkaisujen an-
siosta. Kun Viestintärahoitus sittemmin 
vetäytyi Kymen Lehtimediaksi muuttu-
neesta konsernista ja myi omistuksensa 
Sanomalle, ei lopputulos ollut kuitenkaan 
hullumpi.

”Siinä vaiheessa siihen oli panostettu 
kaiken kaikkiaan noin 25 miljoonaa ja sii-
tä saatiin noin sata miljoonaa”, Vuorinen 
laski.

1990-luvun alussa Viestintärahoituksen 
toimitusjohtajaksi siirtynyt Tuomas Har-
pf katsoo puolestaan, että yhtiön luonne 
pysyi 1990-luvun alkuun asti tarkoituspe-
riensä mukaisena.

”Viestintärahoituksen kautta ryhmä tuli 
mukaan Kymen Lehtimediaan, Maikka-
riin (Mainos-TV) ja muuhun yritysomis-
tukseen. Viestintärahoitus oli 90-luvun 
alussakin aika puhdas sijoitusyhtiö. Siellä 
oli vain porvarillista mediaa ja sitä oli tar-
koitus saada lisää. Se oli tarkoitus laittaa 
OTC-listalle. Siitä muodostui myöhem-
min tavallaan yhtiöryhmän keskushallin-
to”, Harpf lisää.

Jonkun verran muitakin omistusjärjes-
telyjä demareiden lehtitalojen yhtiörypäs 
onnistui tekemään 1980-luvun jälkipuo-
lella. Se pääsi eroon vuoden 1987 mittaan 
parista kirjapainosta. Osakkaina sd-yhtiöt 
olivat kaikkiaan kahdeksassa kaapelitele-
visioyhtiössä omistusosuuden vaihdellessa 
5–20 prosentin välillä. Paikallisradioissa 
yhtiöt olivat mukana jo mittavasti ja nii-
den omistus oli näissä hyvinkin huomat-

tava. Olipa joukossa joku kokonaankin 
sd-omisteinen radio.

Uutistoimisto viedään  
puolueen kainalosta

Sd-lehtiväen yksi pitkäaikainen haave ja 
aiemmin mainitun Harpfin työryhmän 
ehdotus toteutui vuoden 1988 alusta, kun 
Uutispalveluyhtiö UP aloitti toimintansa 
ja entinen TST kuopattiin. Henkilöstöä 
sen palkkalistoille rekrytoitiin kahdeksan 
pääosin TST:n henkilökunnasta.

Uuden yhtiön oli määrä toimia sd-leh-
tien yhteisenä Helsingin toimituksena, 
mutta asiakaskuntaa sille haluttiin muus-
takin lehdistöstä. Sen toiminta-ajatuksek-
si kirjattiin sd-maakuntalehtien palvelu ja 
artikkelipalvelujen myynti ay- ja järjestö-
lehdille. Lisäksi UP halusi olla paikallisra-
dioiden ”päivystyspalvelu” eduskunnassa ja 
valtioneuvostossa.

Liikkeellä UP:n synnyttämiseksi oli 
useampia voimia.

”Minä esimerkiksi pistin siitä ajatuk-
siani paperille ja laitoin sen menemään 
puoluesihteerinä olleelle Ulpu Iivarille. 
Minusta oli parempi, että perustaisimme 
lehtien oman uutistoimiston, jotta sai-
simme journalistiset näkökohdat hiukan 
paremmin esille. No sehän herätti hiukan 
kiukkua, mutta Ulpu otti sen vakavasti”, 
Paavo Luokkala muistelee.

Kolmisen vuotta SDP:n suunnittelu-
päällikkönä toiminutta Tuomas Harp-
fia pyydettiin UP:n päätoimittajaksi ja 
toimitusjohtajaksi. Hän muistelee, ettei 
hankkeen hyväksymisestä SDP:ssä ollut 
takeita.
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”Puolue halusi pitää TST:n osastonaan. 
Ikkuna uuteen syntyi, kun puoluejohdon 
vaihdos (Pertti) Paasioon ja (Ulpu) Iivariin 
toi mukanaan jonkinlaista höllentämistä. 
Silloin joku porukka, joka koostui lähinnä 
lehtien päätoimittajista ja Erkki Vuorisesta 
totesi, että tähän pyritään”.

Harpf arvioi olleensa jonkinlainen luot-
tomies asiassa.

”Mahdollisuudet onnistua olivat kiikun 
kaakun. Niinpä rakensimme sen poliitti-
sesti niin, että päätoimittaja Ulla Turkista 
tehtiin hallituksen puheenjohtaja. Hän oli 
puoluehallituksen jäsen. Risto Tuomisesta 
tehtiin hallituksen varapuheenjohtaja. Hän 
oli puoluevaltuuston puheenjohtaja. Ja 
päätoimittajaksi esitettiin puolueen suun-
nittelupäällikköä. Näin saatoimme esittää 
puoluetoimistolle ja puolueen johdolle, että 
eihän tämä teiltä mihinkään karkaa”, Har-
pf kuvaa.

Esitetyistä henkilöistä olivat kaikki kui-
tenkin ennen muuta journalisteja.

”Tämän luotettavuuden suojissa saa-
toimme joka tapauksessa alkaa kehittää 
UP:n toimintaa journalistisesti. Ei siinä 
tietysti mitään erityistä dramatiikkaa ol-
lut, koska sd-lehdistö oli kovin poliittista”, 
Harpf kertoo.

Sd-lehtien odotukset UP:lle olivat mo-
ninaiset kyselyssä, jolla pohjustettiin yhtiön 
alkua. TST:n palveluihin olivat suhtautu-
neet kriittisimmin aluelehdistä Eteenpäin 
ja yksipäiväiset Vapaus, Valpas ja Vastin. 
Ne myös olivat käyttäneet vähiten TST:n 
juttua. Näiden odotukset olivat suhteelli-
sen yhteneväiset. UP:ltä odotettiin ennen 
muuta taustajuttuja ja ”kovia” haastatteluja.

Tuomas Harpfin suunnitelmissa oli, 
että UP:n tuli tuottaa juttuja, joita maa-
kuntalehden oli yksin vaikea hankkia, 
samoin ”penkomista vaativia taustajut-
tuja”. Myös rohkeita haastatteluja lupail-
tiin ja talouselämän seurannan tehosta-
mista. Elokuusta 1988 lähtien oli luvassa 
STOP-projekti. Se tiesi neljää valmista 
sivua viikossa sd-aluelehdille.

UP aloitti toimintansa suotuisissa 
oloissa. Sen onnistui laajentaa omistus-
pohjaansa vuoden 1989 aikana. Vuoden 
päättyessä sillä oli asiakkaina sanomaleh-
tiä ja paikallisradioita kumpiakin 21 ja 
ay-liikkeen julkaisuja 25 kappaletta. Sen 
henkilöstö kasvoi kolmella. UP lähti mu-
kaan omistamaan lehtiä, ja osallistui MT-
V:n ja Kehitys Oy:n osakeanteihin.

UP aloitti taipaleensa sopivasti ennen 
Suomen talouden romahdusta. Sen pari 
ensimmäistä vuotta (1988–1989) oli opti-
mismin aikaa.

”Siinä oli voimakkaasti sellainen näke-
mys, että nyt lähdetään yhdessä kehittä-
mään tätä lehdistöä. Yhtiöiden talouskin 
oli kunnossa, koska kiinteistöjen arvo oli 
pilvissä ja meidän varallisuutemme oli 
aika lailla kiinteistöissä. Suomen Viestin-
tärahoituskin oli perustettu ja ajattelim-
me, että haemme nyt tukijalkoja viestin-
nällemme”, Harpf muistelee.

Sd-lehdistössä ymmärrettiin hänen 
mukaansa, etteivät sd-aluelehdet voisi 
enää aidosti kilpailla maakuntien valtaleh-
tien kanssa.

”Ajattelimme, että niille löytyisi poliit-
tisen viestin tuojana ja yhteisenä sateen-
varjona tietty tila ja rooli. Strategia oli liu-

kunut jo tähän siitä, että lehtiä kehitetään 
yleislehtinä. Oli aika innostunut mieliala 
ja positiivista pörinää”, Tuomas Harpf 
kuvaa.

UP:n palkkalistoilla alusta lähtien hää-
rinyt ja sen päätoimittajana 1990-luvun 
alkuvuosina Harpfia seurannut Jouko 
Hovi muistaa niin ikään uutistoimiston 
alkuvuodet kiintoisana aikana.

”Se oli ekonomisesti vaihtelevaa. Meillä 
oli muutamia ihan hyviä vuosia. Oli osa-
keantikin, jolloin osakkaiksi tuli ammat-
tiliittoja ja muuta oheisväkeä vakuutus-
yhtiöistä lähtien ja viestintäalan yrityksiä 
MTV:tä myöten. Liikevaihtoon nähden 
meillä oli erittäin vahva tase. Se antoi 
selkänojan sille, että emme nyykähtäisi, 
jos operatiivisessa toiminnassa tulisi hiu-
kan takkiin. Se olisi ollut vain kassakriisi” 
Hovi kuvaa.

UP:n reviirin laajentaminenkin pyrki 
helpottamaan Hovin mukaan sen perusta-
jien elämää.

”Kaiken kaikkiaan laventamisessa oli 
se lähtökohta, että niillä tuloilla pystyt-
tiin patoamaan hintojen korotuspaineita 
perustaja- eli demarilehdille. Aika pitkäl-
le näin pystyttiinkin tekemään, mutta me 
emme voineet enää olla täysipäiväisesti 
vain ja ainoastaan perustajalehtien toimi-
tus. Jouduimme ottamaan huomioon mui-
denkin tarpeita”, Jouko Hovi kiteyttää.

Sd-lehdistö menettää lippulaivansa

Graafista teollisuutta ravisuttelivat talous-
elämää muutenkin leimanneet omistaja-
vaihdokset ja nurkanvaltaukset vuonna 
1988. Omistusjärjestelyt keskittyivät lop-

puvuoteen. Myyntivoiton verotus näet ki-
ristyi vuoden 1989 alusta.

Sd-viestinnän isoin siirto tapahtui Ky-
menlaaksossa. Eteenpäin Oy osti Kotkassa 
ilmestyneen Etelä-Suomi lehden ja perusti 
yhdessä Suomen Viestintärahoitus Oy:n ja 
Kymen Viestintä Oy:n kanssa Kotkaan uu-
den sitoutumattoman sanomalehden Kot-
kan Sanomat. Samalla lopetettiin seitsen-
päiväiset lehdet Eteenpäin ja Etelä-Suomi. 
Eteenpäin Oy ja SVR tulivat yhtiöjärjeste-
lyillä niin ikään yli kolmanneksella Kouvo-
lan Sanomia julkaisevan Kymen Viestintä 
Oy:n omistajaksi. Jotta järjestely onnistui 
taloudellisesti ja oli poliittisesti uskottava, 
siihen saatiin mukaan Sanoma Oy ja Kym-
mene Oy.

Taustana järjestelyille oli ennen muuta 
se, ettei rakennemuutoksesta suuresti kärsi-
nyt Kotkan seutu kyennyt kantamaan kah-
ta 7-päiväistä sanomalehteä vähentyneiden 
ilmoitustulojen ja väestökadon vuoksi.

Sd-lehdistön ”lippulaivana” pidetyn, 
lehtiryhmän ainoan levikkialueensa yk-
köslehden menetys oli seudun sosialide-
mokraattiselle väelle ja lehden tilaajille 
suuri pettymys. Tätä lievittämään perus-
tettiin Kaakkois-Suomeen uusi viikko-
lehti Eteenpäin SDP:n Kymen piirin pii-
rilehdeksi. Sen levikkialueeksi haviteltiin 
Kymen lääniä. Aluetoimitukset lehti pe-
rusti sekä Pohjois-Kymenlaaksoon että 
Etelä-Karjalaan. Niistä luovuttiin kuiten-
kin jo muutaman vuoden kuluttua.

Eteenpäin-päivälehden lopettaminen oli 
lehden asemasta ja omaperäisestä journa-
lismista johtuen tapaus, joka noteerattiin 
halki Suomen. Ehkä osuvimmin sitä kom-
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mentoi sd-lehdistön näkökulmasta paik-
kakunnan ulkopuolelta Turun Sanomien 
päätoimittaja Aimo Massinen. Hän oli 
kirjoittanut Eteenpäin-lehden kolumne-
ja Politiikan pelilauta-palstalleen vuosien 
ajan.

”Ratkaisu kuvastaa hyvin aikaa, jossa 
aatteet hiipuvat rakennemuutoksen altta-
rilla. Vaikka sosialidemokraatit saavatkin 
uuden, entistä vahvemman lehden omis-
tuksesta niukan enemmistön, ratkaisu mer-
kitsee kuitenkin sos.dem.-lehtilaivueen 
lippulaivan siirtymistä uusille vesille. Pu-
nalippu lasketaan alas, ja ns. sitoutumatto-
muuden viiri nostetaan salkoon.

Ehkä päätös on välttämätön ja kauko-
viisaskin. Mutta samalla se osoittaa infor-
maatioyhteiskunnan kehityksen suunnan. 
Aatteet ja sanomat ovat nytkähtäneet en-
tisiltä sijoiltaan. Ihmisten mielissä velloo 
epäily, epäröinti ja epäuskokin tulevaisuu-
teen”, Massinen tulkitsi.

Toisen uuden viikkolehden sd-ryhmä 
perusti 1980-luvun lopulla Lahden seu-
dulle Demarin toiminnan vähennyttyä 
Päijät-Hämeessä. Viikkolehti Päijätseu-
tu tehtiin läheisessä yhteistyössä Hämeen 
Kansan kanssa. Se oli myös uuden lehden 
kustantaja.

Sd-lehdet menettivät 1980-luvulla vuo-
teen 1987 mennessä noin 20 000 tilaajaa. 
Puolet menetyksestä selittyi pää-äänen-
kannattaja Demarin levikin romahtamises-
ta. Aluelehdistä eniten tilaajia menettivät 
länsirannikon lehdet Pohjanmaan Kansa ja 
Uusi Aika.

Toisen 20 000 tilaajaa sd-lehdet menet-
tivät vuosikymmenen lopulla. Yli puolet 

menetyksistä aiheutui Eteenpäin-lehden 
lakkauttamisesta. Sitä korvaamaan perus-
tettu viikkolehti ei onnistunut näet ke-
räämään kuin vajaan kolmasosan Eteen-
päin-päivälehden levikistä.

Levikkien laskusuunta vaivasi kaikkia 
sd-aluelehtiä paria poikkeusta lukuun ot-
tamatta. Merkittävästi levikki laski esimer-
kiksi Pohjois-Karjalalla. Se supisti vuoden 
1989 alusta ilmestymiskertojaan, ja liittyi 
viikkolehtien joukkoon.

Uusi poistuma sd-aluelehtien joukkoon 
syntyi kesällä 1990. Laskukierteeseen ajau-
tunut Pohjanmaan Kansa fuusioitiin osaksi 
Demari-lehteä. Siitä tuli Pohjanmaan De-
mari, jonka sivuista suuri osa oli toimitettu 
Helsingissä.

Lehtiyritysten osakkeet pysyivät suuren 
kiinnostuksen kohteina pitkin 1980-luvun 
loppua. Työväenlehdissä nähtiin, että oli 
”muodostumassa kaksi merkittävää ryhmit-
tymää, toinen Sanoma osakeyhtiön ja toinen 
Aamulehti-yhtymän ympärille”. Liikkeelle 
olivat lähdössä näiden lisäksi muutama vah-
va maakuntien mediatalo.

Vuosien 1988–1990 lehtijärjestelyjen 
jälkeen sd-lehdistö pyrki sopeutumaan ja 
löytämään graafisesta viestinnästä alueet, 
joilla olisi entistä paremmat menestymis-
mahdollisuudet. Yhä enemmän voimavaro-
ja kohdennettiin sähköiseen viestintään ja 
erityisesti paikallisradioihin, kun elintilan 
graafisessa viestinnässä todettiin selvästi 
kaventuneen.

Uusia avauksia oli tamperelaisen ilta-
päivälehden aloittaminen huhtikuussa 
1990. Sen osakkaaksi saatiin Lehtimiehet 
Oy:n legendaarinen keulahahmo Urpo 

Lahtinen, jonka lehtimiesura oli alkanut 
1950-luvulla Eteenpäin-lehdestä. Yritys 
kaatui kuitenkin nopeasti Lahtisen sairas-
tuttua vakavasti. 

Hämeen Kansa muuttui viikkolehdeksi 
vuoden 1991 alusta lukien. Samalla se ja-
kautui neljäksi alueelliseksi viikkolehdeksi. 
SD-lehtiperhe näyttikin 1990-luvun al-

kuvuosina kovin erilaiselta mitä se oli ol-
lut vuosikymmen aiemmin (Taulukko 10). 
Yhteislevikkiään se oli menettänyt noin 60 
000 tilaajan verran.

Kymenlaakson viestinnän konsernira-
kenteen selkeyttäminen jatkui (1992). Syn-
tyi Kymen Lehtimedia, jonka liikevaihto 
oli noin 130 miljoonaa markkaa. Sd-vies-

Taulukko 10 • Sd-lehtien levikit  vuosina 1980–1993

Lehti 1980 1987 1989 1993

Arbertabladet 4000 3042 3007 3143

Eteenpäin 20138 20647  -  -

Hämeen Kansa 6170 6746 5540 4030

Kansan Lehti 19715 10228 10396  -

Pohjanmaan Kansa 11448 6113 6113  -

Pohjois-Karjala 12481 10866 7328 7309

Pohjolan työ 8618 6736 6316 7224

Saimaan Sanomat 5378  -  -  -

S. Sosialidemokraatti 42731 32669 35559 37584

Turun Päivälehti 10790 10325 11012 9370

Uusi Aika 15580 12490 10634 10607

Valpas 6665 6665 5089 4692

Vapaus 3720 6086 6173 6633

Vastin  - 10083 10083 7684

Päijätseutu*  -  - 3200 4033

Viikko-Eteenpäin  -  - 6382 5265

Riihimäen Seutu*  -  -  - 1223

Lounais-Häme*  -  -  - 890

Yhteensä 168831 142696 126832 109687

* Lehdet Hämeen Kansan aluepainoksia
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tintä omisti siitä lähes 40 prosenttia. Ha-
minassa ilmestyneen keskustalaisen Kymen 
Sanomat-lehden fuusioiminen Kotkan 
Sanomiin synnytti Kotkaan uuden Kymen 
Sanomat -lehden. Se sai jo Sanomalehti-
miesten liiton ex-puheenjohtajan, kotka-
laislähtöisen Antero Laineenkin ilkkumaan 
Kirjatyö-lehden palstoilla: ”Maalaisliitto-
laista lehtiperinnettä vaalitaan yhdessä suo-
malaisen sosialidemokratian ydinkeskuksis-
ta. Saattaisi olla Santeri Alkio tyytyväinen”.

Suurlehtihanke nostaa  
aluelehtien arvoa

Yksi vähintäänkin välillisesti sd-alueleh-
distöön liittynyt pohdinta ja vaihtoehto-
jen hakeminen koski kaavailuja valtakun-
nallisen ja vasemmistolaisen suurlehden 
synnyttämisestä.

Erityisesti SAK:laisessa ay-liikkeessä 
nostettiin 1980-luvulla ja 1990-luvun alus-
sa esiin ajatusta työväenliikkeen voimien 
kokoamisesta yhden kookkaan lehden ai-
kaansaamisesta. Välillä puhuttiin ehkä ker-
ran kuukaudessa ilmestyvästä aikakausleh-
distä, välillä päivälehdestä, jonkinlaisesta 
”työväenliikkeen Hesarista”.

Ensimmäinen vakava yritys suurlehden 
perustamisesta tehtiin vuonna 1983. Täl-
löin kaavailtiin pari kertaa kuukaudessa il-
mestyvää aikakausjulkaisua. Sitä vakavam-
pi yritys SAK:n suurlehdestä oli syksyllä 
1990 viritetty keskustelu suurlehdestä, jolle 
esitettiin eri vaihtoehtoja. Hanke kilpai-
lutettiinkin sittemmin viiden merkittävän 
kustantajan kesken. Pääosa SAK:n liitoista 
ja niiden viestinnästä halusi kuitenkin säi-
lyttää liittolehdet ja hanke raukesi.

Hanke olisi heikentänyt toteutues-
saan sd-aluelehtien ja lehtitalojen ase-
maa, vaikka ne olisivatkin voineet peri-
aatteessa jatkaa ilmestymistään. SDP:n 
lehtiväen kriittiset ajatukset SAK:n 
suurlehtihankkeelle kirjasi Tuomas 
Harpf marraskuussa 1990 muistioonsa. 
Sen mukaan hankkeessa kuljettiin vää-
rään suuntaan. Ay-jäsenten 1990-lu-
vun tarpeet painottuisivat pikemmin-
kin kohdeviestintään. Hanke tekisi niin 
ikään liittojen viestinnästä toissijaista. 
Se myös sulkisi pois vaihtoehdot, Harpf 
luetteli.

Hanke olisi merkinnyt erittäin suuria 
vaikeuksia sd-kirjapainoille. Suurleh-
den painatus kun olisi ohjautunut isoil-
le painotaloille. Sd-kirjapainot olivat 
puolestaan vaarassa menettää liittojen 
jäsenlehtien painotöitä. Arviot siitä, että 
suurlehdestä saataisiin merkittäviä ilmoi-
tustuloja, Harpf kuittasi epärealistisiksi.

Meni vain kolmisen vuotta, kun ta-
louslaman siivittämänä SAK:n johto 
päätti laadituttaa ay-lehtien yhteistyö-
ryhmän selvitystyön pohjalta raportin 
SAK:n tietotoimistosta, uuden lehtiyhti-
ön perustamisesta ja ammattiliittojen tie-
dotuksen organisoimisesta uudella tapaa. 
Johtaja Raimo Kantola laatikin pyydetyn 
raportin esityksineen, mutta jälleen ker-
ran se tuli tyrmätyksi liitoissa.

SAK:n nuorisosihteerinä vuonna 1983 
aloittanut ja 1990-luvulla puheenjohtajan 
avustajana ja viestinnästä vastaavana joh-
tajana toiminut Eero Heinäluoma muis-
taa hyvin 90-luvun vaihteen ja alkuvuo-
sien suurlehti- ja keskittämisajatukset.

 ”Kun SAK:ssa on miljoona jäsentä, 
on pakko kysyä määräajoin, miten ihmi-
set tavoitetaan ja miten he saavat äänensä 
kuuluville”, Heinäluoma selittää keskuste-
lujen taustaa.

Hänelle käyty keskustelu oli avarta-
va myös maakunnallisten työväenlehtien 
arvioimiselle.

”Oma katsantoni muuttui 1990-luvulla 
tässä asiassa. Päädyin siihen, että maakun-
taidentiteetti on monessa tapauksessa niin 
voimakas, että sitä ei ole kovin helposti 
siirrettävissä valtakunnalliseen järjestel-
mään. Helsinkiläisen kirjoituspöydän ta-
kana näyttää helpolta keskittää resursseja 
ja tehdä yksi suurilevikkinen lehti”, Hei-
näluoma sanoo.

Hän perustelee näkemystään tuolloisil-
la lehtien lukukokemuksilla, lukijatutki-
muksilla ja kenttäesimerkeillä.

”Niistä huomasi, että eivät maakunta-
lehtien lukijat siirry helpolla valtakun-
nalliseen lehteen, jos sellainen pitää itse 
tilata. Suuri osa ei ole halukkaita maksa-
maan siitä. He haluavat maakunnallisen ja 
paikallisen näkökulman mukaan. Tämä-
hän nähtiin joissakin demareiden alueleh-
tien lopetuksissa. Eivät lukijat siirtyneet 
Demarin tilaajiksi Pohjanmaan Kansan 
lopettaessa. Kansan Lehden osalta kävi 
samoin. Kaavamainen valtakunnallistami-
nen ei ollut toteuttamiskelpoinen ajatus”, 
Heinäluoma muistelee.

Metalliliitosta suurlehtihankkeita seu-
rannut Heikki Piskonen arvioi, että nii-
den ongelmaksi tuli eri vaiheissa liittojen 
tiedottamisen tarpeen ja jäsenten tiedon-
saannin turvaaminen.

”Minulla on työhuoneessa yksi hyllylli-
nen selvityksiä näistä hankkeista. Osa on 
ollut puhtaasti SAK:n ja sen liittojen omaa 
selvitystä. Muutamassa oli sitten muka-
na ulkopuolinen kustannustaho, joka olisi 
ottanut lehden tehdäkseen ja liitot olisi-
vat maksaneet lehdestä. Jotkut ovat olleet 
aika kunnianhimoisia ja pitkälle menneitä 
suunnitelmia yhteisestä lehdestä” Piskonen 
sanoo.

Hankkeet ammattiliitoissa kariutti Pis-
kosen mukaan se, että yhteislehdessä liit-
tojen omien asioiden käsittely olisi jäänyt 
väistämättä vähälle.

”Ongelmaksi nousi se, mikä olisi ollut 
se kanava, jolla saataisiin liiton ja sen jä-
senten kannalta tärkeitä asioita kerrottua. 
Oman jäsenlehden merkitys korostui näis-
sä pohdinnoissa, vaikka lehteen olisikin 
voinut tehdä joissakin kaavailuissa liiton 
omia jäsensivuja. Käytännössä tämä olisi 
tullut hyvin kalliiksi”, Piskonen sanoo.

Piskosen ajatukset jakaa myös Tuomo 
Lilja.

”Ammattiliitot eivät halua luopua suo-
rasta kontaktista omiin jäseniinsä. Kukaan 
ulkopuolinen ei pääse puuttumaan siihen, 
mitä liiton omassa lehdessä on. Se on kes-
keinen jäsenside. Voi myös perustellusti 
kysyä, onko hajautettu tiedotusmalli lo-
pulta huono asia. TEAM-liiton jäsenille 
keskeisiä ovat palkat, työolot, työpaikko-
jen häviäminen, työaikakysymykset ja vas-
taavat. Ei niistä kukaan muu osaa kertoa 
eikä kukaan muu ole niin kiinnostunut 
kuin liiton oma lehti. Liitossa on se asian-
tuntemus. Jonkinlaisella suurlehdellä ei 
tätä olisi”, Tuomo Lilja muistuttaa.
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Poliittinen ja ammatillinen työväenliike 
eivät selvinneet lamasta vaurioitta. Vaikka 
SDP:n kannatus nousi, alkoi sen järjes-
töllinen veto hiipua. Poliittinen aloite oli 
läntisessä Euroopassa oikeistolla Neuvos-
toliiton romahdettua.

Työväenliike tuntui käyvän vain puo-
lustustaistelua pitääkseen kiinni hyvin-
vointivaltiosta ja palkansaajille saaduista 
eduista ja turvasta. SDP:n ja ay-liikkeen 
kaaderi alkoi ikääntyä, eivätkä liikkeet 
houkutelleet nuoria riveihinsä entiseen 
tapaan. Koulutus- ja järjestötoiminta 
hiipuivat.

Työväenliike menetti pankki- ja finans-
sikriisin seurauksena STS-Pankin ja Kan-
sa-yhtiöt. Edistysmielinen osuuskauppa-
liike EKA ajautui yrityssaneeraukseen. 
”Punapääomasta” oli jäljellä vain rippeet. 
Sd-lehdille tämä merkitsi niiden taloudel-
lisen pohjan pettämistä niin ilmoitustulo-
jen kuin rahoitusjärjestelyjenkin kautta.

Lama vie työväenlehdiltä  
kehittämisen voimat

Sd-lehtien ilmoitustulot pienenivät 
tuntuvasti ja niiden levikit laskivat laman 
myötä. Niiden yhteislevikki putosi jälleen 
yli 15 000 kappaletta vuosina 1989–1993. 
Jälkimmäisenä vuonna sd-aluelehdillä oli 
levikkiä noin 70 000.

Sd-aluelehdistön ahdinkoa lisäsi SDP:n 
kansanedustajapaikkojen raju vähenemi-
nen vuoden 1991 vaaleissa, mikä tiesi isoa 
lovea lehdistötukeen. Aukko repesi sit-
temmin railoksi, kun lehdistötukea alettiin 
järjestelmällisesti vähentää.

SDP:n varapuheenjohtajana 1990-lu-
vun alussa toiminut ja puheenjohtajan vas-
tuuta Ulf Sundqvistin kujanjuoksun vuoksi 
kantanut Antero Kekkonen myöntää, että 
puolueessa ei ollut aikaa ja tilaa juurikaan 
perehtyä oman lehdistön ahdinkoon. Pu-
napääoman alasajo, säästöpankkien kriisi 
ja lama jättivät printin vaikeudet alleen.

”Kun alkoi rytistä osuustoiminnassa ja 
kun rytisi pankeissa ja vakuutusyhtiöis-

sä, ne veivät ajan ja mielenkiinnon. Kun 
ammatillisen taustani vuoksi otin jossa-
kin yhteydessä puheeksi lehdistöasiat, ei 
se saanut vastakaikua lainkaan. Ne jäivät 
isojen taloudellisten myllerrysten jalkoi-
hin myös siitä syystä, että sd-eduskunta-
ryhmässä ja puoluejohdossa oli monilla 
luottamustehtäviä näissä kaikissa. Eli se 
koski henkilökohtaisesti useita”, Kekko-
nen muistuttaa.

Kekkosen arviota vahvistaa aikakau-
den kahden merkittävän demaripäättä-
jän, Paavo Lipposen ja Erkki Tuomiojan 
syksyllä 2014 julkaisemat muistelma ja 
muistiinpanot 1990-luvun alkuvuosilta. 
Keskustelu sd-viestinnästä tuntui rajoittu-
neen vain pää-äänenkannattaja Demarin 
tilanteeseen ja sen vaatimiin toimiin.

Yksi syy sd-lehdistön sivuuttamiseen 
kytkeytyi Kekkosen mielestä median 
murrokseen.

”Alkoi näkyä vähän hankalalla tavalla 
viestinnällisen intressin suuntautuminen 
MTV:n ja muun kaupallisen viestinnän 
suuntaan. MTV:stä oli tullut iso teki-
jä. Sen uutistoiminta oli vakiintunut ja 
TV-nelosta oltiin perustamassa. Kanavia 
uudistettiin ja viestinnän muodot alkoi-
vat hahmottua sellaisiksi, joita ne ovat 
2000-luvulla. Siinä myllerryksessä myös 
sosialidemokraattien intressi siirtyi säh-
köiselle puolelle. Muutoksessa paljastui 
myös sosialidemokraattisen liikkeen toi-
mijoiden aito ammattitaidottomuus. Me 
elimme jossain sellaisessa maailmassa, 
joka eli viimeisiään”, Kekkonen väittää.

Puoluetta kouriintuntuvammin la-
mavuodet koettiin sd-viestintäyrityk-

sissä ja niiden ”yhteistalouden” hoita- 
jaksi muodostuneessa Suomen Vies   tintä- 
 rahoituksessa.

”Minulla on yhä jonkinlainen blackout 
ajanjakson sd-journalismiin. Tulin vetä-
mään yhtiöryhmää 90-luvun alussa. SVR 
ei ollut aito konserni eli kyseessä oli jon-
kinlainen liittovaltio. Kun tuli taloudelli-
nen lama, se tuli päälle kuin tsunami. Sil-
loin se valta keskittyy yhteen käteen ja se 
oli minun nuori ja vapiseva käteni”, Harpf 
kuvaa.

Sd-viestinnässä ei osattu ennakoi-
da lamaa paremmin kuin muissakaan 
suomalaisyrityksissä.

”Minut oli palkattu sillä ajatuksella, että 
mennään hyviä aikoja ja tarvitaan ihmi-
nen, jolla on yhteiskuntasuhteet ja jolla 
on näyttöä kehittämisestä. Mutta siitähän 
tuli taloudellinen katastrofi ja minun piti 
ryhtyä saneeraajaksi. Siinä joutui opette-
lemaan ihan uusia asioita ja helvetin no-
peasti”, Harpf myöntää.

Hänestä sd-lehtiyhtiöille oli käydä 
kuin muulle punapääomalle. Oli lähellä, 
etteivät ne menneet yksi toisensa jälkeen 
nurin.

”Huomasin toisesta yhteenvetoraportis-
tani, että ryhmän käyttökate uhkaa mennä 
yli 40 miljoonan markan verran miinuk-
selle. Kun esittelin sen hallitukselle, tar-
josin kuohuviiniä, joka olikin ainoa kerta, 
ja kerroin, että tämä on sitten viimeinen 
kokous herrat. Yritin tällä ravistella hei-
tä. Yhtiöitä alkoi kaatua kuin keiloja. Oli 
pelastettava mitä pelastettavissa oli. Kiin-
teistöillä ei ollut ostajia, valuuttaluottoja 
pystyimme yhtiöissä aika paljon terminoi-
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maan. Se oli sotatilaan verrattavissa olevaa 
aikaa”, Harpf muistelee.

SVR ostaa puolueen ulos aluelehdistä

Suomen Viestintärahoituksen merkitys 
sd-lehdistössä oli kasvanut erityisesti Ky-
menlaakson lehtiratkaisujen vuoksi mel-
koisesti. Siitä tuli myös yhteinen nimittäjä 
sd-aluelehdille. Itse asiassa vuodesta 1992 
alkaen voitiin sd-lehdistö jakaa puolu-
een pää-äänenkannattaja Demariin ja 
SVR-ryhmään.

Pohja SVR-ryhmälle luotiin, kun SDP:n 
omistus aluelehdissä ostettiin aluelehdille 
ja SVR:lle. Niiden omistus hajautui jälleen 
ja sd-lehdistössä palattiin tavallaan vuosi-
kymmeniä aiemmin vallinneeseen tilan-
teeseen. Sittemmin SVR joutui avittamaan 
aluelehtiä ostamalla niiden osakkeita ja 
lehtien omistus keskittyi jälleen harvoihin 
käsiin.

SVR:lle kalliiksi tullut järjestely oli osa 
sen ja aluelehtien turvaamistoimia. Media-

kentän uudessa tilanteessa ei ollut näet ta-
keita siitä, mitä SDP:n vahva omistus alue-
lehdissä saattaisi merkitä.

”Tajusimme, että puolue omistaa lehtiä 
ja lehdet omistavat Viestintärahoituksen. 
1980-luvun lopulla kuului ensimmäistä 
kertaa kysyttävän, mitä ihmettä me noilla 
lehdillä teemme. Jotkut ajattelivat, että lyö-
dään tämä lehdistö lihoiksi, otetaan rahat 
ja käytetään ne vaalikampanjoihin ja puo-
lueorganisaatioon”, Harpf selittää järjeste-
lyjen taustaa.

Kun SDP:ssä vaihtui johto 1990-luvun 
alussa, puolueen osattomuus oman maa-
kuntalehdistön omistukseen saattoi olla ja 
olikin uudelle johdolle yllätys. SVR käyt-
ti tuosta alkaen niiden ääntä. Se oli myös 
yhteistyökumppani, jos ja kun puolueella 
oli joitakin kaavailuja lehtiryhmän suhteen. 
Selvää oli, ettei tämä ollut kaikille mieleen.

”Tämä muutti Viestintärahoituksen roo-
lin totaalisesti ja T-lehdistön rooli kuih-
tui. Syntyi yhtiöiden ristiinomistusta ja 
mahdollisuus konsernijärjestelyihin. Me 
kuitenkin ilmoitimme puoluejohdolle ole-
vamme lähellä ja auttavamme sen, mitä 
voimme. Lupasimme pitää huolta lehdis-
töstä ja tukea puoluetta eri tavoin. Tilanne 
balansoitui, mutta uhkia kieltämättä leijui 
yhtiöryhmän ympärillä. Mutta ei niistä 
voinut puhua paljoa ympärilleen”, Tuomas 
Harpf myöntää.

Sd-lehtiyhtiöiden uhkista polttavimmat 
tulivat 1990-luvun laman alettua kuitenkin 
talouselämästä ja rahoituksen hiipumises-
ta. Vuotta 1991 SVR-ryhmässä kuvattiin 
”hyvin kireäksi”. Yhtiöiden tulos painui 
muutama miljoona markkaa miinuksel-

le. Raskain takaisku oli, kun Pirkanmaan 
Painokeskus ajautui konkurssiin loppuvuo-
desta 1991. Se tiesi perinteikkään Kansan 
Lehden lakkauttamista.

Seuraavaa vuotta sd-viestinnässä kuvail-
tiin erittäin raskaaksi. Tuloksen tasapai-
nottamiseksi vietiin yhtiöissä läpi tiukkaa 
kulujen karsintaa. Näyttävin sd-viestinnän 
alasajo saatiin vuonna 1992, kun Demaria 
painanut Paasipaino ajautui konkurssiin. 
Parhaimmillaan se oli työllistänyt yhdessä 
Demari-lehden kanssa noin 400 henkeä. 
Teknisen kehityksen vietyä jo aiemmin 
osan työpaikoista niitä hävisi konkurssin 
myötä noin 150.

”Urani raskain päätös oli, kun jouduim-
me laittamaan Paasipainon konkurssiin”, 
Erkki Vuorinen myönsi.

Paasipainon konkurssin ohella laitettiin 
pää-äänenkannattaja Demari säästökuu-
rille. Esimerkiksi Erkki Tuomiojan muis-
tiinpanojen (2014) mukaan Demarin pää-
toimittaja Jukka Halonen oli pitkin vuotta 
1992 hyvin huolissaan lehden kohtalosta. 
Erityisesti puheenjohtaja Ulf Sundqvist 
tuntui halunneen radikaalimpaa kustan-
nussäästöä puolueen määräysvallassa yhä 
olleessa lehdessä. 

Pitkin vuotta 1992 käytiin Vasemmisto-
liiton ja SDP:n johtajien välillä keskusteluja 
Demarin ja Kansan Uutisten yhdistämises-
tä. Kaavailu tuli hylätyksi niin kustannus-
yhtiö Kansanvallassa kuin SDP:n puolue-
toimistossakin. Haaveena oli 7-päiväinen 
lehti, joka olisi toteutuessaan rokottanut 
mitä varmimmin sd-aluelehtien taloutta.

Muutama keskustelu vuoden mittaan 
käytiin myös keskustan, kokoomuksen ja 

demareiden viestintäjohtajien kesken yh-
teisen päivälehden mahdollisuudesta lä-
hinnä keskustan pää-äänenkannattaja 
Suomenmaan vaikeuksien vuoksi, mutta 
ainakaan demarileirissä tätä ei pidetty rea-
listisena ajatuksena. 

Valtakunnan lehtien huolien rinnalla 
riitti demarileirissä työsarkaa yli voima-
varojen myös maakunnissa. Tuomas Har-
pfin mukaan tamperelaisten ahdinkoa 
SVR-ryhmä ei ehtinyt vielä pelastaa. Sit-
temmin moni yhtiö onnistuttiin pitämään 
hengissä ryhmän sisäisin järjestelyin.

”Olimme vuodet 1992–1995 veitsente-
rällä. Jos Eteenpäin Oy olisi mennyt nu-
rin, se olisi aiheuttanut dominoreaktion. 
Kansan Lehti meni hallitsemattomasti 
konkurssiin, koska silloin ei ollut ristiin-
omistuksia ja SVR-rakennelmaa. Sitten 
menivät Lounais-Suomen Kirjapaino ja 
Turun Päivälehti hallitusti konkurssiin, 
kun velkojat istuivat hallituksessa. Pohjolan 
Työssä toteutettiin myöhemmin velkajär-
jestely”, Harpf luettelee.

Eteenpäin Oy:n konkurssiuhka pois-
tui käytännössä talvella 1996. Yhtiö sai 
Sanoma Oy:n kanssa solmimansa rahoi-
tussopimuksen turvin maksettua lainansa 
Merita-pankille.

”Ryhmämme ongelma oli se, että laman 
alettua menivät kaikki rahoittajamme alta 
ja kiinteistöjen arvo romahti. Eikä Kymen 
Lehtimediasta saatu osinkoja ulos”, Harpf 
muistuttaa.

SVR-ryhmä oli lopulta useiden kymme-
nien isompien ja pienempien yritysten ja 
kumppanuuksien kokonaisuus, joka ei ul-
kopuoliselle hevin avautunut. 

Sd-lehdistön keskei-
seksi vaikuttajaksi 
ja linjaajaksi nousi 
1990-luvulla Viestintä-
rahoituksen toimitus-
johtaja Tuomas Harpf. 
Marjatta Pöllänen/ 
Työväen Arkisto
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Taloudellinen lama iski Suomeen 
vahvana vuonna 1991. Työllisyys 
heikkeni. Pahimmillaan lähes 
puoli miljoonaa palkansaajaa oli 
työttöminä. Yrityksiä ajautui kon-
kursseihin ja talousvaikeuksiin.

Sosialidemokraatit jättäytyi-
vät oppositioon keväällä 1991 
menetettyään hallituskumppani 
kokoomuksen kanssa yhteensä 
noin 230 000 ääntä. Keskusta-
puolueen ”veret seisauttanut” 
vaalivoitto teki siitä pääminis-
teripuolueen. Suomeen koot-
tiin puhdas porvarihallitus Esko 
Ahon johdolla ensi kertaa sitten 
1960-luvun alun.

Porvarihallituksen kamppai-
lu kansan- ja valtiontalouden 
raunioitumista vastaan merkit-
si säästö- ja leikkauspolitiikkaa, 
joka sai palkansaajat tuohduk-
siin. Kun hallitus lisäksi oli halu-
ton jatkamaan yhteistyötä pal-
kansaajajärjestöjen kanssa, alkoi 
kansalaisten ja ay-liikkeen mitta 
olla täynnä.

SDP:n gallup-kannatus liikkui 
30 prosentin tienoilla Esko Ahon 
hallituksen taipaleen puolivälis-
sä. Satoa korjaamaan demarit 
pääsivät vuoden 1995 eduskun-

tavaaleissa. Niiden jälkeen koot-
tiin Paavo Lipposen (sd) luot-
saama ”sateenkaarihallitus”. Se 
palautti hallituksen ja työmark-
kinajärjestöjen tiiviin yhteistyön 
tuloratkaisuineen talouspolitii-
kan keskiöön.

1990-luvun lama muutti suo-
malaista yhteiskuntaa ja sen 
talouselämää suuresti. Suur-
teollisuus globalisoitui ja siirsi 
tuotantoa ulkomaille. Suuryri-
tysten tilalle suomalaisten työn-
antajiksi tuli yhä enemmän pie-
nempiä yrityksiä ja työsuhteet 
alkoivat eriytyä toisistaan. Työtä 
ulkoistettiin alihankkijoille. Vaki-
tuisten ja kokoaikaisten työsuh-
teiden rinnalla yleistyivät tilapäi-
set ja osa-aikaiset työsuhteet.

Hyvinvointivaltion sisällä vah-
vistuivat politiikassa kilpailuval-
tion piirteet. Talouskasvun syn-
nyttämiseksi alettiin korostaa 
suotuisten edellytysten luomista 
elinkeinoille valtion suoran tuki-
politiikan sijaan.

Tinkimättömyys pitää kiinni 
valtakunnallisten sopimusten 
mukaisista työ- ja palkkaeh-
doista horjui. Järjestäytyminen 
ammattiyhdistyksiin ei ollut 

enää selviö, ei varsinkaan palve-
lualoilla, joissa työskenteli yhä 
enemmän nuorta työvoimaa. 
Palkansaajat eivät samastaneet 
itseään entiseen tapaan työvä-
enluokkaan. Poliittinen sitoutu-
neisuus ja aktiivisuus heikkenivät 
entisestään.

Sanomalehtien levikit laskivat 
Suomessa 1990-luvun alkupuo-
lella voimakkaasti sekä laman 
että lukutottumusten muutok-
sen vuoksi. Lehtiä luettiin yhä 
enemmän kahviloissa ja lukusa-
leissa. Eniten levikkejään menet-
tivät maakuntien kakkoslehdet. 
Niiden osuus lehdistön levikistä 
romahti 13 prosentista 5 prosent-
tiin vuosina 1980–1995.

Levikkiään lisäsivät iltapäi-
välehdet. Kun aiemmin suoma-
laisten toinen sanomalehti oli 
useimmiten alueen ykköslehdel-
le jonkinlainen poliittinen vaih-
toehto, oli toinen luettu lehti yhä 
useammin kevyt tai viihteelli-
sempi versio uutispäivästä. Liik-
kumisen poliittisella akselilla oli 
korvannut viestinnän kulutukses-
sa liikkuminen vakava–kevyt-ak-
selilla. Iltapäivälehteen tartuttiin 
matkalla töistä kotiin, matkalla 

työn parista kulutuksen piiriin ja 
matkalla pidättyväisyydestä ja 
vakavasta ahertamisesta viihty-
miseen, muutosta kuvailtiin tut-
kijoiden teksteissä.

Laman vuosikymmen avasi 
eräällä lailla sd-lehdistölle jälleen 
mahdollisuuden tehdä itseään 
tarpeelliseksi. Palkansaajat, so-
sialidemokraatit ja ay-järjestöt 
tarvitsivat kanavan protesteilleen 
ja vaatimuksilleen. Kun sitten 

Lipposen hallitus joutui edelleen 
jatkamaan talouden tervehdyttä-
mistä valtiontalouden säästöillä, 
oli sd-lehdillä edessä hyppy ”pe-
rustelijan” rooliin.

Demarileirissä ei tarvinnut val-
mistautua kuitenkaan opposition 
hyökkäyksiin Hallitusrintamassa 
olivat mukana niin politiikan oi-
kean kuin vasemmankin laidan 
ryhmät. Myös 1980-luvun poliit-
tinen haastaja vihreät kesytet-

tiin ministerin salkuilla. Aivan 
kuten poliittiseen vastuuseen oli 
aiemmin integroitu kommunistit 
1960-luvulla ja SMP 1980-luvul-
la. Kun myös hallituksen lupaus 
uusista työpaikoista alkoi hiljal-
leen toteutua, elettiin – pakon 
sanelemana – jonkinlaista uutta 
konsensuksen ja tulopolitiikan 
kautta.

Median rakenteissa ja ideolo-
gisissa lähtökohdissa tapahtui 

Tu l o s  o h j a a  m e d i a t a l o j a

Oppositioon ajautunut SDP kipuili ja haki 
uudenlaista rooliaan 1990-luvun alussa. 

Pertti Paasio antoi puheenjohtajana  
tilaa Ulf Sundqvistille ylimääräisessä 

puoluekokouksessa marraskuussa 1991. 
Tukalaksi aika oli käymässä myös  

sd-lehdistölle talouden voimavarojen  
käydessä yhä niukemmiksi. 

Työväen Arkisto
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Vaikeimmassa ase-
massa olivat Arbetarb-
ladet, Demari, Valpas ja 
pian loppunsa nähnyt 
Kansan Lehti. Myös 
Vastin päätyi heikkoon 
tulokseen, mutta se oli 
vauraan konsernin osa.

Sd-lehtien kuluraken-
ne todettiin mahdotto-
maksi. Tavoitteeksi otet-
tiin kaksi perustuotetta, 
joko 5- tai 1-päiväiset 
lehdet. Saneerauksen 
vaihtoehtoja olivat peh-
meämpi tai kovempi karsinta. Tavoite jäi 
saavuttamatta, kun 3-päiväiset halusivat 
pitää ilmestymispäivänsä.

Taloudellinen kärvistely sd-lehtiyhtiöis-
sä jatkui 1990-luvun puoliväliin.

”Pohjakiviä kolistellen ja aikamoiset 
vuodot ruumassa tultiin lamavuodet yli. 
Noina vuosina ei keskusteltu yhtään jour-
nalismista. Jotkut tietysti yrittivät kehittää 
lehtiä, mutta tärkeintä oli yrittää pelastaa 
kokonaisuus tai osia siitä”, Harpf muistelee.

Tummia pilviä ounasteltiin kerääntyvän 
myös lehdistötuen taivaalle. Kolmen suu-
ren eli kokoomuksen, keskustan ja sosiali-
demokraattien yhteistyö lehdistöpolitiikas-
sa oli kestänyt porvarihallituksen aikana. 
Porvareiden kiinnostus ylläpitää lehdistö-
tukea väheni kuitenkin jatkuvasti, koska 
heillä ei kakkoslehtiä maakunnissa enää 
juurikaan ollut.

Vaikea ongelma sd-lehdille oli myös 
kunnallisen ilmoittelun selvä väheneminen 
kuntatalouden kiristyessä. Lisäksi lehtien 

oli syytä varautua lehtisetelin vähittäiseen 
hiipumiseen ja muuhun ay-tuen alentumi-
seen suurtyöttömyyden pahetessa ja liitto-
jen talouden heiketessä.

”Viimeistään Uuden Suomen esimerkin 
luulisi osoittavan, että kakkoslehti ei nouse 
markkina-asemastaan ekspansiivisin toi-
menpitein, tokko edes jää henkiin”, Harpf 
muistutti viitaten johtavan porvarillisen 
sanomalehden konkurssiin loppusyksystä 
1991. Sitä oli pönkitetty mittavilla elinkei-
noelämän panostuksilla.

Närää sd-lehdistön sisällä herätti Dema-
rin tekemä lehtiuudistus, joka vei pohjaa 
yhteisiltä strategisilta linjauksilta. Lehden 
taholta tarjoiltiin sen yhteydessä jälleen 
voimien keskittämistä ”ylhäältä ja yksipuo-
lisesti omista lähtökohdista”.

”Tällöin ei otettu huomioon SDP:n 
päätöksentekorakennetta ja lehtien omis-
tuspohjassa tapahtuneita muutoksia. 
Voimapolitiikkaa viisaampaa olisi tehdä 
uudistuksista kaikkien osapuolten kan-

perustavia muutoksia 1990-luvun lopulla. Keskeis-
tä muutoksissa oli joidenkin viestinnän tutkijoiden 
mukaan se, että journalismin moraalinen tehtävä 
kansalaisten tiedonvälittäjänä sai antaa tilaa medi-
an taloudellisille lähtökohdille. Muutosta nimitettiin 
median markkinoitumiseksi. Sillä oli seurauksensa 
myös journalismin muotoihin ja laatuun.

Suomalainen media keskittyi 1990- ja 2000-lu-
vuilla hyvin nopeasti ja voimakkaasti muutamien 
valtakunnallisten ja alueellisten konsernien käsiin. 
Se mahdollisti monia muutoksia toimintatavoissa ja 
sisällöissä.

Mediatalot muuttuivat hiljalleen tiukkaan tulok-
sentekoon sitoutuneiksi prosessiorganisaatioiksi. 
Journalismia eivät määrittäneet niissä enää tiedon-
välityksen aatteelliset tai yhteiskuntapoliittiset ta-
voitteet, vaan kysyntävetoisuus ja markkinoihin so-
peutuminen. Maailman selittämisen rinnalla ja tilalle 
astui tavoitteena yleisön viihdyttäminen ja tunteiden 
herättäminen. Uutisteollisuuden menestyminen oli 
sidottu osakekursseihin ja taloudelliseen tulokseen. 
Sitä mitattiin kvartaaleissa.

Toimittajien tehtäväkuvat muuttuivat. Journalis-
teista tuli konsernitoimittajia. Mediaan levisi tuot-
tajuus. Tuotantoa ulkoistettiin, minkä seurauksena 
Suomen Journalistiliiton freelance-jäsenistön määrä 
kasvoi 1990-luvulla voimakkaasti. Peräti joka neljäs 
liiton 12 000 jäsenestä toimi työtään myyvinä yrittäji-
nä 2000-luvun alkuvuosina.

Joukkoviestinnän yritysten alihankkijoiksi perus-
tettiin myös viestintätoimistoja. Poliittisesti orien-
toituneet uutistoimistot pyrkivät luopumaan ideolo-
gisista painotuksista. Ne kasvattivat kilpailukykyään 
erityisesti tunnettujen haastateltavien ja omien 
”skuuppien” avulla.

”Sisäisen omistuksen korin ydin muo-
dostui viidestä toisiaan omistavasta yhtiös-
tä. Niistä jäivät jäljelle Suomen Viestintä-
rahoitus Oy, Eteenpäin Oy, Viikko-Media 
ja Kehitys Oy. Yhtiöiden ristiinomistuksel-
la saavutettiin se, että tulipaloa voitiin siir-
tää paikasta toiseen, ettei se palaisi missään 
loppuun. Toivottiin, että ajat paranisivat ja 
palo voitaisiin sammuttaa”, Harpf kuvaa.

Aluelehdissä häärineet toimittajat saattoi-
vat vain seurata sivusta, kun lehtiä lopetet-
tiin ja toimintoja karsittiin. Yhden lehtitalon 
vaikeudet ja alasajot koettiin yhteiseksi tap-
pioksi ja ne heijastuivat myös muihin.

”Olin hyvin huolissani tilanteesta, kun 
Kansan Lehti meni. Se oli läheinen, kun 
asuin opiskeluaikanani Tampereella ja 
tunsin kaikki sen tekijät. Tietynlaista su-
rutyötä teki täältäkin suunnalta. Ja otettiin 
meihin yhteyttäkin Nokialta, Vammalasta 
ja sittemmin Turun suunnalta ja kyseltiin, 
voisimmeko laajentaa sinne. Sanoivat, ettei 
Demarista ollut heille apua. Se ei pystynyt 
palvelemaan sen enempää Tamperetta kuin 
Turkuakaan. Emmehän me pystyneet sii-
hen. Ainoa, mikä on otettu haltuun joten-
kin, on Uusikaupunki”, Uuden Ajan Ulla 
Turkki muisteli sittemmin.

Uuden Suomen kuolema  
herättelee demarileiriä

Selvitäkseen lamasta haettiin sd-lehdis-
tössä jälleen mahdollisuuksia kehittää yh-
teistyötä. Jo syksyllä 1991 Tuomas Harpfin 
kirjoittamassa muistiossa oli lähtökohta-
na yhteinen kulujen karsinta. Sd-lehtien 
ennakoitiin tuottavan tuolloin miljoonan 
markan tappiot.

Työväen taloudellisten 
laitosten kaatumisen 
seurauksena mureni 

pohja myös työväen-
lehtien rahoitukselta 

1990-luvun alussa. 
STS:n Turun kontto-

rista oli hoidettu Turun 
Päivälehden tarpeita.

Työväen Arkisto
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nalta taloudellisesti houkuttelevia”, Harpf 
kritisoi.

Harpf oli esittänyt harkittavaksi vaih-
toehtoa, jossa Demarin ja UP:n toimituk-
sista muodostettava ryhmä alkaisi tuottaa 
8-sivuista peruslehteä 5 kertaa viikossa. 
Sen materiaali olisi toimitettu sähköises-
ti aluelehtien käyttöön ja muokattavaksi. 
Aluelehtien toimituksia oli määrä supistaa. 
Niille on tarkoitus jättää kuitenkin ”riit-
tävästi omia sivuja” täytettäväksi. Viikko-
lehdille oli aikeena tuottaa kuuden sivun 
viikonloppupaketti.

Kovempi vaihtoehto edelliselle olisi ol-
lut lehtien lukumäärän radikaali supista-
minen. Kaikkien aluelehtien lopettaminen 
olisi johtanut Harpfin mukaan puolestaan 
sd-viestinnän tulopohjan romahtamiseen.

Lehdistötukeen ja sd-lehdistön raken-
nekeskusteluun liittyneitä uhkakuvia käsi-
teltiin tarkemmin sd-aluelehtien sisäisessä, 
sanamuodoista päätellen Tuomas Harpfin 
kirjoittamassa muistiossa. Keskusta oli al-
kanut ajaa sen mukaan lehdistötuen muut-
tamista tueksi pää-äänenkannattajille. 
Tämä oli ollut kokoomuksen kanta pidem-
pään. Myös Vasemmistoliiton intressien 
arveltiin muuttuvan, kun se oli jäämässä 
kahden lehtensä varaan.

”RKP:lta ja vihreiltä ei voi odottaa kuin 
ikävyyksiä, sama koskee liikenneministeri-
ön virkamieskuntaa”, muistiossa arveltiin.

Tilanteen todettiin hankaloituneen 
myös SDP:ssä. Sen puoluehallitukseen oli-
vat sd-lehtien edustajat onnistuneet junai-
lemaan aiemmin aina riittävästi aluelehtiä 
ja niiden tukea puolustaneita edustajia. 
Heistä esimerkiksi Matti Puhakka, Pert-

ti Paasio ja toimittajat Risto Tuominen ja 
Ulla Turkki jäivät kukin vuorollaan syrjään. 
Puolestapuhujat olivat hupenemassa.

”Suurin osa ministeriryhmästä suhtau-
tuu asioihin Helsinki-keskeisesti ja alue-
lehtiin nihkeästi”, muistiossa arveltiin. 
Lisäksi monilla sd-poliitikoilla arveltiin 
olleen ”selkäytimestä epäluulo Viestin-
tärahoitus-ryhmää kohtaan”. Se ei ollut 
heidän hiekkalaatikkonsa, vaan itsenäinen 
yhtiö.

Aluelehtien puolustajilla arveltiin ol-
leen yhä niukka enemmistö puoluehalli-
tuksessa. Voimasuhde ei pidemmän päälle 
muodostuisi aluelehdille kuitenkaan edul-
liseksi. Oli siis käytävä viivytystaistelua, 
jossa puoluekokous oli tärkeällä sijalla. Oli 
myös luotava kentän paineita siihen, että 
Demari saataisiin järkevälle kustannusta-
solle. Samoin oli oltava suunnitelma alue-
lehdistön alasajosta mahdollisimman vähin 
vaurioin, aluelehtien sisäisessä strategiapa-
perissa linjattiin.

Suurin osa sd-lehdistön kehittämisen ja 
rationalisoinnin ajatuksista kariutui lama-
vuosina kuten vuosikymmenten mittaan 
aiemminkin yhteen realiteettiin. Pää-ää-
nenkannattaja haluttiin pitää viidesti vii-
kossa ilmestyvänä ja sellaisena kalliiksi 
käyneenä tuotteena.

Omia kirjapainoja sd-ryhmällä oli 
1990-luvun alkupuolella enää kuusi. Sen 
lisäksi sillä oli merkittävä osakkuus Kouvo-
lassa toimivassa Lehtikanta Oy:ssä. Sd-yh-
tiöiden liikevaihdoksi kirjattiin vuonna 
1992 enää 36,8 miljoonaa markkaa. Paria 
vuotta aiemmin luku oli ollut 12 miljoonaa 
markkaa suurempi.

Toimintansa lopettaneiden lehtien ja 
ilmestymiskertojaan supistaneiden leh-
tien tilalle sd-lehdistöön oli muodos-
tunut osin tarkoituksella, osin pakosta 
lukuisten viikkolehtien rypäs. Siinä oli 
mukana kymmenkunta lehteä Hämeen 
seudulliset julkaisut lukuun laskien. Viik-
kolehtien välinen yhteistyö käynnistettiin 
systemaattisemmin vuonna 1992. Sillä ta-
voiteltiin mm. yhteistä sivunvalmistusta ja 
painatusta.

Uutispalvelu petraa lehtien tarjontaa

Uutisia ja artikkeleita sd-lehdille välittä-
nyt Uutispalvelu (UP) työllisti 1990-luvun 
alkupuolella kymmenkunta toimittajaa. 
UP:n valtakunnallisen tarjonnan merkitys 
vuositilaajina toimineiden sd-aluelehtien 
pienille toimituksille oli suuri.

Jo syksystä 1988 lähtien UP oli alkanut 
toimittaa sd-asiakkailleen kerran viikossa 
neljää valmista sivua. Erityisesti viikko-
lehtiä palvellut tarjonta jatkui 2010-luvun 
alkuun ja sitä kehitettiin yhdessä lehtien 
toimitusten kanssa koko ajan sivumäärän 
vaihdellessa vuosien mittaan.

Jouko Hovi arvioi, että sd-lehtien asema 
oli muuttunut UP:n toiminnassa, kun sille 
tuli 1990-luvun mittaan muita asiakkaita. 
Tästä oli kuitenkin myös hyötyä niille.

”Valtaosa rahavirrastamme tuli perus-
tajaosakkailta. Se oli selkäytimessä meille 
kaikille, ettemme tee mitään sellaista, joka 
tieten tahtoen loukkaisi näitä. Mutta jos 
onnistuimme saamaan jonkinlaista jalan-
sijaa muussa asiakaskunnassa, se vahvisti 
uskoa siihen, että tuotteemme ovat ihan 
kuranttia tavaraa. Se oli jonkinlaista feed-

backia pyrkimyksillemme olla journalisti-
sesti uskottava ja kilpailukykyinen”, Hovi 
arvioi.

Lisäarvoa sd-aluelehdille tuli myös jour-
nalistisesta monipuolistumisesta.

”Materiaalia pyrittiin hyödyntämään 
johdonmukaisesti laajemmin, kun teimme 
esimerkiksi maakuntaykkösille sunnuntai-
tarjontaa. Tämä lähti liikkeelle 1998”, Hovi 
muistuttaa.

Vaikka UP:n tuottaman aineiston mää-
rän ja asiakaskunnan kasvu hirvitti monia 
maakuntien sd-lehtien toimituksia, ym-
märrettiin muutaman hengen toimituksis-
sa myös realismi.

”Viikkolehdet pelasti aika lailla tämä 
yhteinen sisältö. Se oli osa selviytymistari-
naa. UP:n olemassaoloa voi niin ikään pe-
rustella sillä, että meillä ei olisi tietenkään 
ollut pienempiäkään mahdollisuuksia yl-
läpitää jonkinlaista Helsingin toimitusta”, 
Ulla Turkki myönsi.

UP:n hallituksessa pitkään toiminut Va-
pauden Markku Lahikainen nostaa viik-
kolehtiryhmän yhteistyön ja UP:n palvelut 
keskeiseksi ryhmän lehtien voimavaroiksi.

”UP-yhteistyössä saimme artikkeleita 
ja eri ryhmille tärkeää luettavaa oli sitten 
kyse vaikkapa Puuliiton jäsenistä, jotka 
saattoivat lukea meidän lehdestä oman 
alansa asioista. UP:n valmissivujen tarjon-
ta tukevoitti lehteä. Lehti pysyi enemmän 
lehtenä, kun sen sai UP-sivuilla helposti 
16- tai 20-sivuiseksi. Kerran viikossa il-
mestyvä lehtihän ei voi olla kovin pieni. 
UP ei myöskään kohtuuttomasti rasittanut 
meitä, koska maksut pysyivät kohtuullisi-
na”, Lahikainen kiittelee.
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Sd-lehtien yhteisestä aineistoista oli pu-
huttu Erkki Vuorisen mukaan pitkään.

”Kun se saatiin lopulta toteutettua, ol-
tiin edelläkävijöitä. Sittemmin sitä ovat 
tehneet varakkaat maakuntalehdet. Se oli 
viisas teko. Se antaa lehdelle useampia 
toimittajia. Lehden hyvyyden periaate on, 
että siellä on runsaasti kirjoittajia ja he ovat 
ammattitaitoisia ja vielä jopa saavat jotakin 
aikaiseksi. Tällä tavalla saadaan enemmän 
kirjoittajavolyymia”, Vuorinen arvioi.

Hän myöntää, että valtakunnallisen ai-
neiston lisääminen osin pelotti aluelehtien 
väkeä.

”Ajateltiin että paikallinen aineisto jäisi 
sen jalkoihin”, Vuorinen lisää.

Uudet yhteistyön akselit, sd-viestinnän 
tukijalat ja liittoumat synergiaetujen ai-
kaansaamiseksi olivat synnyttäneet liittou-
man, joka tarjosi sd-aluelehdille etuja ja 
turvaa ja synnytti moninaista riippuvuut-
ta. Näin kytkentää selvitti Tuomas Harpf 
yksittäisen sd-lehden näkökulmasta Va-
paus-lehden 90-vuotisjuhlanumeron kir-
joituksessaan (1996):

”Pienikin yritys voi hakea suuruuden 
tuomia etuja liittoutumalla. Vapaudessa 
se merkitsee toimimista osana Viestintä-
rahoitus-ryhmää, joka on jo liikevaihdol-
taan muutaman sadan miljoonan yksikkö 
ja sekin puolestaan verkostoitunut yhteis-
työhön monien itseään suurempien ko-
konaisuuksien kanssa. Yhteistyö tuo etuja 
painatuksessa, jakelussa ja teknisessä kehi-
tyksessä, mutta se merkitsee myös muka-
naoloa osakkuusyhtiöiden kautta valtakun-
nallisissa viestintäkuvioissa niin sähköisellä 
kuin graafisellakin puolella. Taloudellisen 

selkänojan lisäksi hyötynä on reaaliaikai-
nen yhteys alan kehitykseen”.

Yhteistyön ohella Vapaus tarvitsi sel-
viytyäkseen ja menestyäkseen Harpfin 
mukaan myös läheisyyttä. Se oli yhtä kuin 
ankkuroitumista mikkelinlääniläisyyteen, 
palkansaajaliikkeeseen ja sosialidemokra-
tiaan sekä aitoon vuorovaikutukseen lu-
kijoidensa kanssa. Se oli paluuta lehden 
juurille, linjasi Harpf tavalla, joka soveltui 
myös muihin jäljellä olleisiin sd-alueleh-
tiin. Mikkelin ja sen läänin tilalle oli vain 
sijoitettava jokin muu alue.

 Sd-aluelehtien ankkuroituminen pal-
kansaajaliikkeeseen oli yhä myös iso ta-
loudellinen kytkentä. Huolimatta sd-leh-
distön huomattavasta supistumisesta 
1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa 
sai se kootuksi sosialidemokraattiseen vies-
tintään mittavasti tukea. Ay-liikkeen lehti-
seteleitä sd-aluelehdet saivat noin 80 000 
yhä vuonna 1993.

Lehtien tuki jää alhaiseksi

Laman vuodet olivat suomalaiselle sano-
malehdistölle kokonaisuudessaan mur-
roksen aikaa. Ilmoitustulot laskivat ja 
graafisen alan yli-investonnit veivät iso-
jenkin lehtitalojen kannattavuuden ma-
talalle tasolle. Jopa alueiden ykköslehdiltä 
vaadittiin uudelleenarviointeja.

Maan hallitus reagoi tilanteeseen ni-
mittämällä Jarmo Virmavirran (kok.) 
selvittämään lehdistötuen kehittämistä. 
Hänen esityksiään odotettiin kiinnostuk-
sella myös demarilehdissä alkuvuodesta 
1992. Työnsä selvitysmies sai valmiiksi 
maaliskuussa.

Virmavirta ynnäsi, että valtion budjetis-
sa (1992) tuettiin lehdistöä yhteensä 406 
miljoonalla markalla. Tästä oli valikoivaa 
112 ja parlamentaarista tukea 43 miljoonaa 
markkaa. Lehtien yhteisjakelua valtio tuki 
20 miljoonalla markalla ja yleistä kuljetus-
tukea postille myönnettiin 270 miljoonaa 
markkaa. Sd-lehdille heltisi tuosta potista 
yli 25 miljoonaa, josta aluelehtien osuus oli 
noin 12 miljoonaa markkaa.

Virmavirta katsoi, että kakkoslehtien 
tuki oli pitänyt ne hengissä. Se ei ollut kui-
tenkaan auttanut niitä löytämään elinkel-
poisia toimintatapoja. Tuesta oli muodos-
tunut niille välttämätön tulonlähde. Sen 
lakkaaminen tietäisi lehtikuolemia.

Lehdistötuen määrän vähentyessä oli 
tuen kohdentaminen käynyt Virmavirran 
mielestä yhä tärkeämmäksi. Valtion tuli 
tukea lehtien muutosprosesseja kohti elin-
kelpoisempia toimintamuotoja. Tukea ei 
pitänyt jakaa enää kannattaville lehdille, 
Virmavirta katsoi.

Hallituksen kaavailuissa oli lehdistötuen 
määrä vähentäminen 400 miljoonasta sel-
västi alle 300 miljoonaan. Vuoden 1993 
budjetissa tuki vähenisi jo 65 miljoonaa 
markkaa.

Viestintärahoituksessa arvioitiin, että 
sd-lehdistö selviäisi vielä kohtuullises-
ti kulukarsinnan jälkeen, jos Virmavirran 
esitykset toteutuisivat. Edellisten vuosien 
ilmoittelun kehitys oli ollut sd-lehdissä 
kuitenkin karmeaa. Julkinen ilmoittelu oli 
pudonnut edellisenä vuonna kolmannek-
sella ja muu jonkin verran vähemmän. Kas-
vua oli vain ay-liikkeen ja SOK:n ilmoitte-
lun määrissä.

Hallitus päätti lopulta lehdistötuen 100 
miljoonan markan leikkauksista. Tarkoi-
tus oli kohdentaa supistusta niin, ettei-
vät kakkoslehdet kärsisi kohtuuttomasti. 
”Meidät on pelastanut vain raaka kulujen 
leikkaaminen, eikä siinä linjassa ole pii-
ruakaan tarkistamisen varaa”, SVR:n tie-
dotteessa arvioitiin tilannetta.

Esko Ahon johtaman porvarihallituk-
sen suurin linjaus lehdistötuen karsimi-
sessa oli se, että valtio jäi tukemaan puo-
luelehdistöä ja muuta vaikeuksissa olevaa 
vähälevikkistä lehdistöä ja ajoi yleisen 
kuljetustuen alas. Kiitos linjauksesta kuu-
lui kolmen puolueen yhteistyölle.

”Meillä oli raudanluja yhteistyö lehdis-
tötuessa kokoomuksen, keskustan ja sosia-
lidemokraattien kesken. Se kantoi yllättä-
vän pitkälle. Asiaa hoidettiin käytännössä 
pitkälti Pekka Kivelän, Sauli Pyyluoman 
ja minun kesken”, Tuomas Harpf kuvaa.

Hän muistaa hyvin keskustelun, joka 
johti hallituksen linjaukseen.

”Yksi veitsenterätilanne oli, kun kes-
kustan Sauli Pyyluoman kanssa saimme 
sovittua pääministeri Esko Ahon kanssa 
tapaamisen. Esitimme suunnitelman, että 
leikataan yleinen kuljetustuki, jos leikata 
pitää, mutta säilytetään parlamentaari-
nen ja valikoiva lehdistötuki. Aho kuitta-
si asian lyhyesti sanomalla, että hyvä, että 
itsekin ymmärrätte leikkausten tarpeel-
lisuuden. Hän yrittäisi toimia niin, että 
jotain säästyisi. Ja niin siinä sitten kävi, 
että leikkaukset painottuivat yleisen kulje-
tustuen puolelle, joka oli parlamentaarista 
tukea paljon suurempi määräraha”, Harpf 
kertoo.
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Lehdistötuen laihat vuodet saivat jatkoa 
vuoden 1994 budjetissa. Tuki laski 90 mil-
joonaa markkaa. Se tiesi sd-lehdille tarvet-
ta leikata kuluja jälleen 10 prosentilla. Pari 
sd-viestintäyritystä rämpi ”todella pahoissa 
vaikeuksissa”.

 SDP:n vuoden 1995 eduskuntavaalien 
voitto pelasti demarilehdet lehdistötuen 
laskulta. Niille myönnetty lehdistötuki vuo-
delle 1996 nousi, vaikka määrärahaa bud-
jetissa pienennettiin. Sanomalehtien maa-
seutujakelun kuljetustuki poistui, samoin 
uutistoimistoille maksettu tuki.

Antti Vuorenrinne nostaa SDP:n vaa-
livoiton yhdeksi tekijäksi, jonka ansios-
ta sd-aluelehtien 1980-luvulla ennustettu 
talouden kurjistuminen toteutui oletettua 
hitaammin.

”Siinähän oli aika monta tekijää, jot-
ka loivensivat eri vuosina lehtiyhtiöiden 
vajetta. Ensin tuli tekniikka, joka mullis-
tui 1980–1990-luvuilla. Se pelasti meidät. 
Toinen pelastus oli Lipposen vaalivoitto 
1990-luvun puolivälissä. Vaikka hallitus 
leikkasi lehdistötukea, oli demareiden voit-
to niin merkittävä, että demarilehdistö pe-
lastui. Sitten oli joiden lehtien lopettamisia. 
Arktisella vaelluksellahan porukka pääsee 
– olikohan se Harpfin toteamus – aina kap-
paleen matkaa eteenpäin, kun yksi syödään 
muiden hyväksi”, Vuorenrinne muistuttaa.

Valtion uutistoimistotuen lakkauttami-
sella oli isoja vaikutuksia. UP-uutispal-
velun hallituksessa jouduttiinkin syksyllä 
1995 vaikeiden valintojen eteen. Oli joko 
sopeutettava palkkoja tai ajettava liiketoi-
mintaa alas. Jälkimmäisen seurauksena oli-
sivat sd-lehdet joutuneet organisoimaan 

yhteistyönsä haluamallaan tavalla. UP yri-
tettiin pitää siis toimintakunnossa.

”Nettovirrastamme hävisi kolmasosa. 
Valtaosa poliittista taustaa omaavista uu-
tistoimistoistahan lopetti toimintansa. Ne 
ajettiin alas joko heti tai seuraavana vuon-
na. Meille se oli mahdollisuuden tuoja, 
kun emme sanoneet ihmisiä irti, vaan ly-
hensimme työaikaa. Minulla oli se ajatus, 
että jos maailma muuttuu, saamme yhdellä 
päätöksellä eli työaikoja lisäämällä resurs-
seja nopeasti lisää käyttöön. Tästä avautui 
meille uutta asiakaskuntaa”, Jouko Hovi 
muistelee.

SDP:n ollessa oppositiossa 1990-luvun 
alkupuolella sen varapuheenjohtajana toi-
mineen Antero Kekkosen mukaan puolu-
eessa kannettiin kyllä huolta lehdistötuesta, 
mutta viestintäpoliittinen keskustelu jäi 
sen sijaan käymättä ja puhe lehdistötuesta-
kin oli aika rajallista.

”Olin mukana, kun asiat tulivat puolue-
hallitukseen. Siellä esiin nousi aina De-
mari-lehden asema, kun helsinkiläisiä oli 
paljon. Muistan aika monta sellaista kes-
kustelua, jossa tämä kokonaisuus peilautui 
Demaria vasten. Asetelma oli Demari vas-
taan muut. Jotenkin voimatonta se keskus-
telu kuitenkin oli”, Kekkonen muistelee.

Hänestä koulukuntia demarileirin ra-
hanjaossa oli kaksi.

”Toisen mukaan piti olla pää-äänenkan-
nattaja, joka huomataan ja jolle piti antaa 
resursseja. Sen jälkeen saisivat muut hoitaa 
miten hoitavat voimavaransa. Näin asian 
toisin. Näin viestintämaailman muuttu-
neet jo sillä tavoin, että vaikka SDP pistäisi 
kaikki rahansa pää-äänenkannattajaan, peli 

oli jo menetetty. Minusta puolueen piti pi-
tää ennen muuta ydinalueillaan omia leh-
tiä yllä. Meillähän oli Kymessäkin tuolloin 
vuoden 1991 vaaleissa vielä kova kannatus 
ja pidimme sen puolueen vaalitappiosta 
huolimatta”, Kekkonen muistelee.

Lehdistötukilautakunta jatkoi 1990-lu-
vun jälkipuolella median muutoksen ja 
tukipolitiikan arviointia. Syksyn 1997 esi-
tyksessä lehdistötukijärjestelmän uudista-
misesta oli arvio tukijärjestelmästä jälleen 
kriittinen.

Lautakunta kiinnitti aluksi huomiota 
siihen, että parlamentaarista tukea lehdil-
le jaettaisiin vuodelle 1998 enää vain 35 
miljoonaa ja valikoivaa tukea 40 miljoo-
naa markkaa eli yhteensä 75 miljoonaa 
markkaa.

”Tuen määrä on viime vuosina jyrkäs-
ti laskenut. Vielä 1990-luvun alussa tuen 
määrä oli 470 miljoonaa markkaa. Edellä 
kuvattujen tukimuotojen lisäksi sanoma-
lehdet saivat yleistä kuljetustukea ja var-
haisjakelutukea, minkä lisäksi oli olemas-
sa valtion uutistoimistotuki”, lautakunta 
muistutti. Sen laskelmissa valtion tukien 
kokonaismäärä oli näin laskien enää 16 
prosenttia huippuvuosien tuesta.

Lautakunta myönsi, että maakun-
tien ykköslehdet olivat lehtifuusioiden 
ja yhteistyöketjujen avulla ryhmittyneet 
muutamaksi alueelliseksi kokonaisuu-
deksi. Se oli parantanut niiden kannat-
tavuutta. Kakkoslehdistö sanan perintei-
sessä mielessä oli puolestaan vähitellen 
hävinnyt lähes kokonaan. Aitoa kilpailua 
ei enää ollut sen enempää tilaus- kuin 
ilmoitusmarkkinoillakaan.

Valikoivaa tukea oli jaettu lautakunnan 
näkemyksen mukaan pääasiassa puoluei-
den päälehdille ja niitä vastaaville lehti-
verkostoille, muille ns. kakkoslehdille ja 
jonkun verran pienille alueellisille ykkös-
lehdille. Kun Kilpailuvirasto oli kyseen-
alaistanut lehdistötuen elinkeinotoimintaa 
vääristävänä tukimuotona, torjui lauta-
kunta tämän näkemyksen. Pikemminkin 
tuki tuli rinnastaa kulttuuriin, liikuntaan 
ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan 
myönnettäviin tukiin. Sen myöntämisen 
intressi oli muu kuin elinkeinopoliittinen, 
lautakunta muistutti

Havaintoihinsa viitaten lehdistötuki-
lautakunta esitti, että valikoiva lehdistötu-
ki poistettaisiin vuoden 1999 budjetista ja 
se yhdistettäisiin parlamentaariseen leh-
distötukeen tuen kokonaismäärää alen-
tamatta. Lisäksi lautakunta esitti itsensä 
lakkauttamista vuoden 1998 jaon tultua 
vahvistetuksi.

Lehdistötukilautakunnan esittämä tu-
kien lasku 1990-luvulla oli ollut todellis-
ta myös sd-lehdille. Kun ne olivat saaneet 
esimerkiksi vuonna 1988 yhteensä noin 41 
miljoonaa markkaa lehdistötukea, oli tuki 
kymmenen vuotta myöhemmin enää vain 
23 miljoonaa markkaa (summat vuoden 
1997 markan arvoon muutettuna). Suurin 
yksittäinen tuen pudotus oli tapahtunut 
vuosina 1991–1992, jolloin tuki sd-lehdille 
väheni vuodessa yli 5 miljoonaa markkaa 
(Taulukko 11).

Lehdistötuen määrällinen väheneminen 
ja vaatimukset sen lakkauttamiseksi herät-
telivät myös demaripoliitikkoja. Esimer-
kiksi Antero Kekkonen torjui ajatuksen 
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tuen kilpailua vääristävästä vaikutuksesta 
(1999), kun media keskittyi yhä harvem-
piin käsiin ja kakkoslehdistön kuihtumi-
nen jatkui. Hän muistutti, ettei yhteiskun-
nallisesti painottuneen lehdistön tuki ollut 
puoluepoliittinen asia. Laajan mielipide-
kirjon säilyminen oli hänestä demokratias-
sa arvo sinänsä ja osa ilmaisuvapautta. Hän 
kantoi huolta erityisesti Vasemmistoliiton 
lehdistön kuihtumisesta.

Lehtietu joutuu liittojen syyniin

Valtion lehtitukeakin merkityksellisempi 
tukijalka sd-aluelehdille oli SAK:n liittojen 
jäsenilleen myöntämä lehtietu. Ilman sitä 
olisivat lehtien tilauskannat romahtaneet, 
arvioitiin. Niinpä lehdissä oli syytä huo-
leen, kun lehtietua kyseenalaistettiin jois-
sakin ay-liikkeen edustajien keskusteluissa. 

Lehtiseteleitä sd-lehdille saatiin kokoon 
1990-luvun alkuvuosina noin 100 000. Va-
semmistoliiton lehtiin niitä käytettiin enää 
vain 40 000.

”Lehtietu oli siinä mielessä jopa lehdis-
tötukea ratkaisevampi, että lehdistötuen 
puolella olisi aina voinut tehdä jotakin 
ratkaisuja, jos sitä olisi leikattu enemmän. 
Siinä oli vielä pelivaraa. Lehtiedun viemi-
nen olisi sen sijaan lopettanut tämän tou-
hun. Se oli markkinointivälineenä ja alen-
nuskuponkina niin ylivertainen. Se ei ollut 
ongelmaton, mutta se piti lehdet hengissä”, 
Tuomas Harpf vakuuttaa.

Tuomo Liljan mukaan SAK:ssa tehtiin 
keskitetysti ”viimeinen suuri ponnistus” 
työväenlehtien auttamiseksi jo vuonna 
1985. Lehtisetelin arvoa nostettiin (60 mk) 
ja ammattiosastoja palkittiin aktiivisesta 
työväenlehtien levikkityöstä.

Työelämän toimihenkilöistyminen 
muutti ay-liikettä. SAK julistautui vuo-
den 1991 edustajakokouksessa poliittisesti 
sitoutumattomaksi houkutellakseen rivei-
hinsä toimihenkilöitä. Samalla se purki 
vasemmistopuolueiden mandaatteja joh-
dossaan. Tätä edelsivät selkeät julkiset lin-
janvedot ja keskustelu vähemmän ideologi-
sen keskusjärjestön synnyttämiseksi. 

SAK alkoi linjata uudella tapaa myös 
mediapolitiikkaansa 1980-luvun lopulla. 
Liljan mukaan SAK:n hallituksen vuonna 
1990 hyväksymässä viestintästrategiassa ei 
viitattu enää sanallakaan entisiin tukijal-
koihin eli työväenlehtiin ja Yleisradioon tai 
edes omaan lehdistöön. Niinpä esimerkiksi 
puheenjohtaja Lauri Ihalaisen johtama työ-
ryhmä ei tehnyt yhtään uutta esitystä työ-

väenlehtien tukemiseksi vuonna 1991, vaik-
ka se totesi niiden osuuden sanomalehtien 
levikistä pudonneen noin 5 prosenttiin.

Lilja katsookin, että SAK:n viestintästra-
tegia oli muuttunut aika lailla siitä 1970- ja 
1980-lukujen ajattelutavasta, jossa työvä-
enlehdet nähtiin aseeksi taistelussa porva-
rillista hegemoniaa vastaan. Vaikutusta oli 
myös sillä, että Neuvostoliiton hajoaminen 
oli vienyt puhdin ay-liikkeen kommunis-
teilta. Poliittinen valtataistelu alkoi jäädä 
sivuun ja keskusjärjestö haki uutta roolia.

”Tämä johtui poliittisen kuvion muutok-
sesta. SAK:ssa tehtiin strategisia arvioin-
teja. Siellä määriteltiin monessa vaiheessa 
edunvalvonnallisia painopisteitä. Alettiin 
kanavoitua kansainvälisen toiminnan suun-
taan. Puhuttiin yhteiskuntavaikuttamisesta. 
Se oli yhteydenpitoa hallintoon, puoluei-
siin, keskeisiin poliittisiin päättäjiin ja jouk-
koviestimiin. Työväenlehtien tukeminen ei 
enää sopinut hirveän hyvin niihin strate-
gioihin”, Lilja arvioi.

Jonkinlaiseksi osoitukseksi edellä olevas-
ta saattaa tulkita sen, että SAK:n hallitus 
hylkäsi osana säästöohjelmaansa virityksen 
työväenlehtien kehittämisrahasta (1992). 
Sen viestintävaliokunnan esityksen mukaan 
kehitysrahaa olisi käytetty työväenlehtien 
laadun parantamiseen ja muuhun kohden-
nettuun tukeen.

Liljan mielestä SAK:n ja sen jäsenliitto-
jen näkemykset poikkesivat toisistaan.

”Minulla on se käsitys, että liitoissa in-
nostus työväenlehtien tukemiseen oli kor-
keampi kuin SAK:n toimistossa. Sen tehtä-
vänä oli kuitenkin keskitetysti markkinoida 
ja järjestää kampanjointia työväenlehtien 

puolesta. Liitoista siitä patisteltiin silloin 
kun muistettiin. Minäkin yritin monta ker-
taa virittää keskustelua siitä, että tehdään 
jotakin kunnolla – ettei asiaan riitä pel-
kästään mainos työväenlehtipäivänä”, Lilja 
mainitsee.

Liittojen asenteeseen oli Liljan mukaan 
vissi syynsä:

”Liitoissa järjestetään vaalit säännöllisin 
väliajoin. Ne ovat tärkeä poliittinen tapah-
tuma yhä. Liitoissa on edelleen politiikka 
kaiken taustalla. SAK:ssa ei ole näin. Siellä 
alettiin irrottautua politiikasta paljon ai-
kaisemmin kuin liitoissa. Liitossa on myös 
kiinteämpi ja läheisempi suhde alueisiin 
ja työpaikkoihin, ja niissä on ymmärretty 
alueellisten työväenlehtien merkitys”, Lilja 
kuvaa.

SAK:n viestintäpäällikkönä 1990-luvul-
la toiminut Eero Heinäluoma kuului nii-
hin SAK:n toimijoihin, joilla oli läheinen 
suhde demarilehtiin ja jotka ymmärsivät 
palkansaajalehtien merkityksen ammatil-
liselle ja poliittiselle palkansaajaliikkeelle. 
Hän muistaa hyvin esimerkiksi liittojen 
lehtisetelistä käydyn keskustelun.

”Silloin elettiin jälleen yhtä murrosaikaa. 
Oli 1990-luvun lama ja se koetteli paitsi 
yhteiskuntaa, myös ammattiyhdistysliiket-
tä. Liitoissa oli paljon säästötarpeita ja nousi 
paineita myös siihen, että liittojen jäsenil-
leen myöntämä lehtietu voisi olla yksi sääs-
tökohde. Talouspäälliköiden keskuudessa oli 
halua saada ne rahat käyttöön muualle. Oli 
myös keskustelua siitä, onko tämä tuki yli-
päätään hyödyllinen ja tarpeellinen lehdille. 
Tällainen ilmapiiri levisi hiukan laajemmal-
lekin joissakin liitoissa”, Heinäluoma kertoo.

Taulukko 11  • Sd-lehtien 
lehdistötuki  1990–2000

Vuosi 1000 markkaa

1990 38 000

1991 37 000

1992 33 000

1993 28 000

1994 26 000

1995 23 000

1996 27 000

1997 24 000

1998 23 000

1999 22 000

2000 21 000
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Puheenpito lehtiedusta synnytti lopulta 
Metalliliitossa (1996) aloitteen työväenleh-
tityöryhmän kokoamisesta SAK:lle. Sen oli 
määrä tarkastella lehtiedun merkitystä ja 
tulevaisuutta ja tehdä esityksiä työväenleh-
tien tukemisesta. Liittopuheenjohtaja Timo 
Vallitun johtamassa työryhmässä keskeinen 
toimija oli Heinäluoma. Valmiiksi työnsä 
ryhmä sai huhtikuussa 1997. 

”Ajateltiin, että olisi viisaampaa edetä 
järjestäytyneesti tässäkin asiassa ja katsoa, 
mikä työväenlehtiedun merkitys on ollut, 
mitä se on tarkoittanut lehdille ja mikä toi-
saalta on ollut lehtien merkitys ammattiyh-
distysliikkeen kannalta. Tältä pohjalta tul-
tiin työryhmään. Se kävi tyhjältä pöydältä 
läpi tämän kysymyksen. Selvitettiin koke-
mukset, haastateltiin lehti-ihmisiä ja kentän 
ja liittojen ihmisiä”, Heinäluoma kertoo.

Työryhmän työ osoittautui Heinäluoman 
mukaan hyödylliseksi. 

”Sen työn kuluessa jotkut asiat selkenivät 
hyvin vahvasti. Ensimmäinen seikka oli se, 
että erityisesti ay-liikkeen aktiiveille nämä 
lehdet olivat hyvin tärkeitä. Ne kertoivat 
työpaikkojen asioista ja liittojen kuulumi-
sia. Ne kertoivat niistä siitä näkökulmasta, 
joka paikallislehdissä onnistuu. Ne olivat 
tärkeitä myös silloin, kun oli joku taisteluti-
lanne päällä. Kun tulee lakko tai lakon uhka 
työmarkkinoilla, tahtoo näet olla niin, että 
valtalehdissä tila supistuu ja ay-liikkeen sa-
noma tahtoo olla vaikeampi saada lävitse. 
Eli aktiivien kannalta näillä lehdillä oli iso 
merkitys”, Heinäluoma arvioi.

Työväenlehden tilaamiseen myönnetty 
lehtietu oli tukimuodoista työryhmän mie-
lestä paras mahdollinen.

”Kävi ilmi, että juuri se, että annettiin etu 
tilaukseen, oli tavattoman hyvä järjestelmä. 
Sen yksi hyvä puoli oli se, että se aktivoi 
lehtien tilaustyötä ja se oli etu, jonka leh-
ti sai vain jos sillä oli tilaajia. Tuki ei tullut 
kuin manulle illallinen. Toisaalta lehtietu oli 
myös konkreettinen jäsenetu. Se oli palaute 
jäsenmaksusta. Työryhmähän päätyi sitten 
siihen, ettei ollut mitään syytä luopua tästä 
edusta ja sitä oli syytä jatkaa”, Heinäluoma 
kertoo.

Työryhmä teki yhdeksän esitystä työvä-
enlehtien tukemiseksi. Selväksi kävi, että 
neljä kymmenestä luottamusmiehestä luki 
säännöllisesti työväenlehtiä. He seurasivat 
työväenlehtiä enemmän kuin esimerkiksi 
iltapäivälehtiä. Heinäluoman mukaan kes-
kustelu lehtiedusta hiipuikin liitoissa pian 
työryhmän raportin jälkeen. 

”Se puhdisti pöydän. Se ratkaisi asian 
mielestäni kymmeneksi vuodeksi. Tärkeää 
oli myös säilyttää valtion lehdistötuki ja sii-
nähän onnistuttiin vuoteen 2008 asti. Sehän 
oli tavoite tässäkin SAK:n työväenlehtityö-
ryhmän raportissa. Se oli oikein ajateltua, 
eikä tätä paperia tarvitse hävetä yhtään näin 
jälkikäteenkään”, Heinäluoma päättelee.

Sd-lehdistä kuoriutuu 
palkansaajan lehtiä

Sd-aluelehdet hakivatkin entistä selvem-
min 1990-luvulla omaa rooliaan viestinnän 
kentässä. Ne leimautuivat entistä selvem-
min työelämän ja ammatillisen liikkeen 
asioista kertoviksi lehdiksi.

Myös Eero Heinäluoma kytkee työ-
väenlehdistön muutoksen yleisempään 
viestinnän kehitykseen 1990-luvulla. De-

marilehdistössä tarvittiin hänen mieles-
tään oman roolin kirkastamista, jotta sil-
lä olisi ollut eväitä pyristellä seuraavalle 
vuosikymmenelle.

”Viestinnässä oli vahvoja kehityssuuntia. 
Ne suosivat keskittymistä alueen yhteen 
valtalehteen, joka sai lähes kaikki ilmoi-
tustulot alueelta. Valtalehti oli sitä kautta 
houkuttelevampi tilaajille ja se sai resurssit 
alueelta. Lisäksi oli nähtävissä perinteisten 
puoluelehtien roolin muutos. Siihen liittyi 
myös puoluelehtien kysynnän tarpeen selvä 
väheneminen. Ihmisten puolueorientaatio 
väheni ja sillä ei ollut heille samaa mer-
kitystä kuin aiemmin. Yhteiskunnallisen 
journalismin merkitys väheni ja viestintä 
kaupallistui. Liikkumatila kävi pienem-
mäksi”, Heinäluoma kuvailee.

Ay-liikkeen tarpeisiin sd-aluelehdistö 
kykeni sen sijaan yhä vastaamaan.

”Ammattiyhdistysliikkeen kannalta tie-
dontarve ei suinkaan vähentynyt, vaan se 
oli olemassa ja työpaikkojen asioista kerto-
miselle ja vuorovaikutukselle liiton ja ken-
tän välillä oli enemmän kysyntää”, Heinä-
luoma muistuttaa.

Sd-lehtien tulikin löytää hänen mu - 
kaansa roolinsa ennen muuta palkan- 
saajalehtinä.

”Johtopäätös oli minusta se, että sd-leh-
det saattoivat säilyä vain, jos ne kehittyivät 
yhteistyössä puolueen ja ammattiyhdis-
tysliikkeen kanssa. Pelkkinä puoluelehti-
nä niiden aika oli kulumassa nopeasti ohi. 
Jos ne pystyivät kehittymään työelämän 
asioita raportoiviksi lehdiksi, niin yhteis-
työ voisi pelastaa ne. Se, mitä 1660-luvulla 
alettiin, sen merkitys 1990-luvulla vain ko-

rostui, jotta henkireikä säilyi”, Heinäluoma 
päätteli.

Hän veti SAK:ssa ja demarilehdissä 
tehdyistä arvioista ja selvityksistä selkeän 
johtopäätöksen.

”Minulle tuli kaikesta tästä se vakaumus, 
että palkansaajaliikkeessä tarvittiin näi-
tä aluelehtiä ja silläkin, että ne ilmestyivät 
kerran viikossa, saattoi olla aika iso alueel-
linen vaikutus”, Heinäluoma summaa.

Hän muistuttaa, että työväenlehdillä on 
ollut menneinä vuosikymmeninä myös vä-
lillisiä vaikutuksia alueelliseen uutistarjon-
taan, ja ne oli huomattu ay-liikkeessä.

”Niillä on ollut aina myös uutishuone-
vaikutus. Ne ovat vaikuttaneet muihin uu-
tistoimituksiin. On myös nähty, että kun 
työväenlehti on poistunut, niin työelämä-
asioiden uutisointi on vähentynyt myös 
valtalehdessä. Tuon uutishuonevaikutuksen 
saa vain, jos ilmestyy useamman kerran vii-
kossa tai edes kerran viikossa. Jos mennään 
harvemmin ilmestyvään aikakauslehtimuo-
toon, se ei näihin tilanteisiin ja ihmisten 
uutisten tarpeeseen vastaa”, Heinäluoma 
muistuttaa.

Metalliliiton Heikki Piskosen mu-
kaan lehtietu vaikutti osaltaan siihen, että 
ay-liikkeen aktiivit ja luottamusmiehet pi-
tävät työväenlehtiä omina lehtinään ja oli-
vat valmiita markkinoimaan työväenlehtiä 
eri paikkakunnilla. Liittolehdissä sen sijaan 
avattiin harvemmin sivuja työväenlehti-
en mainostamiseksi. Verrattuna 1970- ja 
1980-lukuihin ponnistelu työväenlehtien 
puolesta oli hiipumassa.

”Työväenlehtipäivän aikoihin oli liit-
tolehdissä juttuja ja haastatteluja. Samoin 
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oli sovitusti työväenlehtien yhteismainok-
sia. Joissakin tapahtumissa on sitten ollut 
alueen työväenlehtien levikkityötä mukana. 
Mutta muutakin panostusta oli. Metalli-
liitossakin oli vielä 1990-luvulla kahdella 
toimitsijalla omien töiden ohella tehtävänä 
työväenlehtiyhteistyö. Demaripuolella teh-
tävää hoiti Helmisen Pekka ja kansande-
mokraateista Sandbergin Timo”, Piskonen 
muistaa.

Lama laihduttaa lehtiperhettä

Kaupallinen ilmoittelu sd-aluelehdistös-
sä jatkui murheellisen vähäisenä pitkin 
1990-lukua. Menetyksiä pyrittiin paik-
kaamaan mm. tekemällä erillisiä liitelehtiä 
sosialidemokraattisten ja muiden järjestö-
jen kanssa. Viikkolehtien painatus siirtyi 
Anjalankoskelle vuonna 1993 yhteisen tar-
jouskilpailun pohjalta.

Ison loven demarilehtien kassavirtaan 
teki julkisen ilmoittelun supistuminen 
parissa vuodessa 11 miljoonalla markalla. 

”Olemme siis kohtuudella kanta-
neet uhrimme kunnallistalouden 
alttarille”, SVR:n tiedotteessa lop-
puvuodelta 1993 todettiin.

Sd-viestintäyrityksissä onnis-
tuttiin pysäyttämään vaikeuksista 
huolimatta tuottojen alentuminen 
vuoden 1993 aikana. Valtion tuen 
vähenemistä paikattiin kulujen 
leikkauksilla. Sd-lehtien koko-
naislevikki pysyi 110 000 kappa-
leen tuntumassa.

Uusi murhe lehtiperheeseen 
ilmaantui joulukuussa 1993. 
Turun Päivälehti julistettiin 

konkurssiin. Lehden julkaisemista pääs-
tiin kuitenkin jatkamaan tuntuvan laih-
dutuskuurin kokeneena. Sittemmin lehti 
hakeutui yhteistyöhön Demarin kanssa 
vuoden 1996 lopulla kuuden sd-viestinnän 
osapuolen yhteissopimuksella. Pää-äänen-
kannattajaan Päivälehti fuusioitiin vuonna 
2001, kun tämä alkoi ilmestyä nimellä Uu-
tispäivä Demari.

”Meillä oli osake-enemmistö saneerauk-
sen ajan. Turkulaiset saivat valita, ottavatko 
he viikkolehden ja tuplatuen muutamaksi 
vuodeksi vai siirtyvätkö he Demarin omis-
tukseen”, Harpf kertoo.

Aiemmin vastaava järjestely oli tehty 
Vaasassa Pohjanmaan Kansan lopettaessa.

”Oulussa tehtiin puolestaan vapaaeh-
toinen velkajärjestely. Sitten oli Jyväskylän 
tilanne, jossa koko konserni ajautui talous-
vaikeuksiin. Kotkassa oli niin ikään omat 
vaikeutensa. Aika monessa paikassa oli 
suuria ongelmia”, Harpf kuvaa sd-lehtiyh-
tiöiden ongelmia.

Antero Kekkonen muistaa, etteivät Poh-
janmaan Kansan, Kansan Lehden tai Tu-
run Päivälehden alasajot nousseet esiin oi-
keastaan millään lailla puolueessa.

”Kun kävin näillä seuduilla puhumas-
sa, olivat ne siellä esillä. Mutta eipä niistä 
juuri puhuttu eduskuntaryhmän tai puo-
luehallituksen kokouksissa. Ei alueillakaan 
kansanliikkeitä syntynyt lehtien puolesta”, 
Kekkonen arvioi.

Demareiden viestintäyritykset pyris-
telivät irti tappiokierteestä vuoden 1994 
mittaan ja tuloksia paranneltiin myös seu-
raavana vuonna. Yhtiöiden talous oli paria 
poikkeusta lukuun ottamatta plussalla ra-
dioissa, kirjapainoissa, kaupunkilehdissä ja 
Kymen Lehtimedia-konsernissa.

Merkittävin laman seuraus sd-lehdistölle 
oli Harpfin mukaan se, että sd-viestinnän 
tulevaisuuden tekeminen hukkui laman 
aaltoihin. 

”Lama katkaisi hirveällä ja rumalla taval-
la journalistisen kehittämisen. Kun tultiin 
ulos lamasta, oli maailma muuttunut jo niin 
paljon, että tavoite oli enää pystyä säilyttä-
mään segmenttilehden ja taseen idea. Leh-
distömme oli niin paljon heikentynyt, että 
alettiin säilyttää. Sd-lehdistöllä oli tuon jäl-
keen tietty rooli poliittisen liikkeen ja aat-
teen sateenvarjona ja se oli sateenvarjoista 
viimeinen”, Harpf kuvaa.

Muuttunut oli jonkin verran myös UP, 
semminkin, kun siihen palkattiin väkeä 
muista toimintansa lopettaneista puoluei-
den uutistoimistoista.

”Mannisen Pentti keskustalehtien uu-
tistoimistosta tuli meille maakuntalehdis-
töä palvelemaan. Ay-liike oli puolestaan 

kummina sille, että Demokraattinen Leh-
distöpalvelu lopetti vuoden 1998 alusta ja 
saimme kolme Vasemmistoliiton lehteä 
asiakaskuntaamme. Samoin ainakin osa 
DLP:n ay-liikkeeltä saamasta tuesta tuli 
meille, samoin yksi toimittaja”, Jouko Hovi 
kertoo.

Muutosten myötä UP oli entistäkin vä-
hemmän demareiden tietotoimisto.

”En muista, että toimituksen sisällä olisi 
kertaakaan törmätty siihen, että poliittisis-
ta kysymyksistä olisi kehkeytynyt journa-
listinen skisma. Jossakin UP:n hallituksen 
ensimmäisissä kokouksissahan oli syntynyt 
jo päätös siitä, että yhtiöön väkeä palkat-
taessa ei kysytä kenenkään jäsenkirjaa. Ja 
niin sitten meneteltiin. Tämä liittyi siihen, 
että halusimme tehdä hyvää journalismia”, 
Hovi muistuttaa.

Uusien rekrytointien myötä muuttui 
Hovin mielestä ainakin joidenkin sd-liik-
keen toimijoiden suhtautuminen muutok-
siin UP:ssa.

”Lähipiirissä saattoi herättää välillä kiin-
nostusta tai närkästystä se, että meillä oli 
toimittajia eri tahoilta ja sisällöllistä kirja-
vuutta. Joistakin kommenteista minun on 
pitänyt kysyä matkan varrella mielessäni, 
oliko joidenkin mielestä UP:stä enemmän 
haittaa kuin hyötyä sosialidemokraattisel-
le puolueelle yksilöimättä tätä asiaa tämän 
enempää”, Hovi vihjaa.

Yleisesti ottaen Hovi pitää UP:n ja 
SDP:n suhteen muotoutumista uu-
deksi kuitenkin verrattain rauhallisena 
prosessina.

”Välittömästi TST:stä muodostumisen 
jälkeen meillä istui edustaja (Harpf ) puo-

Lukijoiden viehty-
mys yhä kevy-
empiin sisältöihin 
ja läheisempiin 
aiheisiin näkyi 
myös demarileh-
dissä 1990-luvulla. 
Turun Päiväleh-
dessäkin paitsi 
kevennettiin, akti-
voitiin myös lukijoita 
osallistumaan lehden 
tekoon tulevaa 
”interaktiivisuutta” 
ennakoiden.
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luetoimikunnan kokouksis-
sa. Murros tapahtui hitaasti, 
mutta kehityksen suunta oli 
se, että irtaantuminen alkoi 
näkyä myös arkisissa suhteis-
sa. Jossakin vaiheessa meille 
tehtiin selväksi, että emme 
voi enää olla läsnä puoluehal-
linnon kokouksissa ja minus-
ta se oli ihan jees. Muilta osin 
pyrittiin luomaan normaalit 
toimitukselliset suhteet. Ja 
kun erilaisia henkilökohtaisia 
suhteita oli ollut iät ajat, niin 
eivät nuo siitä muuttuneet, 
vaikka tuli fyysistä välimat-
kaa. Aika rauhanomaisesti 
muutos vietiin läpi”, Hovi 
uskoo.

Kolmisen vuotta UP:n toimintaa 
2000-luvulla johtanut Ville-Veikko Valjus 
myöntää, että erilaisista taustoista tullut-
ta toimitusta ei ollut aina helppoa johtaa. 
Myös sitoutumattomassa asiakaskunnassa 
suhtauduttiin välillä varauksellisesti toimi-
tukseen ja sen tarjontaan johtuen sen toi-
mittajien taustoista.

”Välillä esimerkiksi sain perustella toi-
mittajille, miksi joku juttuaihe oli perus-
teltu ja millainen juttu voisi olla. Kerran 
jouduin tekemään itse jutun ja näyttämään, 
millaisen jutun antamastani aiheesta sai 
tehtyä, kun toimittajan mukaan siitä ei saa-
nut millään juttua aikaan”, Valjus mainitsee.

Viikkolehdistä syntyy tuntuva säästö

Moninainen muutos viestinnässä pakotti 
Viestintärahoitus Oy:n arvioimaan läh-

tökohtiaan ja strategiaansa toimialoittain. 
Osansa vuosien 1995–1999 tavoiteasette-
lussa saivat myös sd-lehdet.

SVR:n strategiassa tärkeintä oli 40 pro-
sentin omistus Kymen Lehtimediasta. 
Konserni omisti kaksi alueensa ykkösleh-
teä ja suurimman osan paikallislehti An-
jalankosken Sanomista. 

Konsernin liikevaihto oli 330 miljoo-
naa markkaa. Esimerkiksi vuonna 1996 
SVR-ryhmän kokonaistulos oli lähes yk-
sinomaan Kymen Lehtimedian varassa.

SVR-ryhmä omisti suoraan enemmis-
tön sd-lehdistä Viikko-Eteenpäin, Hä-
meen Kansa, Keski-Suomen Viikkolehti, 
Lounais-Häme, Pohjolan Työ, Päijätseutu, 
Riihimäen Seutu, Uusi Aika, Uusi Poh-
jois-Karjala ja Vapaus. Suuri vähemmistö-
osuus sillä oli Valppaasta ja pieni Demaris-
ta ja Turun Päivälehdestä.

Sd-lehtien taloudellinen kokonaisvaiku-
tus oli ryhmälle lievästi tappiollinen. Leh-
distötuki kului kokonaisuudessaan tappion 
peittämiseen.

”Viestintärahoitus on parhaansa muka-
na huolehtinut sd-lehdistä vastapalveluna 
siitä, että sen viestintäpoliittisia näkemyk-
siä on kuultu ja kohtuullisesti otettu huo-
mioon SDP:n piirissä”, SVR-ryhmässä 
muotoiltiin.

SVR-ryhmä oli myös valmis jatkamaan 
”sd-lehtien julkaisemista maksimaalises-
sa laajuudessa niin kauan kuin taloudel-
liset ja poliittiset edellytykset siihen ovat 
olemassa”.

Pari vuotta myöhemmin hyväksymis-
sään tavoitteissa (1997–1999) SVR täs-
mensi vastuutaan sd-lehdistöstä. Pohja täl-
le luotiin, kun SVR-ryhmä ja SDP sopivat 
kolmeksi vuodeksi ns. ”kumpikin hoitaa 
omansa”-sopimuksen. Sen mukaan SDP 
vastasi Demarin ja sen yhteistyökumppa-
ni Turun Päivälehden tulevaisuudesta, ja 
SVR-ryhmä kymmenestä lehdestä. SDP 
sai sopimuksen mukaan puolueen lehdille 
myönnetystä lehtituesta 60 ja SVR-ryhmä 
40 prosenttia.

”Turun ratkaisun yhteydessä tehtiin 
tämä diili. Sopimus piti siihen asti, kun leh-
distötuki muuttui viestintätueksi”, Harpf 
vahvistaa.

Sopimus lopetti kiistelyn lehtituesta 
sd-lehtien välillä. Päähuomio voitiin kes-
kittää lehtien kehittämiseen ja toimitusten 
yhteistyöhön, SVR-ryhmässä arvioitiin.

Sd-lehdistölle SVR-ryhmä asetti en-
sisijaisiksi tavoitteiksi talouden terveh-
dyttämisen, Pohjolan Työn muuttamisen 

viikkolehdeksi ja viikkolehtiprojektiin kuu-
luvien yhteistyöhankkeiden toteuttamisen. 
Mahdollisuuksien avautuessa oli aikeena 
toteuttaa myös kokeilu, jossa alueellinen 
sd-viikkolehti ilmestyisi alueen ykkösleh-
den liitteenä.

Viikkolehtiprojekti (1996–1997) piti si-
sällään viisi kustannussäästöjä tuovaa aja-
tusta. Tavoitteena oli saada aikaan lehdille 
parempi painatussopimus ja edullisempi 
jakelusopimus postin kanssa. Niin ikään 
pyrittiin yhteisen ilmoittelun synnyttämi-
seen ja lehtirakenteen ja yhteistyön kehit-
tämismahdollisuuksien selvittämiseen. Sel-
vitysmieheksi toimitusjohtajakokous valitsi 
kesällä 1996 Rauno Iivosen.

Väliraportissaan Iivonen arvioi, että vai-
keinta olisi turvata Valppaan ilmestyminen. 
Sen levikkipohja oli seudun talous- ja am-
mattirakenteen ja poliittisten voimasuhtei-
den vuoksi kapea. Suuria ongelmia oli myös 
Hämeen Kansalla suppean ja repaleisen 
markkina-alueen vuoksi, Päijätseudulla hei-
kon tilaajapohjan vuoksi ja Eteenpäin-viik-
kolehdellä vähäisten ilmoitustulojen vuok-
si. Elinvoimaisia olivat Iivosen arviossa 
Keski-Suomen Viikko, Pohjois-Karjala ja 
Vapaus. Seitsemän viikkolehden levikiksi 
laskettiin tuolloin lähes 39 000.

Projektissa saatiin aikaan noin 110 
000 markan vuotuinen säästö painoku-
luissa. Jakelusopimus tuotti puolestaan 
puolen miljoonan markan säästön, kun 
viikkolehti-tuotetta yhdenmukaistettiin. 
Yhteisilmoittelua kehitettäessä viikkoleh-
tien ilmoituspakettiin oli otettu mukaan 
kolmipäiväiset Uusi Aika ja Pohjolan Työ. 
Sd-aluelehtien ilmoitustuottojen Iivonen 

Aluelehdissä yritettiin 
pitää yllä positiivista 
asennetta, vaikka aika 
oli lehtien toimituksissa 
kaikkea muuta kuin 
valoisa. Turun Päivä-
lehden toimitus, edessä 
polvillaan Lauri Oilinki 
ja Maarit Lehtovaara, 
sekä Paula Keltaniemi 
(vas.), Juhani Airas, 
Timo Vainio, Teija 
Uitto, Timo Nokkala, 
Anne Jussilainen, 
Antti Vuorenrinne ja 
Reijo Aulio tervehtivät 
lukijoitaan valoa  
tuoden jouluna 1995. 
Turun Päivälehden 
historiikki
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laski pysyneen vuosina 1991–1996 melko 
stabiileina, vaikka julkisen ilmoittelun vä-
heneminen oli ollut dramaattista. Jatkotoi-
mina Iivonen esitti Pohjolan Työn muutta-
mista viikkolehdeksi.

Aivan ongelmitta hanke ei edennyt. Yk-
sin viikko-sanan liittäminen viikkolehtien 
logoihin lehden nimen eteen uuden jake-
lusopimuksen mahdollistamiseksi synnytti 
vastakarvaa.

”Kun Kotkassa palaveerattiin, ilmoit-
ti toimitussihteeri (Paavo) Vaniala, että 
he eivät kerta kaikkiaan muuta nimeään 
mihinkään Viikko-Eteenpäiksi, ja minä 
siihen, että kerta kaikkiaan ette sitten saa 

lehdistötukea. Sen jälkeen syötettiin sano-
malehtimiesten liiton entiselle puheenjoh-
tajalle Antero Laineelle ja kansanedustaja 
Antero Kekkoselle sellainen juttu, että 
Eteenpäin-lehteä oltiin lopettamassa ja te-
kemässä siitä jokin yhteisjulkaisu. Kauhea 
kalabaliikki laantui siitä ja loppujen lopuk-
si se yhteinen Viikko-logo on Vanialan te-
kemä”, Iivonen muisteli (2006).

Iivonen esitti Pohjolan Työn muut-
tamista viikkolehdeksi, koska yhtiö oli 
talousvaikeuksissa. Pohjois-Suomen Sa-
nomalehti Oy oli vuodesta 1996 läh-
tien vapaaehtoisessa saneerauksessa. 
Esimerkiksi Työväenlehdistö ry:llä oli 
yhtiöltä saamisia 80 000 markkaa. Vel-
koja muutti siitä sittemmin ison osan 
toiminta-avustukseksi.

Iivonen otti kantaa myös sd-lehtijour-
nalismiin. Hänestä lehtien tuolloiset pai-
notukset olivat yhteiskunnallisuudessa ja 
palkansaajanäkökulmassa.

”Ne muutamat kokeilut, joita viikko-
lehdistön piirissä on tehty riippumatto-
muuden, keveyden ja ehkä jopa sensatio-
nalismin suuntaan, eivät nähdäkseni ole 
onnistuneet”, Iivonen linjasi. Hänestä leh-
tien tuli pysyä juurillaan. Tätä perustelivat 
hänestä sekä viestinnälliset että taloudelli-
set tekijät.

Iivonen arvioi myös sd-aluelehtien pää-
toimittajien asemaa. Päätoimittajuuteen 
kun oli yhdistetty useimmissa viikkoleh-
dissä toimitusjohtajan pesti.

”Käytäntö on osoittanut, että parhaat 
tulokset syntyvät todennäköisemmin sel-
laisissa lehdissä, joissa päätoimittajan 
yhteiskunnallinen status on vahva (...) 

Jatkossa kannattaa pohtia, saattaisiko sit-
tenkin olla niin, että päätoimittajuus ja 
toimitusjohtajuus eivät tuekaan statusta, 
vaan ne syövät toisiaan. Toimituksellisia 
voimavaroja ei ole syytä ainakaan vähen-
tää. Lehdillä täytyy olla paikallista uutis-
tarjontaa”, Iivonen muistutti.

UP:n asema lehtiryhmän palvelija-
na vahvistui viikkolehtiprojektin myötä 
jälleen.

”Lehtien jakelukustannuksia piti pie-
nentää. Se oli päämotiivi. Se vaati yhtei-
sen aineiston kasvattamista ja sen tuot-
tamisesta vastuu tuli UP:lle. Se tarjosi 
meille stabiilin tulolähteen, mutta jou-
duimme miettimään, saammeko tulo-
ja riittävästi siihen nähden, mitä se sitoi 
resurssejamme. Viikkolehti-tuote kilpai-
lutettiinkin. Sen lopputulema oli, että 
emme ainakaan olleet ylihinnoitelleet 
palvelujamme. Ongelma oli puolestaan se, 
että se heikensi muita tulonhankkimis-
mahdollisuuksia”, Jouko Hovi muistuttaa.

Viikkolehtiryhmän palveleminen ryy-
ditti Hovin mukaan UP:n työviikkoa aika 
lailla.

”Viikoittaisena pyörityksenä se muodos-
ti sitovan kehikon. Pääelementit olivat aika 
vakioita. Ne oli sovitettu sd-lehtien profii-
liin. Sisältöjä mietittäessä UP:n toimitta-
jille meni hiljalleen perille se, että jutuissa 
piti olla muuta kiinnostavuutta kuin se, 
että se oli päivän uutinen”, Hovi kertoo.

Vasta viikkolehtiryhmässä toteu-
tui oikeastaan sellainen yhteistyö, jos-
ta sd-aluelehtien kesken oli haaveiltu jo 
vuosia, ellei vuosikymmeniä, päättelee 
Vapauden Markku Lahikainen.

”Viikkolehtiyhteistyössä oli merkitystä 
yksin sillä, että porukat tapasivat toisiaan 
ja vaihtoivat kokemuksia. Saimme koulu-
tusta ja tunsimme olevamme osa isompaa 
kokonaisuutta. Synergiaeduilla oli sitten 
todella merkitystä. Meillä oli kaikilla sel-
keät levikkialueet, joten meidän ei tar-
vinnut pelätä keskinäistä kilpailua. Ja kun 
ihmiset tulivat keskenään hyvin toimeen, 
niin se oli helppoa”, Lahikainen kuvaa.

Viikkolehtien kehittämistä jatkettiin 
Viikko-Media Oy:lle tehtyinä toimek-
siantoina. Yhtiö mm. tilasi viikkolehtiä 
koskeneen lukijatutkimuksen vuonna 
1997. Seuraavana vuonna Viikko-Me-
dia vahvisti asemaansa sd-aluelehdille 
tarkoitettujen koulutus- ja kehittämis-
palvelujen tarjoajana. Yhtiölle annettiin-
kin kesällä 1999 toimeksianto tuottaa 
”sd-lehtien strategia 2001”-suunnitelma 
lehtiryhmän linjauksiksi muuttuvissa 
oloissa.

SVR-ryhmän talous alkoi olla osin 
viikkolehtiprojektin ansiosta kestävällä 
pohjalla vuonna 1997. Miinusta kirjasivat 
sd-lehdistä vain Arbetarbladet, Demari, 
Eteenpäin ja Päijätseutu.

Merkittävän strategisen keskustelun 
SVR:n hallitus kävi syksyllä 1998. Sen 
tärkein linjaus oli, että luopuminen Ky-
men Lehtimediasta voisi olla viisasta, 
mikäli ryhmän osakkeista saatava hinta 
muodostuisi houkuttelevaksi. Nuo neu-
vottelut tiivistyivät jo seuraavana talvena. 
Hyväksyttävä tulos niistä saatiin helmi-
kuussa 1999. Tuloja syntyneestä kaupas-
ta SVR:lle siunaantui yli 100 miljoonaa 
markkaa.

Sd-aluelehdistä on 
noussut monia poliitti-
sia vaikuttajia vuosi-
kymmenestä toiseen. 
SDP:n Forssan  
kokouksen 100- 
vuotisjuhlan yhtey- 
dessä (2003) Suomen 
Sosialidemokraattisen 
Sanomalehtimiesliiton 
tilaisuudessa puhunut 
Riitta Myller on  
entisiä Pohjois- 
Karjalan toimittajia. 
Kauko Ainasoja/ 
Työväen Arkisto
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Puoluelehdistö väistyy marginaaliin

Suomessa ilmestyi vuonna 2000 yhä 55 
sanomalehteä. Vähintään neljästi viikos-
sa ilmestyvien lehtien levikki oli noin 2,3 
miljoonaa ja tätä harvemmin ilmestyneet 
lehdet (171) tavoittivat 1,1 miljoonaa ti-
laajaa. Ilmaisjakelu- tai kaupunkilehtiä 
laskettiin olleen tuolloin sata, ja ne levisi-
vät 3,7 miljoonaan talouteen.

Suomi lukeutui 2010-luvun alussa yhä 
sanomalehtimaiden joukkoon. Vain Ja-
panissa ja Norjassa painettiin asukas-
lukuun nähden Suomea enemmän sa-
nomalehtiä. Tärkeä merkitys printillä 
katsottiin olevan erityisesti sananvapau-
delle ja demokratialle. 

Säännöllisesti sanomalehtiä lukevista 
nuoristakin selvästi yli puolet oli kiin-
nostuneita suomalaisen politiikan seu-
raamisesta. Vähemmän lehtiä lukevista 
nuorista kiinnostuneita oli vain vajaa kol-
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masosa (2012). Sanomalahtien seuraami-
sen ja lukutaidon välinen yhteys oli edel-
leen selkeä.

Printti menetti kuitenkin asemiaan ja 
sen talous sakkasi. Sanomalehtien rajum-
pi saneeraus yt-neuvotteluineen koitti 
2010-luvun alussa. Toimituksista väheni 
lähes tuhat työpaikkaa 2010-luvun alku-
puolella. Tilattavien sanomalehtien yhteis-
levikki oli selvästi alle kolme miljoonaa, 
kun se oli ollut 25 vuotta aiemmin vielä 
yli neljä miljoonaa. Helsingin Sanomien 
ex-päätoimittaja Janne Virkkunen kuva-
sikin suomalaisen median myllerrystä sa-
noilla täydellinen myrsky. Se kun koetteli 
samanaikaisesti median kaikkia perinteisiä 
osa-alueita eli sanoma- ja aikakauslehtiä, 
televisiota ja radiota ja jopa kirja-alaa.

Puoluelehdistön siivu sanomalehtien 
määrästä oli vuosituhannen alulla viitisen 
prosenttia. Puolueisiin sitoutuneita lehtiä 
oli 18. Niistä joka toinen oli sd-lehti. Kes-

kustan nimiin vannoi neljä lehteä. Puo-
luelehdistön yhteiseksi levikiksi laskettiin  
145 000. Se oli selvästi vähemmän mitä 
sd-lehdillä oli ollut yksinään levikkiä 
1980-luvulla. Yksi uusi aukko sd-lehtiverk-
koon tuli, kun Valpas lopetti toimintansa 
Kuopiossa keväällä 2001.

Sd-lehtiä ilmestyi vuonna 2006 yhä yh-
deksän. Niiden yhteinen levikki oli lähes 
65 500, josta Uutispäivä Demarin osuus 
oli noin 17 500. Kolmesti viikossa ilmes-
tyivät Pohjolan Työ (n. 5 280) ja Uusi Ai-
kaa (n. 7 100). Kerran viikossa tilaajille 
kolahtivat kotiin Arbetarbladet (n. 2 100), 
Keski-Suomen Viikko (n. 7 160), Viik-
ko-Eteenpäin (n. 6 100), Viikko-Häme  
(n. 7 100), Pohjois-Karjala (n. 7 100) ja  
Vapaus (n. 6 050) (Taulukko 12).

Sd-lehdistöön kanavoitui yhä tuntuvasti 
lehdistötukea. Esimerkiksi vuonna 2008 sai 
sd-lehdistö jaettavakseen 3,9 miljoonaa eu-
roa tukea. 

Siitä Uutispäivä Demari nappasi 2,4 mil-
joonaa euroa. Kullekin viikkolehdelle tukea 
ohjautui noin 140 000 euroa.

Huolimatta sd-lehdistön luku- ja painos-
määrän oleellisesta pienenemisestä 1970- ja 
1980-luvuilta ei esimerkiksi Erkki Vuorinen 
nähnyt niiden merkityksen muuttuneen lo-
pulta dramaattisesti.

”Luulen, ettei oleellista muutosta ole ta-
pahtunut merkityksessä. Ne ovat pienen 
erityisryhmän lehtiä ja asema on säilynyt 
siinä. Tosin tässähän on muutama lehti jou-
duttu lopettamaan lähtökohtana se, että ti-
laajamäärä lehtisetelistä huolimatta jäi liian 

Taulukko 12 • Sd-lehtien levikit  1990–2000-luvuil la

1992 1994 1996 2006 2009

Arbetarbl. 3132 3143 2998 2093 1584

Viikko-Eteenpäin 6733 5265 4724 6087 5350

Hämeen Kansa 6143 6109 5916  -  -

K-S Viikko/Vastin 7190 7684 6698 7159 6970

Pohjois-Karjala 7309 6130 6484 7103 7295

Pohjolan Työ 7224 7224 6154 5279 5835

Päijätseutu/Viikko-Häme 4033 3611 4432 7100 7567

Turun Päivälehti 11012 7646 6115  -  -

Uusi Aika 10607 10607 8796 7108 7112

Valpas 4692 4692 4348  -  -

Vapaus 6173 6633 6270 6040 6075

Yhteensä 76488 68744 62307 46969 46728
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alhaiseksi”, Vuorinen päätteli vuoden 2006 
tilanteesta.

Sd-lehdistön toimintaympäristö oli uu-
den vuosituhannen alkaessa kuitenkin ai-
van toinen mitä se oli ollut muutama vuo-
sikymmen aiemmin. Ilmapiiri oli käynyt 
yhä enemmän politiikan ja vasemmiston 
vastaiseksi. 

Pirstaleisessa maailmassa ja yhteisen 
kokemuspohjan heiketessä ihmiset kiin-
nittyivät yksittäisiin asioihin, ryhmiin, 
harrastuksiin ja sosiaalisen median ilmiöi-
hin pidempijänteisen aatteellisuuden työn 
sijaan. Tämä näkyi myös sd-aluelehtien 
sisällössä. Puoluepoliittinen aines oli ta-
ka-alalla. Varsinkin viikkolehdissä oli ke-
vennetty lehden sisältöä.

SDP:n jäsen- ja kannattajakunta alkoi 
olla ikääntynyttä. Sd-lehdistöön oli aiem-
paa vaikeampi löytää henkilöstöä, erityi-
sesti toimitusten johtoa. Yhteiskunnalliset 
kysymykset ja järjestöelämä alkoivat olla 
nuorille toimittajille vieraita. Sd-lehdille 
oli haaste kilpailla ammattitaitoisesta tila-
us- ja ilmoitusmyynnin väestä. Niiden väki 
alkoi olla ikääntynyttä, vaikkakin kokenutta 
joukkoa.

”Kun ihmisillä on alkanut mennä talou-
dellisesti paremmin kuin ennen, eivät yh-
teiskunnalliset asiat enää kiinnosta. Mitkä 
ovat uudet lääkkeet, on vaikeampi juttu. 
Vain pieniä askeleita on pystytty ottamaan. 
Ei ole keksitty mitään uutta loistavaa ideaa, 
eivätkä sitä ole ykköslehdetkään keksineet. 
Työväenlehdillä on se vaikeus, ettei meil-
lä oikeastaan ole nuorisolukijoita”, Uuden 
Ajan Reijo Nuikki pohti uuden vuosituhan-
nen haasteita (2006).

Myös Tuomas Harpf arvioi, että viite-
kehys puoluelehden tekemiselle oli käynyt 
hankalaksi.

”Politiikan rooli oli toisenlainen vielä 
1980-luvulla. Nämä lehdet olivat poliit-
tisesti tärkeitä ja niihin liittyi paljon into-
himoja. Nyt kun politiikka on ulkoistettu 
EU:lle ja markkinavoimille, pitää kysyä, 
onko poliittisella lehdellä paljoa liikkuma-
tilaa. Jossakin vaiheessa, kun jakovarat aina 
vain kutistuvat tai muuttuvat negatiivisiksi, 
politiikan rooli saattaa muuttua arvoon ar-
vaamattomaan. Mutta tällä hetkellä katso-
taan mieluummin tosi-tv:tä ja siinä mieles-
sä (sd-lehtien) rooli laimeni asteittaisesti”, 
Harpf päättelee.

Merkitystä sd-aluelehdille hän etsi 
uudella vuosituhannella järjestöväen 
palvelijoina. 

”Yhteisöllisyyden luominen ja yhteisenä 
sateenvarjona toimiminen on ollut koko 
2000-luvun sd-aluelehtien rooli eikä niin-
kään uutistoiminta tai poliittinen vaikutta-
minen sinänsä. Pidettiin kasassa sitä jengiä, 
joka politiikkaa teki ruohonjuuritasolla”, 
Tuomas Harpf arvioi.

Kouluttajan töitä lehtimiesuransa jäl-
keen tehnyt Vesa Karvinen myöntää, että 
sd-lehtien alasajo ja laajemmin painetun 
viestinnän vaikeudet eivät ole olleet hänelle 
yllätys.

”Eivät minua järkyttäneet sd-lehdistös-
sä tapahtuneet muutokset, koska se on tätä 
elävää elämää. Tämä digitaalisuushan on 
nostanut päätään, ja printtimainonta jää 
koko ajan jälkeen. Se taistelu käydään nyt. 
Digiaika on ottanut niskalenkin printistä 
varsinkin mainonnassa. Täytyy ihmetellä, 

että lehdet ovat näinkin pitkään sinnitelleet 
tässä laajuudessa”, Vesa Karvinen miettii.

Palkansaajaliike elää murroskautta

Sd-lehdistöä oli markkinoitu 1990-luvulta 
alkaen entistä selkeämmin palkansaajalehti-
nä. Myös niiden sisältö oli ankkuroitu yhä 
selkeämmin työelämään ja ammattiyhdis-
tysliikkeeseen. Se ei ollut kuitenkaan enää 
sama liike, joka se oli ollut 1900-luvulla.

”Liittojen – myös Metalliliiton – jä-
senmäärä kasvoi vielä 1990-luvulla jonkin 
verran. Viimeiset vuodet se on laskenut ja 
trendi jatkuu. Työpaikat alalla ovat vähen-
tyneet ja väki ikääntyy.Toiseksi ay-liike oli 
monissa asioissa keskustelun avaaja ja aloit-
teellinen työelämän uudistamisessa 1980- 
ja vielä 1990-luvulla. Viimeiset 5–6 vuotta 
työnantajapuoli on ollut aloitteellinen osa-
puoli purkamassa joitakin sopimusmäärä-
yksiä ja lainsäädäntöä”, muistuttaa Heikki 
Piskonen.

Iso muutos SAK:n liitoissa on ollut Pis-
kosen mukaan myös se, että poliittinen kil-
voittelu on aika lailla poistunut liitoista.

”Joskus vuoden 2000 tienoilla alkoi Me-
talliliitossakin olla sellaista, että hallinnossa 
hyvin harvoin äänestettiin sopimuskysy-
myksissä”, Piskonen mainitsee..

Hän muistuttaa, että miltei kaikki isot 
yhtiöt ovat pilkkoutuneet pieniksi yritys-
rakenteiden muutoksen ja ulkoistamisen 
myötä.

”Ammattiosastot olivat aiemmin usein 
työpaikkaosastoja. Nyt sellaisia on enää 
muutama. Jopa samalla työpaikalla ihmisiä 
kuuluu viiteen, jopa kuuteen eri Metallilii-
ton ammattiosastoon. Siinä voi sitten kysyä, 

miten ammattiosasto järjestää toimintaa ja 
kykenee sitouttamaan jäseniään osaston toi-
mintaan”, Piskonen sanoo.

Yksi merkityksellinen muutos on hänestä 
asenteellinen.

”Kun on selvitetty luottamusmiesten kä-
sitystä, yllättävän iso joukko ei koe olevansa 
ay-aktiiveja. He hoitavat luottamustehtä-
väänsä varmaan ihan kelvollisesti. Tässä on 
selvä asennoitumisero aiempaan”, Piskonen 
päättelee.

Moni muutoksista koskettaa hänes-
tä oleellisesti tekijöitä, joiden varaan liitot 
olivat organisoineet viestintäänsä ja joihin 
myös alueelliset työväenlehdet nojautuivat. 
Sd-lehdistön markkinointikin kun perustui 
aika vahvasti isoihin työpaikkoihin ja am-
mattiosastoihin, kuten myös palkansaaja-
liikkeen aktiivien vahvaan ay-identiteettiin.

Jäsenten tavoittamisen painopiste on siir-
tynyt Piskosen mukaan uusien välineiden 
suuntaan.

”Liiton jäsenlehti koetaan edelleen tär-
keimmäksi kanavaksi saada ammattiyhdis-
tystietoutta. Rinnalla on ymmärretty vies-
tintäkentän muutos. Se on näkynyt ennen 
muuta verkkosivujen kehittämisenä. Sinne 
siirretään yhä enemmän resursseja. Toinen 
on sitten sosiaalinen media, jossa on tehty 
viime ajat aktiivisemmin töitä. Suurimmat 
haasteet koetaan kuitenkin ammattiosas-
toissa jäsenten tavoittamisessa”, Piskonen 
kuvaa tilannetta Metalliliiton viestinnässä.

Tuomo Liljan mukaan kaksi oleellista 
asiaa ammattiliittojen viestinnän muutok-
sessa ovat olleet poliittisen kontrollin vähe-
neminen ja niiden oman viestinnän journa-
lismin paraneminen.
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Suomalainen yhteiskunta oli 
siirtynyt 2000-luvulle tultaes-
sa osittaisesta säätelystä täysi-
mittaiseen markkinatalouteen. 
Vuosituhannen alku oli lievästä 
itc-alan taantumasta huolimatta 
tasaista taloudellisen kasvun ai-
kaa EU-alueella ja Suomessa.

Teollisuuden rakennemuutos 
jatkui yhä. Erityisesti se koetteli 
metsäsektoria, josta lopetettiin 
tehtaita ja vähennettiin kone-
kantaa varsinkin vuoden 2005 
laajojen työselkkausten jälkeen. 
Tämä tiesi tuntuvaa työpaikko-
jen hävikkiä metsäteollisuuden 
ydinalueilla.

Laajaan rahoitusmarkkinoilta 
syntyneeseen kriisiin Yhdysvallat 
ja läntinen Eurooppa ajautuivat 
vuosina 2008–2009. Pankki- ja 
finanssikriisiä ryhdyttiin sam-
muttamaan euroalueella julkisin 
ponnistuksin. Kriisi laajeni näin 
kansan- ja valtiontalouksiin. Se 
tiesi säästöjä ja elvytystoimia jul-
kisessa taloudessa.

Työllisyys heikkeni, talouskas-
vu hyytyi ja kotitalouksien osto-
voiman suotuisa kehitys pysähtyi. 
Jo valmiina olleiden kriisien seu-
rauksena alettiin potea ainakin 
osassa Eurooppaa myös sosiaalis-
ta kriisiä. Palvelualat, media-ala 

niiden mukana, joutuivat supis-
tamaan Suomessa toimintaansa 
tulopohjan heikennettyä. Uutta 
nousukautta odotettiin Suomen 
kansantaloudessa yhä keväällä 
2015 seitsemän laihan vuoden 
jälkeen. Eniten huolta kannettiin 
teollisen infrastruktuurin mure-
nemisesta. Sieltä katosi noin 80 
000 työpaikkaa lyhyessä ajassa.

Suomen poliittisessa ilmastos-
sa elettiin 2000-luvun alku por-
varillisen hegemonian aikaa. Kun 
SDP saavutti vuonna 1995 yli 28 
prosentin ja vuonna 2003 yhä yli 
24 prosentin kannatuksen edus-
kuntavaaleissa, hiipui sen kanna-
tus vuoden 2011 vaaleissa alle 20 
prosentin.

Kansanedustajia puolueella oli 
vuoden 2011 vaalien jälkeen 42. 
Se oli 21 vähemmän kuin vuo-
den 1995 jälkeen ja 11 vähemmän 
kuin uuden vuosituhannen en-
simmäisissä eduskuntavaaleissa. 
Menetettyjen kannattajien mää-
rää demaripuolueessa jouduttiin 
laskemaan sadoissa tuhansissa. 
Kevään 2015 vaaleissa SDP jäi 
neljänneksi 16,5 prosentin kanna-
tuksellaan. Kansanedustajia sillä 
oli enää 34. 

Suurimman puolueen aseman 
SDP menetti ensin keskustapuo-

lueelle vuosina 2003 ja 2007 ja sit-
ten kokoomukselle vuoden 2011 
vaaleissa. Vuonna 2007 puolue 
jätettiin yhdeksi vaalikaudeksi 
oppositioon. Siinä missä SDP oli 
ollut 1900-luvun lopulla Suomen 
dynaamisen poliittinen liike, oli 
kokoomus sitä 2000-luvun alussa. 
Keskustapuolue palasi pääminis-
teripuolueeksi vuonna 2015.

Suomalaisten viestintä oli koko 
lailla toinen 1900-luvun printin 
kulta-aikaan verrattuna. Useat ih-
miset olivat siirtyneet viestinnän 
kuluttajina faktatodellisuudesta 
elämys- ja mielikuvatodellisuu-
teen. Median kasvaneeseen vai-
kutusvaltaan viitaten saatettiin 
puhua mielikuvademokratiasta, 
jossa myös poliittiset liikkeet ja 
näiden edustajat pyrittiin tuot-
teistamaan mediassa sen sijaan, 
että olisi eritelty, täsmennetty ja 
syvennetty politiikan sisältöjä.

Median sisältö muuttui yhä 
enemmän elämyksiksi varsinkin 
sähköisessä mediassa. Muodissa 
olivat niin markkinoinnissa kuin 
muussakin viestinnässä kosket-
tavat, vaikuttavat ja kiinnostavat 
tarinat. ”Tarinallistamisesta” al-
koi tulla suoranainen pakkomielle 
osalle mediaa ja muuta yhteis-
kuntaa kuntien palveluja myöten.

Myös ”asialliset” viestimet ot-
tivat ohjelmistoonsa ja palstoil-
leen lisää kevyttä aineistoa vaka-
van rinnalle. Niinpä päivälehtien 
tarjontaa kuvaavasti esimerkiksi 
”laatulehti” Helsingin Sanomien 
yhden elokuisen päivän luetuim-
mat jutut netissä (2014) olivat 
lehden paperiversiossakin jul-
kaistut ”Netistä löytyi nuoruu-
den heila”, ”Ulkomaisilla miehillä 
on vientiä” ja ”Olen väsynyt sek-
siin”. Media yhdisti toimintaansa 
sosiaalisen median. Www-sivuja 
päivitettiin monta kertaa päi-

vässä, ja niissä mahdollistettiin 
lukijoiden välitön kommentointi 
uutistarjontaan. Digitalisaatiok-
si sittemmin kutsutun ilmiön 
osana kiihtyi jatkuva-aikainen 
sisältöjen täyttäminen ja muok-
kaaminen verkossa erityisesti 
2010-luvulla.

Journalistisessa työssä tapah-
tui kymmenen vuoden aikana 
joidenkin tutkijoiden mukaan 
syvä muutos. Toimittajilta vaa-
dittiin monien julkaisualustojen 
hallintaa ja osaamisen päivittä-
mistä. Verkon erotti painetusta 

tuotteesta ainakin tekstin tyyli, 
visuaalinen ulkoasu sekä lukijoi-
den osallistuminen sisällön kom-
mentointiin ja tuottamiseen. Ul-
koasu kävi yhä tärkeämmäksi.

Markkinavetoisen journa-
lismin kriitikoiden mielestä si-
sältöjä olivat alkaneet hallita 
viihdyttävä hömppä, juorut, 
julkkistarinat, tunteelliset ja eri-
koiset ihmiskohtalot ja tarinat 
kuluttamisesta ja rahasta, lifes-
tylestä ja trendeistä. Lopputulos 
oli monesti pikajournalismia ja 
väkinäisiä temppuja. Uutisoin-

S ä h kö i n e n  m e d i a  t a r j o i l e e  e l ä m y k s i ä

Erityisesti metsäteollisuus vähensi toimi- ja työpaikkojaan 2000-luvulla. Isojen työpaikkojen menetykset pudottivat sd-aluelehtien 
levikkejä erityisesti paperiteollisuudesta elävillä seuduilla.
Työväen Arkisto
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”Saattaa kuulostaa kornilta, mutta Neu-
vostoliiton romahtamisella oli todella suuri 
merkitys. Se vähensi ammattiliittojen sisällä 
poliittista vastakkainasettelua, kun vasurit 
menettivät puhtinsa. Poliittisuus lieveni, se 
tasaantui ja se on hiipunut”, Lilja kertoo.

Puoluepoliittisen ulottuvuuden vähe-
nemisestä on ollut hänestä suoria heijas-
tusvaikutuksia liittojen lehtiin ja liittojen 
tiedotustoimintaan.

”Mahdollisuudet journalismiin ovat li-
sääntyneet samassa suhteessa mitä poliit-
tisuus on vähentynyt. Pienellä viiveellä sitä 
käytettiin hyväksi lehtien journalistisen ja 
visuaalisen laadun parantamiseen”, Tuomo 
Lilja kuvaa.

 Yksi poliittisuuden seuraus oli kontrolli. 
Sen näkyvin muoto oli se, että SAK:n liitto-
jen lehdissä oli liiton puheenjohtaja jäsen-
lehden päätoimittajana vielä 1980-luvulla 
pääsääntö.

”Lehtien toimituksia kontrolloitiin ihan 
eri tavalla kuin nykyään. Nyt toimitus-
ten työ on täysin vapaata. Minkäänlaista 
kontrollia ei ole kustantajan eli ammattilii-
ton hallituksen ja liittojen johdon tahoilta. 
Aiemmin nämä kontrolloivat lehtiä monel-
la eri tavalla. Vallalla oli sisäistetty herruus, 
tiettyjen menettelytapojen sisäistäminen ja 
toimiminen niiden mukaan. Hiljalleen ovat 
sitten lehtien poliittiset päätoimittajatkin 
vaihtuneen ammattipäätoimittajiksi”, Lilja 
kertoo.

Liljan mukaan poliittisuus ei ole hävinnyt 
SAK:n liittojen toiminnasta, vaikka se on-
kin rajallisempaa kuin ennen.

”Meillä TEAM-liitossa on vaalit kevääl-
lä 2015. Ne käydään tosissaan. Monet liiton 

jäsenet eivät äänestä välttämättä valtiollisis-
sa ja kunnallisissa vaaleissa demareita, mut-
ta liitossa he luottavat siihen, että demarit 
hoitavat liiton asiat kunnolla. Sen takia he 
asettuvat ehdolle”, Lilja kuvaa.

Tässä avautuu hänestä yksi merkitys yhä 
myös sd-lehdille.

”Sd-lehdistöllä on ollut merkitystä po-
liittisen toiminnan ja vallankäytön kanssa”, 
Lilja päättelee.

Lehtien kehittämisestä  
luovutaan lopulta

Uusi vuosituhat aloitettiin SVR:n halli-
tuksessa strategisella keskustelulla (2001). 
Pohjan sille antoi se tosiasia, että kaik-
kien sd-aluelehtien talous oli huonontu-
nut edellisvuodesta, eivätkä näköalat olleet 
”siitä eteenpäin valoisat”. Lehtiryhmä oli 
erilaisten liittoumien purkauduttua jäänyt 
myös yhä enemmän yksin kamppailemaan 
olemassaolostaan.

Lisää huolta ryhmälle antoi loppuvuo-
desta uusi lehdistötukiasetus. Se merkitsi 
ryhmän tulkinnan mukaan ilmaisjakelun 
lähes täydellistä kieltämistä tukea saavilta 
lehdiltä. Tuon ennakoitiin vaikuttavan eni-
ten Pohjolan Työhön ja Viikko-Hämeeseen. 
Niiden fuusioimista Demariin oli esitetty 
harkittavaksi jo kesän strategiapalaverissa.

Sd-lehtien taival oli vaikeuksista huoli-
matta suhteellisen tasaista 2000-luvun al-
kuvuosina.Lehtien levikit kääntyivät lievään 
nousuun 2002 ja ryhmän taloudellinen tulos 
oli positiivinen. Esimerkiksi vuosien 2004–
2007 kumulatiivinen tulos oli 1,2 miljoonaa 
euroa plussalla ja lehtien maksuvalmius oli 
hyvä. Niiden riippuvuus valtion tuesta oli 

kuitenkin suurta. Tuet olivat runsas kol-
mannes yhtiöiden liikevaihdosta.

Lehtien tilanne vaihteli vuosittain, kun 
pienissä budjeteissa vähäisetkin muutok-
set synnyttivät suhteellisesti isoja heilah-
teluita taloudenpitoon. Esimerkiksi ke-
väällä 2004 ryhmän merkittävimmiksi 
ongelmiksi nimettiin Viikko-Häme Oy 
(kulujen hallinta ontui), Pohjois-Suomen 
Sanomalehti Oy (myynnin heilahtelut), 
UP-uutispalvelu (tappiollisuus) ja Kymen 
Viikkolehti Oy (ilmoitusten niukkuus). Jo 
saman vuoden tilinpäätösten hyvistä lu-
vuista annettiin kuitenkin erityistä kiitosta 
ryhmän ongelmalapsille Pohjolan Työlle ja 
Eteenpäin-viikkolehdelle.

 Vuosista 2005–2007 sd-maakuntalehdet 
selvisivät olosuhteisiin nähden kohtuullisen 
hyvin kuluja karsimalla. Ajoittain lehdet on-
nistuivat jopa kasvattamaan ilmoitusmyyn-
tiään. Esimerkiksi vuonna 2006 sd-lehtien 
ilmoitusmyynti nousi 5,5 prosenttia, kun 
sanomalehtien ilmoitusmyynti oli keski-
määrin miinuksella. Ongelmia sd-lehdille 
aiheutti SDP:n vuoden 2007 vaalitappio. Se 
laski lehdistötukea seuraavina vuosina.

Tuomas Harpf kiteyttää 2000-luvun alun 
jaksoksi, jolloin sd-lehtien tavoiteasettelu oli 
aiempaa vaatimattomampaa.

”Tunnustan, että 2000-luvulla emme 
enää tietoisesti kehittäneet lehtiä, vaan py-
rimme säilyttämään ne. Teimme aika paljon 
lehdistön säilyttämiseksi, mitä ei lehdissä 
aina oikein tajuttu. Kun Viestintärahoituk-
sen tulos ja myöhemmin Eteenpäin Oy:n 
tulos olivat aika paljon positiivisia, ne jakoi-
vat mukavat osingot lehdille. Niiden tulos 
saatiin nollattua sillä. Ja jos joku lehti joutui 

nissa ruokittiin entistä enemmän riitoja, epäkohtia sekä 
ihmisen alhaisia viettejä, vaistoja ja raadollisuutta.

Media kuljetti mukanaan yhä myös vakavaa aineistoa, 
uutisia ja niiden taustoja. Niistä rakennettiin puolestaan 
yhä useammin ”kohujournalismia”, jonka katsottiin vaikut-
taneen joskus vahvastikin päätöksentekoon. Esimerkik-
si ns. vanhuspaketti (2012) tuli mukaan valtion budjettiin 
monien mielestä suorana jatkona viikkokausia jatkuneelle 
mediakohulle.

Suomalaisen median keskittyminen suuriin mediata-
loihin kasvatti ”konsernijournalismin” määrää. Sillä vah-
vistettiin oman mediakonsernin brändiä tai markkinoitiin 
suoraan tai epäsuorasti konsernin viestintävälineitä tai 
-tuotantoja. Taustalla oli ajatus synergiasta. Konsernin 
kaikkien osa-alueiden tuli puhaltaa yhteen hiileen ja ajaa 
konsernin etua.

Myös journalistinen ajattelutapa kehittyi sikäli, kun sil-
le tilaa jäi. Jo 1990-luvulla alkoi myös suomalaiseen toi-
mittajakuntaan levitä ajattelutapa, jota kuvattiin sanalla 
saneerausdiskurssi. Journalismi nähtiin siinä välineeksi, 
jonka avulla kansalaiset voisivat saada itselleen paikan, 
josta käsin he voisivat kertoa mielipiteitään julkisesti. 
Tästä kehkeytyi ”kansalaisjournalismin” kokeiluja kuten 
lukijaraateja.

Journalistien riippumattomuuden keskeiseksi kysy-
mykseksi tuli 2000-luvulla se, minkä verran toimittajilla oli 
mahdollisuuksia vastustaa konserni- ja markkinajourna-
lismin kaltaisia käytäntöjä. Jonkinlaiseksi vastavoimaksi 
tutkijat nostivat journalismin pitkät perinteet. Ne loivat 
yhä ainakin kitkatekijän markkinoitumiselle. Yleisön va-
kiintuneet odotukset ja toimitusten rutinoituneet työtavat 
pitivät yhä yllä journalismin perinteisiä muotoja. Iso osa 
toimittajista koulutettiin yhä korkeakouluissa, erityises-
ti yhteiskuntatieteissä. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta 
heihin.
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hätään, siltä ostettiin osakkeita. Tällä tavoin 
söimme hiljalleen yhtiöryhmän varallisuutta 
lehtien toiminnan ylläpitämiseksi. Yhtiö-
ryhmä kyllä kesti tämän”, Harpf kuvaa.

Täysin kehittämistoimia ei jätetty. Viik-
kolehtiryhmässä esimerkiksi toteutettiin 
yhteinen kasvojen pesu vuoden 2002 alussa. 
Sanomalaista ammattitaitoa hyödyntänyt 
uusi, iltapäivälehtimäinen ulkoasu siirsi vii-
si viikkolehteä eurotabloid-kokoon. Se toi 
niille lisää painopinta-alaa, väriä sivuille ja 
ilmavamman taiton.

Viikkolehtiryhmän painopaikaksi tuli 
Kehityksen ja Loimaan Kirjapainon yhdes-
sä omistama Allatumin kirjapaino Porissa. 
Viikkolehtien teettämän lukijatutkimuksen 
mukaan niiden lukijakunta oli kutakuinkin 
tyytyväistä lehtien ulkoasuun ja sisältöön. 
Lukijoiden toiveet erilaisten sisältöjen lisää-
misestä lehdissä eivät tulleet lehtien toimi-
tuksille yllätyksinä.

Vastatakseen sd-lehtien kohtaamiin 
haasteisiin päätti Työväenlehdistön joh-
tokunta niiden kehittämisprojektista. Osa 
projektista oli määrä aloittaa välittömästi 
vaalikaudella 2004–2007. Osa oli tarkoitus 
toteuttaa seuraavalla vaalikaudella lehdistö-
tuen mahdollisesti supistuessa.

Päätökseen jouduttiin palaamaan talvella 
2005. Verottaja tulkitsi projektin verotetta-
vaksi elinkeinotoiminnaksi. Hanke joudut-
tiin keskeyttämään, kun sen siipien suojassa 
oli ehditty jakaa toiminta-avustuksia use-
ammalle lehdelle, tosin suhteellisen vaati-
mattomia summia.

Sd-lehtien väki haki rooliaan ja paik-
kaansa mediakentässä koulutustilaisuuksilla 
ja yhteisissä kokoontumisissa. Toimitusten 

edustajat mm. kävivät Tampereen yliopis-
tolla saamassa oppia kansalaisjournalismis-
ta. Se synnyttikin muutamia kokeiluja. Pian 
jouduttiin kuitenkin toteamaan, että sekin 
olisi vaatinut voimavaroja, joita toimituksil-
la ei ollut. Niin ikään toimitusten väki haki 
yhdessä ulkopuolisten ”sparraajien” kanssa 
Lahdessa vastausta kysymykseen, millainen 
olisi tuleva 2010-luvun sd-aluelehti.

Oman strategisen keskustelunsa sd-alue-
lehtien muutostarpeista SVR:n hallitus kävi 
kesällä 2007. Tärkeimmäksi sd-lehtien ke-
hittämistarpeeksi todettiin verkkoviestintä. 
Paras tapa edetä asiassa oli ryhmän mukaan 
yhteinen kehittämishanke, johon koottaisiin 
mahdollisimman laaja yhteistyö sd-liikkeen 
kanssa. Ryhmältä verkkolehtiprojektiin lu-
pailtiin sittemmin Pajulahdella pidetyssä 
ryhmän toimitusjohtajakokouksessa enin-
tään 300 000 euron tukea. Projekti johti 
seuraavana vuonna pää-äänenkannattajan ja 
viikkolehtien yhteiseen demari.fi-portaaliin.

Sd-aluelehtiä puoluesihteerinä ja puolu-
een puheenjohtajana 2000-luvulla seuran-
nut Eero Heinäluoma arvioi lehtien ulko-
puolelta, että aluelehdissä yritettiin tehdä se, 
mitä voitiin.

”Tapahtui niissä kehitystyötä. Oli ulkoa-
su-uudistusta ja journalismi muuttui. Niissä 
oli myös aika isoja eroja maakuntalehtien 
välillä. Ne olivat myös tekijöidensä näköisiä. 
Ennen muuta ne olivat alueiden väen kes-
kustelun äänitorvia. Ne olivat kurkistuksia 
niihin asioihin, joita kullakin alueella työ-
väenliikkeen ihmiset pitivät tärkeinä tai on-
gelmina. Ne olivat aika lailla arjen asioista 
ääntä pitäviä välineitä lähes kaikki”, Heinä-
luoma kiteyttää.

Varsinkin viikkolehdessä oli hänestä 
haastavaa löytää julkaisulle rooli ja sisältö.

”Se varmaan tiesi vaikeuksia, kun mentiin 
viikkolehti-konseptiin ja pudottiin uutiskil-
pailusta. Se yhtälö oli haastava, kun resurssit 
olivat pienet. Jouduttiin miettimään, mitä 
sen journalismin tulisi olla. Se on tekijöille 
tavaton haaste. Uutismieshän on oma ro-
tunsa. Toimia keskustelukanavana on toinen 
juttu ja tarvitsee toisenlaiset tekijät ”, Hei-
näluoma päättelee.

Viikko-Hämeen ja UP:n päätoimittajana 
2000-luvun sd-journalismia tehnyt ja sitä 
arvioinut Ville-Veikko Valjus myöntää, että 
sd-lehdistön rooli ja tapa toimia olisi vaati-
nut pohdintaa tapahtunutta enemmän.

”Olisi ilman muuta pitänyt säännöllisem-
min palaveerata ja miettiä, millaisia lehtiä 
meidän tulisi tehdä ja mikä olisi ollut UP:n 
rooli siinä. Mutta lehdissä oltiin liikaa kiin-
ni arjessa. Keskiviikkoisin oli hillitön kiire 
ja sai ihmetellä, miten sen lehden sai taas 
kasaan. Eikä torstaisinkaan lehden ilmes-
tyttyä ollut aikaa jäädä arvioimaan, ollaanko 
me hyviä vai emmekö ole, kun piti laittaa jo 
uusi lehti alulle”, Valjus kuvaa viikkolehti-
miehen arkea.

Sd-lehdistön viestinnällinen voima oli-
si voinut olla hänestä isompi mitä se oli, 
jos esimerkiksi UP:n arkea olisi ohjattu 
paremmin.

”UP:n ohjeistaminen oli olematonta. Sii-
nä ei syntynyt sellaista energiaa, jota olisi 
voinut syntyä. Olivathan ne yleisesti ottaen 
luettavia sivuja, mutta saattoivat olla ihan 
aiheen vierestä. Toiveita ei paljoa tullut, kun 
olin sitten pöydän toisella puolella”, Valjus 
kuvaa.

 Sd-lehdistön asiat eivät olleet Heinäluo-
man mukaan paljoa esillä SDP:n puolue-
johdossa käydyissä keskusteluissa hänen ol-
lessaan puoluesihteerinä ja puheenjohtajana.

”Ei keskustelua paljoa käyty. Silloinkin 
oli pohdintaa siitä, voitaisiinko saada aikaan 
valtakunnallinen yhteinen lehti. Oli siis 
useita keskusteluja suurlehdestä. 1990-lu-
vulla keskustelu jäi siihen, että SAK:n puo-
lella olisi ollut haluja kehitellä asiaa, mutta 
puolueen puolella ei oikein riittänyt mie-
lenkiintoa ja resursseja. Sitten 2000-luvulla 
kävi niin, että kun puolue olisi ollut valmis 
liikkumaan, SAK:n puolella ei tapahtunut 
mitään”, päättelee Heinäluoma.

Että monista työväenlehdistön kehittä-
misen ideoista ei syntynyt enempää, ei Hei-
näluomaa yllätä.

”Työväenliikkeen ongelma on se, että 
tämä on demokraattinen organisaatio, jos-
sa valta on hyvin hajaantunutta. Päätösten 
aikaansaaminen vaatii tavattomasti jalka-
työtä. Politiikassa on joka vuosi sitten jotkut 
vaalit, jotka vievät paljon energiaa, ja niin 
nämä työväenliikkeen rakenneuudistukset 
tahtovat järjestään myöhästyä”, Heinäluoma 
harmittelee.

Lehdistön rahat ohjataan 
puoluetoimistoille

Painetun viestinnän ja puoluelehdistön pie-
nentyneet levikit, sosiaalisen median mer-
kityksen kasvu, kalliiksi käyneet vaalikam-
panjat, puoluerahoituksen vaikeutuminen 
ja vastaavat muutokset kasvattivat hiljalleen 
puoluetoimistoissa häärineiden kiinnostusta 
valtion lehdistötukea kohtaan. Lehtien saa-
malla tuella olisi ollut mahdollista kustantaa 
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puolueiden viestintää, kuten sillä jonkin ver-
ran kustannettiinkin.

Puoluesihteereiden yhteinen intressi 
lehdistötuen ”modernisoimiseksi” synnyt-
ti vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen 
sopimuksen lehdistötuen muuttamisesta 
puolueiden tiedotus- ja viestintätueksi. Sitä 
alettiin jakaa voimasuhteiden mukaisesti 
vuoden 2008 lisätalousarviosta alkaen.

Muutosta perusteltiin erityisesti EU:n 
kielteisellä kannalla elinkeinotukiin. Tärkein 
syy muutokselle oli kuitenkin puoluetoimis-
tojen tahto ja etu.

Mikäli lehdistötuen jakaminen olisi 
jatkunut, olisi sitä pitänyt kehittää Har-
pfin mukaan jollakin lailla. Tukea saa-
neista lehdistä kun suuri osa oli demari-
lehtiä, ja demareiden puoluekannatus oli 
laskusuunnassa.

”Lehdistötuen jakaminen niin, että se 
olisi vääristänyt poliittista kannatusta, olisi 
ollut kestämätön tilanne. Vaaran merkit oli-
vat näkyvissä. Kokoomus kehitti toisaalla jo 
Verkkouutisia ja joutui kehittämään muu-
takin saadakseen käytettyä rahan, joka oli 
pienempi mitä heille olisi kuulunut, mutta 
joka oli enemmän, mitä he oikeasti tarvit-
sivat lehdistölleen. Jälkikäteen voisi sanoa, 
että lehdistötuki oli palkkien varaan raken-
nettu silta, josta alkoivat palkit rutista”, pit-
kään lehdistötukilautakunnassa vaikuttanut 
Harpf päättelee.

Eero Heinäluoma kytkee lehdistötuen 
muuttamisen viestintätueksi politiikan 
intressiin.

”Kansanvaltaan kuuluu moniarvoinen 
tiedonvälitys eikä sitä ole, ellei ole erilai-
sia lehtiä. Tämä oli tietysti lähtökohta-

na lehdistötuelle. Sitten tuli vuoden 2007 
porvarihallitus. Sen uudistus iski puukon 
työväenlehdistön selkään, koska luovuttiin 
lehdistötuesta ja siitä tehtiin yleinen puo-
lueiden viestinnän tuki. Tuen sai, vaikka ei 
ollut lehtiä”, Heinäluoma kiteyttää.

Puolueet, joilla ei ollut lehtiä tai joilla nii-
tä oli olemattomasti, alkoivat käyttää tukea 
vaalien yhteydessä.

”Lehden tekeminen on kallista. Rahan 
käyttäminen vaali-ilmoituksiin tuo enem-
män ääniä kuin lehtien julkaiseminen, mut-
ta sananvapaudelle siinä tehtiin karhunpal-
velus. Rahat haluttiin puolueiden käyttöön. 
Se, että ne ovat puolueiden käytössä, ei tar-
koita kuitenkaan vielä suurempaa sananva-
pautta”, Heinäluoma muistuttaa.

Muutos ei ollut sd-lehdille vain kiel-
teinen. Se poisti lehdistötukeen liittyneet 
toiminnalliset rajoitukset kuten rajaavat 
määräykset lehtien ilmaisjakeluista. Tätä 
merkittävämpää oli sd-lehtien tekijöille 
uhka, joka syntyi uudesta kilpailutilanteesta. 
Puolue tuen jakajana oli lehtiin verrattuna 
vahvoilla, kun sen oman viestinnän ja sen 
väriä tunnustavan lehdistön välille syntyi 
kilvoittelua tuen kohdentamisesta. Sd-alue-
lehdissä pelättiin niiden alasajon alkamista, 
nopeaa tai hitaampaa rahojen suuntaamista 
puoluetoimiston moninaisiin kampanjoihin 
ja muihin tarpeisiin.

”Vuoden 2007 päätös loi mahdollisuuden 
käyttää rahat muuhun kuin lehtiin. Siinä 
tilanteessa jossa se tuli, sen vaikutukset ei-
vät kuitenkaan näkyneet suoraan lehtiin ja 
ehkä me tuudittauduimme hetkeksi vähän 
väärään turvallisuuden tunteeseen”, Harpf 
muistelee.

Monet muutokset sd-aluelehtien toimin-
taympäristössä yhdistettynä lehdistötuen 
poistumiseen pakottivat SVR-ryhmän ar-
vioimaan jälleen tulevaisuuttaan ja eritoten 
aluelehtien selviämistä. Kesällä 2007 strate-
giakeskusteluun tuotetussa aineistossa kir-
jattiinkin lukuisia tekijöitä, jotka olivat uhka 
demarilehdille.

Harpf myöntää, että puoluelehdistö oli 
ajautunut tuolloin entistä vahvemmin mar-
ginaaliin viestintäkentässä, eikä sitä kuvaa 
voinut kirjata ajankohdan asiakirjoihin yhtä 
suorasukaisesti kuin olisi oikeastaan pitänyt.

”Minulla oli yhä syvempi huoli tästä ke-
hityksestä ja näkemys, että tilanne muuttuu 
strategisesti koko ajan huonommaksi. Tätä 
piti annostella palavereissa aika lailla. Leh-
tien tekeminenhän ei ole mitään makkaran 
valmistusta, jossa voidaan tuosta vain lait-
taa tuotantolinja uudeksi, vaan lehtiä teh-
dään sielulla. Ei saa hirveän helposti uutta 
ja motivoitunutta väkeä tekemään lehtiä, 
jos motivaatio menee. Se vaikuttaa siihen, 
mitä laitetaan papereihin”, Harpf myön-
tää viitaten SVR-ryhmän 2000-luvun 
asiakirjoihin.

Tuolloisissa työpapereissa Harpf arvioi, 
ettei suomalainen ja globaali elinkeinoelä-
mä tarvinnut aiempien vuosikymmenten 
tapaan enää politiikkaa ”yhteiskunnalliseen 
suojeluun”. Sillä oli keskustelualoite käsis-
sään. Politiikan merkitys ja liikkumavara 
olivat supistuneet hänestä ylipäätään enti-
sestä. Poliittisen toiminnan painopiste oli 
siirtynyt puolueista eduskuntaan ja järjes-
töistä kansanedustajien tukiryhmiin.

Melkoisen haasteen sd-lehdille aiheutti 
myös SDP:n kannatuksen nopea hiipumi-

nen. Puolue oli menettänyt kolmessa vaali-
kaudessa kolmasosan kannatuksestaan. Sen 
seurauksena SDP oli joutunut oppositioon. 
Myös ay-liike oli ajettu puolustusasemiin 
ja sen vaikutusvaltaa haluttiin rajoittaa eri 
tavoin.

Huolta sd-lehdille tuli myös SDP:n sisäl-
tä. Lehtien tarpeellisuus oli asetettu kyseen-
alaiseksi samaan aikaan, kun niiden toimin-
taympäristö oli muuttunut kovemmaksi ja 
vieraammaksi. Lehtien edellytykset hoitaa 
tehtäviään heikentyivät. Vierasta sd-alue-
lehtien tekijöille ei ollut sellainenkaan aja-
tus, ettei SDP:n johdossa tai puoluetoimis-
tossa lämmetty aina lehtien tarpeille, koska 
lehdet eivät olleet toisin kuin pää-äänen-
kannattaja puolueen omistuksessa, sen pää-
täntävallan alla.

Eero Heinäluoma ei huomannut puo-
lueen johdossa toimiessaan omistuspohjan 
vaikuttaneen suhtautumiseen aluelehtiin.

”Ei tällä ollut erityistä merkitystä sen 
enempää SAK:ssa kuin puolueessakaan. Voi 
olla, että alan toimijoiden kesken siinä oli 
jännettä ja olikin. Ei se ollut keskusteluissa 
esillä millään tavalla”, Heinäluoma arvioi.

SVR:n johdossa aseteltiin neljä eri mal-
lia sd-lehtien selviytymisen vaihtoehdoiksi. 
Ensimmäisen mukaan kaikki lehdet yri-
tettiin säilyttää, mutta kustannussäästö-
jen aikaansaamiseksi piti tehdä muita toi-
mia kuten Pohjolan Työn muuttaminen 
viikkolehdeksi. Säästöä syntyisi noin 335 
000 euroa. Toinen vaihtoehto olisi tuot-
tanut yli puoli miljoonaa euroa säästöä 
vuodessa. Se olisi lopettanut kolme viik-
kolehteä eli Vapauden, Arbetarbladetin ja 
Eteenpäin-lehden.
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Sellaisenkin vaihtoehto oli, että SDP 
hankkisi sd-lehtien julkaisuoikeudet ja teki-
si lehdille mitä haluaa. Näin vapautettaisiin 
1,5 miljoonaa euroa viestintätukea suunnat-
tavaksi sinne, missä tarvetta katsottiin ole-
van. Vaihtoehdossa neljä SVR:n ja sd-leh-
tien yhteys purettaisin, ja lehdet alkaisivat 
toimia itsenäisinä yhtiöinä. Tuon jälkeen 
SDP tukisi mitä haluaisi ja lopettaisi tuen 
mistä halusi. Ryhmä alkoi toimia ensim-
mäisen vaihtoehdon mukaisesti.

Saman vuoden syksyllä kirjoittamassaan 
muistiossa Harpf katsoi, että sd-lehtien oli 
panostettava verkkoon. Pois jääminen olisi 
samalla päätös täydellisestä ja lopullisesta 
alasajosta. Kun SAK:ssa oli päätetty jo verk-
kolehtiedun myöntämisestä työväenlehtien 
digilehtien tilaamiseen, saattoi siitä tulla 
jatkossa merkittävää apua sd-aluelehdille. 
Niinpä ryhmä synnytti jo aiemmin maini-
tun portaalin, johon ei vastoin odotuksia 
saatu lopulta puoluetta mukaan.

”Sehän oli ihan hyvä viritys tämä portaali, 
jossa olivat lehdet mukana. Oli sitten suuri 
virhe, että puoluetoimisto lähti kilpailemaan 
näiden sd-sivujen kanssa”, Ville-Veikko Val-
jus kritisoi.

SVR-ryhmän johtopäätös syksyn 2007 
tilanteesta oli se, ettei lehtiyhtiöillä ollut 
välittömiä operatiivisia ongelmia. Yritykset 
olivat pieniä ja siten esimerkiksi henkilö-
vahvuuksillaan haavoittuvia, mutta niiden 
taloudellinen pohja piti.

Pidemmän päälle sd-lehdillä arvioitiin 
kuitenkin riittävän uhkia. Painetun viestin-
nän supistuminen, asiajournalismin kysyn-
nän väheneminen, viihde- ja elämysjourna-
lismin kasvu ja viestintätukiin kytkeytyneet 

uhkat nostettiin strategiapapereissa selvästi 
näkyville.

Sd-aluelehdet onnistuivat ”pitämään 
omansa” vielä melko hyvin vuoden 2008 
viestintätuen jakamisessa. SDP:n saamasta 
reilun neljän miljoonan euron vuotuisesta 
tuesta nappasi Uutispäivä Demari tapansa 
mukaan päältä leijonanosan eli 2,3 miljoonaa 
euroa. Puoluetoimisto tyytyi 300 000 euron 
määrärahaan kehittääkseen Ruusuverkon ni-
mellä verkkoviestintäänsä. Sd-aluelehdille jäi 
jaettavaksi reilut 1,6 miljoonaa euroa.

Yhä isommaksi ongelmaksi sd-lehdille 
ja SVR-ryhmälle alkoi käydä se, ettei vies-
tintätuesta ollut mahdollista sopia puolueen 
edustajien kanssa pidemmälle ajanjaksolle. 
Harpf joutui myöntämään talvella 2008, ettei 
SDP:stä löytynyt kumppania, jonka kanssa 
olisi voinut sopia pelisäännöistä ja rahan ja-
kamisesta vastaisuudessa.

 ”On syytä varautua siihen, että lehtien 
osuus tuesta supistuu”, Harpf kirjasi helmi-
kuussa 2008.

SD-aluelehtien levikki oli vuonna 2009 
yhä yli 46 700 kappaletta. Se oli reilu kol-
masosa levikistä, joka sd-lehdille oli ollut 
1970-luvun alussa (Taulukko 13). Muutama 
vuosi aiemmin oli laskettu, että sd-alueleh-
det työllistivät UP:n kanssa yhdessä 65 hen-
keä, joista toimituksellinen osuus oli noin 30 
henkeä. Yli 55-vuotiaita joukossa oli yli 20 
henkeä.

Aluelehdet turvaavat SDP:n kenttään

Keskustelu ja huhut tulevista linjauksis-
ta saivat siivet alleen kevään 2008 mittaan 
SDP:n valmistautuessa puoluekokouk-
seensa Hämeenlinnassa. Uhka aluelehtien 

viestintärahojen menettämisestä osittain tai 
kokonaan kasvoi sitä mukaa, mitä kevät ete-
ni. Huhuttiin esimerkiksi listasta, johon oli 
ynnäilty lopetettavia lehtiä.

Epävarmuutta kasvatti erityisesti se, että 
puoluejohto oli vaihtumassa. Puheenjoh-
tajaehdokkaiden ja heidän tukijoukkojensa 
näkemyksiä sd-lehdistöstä ei tiedetty. Myös 
alkaneen taantuman ennakoitiin supistavan 
ennen pitkään tilausten ja ilmoitusten mää-
rää lehtitaloissa.

Huoli sai sd-aluelehdet ja niiden ym-
pärille kokoontuneet puolueen aktiivit tii-
vistämään rivejään. Tavoitteeksi otettiin 
sellainen puoluekokouksen linjaus, että se 
sitoisi puoluejohdon tukemaan entiseen ta-
paan aluelehtiään. Tätä pohjustettaisiin eri-
tyisesti puoluekokoukseen valmistetuilla ko-
kousedustajien puheenvuoroilla ja tilanteen 
selvittämisellä keskeisille piirien vaikuttajille.

Kokousedustajia eivät piirittäneet vain 
aluelehtien ystävät. SDP:n järjestökoneessa 
liikkui esimerkiksi houkuttelevia laskelmia 
siitä, kuinka paljon piirijärjestöille voitaisiin 
jakaa rahaa tiedottamiseen, jos viestintätuki 
ohjattaisiin lehtien sijasta puolueen tiedo-
tukseen. Se sai vastakaikua myös niillä alu-
eilla, joilla ilmestyi sd-aluelehti. 

Sd-aluelehdissä koottiin argumentteja 
puolustamaan niiden olemassaoloa ja talou-
dellista tukea. Sd-lehtien kautta tavoitettiin 
noin 66 000 kannattajataloutta. Sd-lehdistö 
oli niin ikään yksi harvoja jäljelle jääneitä 
organisaatioita, jotka sitoivat SDP:n kan-
nattajakuntaa yhteen, muistutettiin.

Verkkoviestintään uskoville tähdennet-
tiin, että laajan kävijäkunnan tavoittaminen 
verkossa ei tapahtunut itsestään. Lehtien ti-

laajat olivat kunnollinen asiakaspotentiaali 
verkkoviestintään, jota myös aluelehdet to-
teuttivat jo verkkosivuillaan.

Puolueväelle ja puoluejohdolle tehtiin 
niin ikään tiettäväksi, että sd-lehdissä oli 
töissä noin sata ihmistä. He keräsivät tila-
us- ja ilmoitustuottoja yli seitsemän miljoo-
naa euroa vuosittain. Viemällä lehdiltä 3,7 
miljoonaa euroa tukea poistettaisiin samalla 
tämä toimintavolyymi, muistutettiin.

Hämeenlinnan puoluekokouksessa käy-
tettiin mittavasti puheenvuoroja sd-lehdis-
tön puolesta. Kenellekään ei voinut jäädä 
epäselväksi, että lehdet haluttiin säilyttää ja 
että puhemyllyä lehtien puolesta oli myös 
jonkin verran masinoitu. Puoluekokouksen 
päätöslauselmassa edellytettiinkin puolue-
johdon toimivan niin, että sen lehdistön 
olemassaolo turvataan.

Taulukko 13 • Sd-lehtien levikki 
1970–2000-luvuil la

Vuosi levikki

1970 121700

1974 140000

1978 166000

1982 165359

1986 152125

1990 127264

1994 109687

1996 62307 *

2006 46969 *

2009 46728 *

* Levikki ilman Demaria
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vuoden 2010 talvella jouduttiin toteamaan, 
että supistuksia oli vaikea, ellei mahdo-
tonta enää jatkaa vaarantamatta lehtien 
perustoimintoja.

Keskustelu sd-aluelehtien säästöistä ei 
jäänyt vuosina 2007–2010 vain SVR:n hal-
litukseen. Erityisesti katseita suunnattiin 
kolmesti ilmestyviin lehtiin Uusi Aika ja 
Pohjolan Työ. Jos ne olisi muutettu viik-
kolehdiksi, olisi syntynyt tuntuvia säästöjä. 
Niissä ei kuitenkaan ajatukselle lämmetty.

Pohjolan Työn toimitusjohtaja Hele-
na Mustonen muistutti keväällä 2009, että 
sd-lehtien tuesta oli jaettu vuosien ajan 
Demarille 60 ja maakuntalehdille 40 pro-
senttia. Hänestä maakuntalehtien osuus oli 
ollut kohtuuttoman pieni, semminkin kun 
Demarin talous oli saatu tukevasti plussalle. 
Jos säästää piti, tuli sen koskea ennen muuta 
puolueen pää-äänenkannattajaa.

Mustosen kritiikkiin oli syynsä. SDP va-
rasi saamastaan viestintätuesta 2008 jaossa 
itselleen heti 400 000 euroa printtilehtien 
ulkopuoliseen viestintään. Osa siitä meni 
verkkosivuihin, osa mainostoimisto- ja kon-
sultointipalveluihin. Eniten tukea alueleh-
distä menettivät kolmipäiväiset Pohjolan 
Työ ja Uusia Aika. Ne joutuivat säästökuu-
rille, ja Uusi Aika muuttui kaksipäiväiseksi.

SDP:n puoluehallituksessa viestintätuki 
oli esillä maaliskuussa 2009. Kokouksesta 
tehdyssä muistiossa todettiin, että sd-lehdis-
tö oli ”koonnut kansanliikkeen eri osa-aluei-
ta sivujensa suojiin” ja että niissä oli ”käsitelty 
eri aihepiirejä (urheilu, ay-toiminta, osuus-
toiminta, sivistys ja kulttuuri) laajasti”.

Muistiossa todettiin, että Suomen poliit-
tinen lehdistö oli kuihtumassa tai kuihtunut 

puolueiden jäsenlehdiksi. Verkkolehtiä oli 
kaikilla puolueilla, koska niiden jakelukyn-
nys oli matala. Tulot niistä todettiin kuiten-
kin perin vähäisiksi.

Pohdittavaksi puoluejohdon muistiossa 
mainittiin mm. se, miten poliittisessa vies-
tinnässä voitaisiin ottaa esiin aluelehdissä 
laajasti käsiteltyjä aihepiirejä. Lisäksi esitet-
tiin erilaisia laskelmia siitä, mitä erilainen 
viestintä kuten tv-kampanjat, viikonlopun 
foorumit ja viestintätoimistolta ostettu jat-
kuva palvelu maksoivat. Hiukan epäselväk-
si muistion lukijalle jää, oliko sen tekijöillä 
vain tarkoitus näyttää, mitä kaikkea muuta 
kivaa ja tarpeellista saisi lehdille osoitetuil-
la tukirahoilla vai oliko pohdinnalla jokin 
muu(kin) tavoite.

Printin tilalle ei tule uutta

Uudelleen uhka sd-lehdistön puolueelta 
saaman tuen supistamisesta ja loppumisesta 
nousi esiin ennen SDP:n Joensuun puolue-
kokousta 2010.

SVR:ssä todettiin jo helmikuussa, että 
ilmoittelu aluelehdissä oli pudonnut alle 
vuoden 2008 tason. Myös niiden tilaustulot 
olivat laskeneet. Lehtituen merkitys lehdille 
oli näin kasvussa.

Aluelehtien puolesta käytettiin puolue-
kokouksessa jälleen jonkun verran puheen-
vuoroja. Myös kokouksen päätöslauselmis-
sa lehtien merkitys ja tuen tarve todettiin. 
Kokouksen tahdonilmaisu sd-lehdistön säi-
lyttämiseksi oli kuitenkin epämääräisempi 
kuin Hämeenlinnassa. Tehtävänsä jättänyt 
puoluesihteeri Ari Korhonen kuitenkin va-
kuutteli, että työväenlehdistö oli ollut ja oli 
yhä ”tärkeä osa työväenliikkeen viestintää”.

”Muistan, kun Ulla Turkki sai vastava-
litulta puheenjohtajalta ( Jutta Urpilainen) 
pressitilaisuudessa vastauksen, että tämä 
lehdistö on puolueelle arvokas ja että leh-
tiä tullaan tukemaan aina”, Keski-Suomen 
Viikon ex-päätoimittaja Hannu Tuovinen 
korostaa.

Tuomas Harpf pitää Hämeenlinnan 
kokouksen henkilövalintoja muutoksena 
SVR-ryhmän lehtien kannalta.

”Heinäluoma oli puheenjohtajana vah-
vasti sitoutunut tähän lehdistöön. Hän oli 
SVR:n hallituksen jäsen tullessaan puolue-
sihteeriksi ja piti lehdistöämme suhteelli-
sen merkityksellisenä. (Maarit) Feldt-Ran-
ta puoluesihteerinä ei halunnut myöskään 
vahingoittaa sd-lehdistöä. Sitten tuli puo-
luejohto, joka tiesi asiat paremmin”, Harpf 
päättelee.

SVR-ryhmän väki tunsi, että sd-alueleh-
distöä haluttiin ajaa alas. Ryhmän tarjoamaa 
informaatiota ei tahtonut saada viestitet-
tyä eteenpäin puoluejohtoon. Aluelehdissä 
pääteltiin, että puolue halusi lehtien rahat 
itselleen.

Sd-lehdissä ei huokaistu helpotukses-
ta, vaikka puoluekokouksen päätös ja sitä 
seuranneet SVR-ryhmän ja uuden puolue-
johdon keskustelut viestintärahojen jaosta 
tuottivatkin tulokseksi lopulta sopimuk-
sen rahojen jaosta muutamaksi vuodeksi 
eteenpäin.

Vuonna 2008 joutui palkkakulujaan leik-
kaamaan erityisesti UP. Yhtiössä käytiin 
syksyllä yt-neuvottelut. Sd-aluelehdissä al-
koi ilmoittelu vähetä selvästi kesän 2009 ai-
kana. Erityisesti tähän vaikutti laman ohella 
puoluerahoituksesta syntynyt kohu, vaikka 
sen keskiössä oli porvarillisille puolueille 
kanavoitunut yrityselämän raha. Sen seu-
rauksena isot yritykset alkoivat varoa myös 
ilmoittelua kaikissa puoluelehdissä.

SVR-ryhmässä alettiin leikata jälleen ku-
luja. Niitä saatiin karsituksi vuoden 2008 
tasosta yhteensä miljoona euroa. Niinpä 

Sd-lehtien 2000- 
luvun yhteismarkki-
noinnissa nostettiin 
esiin lehtien taustoitta-
va ja näkemyksellinen 
luonne. Mainos on 
vuodelta 2007.
Reijo Hämäläisen 
yksityisarkisto
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Puoluekokouksen lausumia merkityk-
sellisemmäksi asiaksi Joensuussa nousi 
sd-aluelehtien kannalta puoluejohdon va-
linta. Keskustelut viestintätuen jakamisesta 
oli käyty aiemminkin asiaa puoluehallituk-
selle valmistelleen puoluesihteerin kanssa. 
Korhosen seuraajan suhtautumisen sd-vies-
tintään ja aluelehtiin arveltiin olevan jälleen 
merkityksellistä lehdille.

SDP:n puoluekokous valitsi Jutta Urpi-
laisen jatkamaan SDP:n johdossa. Puolue-
sihteeriksi nousi puheenjohtajan suosikki, 
entinen Yleisradion toimitusjohtaja Mi-
kael Jungner. Ahkeraksi sosiaalisen median 
käyttäjäksi ja uuden median mieheksi tie-
detty Jungner ei ollut sd-aluelehtien kan-
nalta paras vaihtoehto. Jungnerin antamat 
lupaukset sd-viestinnän remontoimisesta 
vihjasivat niin ikään sd-viestinnän voimava-
rojen uusjakoon eikä ainakaan sd-aluelehtiä 
suosivasti.

Siinä missä Hämeenlinnan puoluekoko-
uksessa valittu johto oli lanseerannut edus-
tamansa liikkeen ”uudeksi SDP:ksi”, nousi 
Joensuun kokous lehtien otsikoihin rakkau-
den puolueena uuden puoluesihteerin pu-
heiden linjaamana. Sd-aluelehtien kokenut 
toimittajakaarti toisti kokouksen puheet, 
mutta nieleskeli varmaankin toimituksissa 
tovin puolueensa muodonmuutoksia.

Pekka Kivioja pitää juuri kotikaupungis-
saan pidetyn kokouksen ratkaisuja sd-leh-
distön kannalta ratkaisevina.

”En lehdentekijänä nähnyt Hämeenlin-
nan kokousta ja lehdistötuen muuttumista 
viestintätueksi hankalina asioina. Mielen-
kiinnolla odotin Jutta Urpilaisen esilletu-
loja ja hänen politiikkaansa, mutta mitään 

ei tapahtunut. Lehdistön suhteen katast-
rofi tapahtui Joensuun kokouksessa, kun 
me rakastimme niin hirveästi toisiamme ja 
Jungner totesi sitten, että lopetetaan lehdet. 
Viestintätuki ohjasi rahat silloin toiseen ka-
navaan, lehdistötukihan ei loppunut. Joen-
suun kokous ja Jungnerin tapaaminen sen 
jälkeen fiksasi kyllä ajatukseni siitä, että nyt 
alkaa lehtiemme saattohoito viimeisen pääl-
le”, Kivioja sanoo.

SVR:n hallitus laskeskeli syksyllä 2010, 
että lehdistötuen sulauttaminen puolue-
tukeen oli vienyt sd-aluelehdiltä 450 000 
euroa tukia vuosina 2008–2010. Lehti-
en talous oli saatu tasapainotetuksi kuluja 
leikkaamalla.

Kulukuurin seuraukset sd-lehdille kuvat-
tiin syksyllä tylyllä tavalla. Lehtien palvelu-
taso oli laskenut alle hyväksyttävän mini-
min. Tuen epävarmuus oli niin ikään estänyt 
pitkään investoinnit lehtiin. Kolmas johto-
päätös oli, että lehtiin oli vaikea löytää uutta 
henkilöstöä ja erityisesti johtoa.

 ”On vaikea ajatella kaikkien nykyisten 
lehtien toiminnan jatkamista siinä tilan-
teessa, että tuki 2011 jälkeen määrällisesti 
supistuisi. Vuonna 1992 luotu järjestelmä, 
jossa omistajavastuun sd-maakuntalehtien 
julkaisemista kantavat SVR ja suurimmat 
omistajat, näyttää tulleen tiensä päähän. 
Tilalle on luotava järjestelmä, jossa omis-
tajavastuun kantaa sama taho, joka tekee 
puoluetuen jakoa koskevat päätökset”, SVR 
hallitus vyörytti vastuuta SDP:n puoluehal-
linnolle kokouksessaan lokakuun lopulla.

SVR-ryhmän toimitusjohtajakokouk-
sessa huhtikuussa 2011 katsottiin, ettei 
sd-aluelehtien toiminnan jatkamiselle olisi 

edellytyksiä, ellei niiden saamaa viestintä-
tukea saataisi palautettua vuoden 2008 ta-
solle. Lehtien talous oli kriisiytymässä. Tätä 
korosti jakelu- ja painatuskulujen odotetta-
vissa oleva kasvu. Säästöissä oli raja tullut 
vastaan jo aiemmin.

SVR:ssä ei kovin uskottu tuen tason pa-
lauttamiseen siinäkään tapauksessa, että 
SDP säilyttäisi kannatuksensa eduskun-
tavaaleissa. Niinpä ryhmä alkoi varautua 
rakenteellisiin ratkaisuihin eri aluelehtien 
osalta.

Esimerkiksi Eteenpäin-viikkolehden, 
Keski-Suomen Viikon ja Uuden Ajan 
vaihtoehdoiksi kirjattiin sulautuminen De-
mariin vaihtosivuilla tai suppeampi leh-
ti yhteistyössä seudun työväenyhdistysten 
kanssa. Viikko-Hämeelle ja Vapaudelle ar-
vioitiin lopettamisen ainoaksi vaihtoehdoksi 
sulautuminen Demariin ja Pohjolan Työlle 
lehden lopettaminen ja henkilökunnan kau-

pallinen julkaisun perusta-
minen. Hyvin ilmoitustuloja 
koonneen Pohjois-Karjalan 
arvioitiin kykenevän jatka-
maan jollakin tapaa toimin-
taansa yhteistyössä alueen 
työväenjärjestöjen kanssa.

Keväällä 2011 alkoi käydä 
ilmeiseksi, että puoluehalli-
tukselle esitettäisiin viestintä-
tuen lopettamista aluelehdiltä. 
Myös SDP:n vuoden 2012 
puoluekokous lisäsi paineita 
ratkaisujen tekoon, kun ai-
nakin puoluesihteeri oli lu-
paillut uudistavansa puolueen 
viestintää.

Uusi linjaus viestintätuesta syntyi puo-
luehallituksessa kesäkuussa äänestämällä. 
Tukea ei maksettaisi enää aluelehdille vuo-
den 2012 alusta lukien. Kolme puoluehalli-
tuksen aluelehtiä puolustavaa jäsentä katsoi, 
ettei asiaa ollut valmisteltu riittävästi.

Eniten kummastusta puoluehallituk-
sen päätöksessä herätti ainakin sd-lehdissä 
se, ettei aluelehdiltä vietyä rahaa osoitettu 
kunnollisesti mihinkään. Rahat ohjattiin 
otsikoiden ”sd-viestintä” ja ”muu sd-viestin-
tä” alle. Erikoisena pidettiin myös sitä, että 
puoluehallitus päätti palata asiaan vielä joi-
denkin piirien ja niiden lehtien osalta syk-
syllä. Niinpä sitten porilaiset, joensuulaiset 
ja jyväskyläläiset saivat vuodelle 2012 kukin 
50 000 euroa tiedotusrahaa aluelehtiensä 
julkaisemiseen.

Mikkeliläisen Vapauden ja lahtelai-
sen Viikko-Hämeen julkaisuoikeudet osti 
pää-äänenkannattaja Demari. Se myös 

SDP:n johdon päätös 
keskittää viestintätuki 
sd-aluelehtien sijasta 

pää-äänenkannattajaan 
ja verkkoviestintään 

kirvoitti Tapio  
Soiviolta pilapiirtäjän  

kommentin Eteen-
päin-viikkolehdessä.

Reijo Hämäläisen 
yksityisarkisto
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rekrytoi näistä henkilöstöä ja yritti myydä 
Demarin tilauksia Vapauden ja Viikko-Hä-
meen tilaajille. Surkein kohtalo oli kotkalai-
sella Eteenpäin-viikkolehdellä ja oululais-
ten Pohjolan Työllä. Niiden tarina oli ohi. 
Henkilöstö irtisanottiin heti kesällä vuoden 
2012 alusta lukien.

Syyskuussa 2011 kokoontunut SVR:n 
hallitus totesi, että sd-aluelehdistön alasajo 
oli jo suurelta osalta meneillään. Päätöstä 
lehtien viestintätuen poistamisesta hallitus 
luonnehti ratkaisuksi, johon liittyi ”paljon 
jännitteitä ja kipeitä päätöksiä”. Ilmapiirin 
todettiin olleen kuitenkin hyvä ja odotettua 
suurempi osa henkilöstöstä oli voitu sijoit-
taa eläkkeelle tai uusiin tehtäviin.

”Työmoraali lopetettavissa lehdissä on 
säilynyt hyvänä ja taloudelliset tappiot näyt-
tävät toteutuvan odotettua vähäisempinä”, 
SVR:n aikakirjoihin merkittiin.

UP:n vetojuhdan pestistä jo eläköitynyt 
Ville-Veikko Valjus piti SDP:n johdon toi-
mia hätiköintinä ja virhearviona.

”Puoluetoimistossa pääteltiin, että oli 
jääty junasta nettiviestinnässä. Tuli pakko 
tehdä jotakin. Jungner näki sokeasti, että 
nettisivuissa oli sd-viestinnän tulevaisuus. 
Ei nähty, että lehti on kokonaisuus, jossa on 
helvetin paljon asiaa, muutakin kuin puo-
luejohdon mielipiteitä”, Valjus kuvaa.

Maakunnissa suhtautuminen tapahtu-
neeseen vaihteli hiukan senkin mukaan, mi-
ten kullekin muutoksessa kävi.

”Gongi kumahti lehdillemme vähän 
oudolla tavalla. Rahaa syydettiin vielä sin-
ne, mistä kovin huuto kuului”, päättelee 
Vapauden entinen päätoimittaja Markku 
Lahikainen.

Uuden Ajan päätoimittaja Jukka Vil-
poniemi päättelee, että tuen muuttuminen 
viestintätueksi paljasti sen, millainen arvo 
puolueen aluelehdistöllä oli sen tuolloiselle 
puoluejohdolle.

”Kun tuli tiettyjä henkilöitä puoluejoh-
toon, on ollut vain verkkoviestintää ja so-
mea. Se on tuntunut aika pahalta. Tässä 
kumminkin on tehty vakavasti näitä lehtiä 
ja sitten suhtautuminen on ollut tätä”, Vil-
poniemi kuvaa.

Tuomas Harpf katsoo puolestaan, että 
huonomminkin lehtiryhmä olisi voitu ajaa 
alas. Hän ei ryhdy myöskään puoluesihteeri 
Jungnerin teilaajaksi.

 ”Jungnerin kanssa tehtiin se kompromis-
si, että lehdet kyettiin lopettamaan vähem-
min vaurioin. Kaikilla oli vahva näkemys 
siitä, että nyt tämä homma loppuu, mutta 
aika olematon näkemys siitä, mitä tilalle tu-
lee, kuten on nähty. Se tässä eniten rassaa, 
ettei yhdessä katsottu, mitä muutetaan ja 
mitä tilalle”, Harpf kummeksuu.

Myös Eero Heinäluoma päättelee, että 
ajattelu uudesta viestinnästä jäi puoluejoh-
dolta tuolloin kesken.

”Näen netin syntymisen työväenliikkeen 
suurena mahdollisuutena kehittää viestin-
täänsä ja vuorovaikutusta. Sekä SAK en-
sin 1990-luvulla ja myöhemmin puolue 
2000-luvulla lähtivät siihen mukaan, mutta 
sitten se hiipui. Kun olisi pitänyt laittaa li-
sää panoksia sähköisen median luomiseen, 
jäätiin vähän katselemaan”, Heinäluoma 
päättelee.

Hän muistuttaa, että Suomeen on synty-
nyt nettilehtiä, joilla on selkeä asema ja rooli 
mediassa.

”Ovat suuret iltapäivälehtien, YLE:n ja 
Hesarin saitit, mutta myös sellaisia lehtiä 
kuin Uusi Suomi ja Verkkouutiset. Mutta 
missä työväenliikkeen nettilehti on? Sitä ei 
ole. Sille pitäisi luoda oma journalisminsa 
ja tunnettavuutensa. Työväenliike myöhästyi 
tässä tosi pahasti. Siihen laitettiin 2003–2007 
kehityspanoksia, ja sitten se hävisi jonnekin 
eetteriin. Nyt on mennyt seitsemän vuotta 
sormia pyöritellessä”, Heinäluoma laskee.

Myös Harpf on odotellut turhaan uuden-
laista viestintää lakkautetuilta lehdiltä jää-
neillä rahoilla.

 ”Sd-viestintä on nyt sarja jäsentymättö-
miä kokeiluja, joita on vedetty takaisin. Nyt 
ollaan jäljessä siitä, missä oltiin, kun Heikki 
Nykäsen johdolla tehtiin verkkoviestintää”, 
Harpf viittaa Demarin ex-toimitusjohtajan 
vetämään demari.fi-portaaliin.

SDP sai 1,3 miljoonaa euroa lisäresursse-
ja vuosittain lopettamalla aluelehdet. Kesällä 
2014 sen puoluehallitus päätti leikata lopul-
ta myös pää-äänenkannattaja Demokraatilta 
1,2 miljoonaa euroa vuosittain vuoden 2015 
alusta. Se merkitsi lehden ilmestymiskertojen 
supistamista neljään viikossa, lehden aluetoi-
mistojen lakkauttamista ja henkilöstövähen-
nyksiä. SDP:n kevään 2015 vaalitappion voi 
ennakoida vähentävän entisestään jäljellä 
oleviin sd-lehtiin suunnattavaa tukea.

Viimeinen sateenvarjo sulkeutuu

Ennen niin kattava demarilehdistö oli pit-
kälti mennyttä maailmaa vuoden 2015 al-
kupuolella. Vain Pohjois-Karjalassa ja Sa-
takunnassa tehtiin yhä muutaman hengen 
voimin viikkolehtiä, jälkimmäisessä osuus-
kunnan julkaisuna. Muualla maata dema-

reiden ääntä tarjoili lehdistön puolella vain 
pää-äänenkannattaja Demari vaatimatto-
malla reilun 10 000 tilaajan levikillä.

Demarilehdistön poistuminen mediasta 
vaikutti ennen muuta elämään työväenjär-
jestöissä. Ymmärtääkseen muutosta pitää 
nähdä, millainen rooli demarilehdillä oli 
ennen niiden alasajoa, muistuttaa Antero 
Kekkonen.

”Sd-aluelehdistön merkitys oli enem-
mänkin koheesion ylläpitäjänä ja synnyt-
täjänä. Se oli instituutio, joka oli yhteinen 
”meille kaikille”. Me tiesimme, että sel-
lainen oli olemassa ja saatoimme olla siitä 
ylpeitä. Merkitystä oli myös sisällöllisesti 
siinä, mitä siellä kirjoitettiin meidän asiois-
tamme”, Kekkonen muistuttaa.

Hän arvioi, että sd-aluelehtien pois-
tumisen seuraukset paljastuvat vasta 
myöhemmin.

”Nyt voidaan tehdä vasta pikahavaintoja. 
Löystyminen on ainakin ilmeistä. Sellainen 
keskustelun perustematiikka, joka nousee 
puoluetaustasta tai puolueidealismista ja 
käytännön toimista, on hajonnut. Sellaisesta 
asiasta kuin ”tämä on nyt sosialidemokrati-
aa” keskusteluna ja käytäntönä, ei pysty pu-
humaan samalla tavalla kuin ennen”, Kek-
konen arvioi.

Hän kytkee demarilehtien alasajon 
aatteiden katoamiseen suomalaisesta 
keskustelusta.

”Se on minusta suoraa seurausta siitä, että 
ne vähäisimmätkin välineet, jotka tätä tema-
tiikkaa ovat ylläpitäneet, ovat katoamassa ja 
jo kadonneet. Ikkuna sulkeutuu aatemaa-
ilman sisältä ulos ja myös toisin päin ulkoa 
sisälle liikkeeseen. Silloin käy usein niin, että 
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jotkut umpioituvat ja toiset lähtevät omille 
teilleen”, Kekkonen pohtii.

Pitkälti samaan suuntaan kulkee myös 
Eero Heinäluoman ajatus, kun hän pohtii 
sd-lehtien jättämää aukkoa.

”Paljon siinä muuttui ja paljon menetet-
tiin. Ennen muuta menetettiin keskinäistä 
ymmärrystä ja ajattelutapaa. Lehdet loivat 
vahvaa keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja aut-
toivat ymmärtämään maailmaa ja politiik-
kaa. Kun omat välineet häviävät, ollaan yhä 
enemmän sirpaleisen valtamedian armoilla. 
Siinä pienikin puhallus näkyy ja kaataa ku-
moon. Menetys on ollut iso, mutta sanoisin, 
että nyt pitäisi satsata sinne paperipuolen 
henkitorveen ja voimallisesti nettiin”, Heinä-
luoma lisää.

Myös Vesa Karvinen nostaa esiin sd-alue-
lehtien merkityksen järjestöelämälle.

”Sd-lehdistön tarkoitus oli turvata osal-
taan sitä, että liikkeessä mukana olevilla 
oli jonkinlainen yhteinen nimittäjä omalla 
alueella. Vähän on pelko, että tämä yhteys 
liikkeen ja sen ihmisten kesken katoaa, kun 
tätä lehdistöä ei ole. Jotenkin sitä epäilee, mi-
ten tämä digimaailma sen yhteyden pystyisi 
synnyttämään. Lehtiä voi ajatella työväen-
talokulttuurin ylläpitäjinä. Ne synnyttivät 
sen yhteyden, ja ne pitivät yhteyttä ihmisiin”, 
Karvinen miettii.

Myös Ville-Veikko Valjus katsoo, että 
puolue- ja järjestötoiminnassa olevat ja sitä 
seuraavat tarvitsevat vähintäänkin viikko-
julkaisua, jossa voi perustella näkemyksiä ja 
alustaa keskustelua.

”Laajempia ja syvällisempiä juttuja tar-
vitaan. Viikkolehti on ratkaisu tähän vajee-
seen tällä hetkellä. Miten edes puolueiden 

puheenjohtajat voivat perustella missään 
laajemmin pohdintojaan ja näkemyksiään, 
jos ei ole tällaista julkaisua. Samoin järjestö-
väki tarvitsee jotakin foorumia, jossa se voisi 
käydä keskustelua poliittisen liikkeen asiois-
ta. Jos olisi viikkojulkaisu, jolla olisi vaik-
kapa 50 000 tilaajaa, sillä olisi jo poliittista 
merkitystä”, Valjus miettii.

Heikki Piskosen mukaan työväenlehtien 
rooli muuttui toisenlaiseksi siinä vaiheessa, 
kun maakunnalliset ykköslehdet pystyivät 
kasvattamaan levikkiään ja maakunnalliset 
työväenlehdet putosivat kelkasta.

”Eri työväenlehdillä on ollut erilaisia rat-
kaisuja siinä, onko pitäydytty tiiviisti puo-
lueyhteisöön vai onko aktiivisemmin haettu 
lukijakuntaa sen ulkopuolelta. Laajan lukija-
kunnan hakemisessa on törmätty siihen, että 
resurssit eivät kuitenkaan ole riittäneet kil-
pailemaan uutisoinnissa ykköslehden kanssa. 
Kun on keskitytty oman porukan palvelemi-
seen, niin se porukka on pienentynyt, ikään-
tynyt ja kuollut pois. Tätä myöten tapahtui 
hiipumista, kun ne uskollisimmista uskolli-
simmat ovat vähentyneet”, Piskonen kuvaa.

Hän ei vähättele kuitenkaan sd-alueleh-
tien merkitystä, vaikka niiden levikit ja kat-
tavuus olivat viime vaiheessa heikentyneet 
siitä, mitä tilanne oli vielä 1980-luvulla.

”Vaikka ongelmia tuli, oli tärkeää, että 
meillä demaripuolellakin oli näitä kerran 
viikossa ilmestyviä aluelehtiä. Niillä oli toi-
miva rooli siinä, että ne pystyivät tuomaan 
esiin sitä omaa ja porukan näkemystä ja 
olemaan jonkinlainen side sille porukalle”, 
Heikki Piskonen muistuttaa. Tuomo Lilja 
näki työväenlehdillä yhä 2000-luvullakin 
kahdenlaista käyttöä ammattijärjestölle.

”Tämä yhteisöllisyys oli pitkällä aikavälil-
lä se tärkein juttu. Ajateltiin, että ne osal-
taan pitävät yllä tätä poliittista rakennelmaa. 
Mutta sitten on kriisejä ja edunvalvontaa, 
jossa työväenlehdillä oli myös uutis- ja vai-
kuttamismerkitystä”, Lilja muistuttaa.

Hänestä yksi tällainen tilanne oli, kun 
Kemian liitto päätti syksyllä 2005 ryhtyä 
vastustamaan Kemiran yksityistämistä.

”Se kesti pitkään. Neljä–viisi kuukautta 
oli pelkkää julkisuuskamppailua. Se oli ai-
noa kerta Suomen ay-liikkeen historiassa, 
kun liitto pystyi kaatamaan hallituksen yk-
simielisen yksityistämisesityksen. Esitimme 
niin kovat perusteet sille, ettei yksityistä-
mistä kannata tehdä, että julkisuus alkoi yhä 
paremmin ymmärtää niitä ja hallitus joutui 
perääntymään. Silloin jotkut työväenlehdis-
sä julkaistut jutut olivat julkisen mielipiteen 
kannalta ratkaisevia. Siinä oli se erikoinen 
asetelma vielä, että demarijohtoinen am-
mattiliitto joutui kamppailemaan demari-
ministeriä (kauppa- ja teollisuusministeri 
Leena Luhtanen) vastaan. Se ei ollut ihan 
helppoa”, Lilja kertoo.

Monissa kaupungeissa, joissa ilmestyi 
aiemmin työväenlehti, on eletty elämää jo 
muutama vuosikymmen ilman vasemmis-
ton aluelehteä. Paavo Luokkalan mukaan 
esimerkiksi muutos Tampereen mediassa oli 
ilmeinen, kun Kansan Lehti lopetti yli 20 
vuotta sitten.

”Radikaalistihan tilanne muuttui, kun 
loppui debatti. Se teki tästä paikkakunnasta 
paljon mielenkiintoisemman. Se keskustelu 
ei suinkaan siirtynyt Aamulehden mielipi-
deosastoille, vaikka lehti oli jo sitoutuma-
ton”, Luokkala sanoo.

Porin Ulla Turkin mukaan demarilehden 
merkitys on helppoa todeta ainakin sosia-
lidemokraattien vaalityön ja kannatuksen 
näkökulmasta.

”Ei vaaleja hoideta, ellei omaa lehteä ole. 
Edelleenkään, vaikka on isot muutokset 
viestinnässä ja kaikki uudet mediat. Olen 
konkreettisesti huomannut ainakin presi-
dentinvaalissa ja ehkä myös eduskuntavaa-
leissa sen, että omalla lehdellä on merkitys-
tä. Mehän teimme lehtenä hirveästi työtä 
Tarja Halosen valinnan hyväksi ja vaikka 
meillä oli pienet resurssit, me kumminkin 
revimme rahat mistä revimme ja teimme 
vähän toista sataa tuhatta olleen jakelun 
vaalipiiriin. Tämä oli sitten koko Man-
ner-Suomen haloslaisin vaalipiiri. Ilman 
sitä olisi saattanut käydä huonommin”, Ulla 
Turkki muisteli kesällä 2006.

Antero Kekkosen havaintojen mukaan 
seudun poliittinen journalismi ja uutisointi 
politiikasta voi muuttua, kun seutu jää val-
talehden kirjoittelun varaan. Muutosta hän 
kuvaa esimerkillä.

”Huomasin, että maailmassa on erilaista 
viestintää vaaleissa 1991. Edellisissä vaa-
leissa Kotkassa ilmestyi kaksi päivälehteä 
Eteenpäin ja Etelä-Suomi. Tuolloin niiden 
tilalla oli Kotkan Sanomat. Vaalithan oli-
vat myllertävät, kun demarit ottivat perus-
teellisesti turpiinsa. Jos oikein muistan, niin 
ainoa sd-liikkeen kansanedustaja, joka sai 
yli 10 000 ääntä, olin minä. Kymen piiris-
sä myös pidimme paikkamäärämme. Mutta 
paikallisen Kotkan Sanomien etusivun uuti-
nen vaaleista oli se, että Kekkosen äänet las-
kivat. Silloin huomasin, ettei viestintä ole-
kaan niin auvoista kuin olin ajatellut. Olin 
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kasvanut politiikan toimittajana ja tuoreena 
poliitikkona siihen, että olennaista vaali-
tuloksessa ovat puolueiden pärjääminen ja 
yhteiskunnalliset liikahdukset. Tuolloin jou-
duin huomaamaan vanhassa työväen kau-
pungissa, että kun jäljellä oli enää yksi päi-
välehti, esiin tuleekin uusi pilkistyskulma”, 
Kekkonen kuvaa.

Liikkeen lehti on liikkeen vanki

Sd-lehtien tila on kytkeytynyt aina työvä-
enliikkeen yleisempään tilanteeseen. Niinpä 
niiden menettäminenkin on seurausta muu-
toksista, jotka ovat tapahtuneet palkansaaja-
kunnassa ja palkansaajien liikkeissä, miettivät 
sd-lehdistössä vaikuttaneet toimijat.

 ”Sellaisella puolueella, joka SDP oli men-
neinä vuosikymmeninä, olisi vielä alueleh-
tensä. Kun työväenlehtiä ei enää ollut enti-
seen tapaan, katkesi puolueen kytkös myös 
ay-liikkeeseen. Osinhan myös ay-liikkeessä 
alettiin ajatella, että heidän liittolehtensä voi-
sivat korvata työväenlehdet, mikä oli tieten-
kin virheellistä. Näin demarilehtien alasajo 
on minusta monien asioiden summa, ja mil-
tei kaikissa on tehty vääriä valintoja”, mietti 
Antero Anttila.

Demokraatti-lehden päätoimittaja Ant-
ti Vuorenrinne kytkee sd-lehdistön alasajon 
yhtäältä puolueen jäsenkehitykseen ja toi-
saalta median murrokseen.

”Puoluelehdistöstä on tullut politiikassa 
mukana olevien ja siitä kiinnostuneiden ih-
misten erikoislehtiä. Ei se ole laajojen mas-
sojen väline. Asema on muuttunut. Meillä on 
Demokraatissa siinä 10 000 tilaajaa. He ovat 
60–70-vuotiaita. Päättäjät ovat tätä nuorem-
pia. Työväenlehden tilaajien pääosa on jät-

tänyt tai jättämässä politiikan nuoremmille. 
Se porukka, joka pitää SDP:tä pystyssä ja 
ne, jotka ovat politiikassa mukana, eivät ti-
laa lehteä. Perusjoukko on niin pieni, ettei se 
pidä yllä lehtiä”, Vuorenrinne kuvaa.

Hänestä sd-lehdistön mahdollisuus on ni-
veltynyt aina puolueen asemaan ja kannatuk-
seen. ”Puolueen pitää löytää ensin se kadun-
mies, jotta sen lehdistö voi löytää sen. Täällä 
näkee suoraan liikkeen ja sen lehden välisen 
kytköksen. Jos puolueen kannatus pikkaisen-
kin nousee, niin se tuntuu heti Demokraatin 
levikissä”, Vuorenrinne muistuttaa.

Jyväskylän Hannu Tuovinen muistuttaa, 
etteivät sd-aluelehdet olleet loppuvuosina 
samanlaisia kuin muutamaa vuosikymmentä 
aiemmin.

”Ei liikekään ollut enää sama. Se kan-
sanliikkeen toimintamalli, joka sosialide-
mokraattisessa liikkeessä on elänyt, on ra-
pautunut. Työväenyhdistykset alkavat olla 
paperitiikereitä. Sääntömääräiset vuosiko-
koukset pidetään ja siinä se”, muistuttaa 
Tuovinen.

Poliittisen liikkeen ja sen lehden kytkös 
on myös Pekka Kiviojan mielestä ollut aina 
ilmeinen.

”Mikä on liikkeen tila ja sen johto, hei-
jastuu sen sanomaan ja viestiin ulospäin, 
sen menestymismahdollisuuksiin. Jos on 
valovoimainen johto, ei ole hätää. Mutta on 
myös aikakausi ongelmallinen. Kun Fors-
san kokouksen saavutukset, julkinen tervey-
denhuolto, peruskoulu ja niin edelleen ovat 
saaneet sellaisen leiman, että yhtä samaa de-
mariskeidaa kaikki, niin on tuo aika iso laiva 
pienen sd-lehdistön liikuteltavaksi”, Kivioja 
muistuttaa.

Yleisempää poliittisen kulttuurin ja suh-
danteen kehitystä vasten hänestä ei ollut 
paljoa tehtävissä demarilehdistön säilyttä-
misessä elinvoimaisena.

”En oikein näe sellaista mahdollisuutta, 
kun ajattelee tätä yleisempää yhteiskunnal-
lista kehitystä ja yhteiskunnassa vaikuttavia 
viestinnän voimia. Eivät meidän voimamme 
olisi riittäneet, vaikka idealismia olisikin riit-
tänyt”, Kivioja päättelee.

Myös Antero Kekkonen kääntää katseen-
sa yleisempään järjestöelämän löystymiseen, 
jotta sd-lehdistä luopumisen voisi ymmärtää 
jotenkin.

”Asia pitää kytkeä liikkeen kokonaistilaan. 
Muistan tehneeni niin vuosia sitten, kun 
Pirkko Työläjärvi kysyi, tarvitseeko puolueen 
olla muuta kuin vaaliorganisaatio. Muistan 
pitäneeni tuolloin jonkin pyhäpuheen, jos-
sa totesin, että jos me hyväksymme sellaisen 
ajatuksen, niin hyväksymmekö me samalla 
sen, että sd-lehtiä aletaan julkaista kuukausi 
ennen vaaleja ja vaaleihin sitten lopetetaan. 
Se aiheutti silloin jonkinlaista keskuste-
lua. Ehkä nyt tuo Työläjärven kysymyskin 
näyttäytyy uudessa kontekstissa”, Kekkonen 
vihjaa.

Keskittäminen jää kokeilematta

Sd-aluelehdistössä ja sen puolesta toimineet 
arvioivat melko yksituumaisina, että lehtiryh-
mässä tehtiin kutakuinkin se, mitä oli tehtä-
vissä niiden menestymisen ja hengissä pysy-
misen eteen varsinkin 1990-luvulta alkaen.

”Minun mielestäni se oli sarja suhteelli-
sen menestyksekästä uintia vastavirtaan. Us-
kon, että olisi ollut mahdollista saada enem-
män irti käyttämällä yhteissivuja. Tämä olisi 

pitänyt integroida Demariin viikkolehtenä 
ja luoda vahva viikkolehti-verkosto. Siinä 
olisi ollut merkittävä määrä yhteistä aineis-
toa. Se olisi ollut vahva myös mainosväli-
neenä. Sillä tavoin olisimme kyenneet pit-
kittämän lehtien elinkaarta. Totta kai meillä 
olisi ihan samat ongelmat kuin printillä 
yleisesti tällä hetkellä”, Harpf myöntää.

Kantona kaskessa oli jatkuvasti pää-ää-
nenkannattaja Demarin asema.

”Asia oli lukossa, koska haluttiin säilyttää 
pää-äänenkannattaja viisipäiväisenä. Ei ol-
lut mahdollisuutta neuvotella tästä asiasta”, 
Harpf harmittelee.

Asetelmassa panostetaanko Demariin vai 
aluelehtiin olivat maakunnan lehdet alakyn-
nessä keskusteltaessa valinnoista Helsingis-
sä. Maakunnistakin nähtiin, että puolue-
johdon ja keskeisten vaikuttajien kuvat ja 
haastattelut pää-äänenkannattajan sivuilla 
ennen tärkeitä valintatilanteita käänsivät 
helposti myötämielen sen puolelle.

”Tälle en koskaan pärjännyt SVR-ryh-
män edustajana. Siinä oli tykki, joka läpäisi 
meidän panssarimme”, Harpfkin myöntelee.

Hannu Tuovinen päättelee, että lehtien 
tekijöillä ei ollut tarpeeksi voimavaroja ja ai-
kaa suunnitella ja pohtia lehtiään.

”Viikkolehti on tuotteena aika ongel-
mallinen. Me emme koskaan riittävästi 
sisäistäneet, että me kilpailemme aika-
kauslehtisarjassa. Olisi pitänyt panostaa ai-
kakauslehtijournalismin tuottamiseen ja sitä 
kautta tarjota lukijaelämyksiä. Olisi poh-
dittu kunnolla näkökulmia. Olimme liikaa 
kiinni rutiineissa, eikä pysähdytty mietti-
mään tarkemmin tuotetta”, Tuovinen arvioi.

Myös hän olisi ollut mieluusti kokeile-
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massa maakunnallisilla vaihtosivuilla toimi-
nutta valtakunnallista tuotetta. 

 ”Olisiko siinä ollut sellainen mahdolli-
suus, että olisi tehty yksi valtakunnallinen 
lehti, jolla olisi ollut maakunnallisia sivuja. 
Tilaaja olisi saanut vastinetta rahoilleen”, 
Tuovinen pohtii.

Jukka Vehkasalo olisi jakanut sd-leh-
distön voimavarat uudella tavalla jo vuosi-
kymmeniä sitten, vaikka ei olekaan varma 
olisiko sd-lehdistö menestynyt tai pysynyt 
hengissä näihin päiviin asti.

”Jos olisin ollut joku keisari, olisin De-
marin muuttanut viikkolehdeksi jo 1970- 
tai 1960-luvulla. Panoksia olisi ollut 
käytettävissä siten aluelehtiin, joita olisi 
kehitetty Eteenpäin-lehden esimerkkiä 
noudattaen. Olisi korostettu sanomalehden 
ominaisuuksia työväenhenkisesti. Sellainen 
oikeassa oleminen ja tiukka sitoutuminen 
yhteen puolueeseen, siitä olisi pitänyt ajois-
sa luopua ja kehittää työväenlehteä lehdek-
si, jota lukijat olisivat ihan vapaaehtoisesti 
halunneet tilata ja lukea. Lehteä piti ke-
hittää siihen suuntaan, ettei tarvitse lukea 
kahta lehteä tietääkseen, mitä ympärillä 
tapahtuu. Siinä olisi toteutunut se täyden 
palvelun idea”, Jukka Vehkasalo muotoilee.

Paavo Luokkalan mukaan sd-lehdistön 
mahdollisuus olisi ollut kulkea teknisen ke-
hityksen kärjessä ja ennakoida siirtyminen 
sähköisten yhteyksien ja digitaalisen mur-
roksen aikaan.

”Kun resurssit olivat vähäisiä, meillä ei 
ollut joko havaintokykyä, rohkeutta tai ide-
oita mennä aina hiukan kehityksen kärjessä 
esimerkiksi digitalisoinnissa. Kun esimer-
kiksi alettiin taittaa lehtiä näyttöpäätetyö-

nä, olisi pitänyt nähdä, ettei lehtiä olisi tar-
vinnut painaa lainkaan. Olisi vain palkattu 
muutama kirjatyöntekijä taittamaan lehtiä. 
Sittemminhän sekin työ tuli toimittajil-
le, johon ei olisi pitänyt mennä ollenkaan, 
koska graafinen väki osaa sen homman toi-
mittajia paremmin”, Luokkala päättelee.

Markku Lahikainen muistuttaa, että 
1990- ja 2000-luvulla olivat varsinkin 
sd-viikkolehdet vieneet teknisen yhteis-
työn ja resurssien tehostamisen niin pitkäl-
le, ettei pidemmälle voitu juurikaan mennä.

”Synergiaedut oli käytetty maksimaali-
sesti. Mikä olisi mennyt siitä pidemmälle, 
olisi nakertanut paikallisuutta ja sitä kautta 
omaa tulonhankintaa. Aika alkoi muuttua 
kovalla vauhdilla tällä vuosisadalla. Joten-
kin se lehtien aikajana alkoi vääjäämät-
tä lyhetä. Kun koko printillä alkoi mennä 
huonosti 2010-luvulla, olisi se koskenut 
meitä vähintään yhä lujasti”, Lahikainen 
arvioi.

Antti Vuorenrinne kiinnittää lehtien 
ohella ja sijasta huomionsa koko sd-liik-
keen kehitykseen sd-lehdistön menestymi-
sen mahdollisuuksia arvioidessaan.

”Sd-lehdistö on niin kiinni liikkeessä, 
että liikkeen olisi pitänyt tehdä jossakin 
vaiheessa jotakin toisin. Kun esimerkik-
si työpaikoilta lopetettiin ryhmätoiminta 
eikä pidetty yllä työpaikkaorganisaatiota 
ja kehitetty kansalaisyhteiskuntaa, mentiin 
metsään. Sellaisissa maissa, joissa puolueet 
ovat osa elävää kansalaisyhteiskuntaa, on 
niiden kannatus vahvempaa. Näin on Suo-
messakin monilla pienemmillä paikkakun-
nilla. Mutta isommissa kaupungeissa tämä 
yhteys katosi. Jotakin pientä olisi voitu 

tehdä lehdissäkin, mutta ei hirveän paljon”, 
Vuorenrinne päättelee.

Siitä sd-journalistit ovat kutakuinkin 
yksituumaisia, että yhteiskunnallinen jour-
nalismi on sysätty näinä aikoina sivummal-
le mediassa eikä sille ole kysyntää kuten 
1900-luvulla. Itse asiassa koko poliittinen 
kulttuuri on kokenut lyhyessä ajassa suuren 
muutoksen.

Antero Kekkonen ei näe juurikaan hyvää 
median viime aikojen kehityskulussa. Vallit-
sevan käsityksen mukaan viestintä on moni-
puolistunut. Kekkonen ei jaa käsitystä.

”Näen asian päinvastoin. Viestintä on 
yhdenmukaistunut. Viestinnän moniääni-
syyttä voidaan mitata pääluvulla. Sadat tu-
hannet käyvät totta kai keskustelua netissä. 
Mutta jos moniäänisyydelle annetaan sisältö 
ja kysytään, onko ääniä sisällöllisesti mon-
ta, näen koko ajan kapenemista”, Kekkonen 
muistuttaa.

Moniäänisyyden heikkenemisen myö-
tä on hänestä myös keskustelun laatu 
mataloitunut.

”Poikkeava ajattelu ajautuu marginaaliin 
ja pian pois siitäkin. Keskustelu on kliseiden 
kamppailua. Jäljellä on kovimmin huutavien 
sinfonia, josta ei kuulu edes soraääniä. Enkä 
tarkoita soraäänillä äänen epäpuhtautta tai 
vääriä mielipiteitä, vaan toisia mielipiteitä”, 
Kekkonen kritisoi.

Poliittisen keskustelun muutos heijastuu 
hänestä suoraan poliittiseen journalismiin ja 
päinvastoin.

”Pelkään, että sellainen poliittinen jour-
nalismi, jonka parissa ammatilliset vuoteni 
menivät, jää taa. Erilainen google-journalis-
mi on tullut sen tilalle”, Kekkonen kuvaa.

Muutoksen yhtenä tuottajana on hänestä 
toimittajien ammattikunnassa tapahtunut 
sukupolven vaihtuminen.

”Minun sukupolveni poliittisista toimit-
tajista monilla oli poliittinen tausta. He ym-
märsivät, ettei politiikka ole rikollisuutta. 
Nykyiset politiikan toimittajat syntyivät ja 
kasvoivat aikuisiksi siihen aikaan, jolloin po-
litiikkaa alettiin pitää rikollisena toimintana 
yleisessä keskustelussa. He lähtevät siitä, 
että he tulevat rikollismaailmaan. Sitten he 
suurten toimitusten nurkissa kokoontuvat 
tutkimaan netistä viestintäketjuja, tätä so-
me-maailmaa, ja hakevat sieltä hirvittävim-
mät aiheet ja siitä tehdään juttu. Siinä alkaa 
hämärtyä yhteiskunnallisen päätöksenteon 
perusluonne”, Kekkonen luonnehtii.

Viime kädessä poliittisen journalismin 
luonne syntyykin hänestä sen moraalisista 
lähtökohdista.

 ”Kaikki kytkeytyy siihen, millä moraalilla 
media tekee puheenaiheita, nostaa jonkun 
asian esiin ja alkaa pitää sitä tärkeänä. Tämä 
on peruskysymys”, Kekkonen muistuttaa.

Vaikka poliittisen journalismin tila ei 
vaikuta hyvältä 2010-luvulla, voi demari-
journalistikin muistuttaa, että valtavirran 
ohessa elää aina myös vaihtoehtoista vies-
tintää. Niinpä tarinan suomalaisen dema-
rilehdistön alasajosta voi päättää vaikkapa 
ruotsalaiskirjailija Henning Mankelin Juok-
suhiekkaa-kirjan (2015) mietteesteen:

”Aina on olemassa kahdenlaisia kertojia, 
jotka käyvät ikuista kaksintaistelua.

Toinen puoli lapioi peittoon, kun taas toinen 
kaivaa esiin paljastaakseen.”

Ainakin pääosin ovat työväenlehtien te-
kijät olleet tuota jälkimmäistä joukkoa.



Demarilehdellä oli tusina tarinaa
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Kotkalainen Eteenpäin oli ja sen teki-
jät kokivat olleensa poikkeus sd-lehti-
en joukossa. Paitsi, että lehti nousi vas-
toin ”sääntöä” työväenlehtenä alueensa 
ykköslehdeksi, poikkesi se myös sisältön-
sä monipuolisuuden ja löyhän puoluesi-
donnaisuuden vuoksi muista viimeistään 
1980-luvulla.

Eteenpäin-lehden palveluksessa pitkän 
päivätyön tehnyt ja sen viimeiseksi päätoi-
mittajaksi jäänyt Jukka Vehkasalo kertoo 
lehden suunnan hakemisen olleen tietoi-
nen ja varhain tehty linjavalinta.

 ”Se oli jo joskus 1950- ja 1960-lukujen 
taitteessa, kun Hokki (päätoimittaja Hol-
ger Salokangas) oli kirjoittanut Valde Ne-
valaiselle piirikokouspuheen. Lehtiasiaa 
käsiteltäessä siinä oli tähdennetty sitä, että 
lehden pitää vähentää niin sanotun puo-
luelehden ja vahvistaa uutisvälineen tun-
nusmerkkejä. Sen myös toimituksessa jo-
tenkin aisti, että yritettiin pitää ikkunoita 

avoinna eri suuntiin”, vuonna 1963 lehden 
toimitusharjoittelijaksi tullut Vehkasalo 
tietää.

”Lehden vahvuus oli ennen kaikkea toi-
mituksen tapa tehdä sanomalehteä. Uutis-
lehti oli leimaa-antava piirre, ja piirilehti 
oli siellä sisällä. Sitä tuki vahvasti levikki-
puolella lehtiseteli. Lehtisetelin ansiosta 
ihmiset, myös kommunistit, tajusivat, että 
oli järkevää tilata Eteenpäin. Siitä sai suu-
rimman hyödyn,” Eteenpäin Oy:n toimi-
tusjohtajaksi 1970-luvun puolivälin jälkeen 
tullut, marraskuussa 2014 menehtynyt An-
tero Anttila vahvisti.

Lehden ilmapiiristä on antanut oman 
todistuksensa mm. Antero Kekkonen. Hän 
oli Eteenpäin-lehdessä kesätoimittajana 
1960-luvun lopulla ja seurasi sen vaiheita 
tiiviisti myös sen jälkeen.

”Eteenpäin oli hyvin salliva sanomaleh-
ti. Sananvapaudesta jäi särötön kuva, joka 
muuttui sananvapausideaaliksi, sittemmin 
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-idealismiksi (..) Pieni lehti ja suuri sanan-
vapaus olivat upea kokemus”, Kekkonen 
vakuuttelee muistelmissaan.

Eteenpäin-lehdessä aloitettiin 1970-
luku offset-painamisen opettelulla. Lehden 
levikki (10 500) oli kasvussa. Kasvu yllätti 
jopa lehden tekijät oleellisesti parantuneen 
ulkoasun ansiosta.

”Ammattiyhdistysliikkeen panos leh-
temme levikkityön auttamiseksi oli mer-
kille pantavaa ja tuloksia tuottavaa. Lisäksi 
on muistettava eri kunnallisjärjestöjen leh-
tijaostojen työ näissä samoissa merkeis-
sä”, jaettiin yhtiön toimintakertomuksessa 
tunnustusta.

Kuudesti viikossa ilmestynyt lehti oli 
onnistunut palvelemaan lukijoitaan jatku-
vasti paremmin.

”Lehden sivumäärä on nelinkertaistunut 
1950-luvun alusta”, muistutettiin. Lehdes-
sä oli tuolloin keskimäärin 13,8 sivua.

Päätoimittaja Salokankaan alaisuudes-
sa teki työtä 11 toimittajaa. Aluetoimistot 
lehdellä oli Haminassa, Karhulassa, Inke-
roisissa ja Kuusankoskella. Levikiksi oli 
laskettu 12 000.

Painokoneinvestointi oli Vehkasalon 
mielestä lehden nousun avain.

”Se oli valtava harppaus. Vuonna 1965 
saatu painokone teki tosi suttuista jälkeä 
vielä. Sillä oli saatu muistaakseni 12-sivui-
nen lehti ulos yhdellä lisävärillä”.

Uuden painokoneen hankkimisen jäl-
keen investoitiin myös toimitukseen.

”Henkilöstöä lisättiin. Ensimmäiset eri-
koistoimittajat saatiin 1970-luvulla. Hen-

Eteenpäin-lehden 
vanhat tilat kävivät 

toivottoman pieniksi 
1970-luvulla lehden 

huiman kasvun vuoksi. 
Toimituksessa ei  

riittänyt kaikille edes 
omaa työpöytää ja 

kirjoituskonetta, joten 
ajoittain toimittajat 

joutuivat odottamaan 
vuoroaan jutunteossa. 

Atelier Kotka/ 
Työväen Arkisto
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kilöstöhän oli erittäin pieni koko 1960-lu-
vun”, Vehkasalo kertoo.

Eteenpäin Oy:n yhtiökokoukselle 
(1970) lehden linjaa ja tavoitetta nousta 
alueen ykköslehdeksi Salokangas kuvaili  
– nykytermein – vaativaksi harjoitukseksi:

”Tehdä hyvä kaupaksi käyvä sosialide-
mokraattinen aluelehti ei ole helppo teh-
tävä. Se on kuitenkin mahdollista (…) Kun 
käytännössä olemme voineet todistaa, että 
pystymme tästä huolimatta säilyttämään 
lehdellämme omaleimaisuuden sosialide-
mokraattisessa hengessä, on kilpailua jat-
kettava ja voitettava”, Salokangas muotoili.

Vähemmän ärsyttävä ja enemmän miel-
lyttävä -linjaus ei ollut 1970-luvulla yksi-
selitteinen. Esimerkiksi pro gradu-tutkiel-
massa ”Tapaus Eteenpäin” todettiin sisältöä 
erittelemällä, ettei lehti poikennut lopulta 
kovin paljoa muista sd-lehdistä. Se myös 
erottui selkeästi porvarillisesta kilpailijas-
taan sosialidemokraattiseen suuntaan vuo-
sien 1976–1978 tekstien perusteella.

Ilmoittajat valitsevat työväenlehden

Eteenpäin-lehden hyvä kehitys jatkui pit-
kin 1970-lukua. Lehden levikkikampanjat 
yhdessä ay-liikkeen kanssa tuottivat tulos-
ta. Sitä paransi valtiolta saatu lehdistötuki. 
”Kokonaisuudessaan toimintavuosi oli me-
nestyksellinen”, vuotta 1973 kuvailtiin.

Eteenpäin Oy:llä oli vanha toimitalo 
Kotkankadulla. Sen tilat olivat epäkäy-
tännölliset ja ahtaat nopeasti kasvavalle 
henkilöstölle. Niinpä yhtiö haki (1973) 
Kotkan kaupungilta tonttia toimitalon ra-
kastamiseksi Hovinsaarelle. Ensimmäiset 
piirustukset siitä valmistuivat jo seuraavana 

vuonna. Hanke joutui odottamaan kuiten-
kin parempia aikoja toteutuakseen.

Eteenpäin-lehden lukijat saivat nauttia 
yhä paksummasta lehdestä. Lehti ilmestyi 
keskimäärin 16,8-sivuisena. Sivumäärän 
nostaminen mahdollistui vahvistamalla 
toimitusta. Päätoimituksessa oli jo 15 toi-
mittajaa. Päätoimituksen antia täydensivät 
neljän aluetoimittajan tekstit. Tärkeä kas-
vun avain oli Eteenpäin-lehden nousu seu-
dun merkittävimmäksi ilmoituslehdeksi.

”Olin ne kiivaimmat kasvun vuodet 
(1973–1976) Metalliliitossa. Sinä aika-
na tapahtui paljon. Ilmoituspinta-ala oli 
kasvanut räjähdysmäisesti. Minulle on 
syntynyt sellainen ymmärrys esimerkik-
si Kilgastin Hannun lausuntojen jälkeen, 
että kauppiaat ymmärsivät, että he eivät 
Etelä-Suomen kautta tavoita sen kasvavan 
lehden kuluttajakuntaa”, Vehkasalo kertoo.

Antero Anttilan mukaan juuri Kes-
kon aluejohtaja Kilgastin valinta Eteen-
päin-lehden hyväksi ilmoituslehtenä teki 
mahdolliseksi satsaukset. Se erotti lehden 
muista sd-aluelehdistä.

”E-liike menetti Kotkassa markki-
na-asemansa sen vuoksi, että Kilgast käyt-
ti Eteenpäitä vipuvoimana vallatakseen 
markkinaa. Kun E-liikkeen osuus päivit-
täistavarakaupassa oli vuonna 1969 Kotkan 
seudulla noin 59 prosenttia, oli se vuonna 
1979 vain 8 prosenttia. Kun oli ilmoittelua 
päivittäistavaroista, se veti mukanaan muu-
ta ilmoittelua autoista lähtien. Kun tulin 
taloon, tuli 70 prosenttia lehden tuloista il-
moittelusta ja 30 prosenttia levikistä. Eivät 
monet porvarilehdetkään pystyneet sellai-
seen”, Anttila muisteli.

Uusia tilaajia Eteenpäin sai erityises-
ti maakunnan suurilta työpaikoilta kuten 
paperitehtailta ja metalliyrityksistä, joissa 
lehdellä oli asiamiehiä. Vuonna 1976 ha-
vaittiin kuitenkin muutos. Uusista tilaa-
jista (3 200) kaksi kolmesta (2 000) tuli 
asiamiesverkoston ulkopuolelta, pääosin 
lehden oman puhelinmyynnin kautta. Ti-
laajakannasta lepäsi iso osa kuitenkin asia-
miesten varassa.

”Paperitehtaiden pääluottamusmiehillä 
oli aika isot tilaajanivaskat asiamiehinä”; 
Vehkasalokin muistaa.

Eteenpäin-lehden levikki oli vuonna 
1976 yli 19 500. Se oli onnistunut kaksin-
kertaistamaan levikkinsä vuosikymmenen 

alusta, mikä tiesi ykköslehden asemaa Ete-
lä-Kymenlaaksossa. Lähes 70 lehden asia-
miestä pääsi tuolloinkin palkinnoille myy-
tyään vähintään kymmenen tilausta.

Eteenpäin-lehden kasvu ei ollut vain 
vahvan levikkityön ansiota. Lehti oli pyrki-
nyt vahvistumaan erityisesti uutiskilpailus-
sa. Hyvän uutistarjonnan ohella varsinkin 
urheilu sai lehdessä paljon palstatilaa. Mai-
noslause ”Ensin ehti työväenlehti” viesti 
paremmuutta uutiskilpailussa, ja se piti 
myös käytännössä usein paikkansa.

”Levikin kasvun ja alueellisen ykkös-
lehden aseman valtaamisen edellytyksenä 
on ollut hyvä, sisällöltään kehittyvä mo-
nipuolinen lehti. Monet tapaukset vahvis-

Eteenpäin poikkesi 
1970-luvulla muista 

sd-lehdistä siinä,  
että se painettiin  

”sanomalehtikoossa”  
eli broadsheet- 
formaatissa. Se  

vaihtoi sittemmin 
yleistyneeseen,  

hieman tabloidia  
suurempaan  

euroformaat-
tiin 1980-luvun 

puolivälissä.
Työväen Arkisto
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tavat jälleen sitä käsitystä, että joka kerran 
tilaa Eteenpäin, hän tilaa sen uudelleen-
kin. Varhaisjakelun parantaminen on osal-
taan luonut edellytyksiä uudelle levikille”, 
yhtiön toimintakertomuksessa eriteltiin 
saavutusta.

Eteenpäin Oy oli kookas yritys. Sen 
palveluksessa oli yli 160 henkeä, joista 
puolisen sataa oli lehdenjakajia. Päätoimi-
tuksessa vakansseja oli 22, eli tuplaten se, 
mihin sd-aluelehdissä yleensä jouduttiin 
tyytymään.

Helsingistä Eteenpäin-lehden asioita 
tarkkaillut toimitusjohtaja Erkki Vuori-
nen nostaa yhdeksi yhtiön menestyksen 
tekijäksi toimitusjohtaja Osmo Salovaa-
ran. Tämä joutui jättämään tehtävänsä 
vuonna 1974 terveydellisistä syistä.

”Muistan Osmosta tarinan, kun SDP:n 
puoluekokouksessa oli tehty päätös, et-
tei ole soveliasta osallistua rotareihin ja 
leijoniin. Osmo oli rotariveli ja haistatti 
pitkät peet päätökselle. Hän ilmoitti, että 
enemmän hän ilmoituksia myy rotarien 
kokouksissa kuin työväenyhdistyksessä ja 
sillä selvä”, Vuorinen muisteli (2006).

Antero Anttilan tullessa Eteenpäin 
Oy:n toimitusjohtajaksi nelisen vuotta 
myöhemmin oli tilanne jo kovin toinen. 
Talous oli ajautunut Salovaaran jälkeen 
huonoon tilaan.

”Lehden ja kirjapainon taloutta ei ero-
tettu toisistaan. Paino oli raskaasti tappi-
ollinen. Oli annettu vuosia sellainen kuva, 
että kirjapaino tukee lehteä, vaikka asia oli 
päinvastoin. Hyvin merkittävä osa lehden 
saamasta lehtituesta liukui kaiken maail-
man lappusten painamiseen. Talouslas-

kennassa oli käytössä vain työväen muis-
titieto”, Anttila kuvaili aikaa.

Suurin heikkous oli kustannuslasken-
nan pettäminen.

”Kun aloin katsoa esimerkiksi sitomoa, 
niin 1,2 miljoonan markan liikevaihdolla 
saatiin syntymään 1,7 miljoonaa markkaa 
tappiota. Ay-lehdet olivat hyviä asiak-
kaita. Mutta yleensä painotöiden tappio 
syntyi jo silloin, kun ne otettiin vastaan”, 
Anttila päätteli.

Ensimmäisiä päiviään Eteenpäin Oy:n 
toimitusjohtajana STS-Pankista lehtialal-
le tullut Anttila kuvasi helteisiksi.

”Kun istuin siihen toimitusjohtajan 
työpöydän taakse ja vedin laatikon auki, 
se oli täynnä maksamattomia laskuja, joi-
ta ei oltu viety kirjanpitoon. Lasketutin 
ne (konttoripäällikkö) Jääskeläisen Jarilla. 
Konkurssin raja ylittyi puolitoistakertai-
sesti”, Anttila muisteli.

Työpaikkato iskee seutukuntaan

Tummia pilviä Hovinsaarelle Eteen-
päin-yhtiön uuden toimitalon ylle ke-
rääntyi vuonna 1978. Kymenlaakso ja 
erityisesti Kotkan seutu ajautui raken-
nemuutokseen ensimmäisenä Suomen 
alueista. Se tiesi noin 9 300 työtöntä 
työnhakijaa ja kymmenen prosentin työt-
tömyyttä. Työstä oli pulaa erityisesti teol-
lisuudessa. Välittömästi syntyi myös kun-
tia vuosia raastanut muuttotappio.

Eteenpäin onnistui nostamaan yhä hi-
venen levikkiään vuosikymmenen lopul-
la. Se jäi pysyvästi yli 20 000 kappaleen 
määrään. Parhaan levikin lehti saavutti 
vuonna 1986. Tällöin nettolevikki oli lä-

hes 20 650 tilaajaa. Päivittäiseksi lukija-
määräksi lehdelle laskettiin lähes 58 000 
lukijaa.

Eteenpäin Oy:n 75-vuotisjuhlavuon-
na 1980 todettiin, että lehden henkilös-
tö uskoi työnantajaansa ja pysyi sen lei-
vissä. Peräti 33 henkeä palkittiin yli 15 
vuoden työsuhteesta. Taloustutkimuk-
sen lukijatutkimus osoitti, että Eteen-
päin oli ”vakiinnuttanut kiistattomasti 
ykköslehtiasemansa”.

Karistaakseen kilpailijoitaan ja nous-
takseen vaihtoehdoksi esimerkiksi Hel-
singin Sanomien tilaamiselle Eteenpäin 
siirtyi 7-päiväiseksi syyskuussa 1980. 
Se sai peräänsä odotetusti kilpailijansa 
Etelä-Suomen.

Lehden toimitus tarkisti juhlavuon-
na toiminta-ajatustaan seminaarissaan. 
Toimitus uusi samalla tekstinkäsittely-
järjestelmän VTT:n kehittämishank-
keella. Kirjoituskoneet olivat mennyttä 
aikaa. Tilalle tulivat näyttöpäätteet ja työ 
tietokoneella.

Eteenpäin-lehden pitkäaikainen pää-
toimittaja Holger Salokangas väistyi 
juhlavuonna eläkkeelle. Siirryttiin Jukka 
Vehkasalon aikaan. Toimituksen vahvuus 
oli 27 toimittajaa, kun yhtiön muussa 
tuotannossa hääri noin 40 henkeä.

Ykköslehtiasemaansa vahvistaakseen 
Eteenpäin karisteli yhä selkeämmin puo-
luelehden viittaa hartioiltaan.

”Toimituksessa ei kyselty kenenkään 
puoluejäsenyyksiä eikä oltu niistä edes 
tietoisia. Jotenkin se avarakatseisuus oli 
tarttunut kaikkiin tulokkaisiin. Hyvä tar-
jontahan meille oli, kun uusia etsittiin. 

Ei ollut rekrytointiongelmia”, Vehkasalo 
sanoo.

Lehti tekee pesäeroa puolueeseen

Eteenpäin tavoitteli 1980-luvulla puolue-
poliittista sitoutumattomuutta.

”Se oli pyrkimys. Siitä puhuttiin Ant-
san (Antero Anttila) tultua paljon. Puo-
luesidonnaisuus ymmärrettiin rasitteeksi 
markkinataloudessa. Kun esimerkiksi Kes-
kisuomalainen julistautui puolueisiin sitou-
tumattomaksi, oli meillä vähän sama ajatus. 
Järjestöjenhän olisi pitänyt se hyväksyä, 
kun omistajapohja oli mikä oli”, Vehkasalo 
kertoo.

Irtiottoa demarileiristä haettiin myös 
käytännössä.

”Tein Antsan luvalla tunnusteluja siihen 
suuntaan, että Eteenpäin voisi olla jonkun 
maakuntalehden Helsingin toimituksen 
asiakas eduskunnan ja politiikan uutisis-
sa. TST oli muuttunut kyllä luonteeltaan 
verrattuna esimerkiksi 1960-lukuun, jol-
loin sillä oli vain yksi totuus ja kaikkien 
muiden puolueiden edustajat olivat täysiä 
mulkvitseja. Mutta se ei ollut tarpeeksi ava-
rakatseinen. Esimerkiksi Kalevan puoleen 
käännyimme. Sillä oli aika hyvä Helsingin 
toimitus. En tiedä, olisiko irtaantuminen 
TST:stä onnistunut. Asia tuli kuitenkin 
tyrmätyksi Kalevassa”, Vehkasalo paljastaa.

Kun 1980-luvun Eteenpäin-lehteä on 
kuvattu muutamissa yhteyksissä sanalla 
työväenhenkinen erotukseksi perinteises-
tä työväenlehdestä, hyväksyy Vehkasalo 
luonnehdinnan.

”Se on aika hyvä ilmaus. Sellainen se oli 
länsimaisen journalismin lähtökohdista. 
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Lehti on aina vahtikoira ja kriitikko. Jos 
se elää sos.-dem. paikkakunnalla, sen teh-
tävä on kritikoida myös sosialidemokraat-
teja. Ei voi ummistaa miltään silmiään”, 
Vehkasalo muistuttaa.

Kotkassa piiritoimistoa pitäneessä Ky-
men demaripiirissä oli huomattu sen me-
nestyneen piirilehden aseman ja sisällön 
muutos. Se vaikutti lehden rooliin piirin 
viestinnässä.

”Luonnollisesti oli vain hyvä asia, että 
lehti tavoitti alueellaan suuren lukijakun-
nan ja muitakin kuin omaa väkeä. Samal-
la meidän piti sisäistää se, että lehti palveli 
muitakin kuin puoluelehden tarpeita ja sen 
sisältö oli monenkirjavaa. Luulen, että aika 
hyvin alueen aktiivit demarit tämän ym-

märsivät”, piirin pitkäaikainen toiminnan-
johtaja Ossi Roininen päättelee.

Eteenpäin Oy:n johto hankki tiu-
haan lehdelle uusia tukijalkoja muiden 
sd-lehtitalojen lailla. Konserniin kuului-
vat 1980-luvun puolivälissä kaupunkilehti 
Kotkansilmä, Kotkan Pikapaino, Kokan 
Tietoruutu ja kaupunkilehti Pohjois-Ky-
menlaakso. Konsernin liikevaihto oli nous-
sut yli 30 miljoonaan markkaan.

”Silloin haettiin asemia. Siitä lähtökoh-
dasta ostin Kotkansilmän, kun se oli sitou-
tumaton. Minulla oli sellainenkin ajatus, 
jonka johtokunta sitten hylkäsi, että olisin 
saanut ostettua kaikki pornolehdet. Niiden 
tuotto oli 2 miljoonaa. Minulle sanottiin 
kuitenkin, että imago ei kestä. Sanoin, että 

ostetaan ne vaikka Kotkansilmän nimiin 
tai mitä tahansa, mutta ei mennyt läpi. Sil-
lä olisi saatu saman verran rahaa, mitä tuli 
puoluetuesta”, Anttila mainitsi.

Puoluetuen pysyvyyteen ei hänestä ollut 
luottamista.

”Me ajattelimme, että puoluetuki on ar-
vaamaton sekä Demarin vuoksi että muu-
tenkin”, Anttila tulkitsi.

Eteenpäin-lehden erityistä asemaa 
sd-aluelehtien joukossa ymmärrettiin Ant-
tilan mielestä aika hyvin puoluetoimistos-
sa. Muiden sd-lehtien edustajien asennoi-
tumisessa oli sen sijaan ongelmia.

”Ne tunsivat jonkinlaista alemmuutta. 
En koskaan oikein ymmärtänyt sitä. Ka-
teellisuuttakin siinä oli, ja voimakkaim-
min se näkyi Demarissa. Kuitenkin lukuun 
ottamatta meidän Keskon elementtiä oli 
muilla minusta samat eväät toimia kuin 
meillä”, Anttila päätteli.

Päivälehdet naitetaan yhteen

Eteenpäin ei saanut riittävästi levikkieroa 
aikaan kilpailijaansa ilmoitus- ja tilaaja-
markkinoilla. Kilpailu kiristyi entisestään 
vuonna 1984, kun Kouvolan Sanomia jul-
kaissut Lehtikanta Oy osti Etelä-Suomen 
ja se sai lisää voimavaroja muun muassa 
toimittajien tekstien yhteiskäytöllä. Eteen-
päin oli pakotettu vahvistamaan toimitus-
taan. Se haki myös sisäisellä kierrolla ja 
muilla keinoin lisää iskuvoimaa. Toimitus-
väkeä lehden palkkalistoilla oli 34.

Etelä-Kymenlaakson väkiluku laski 
edelleen työpaikkakadon myötä 1980-lu-
vun puolivälissä. ”Aggressiivisen myyn-
tityön” ansiosta Eteenpäin ylsi kuitenkin 

vuonna 1986 uuteen ennätykseen, kun 
Etelä-Suomen levikki laski. Se jäi jälkeen 
noin 2 500 kappaletta Eteenpäin-lehden 
levikistä.

Ilmoitusmarkkinoilla volyymi kuitenkin 
laski lähes 10 prosenttia. Ilmoituspuolella 
liikuttiin kannattavuusrajoilla, kun kum-
pikin lehti myi pilkkahintaan ilmoituksia 
päihittääkseen toisensa.

”Täältä hävisi 6 000 työpaikkaa. Ihmi-
set eivät tajunneet, kuinka raju se menetys 
oli, ei vain kunnallistaloudelle, vaan ylei-
semminkin. Kaikelta meni pohja pois. Se 
oli myös henkistä lamaantumista”, Anttila 
huomasi.

Eteenpäin vaihtoi formaattiaan euro-
tabloidiksi erottautuakseen kilpailijastaan. 
Sen yleisilmettä ”kotkalaistettiin” ja omien 
toimittajien tuottaman materiaalin osuutta 
sisällöstä nostettiin.

Suomalaisen sanomalehdistön historiaa 
kirjoitettiin Etelä-Kymenlaakson lehti-
markkinoilla kesällä 1988, kun päiväleh-
det Etelä-Suomi ja Eteenpäin päätettiin 
lakkauttaa kuukausien neuvottelujen jäl-
keen. Niiden tilalle synnytettiin sitou-
tumaton Kotkan Sanomat vuoden 1989 
alusta lukien. Toimittajansa uusi lehti sai 
lakkautetuista lehdistä. Toimittajia jäi myös 
työttömiksi.

Osa Eteenpäin-lehden väestä palkattiin 
syksyllä 1988 ilmestymisensä alkaneeseen 
Eteenpäin-viikkolehteen. Sitä alkoi jul-
kaista uusi yhtiö Kymen Viikkolehti Oy. 
Eteenpäin Oy jäi toimimaan kaupunki-
lehden julkaisijana ja monien viestintäyri-
tysten kuten Kouvolan Sanomien mer-
kittävänä osakkaana. Fuusio mahdollistui 

Eteenpäin-lehden pit-
käaikainen päätoimit-
taja Holger Salokangas 
eläköityi syksyllä 1980. 
Lehden toimittajat ja 
oikolukijat asettuivat 
läksiäisjuhlissa keskellä 
istuvan ”Hokin”  
ympärille menneiden 
aikojen ryhmä- 
potrettien tapaan.
Reijo Hämäläisen 
yksityisarkisto
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poliittisesti, kun mukaan saatiin Sanoma 
Oy ja Kymi-yhtiö.

”Niin päättyi vuosikausia jatkunut 
uuvuttava ja molemmille lehdille erit-
täin kalliiksi käynyt kilpailu”, lehtifuu-
siota kommentoitiin Eteenpäin Oy:n 
toimintakertomuksessa.

Antero Anttila kertoi kypsytelleensä aja-
tusta Eteenpäin-päivälehden toiminnan 
päättämisestä raskain mielin.

”Sanoin henkilöstölle järjestetyssä infos-
sa, että ratkaisu on historiallisesti väärin, 
mutta se oli taloudellisesti pakko. Eteen-
päin oli monelle enemmän kuin työpaikka. 
Lehteä tehtiin sydämellä ja haluttiin voit-
taa Etelä-Suomi päivittäin. Sitä oli erit-
täin motivoitunut hyvä joukko tekemässä. 
Mutta jos ei olisi mitään toimintatapojen 
muutosta tehty, kaikki olisivat köyhtyneet. 
Tuotteet olisivat menneet huonommaksi. 
Se lisäsi rohkeutta, että sain Kouvolan Sa-
nomat ratkaisuun mukaan. Sovittiin, että 
lehdet pysyvät itsenäisinä. Sillä me tur-
vasimme yhden lehden Kotkan seudulle”, 
Anttila arvioi.

Hän myönsi, että rakenteelliset ratkaisut 
ovat aina ”helvetin kipeitä”.

”Osa alueen ihmisistä ei tietysti hyväk-
synyt päivälehtien yhdistämistä. Kotkan 
seudun kolmen kunnan pakkoliitoksestakin 
olen saanut vähemmän haukkumisia kuin 
Eteenpäin-lehden lakkauttamisesta.”, Kot-
kan kunnallispolitiikkaan vahvasti aiemmin 
osallistunut Anttila vertasi.

Toimintakertomuksessa Kymenlaakson 
lehtiratkaisut kytkettiin median valtakun-
nalliseen muutokseen. Ne olivat monen 
kiinnostuksen kohteena, mutta alueen yh-

tiöt ehtivät sopimukseen ensin, Eteenpäin 
Oy:ssä muistutettiin.

”Meillä oli se käsitys, että me emme siinä 
kilpailutilanteessa koskaan suoriutuisi sen 
pidemmälle. Levikkiero oli kolmisen tuhat-
ta. Meitä pelottivat muut liikkeet. Oli nur-
kanvaltauksia ja muuta liikettä. Pelkona oli 
Keskisuomalaisen tulo. Siellä oli rahaa paa-
lattuna kuuleman mukaan sen verran, että 
ne olisivat pystyneet ostamaan mitä vain”, 
Vehkasalo kertoo.

Anttilan mukaan Sanoma Oy:n ja Aatos 
Erkon saaminen mukaan Kymenlaakson 
lehtiratkaisuun tarvitsi SDP:n puoluejoh-
don myötävaikutusta.

”Lähdin siitä, että kukaan ei usko mei-
dän sitoutumattomuuteen, mutta jos on 
Erkko mukana, niin sitten uskovat. Harva 
tietää sitä, että kolmantena keskusteluis-
sa oli mukana Ulf Sundqvist. Se oli hyvin 
merkittävää Erkon suhtautumiselle”, Antti-
la mainitsi.

Eteenpäin-lehden lakkauttaminen oli iso 
myllerrys, kun konsernissa oli paljon osia 
ja henkilöstöä. Lukuisia yritysjärjestelyjä 
tehtiinkin ennen vuoden 1988 päättymis-
tä. Työtä vailla olevia ja uuteen ammattiin 
hakeutuvia oli paljon toimittajista painajiin.

”En tullut lakkautusuutisen ensireakti-
oita tietämään, kun olin kaksi viikkoa pois 
paikkakunnalta. Toisille se oli katkera pet-
tymys. Minulla on ystäviä ja tuttavia, jotka 
eivät vieläkään ole unohtaneet. Sitten oli 
niitä, jotka pitivät sitä järkevänä kulmakun-
nan kannalta. Kun uusi levikki kertyi Kot-
kan Sanomille, niin kyllähän siitä näkyi se 
pettymys erityisesti Karhulassa”, Vehkasalo 
muistaa.

Kuudesti viikossa ilmestyneen Hämeen 
Kansa siirrettiin painettavaksi Tampereelle 
1970-luvun alussa. Se ei tuonut talousvai-
keuksien kanssa painiskelleeseen lehtita-
loon kustannussäästöä toivotussa mitassa. 
Asia jouduttiin myöntämään Hämeenlin-
nassa vuoden 1971 lopulla.

Muutokseen oli kytketty yhteisiä sivuja 
Kansan Lehden kanssa. Se ei ollut tilaajil-
le mieleen. Lehden sisältö oli ollut liiaksi 
”keskisuomalaista”, lukijapalaute kertoi.

Lehtiyhtiön talous heikkeni yhä. Niin-
pä yhtiön johto teetti rationalisointitutki-
muksen. Se tähtäsi talouden tervehdyttä-
miseen. Sen pohjalta syntyi esitys Hämeen 
Kansan ilmestymiskertojen supistamisesta 
kuudesta kolmeen vuoden 1972 alusta lu-
kien. Näin tehtiin.

Hämeen Kansaa tehtiin vähin voimin. 
Päätoimittajan alaisuudessa hääri päätoi-
mituksessa viisi toimittajaa. Sivutoimistot 
lehdellä oli Riihimäellä, Valkeakoskella 

ja Forssassa. Vaihtuvuus lehden toimitus-
väessä oli suurta.

Hämeen Kansa petrasi talouttaan vuo-
den 1973 aikana. Se antoi omistajille us-
koa tulevaan sen verran, että yhtiökokous 
velvoitti johtokunnan hankkimaan kirja-
painolle uudet toimitilat. Kun Hämeen-
linnasta ei tarjousta saatu, tartuttiin Ja-
nakkalan kunnan Turengista tarjoamaan 
toimitilaan. Kirjapaino muutti sinne kesäl-
lä 1974.

Kolmipäiväistä Hämeen Kansaa tehtiin 
päätoimittaja Heikki Nurmen johdolla 
kuuden hengen voimin. Sivutoimisto leh-
dellä oli vain Riihimäellä. Sielläkin oli vain 
toimistonhoitaja.

Yhtiön taloudellinen tilanne koheni yhä 
1970-luvun puolivälissä. Samalla suunni-
teltiin Hämeen Kansan sivunvalmistuksen 
siirtämistä Jaarlin Kirjapainoon, joka toimi 
noin 2,5 miljoonan liikevaihdoilla. Henki-
löstöä painossa oli miltei 60.

Ympäri käydään ja yhteen tullaan – 
Hämeen Kansaa synnytettiin useampi kerta
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Viralliseen levikintarkastukseen Hä-
meen Kansa uskaltautui vuonna 1977. 
Lehti meni tuolloin vajaalle 6 100 tilaa-
jalle. Ay-liikkeen lehtiseteleitä tilaamiseen 
käytettiin 4 600.

Tappioista lehtiyhtiö pääsi 1970-luvun 
lopulla. Kirjapainon toimintaa luonneh-
dittiin tyydyttäväksi, ja lehden ilmoitusvo-
lyymi kasvoi muita sd-lehtiä nopeammin. 
Lehden levikkiä ei kuitenkaan saatu noste-
tuksi tavoitteiden mukaan.

Lehti koettelee omistajiaan

Lähelle 6 500 tilaajan määrää Hämeen 
Kansa pääsi 1980-luvun alussa. Tällöin 
lehden päätoimittajaksi pestattiin nuori 
Tuomas Harpf. Yhtiön ja lehden 75-vuo-

tisjuhlavuonna (1981) Hämeen Kansa teki 
sopimuksen Janakkalan kunnan kanssa uu-
den toimitalon rakentamisesta Turenkiin. 
Se valmistui seuraavana vuonna.

”Olin hyvin nuori, 24-vuotias kun me-
nin Hämeen Kansaan elokuussa 1981. 
Myös toimitusjohtaja Heikki Dahlbo 
oli nuori ja kova markkinointimies. Me 
aloimme uudistaa aika voimakkaasti leh-
teä”, Harpf kertoo.

 Hämeen Kansa sai lisää tilaajia. Levik-
ki oli lähes 7 100. Se oli sd-lehdistä ainoa, 
joka lisäsi levikkiään vuoden 1982 tar-
kastuksessa. Niinpä myös yhtiön tulos oli 
kohtuullinen.

1980-luvun alku oli lehtiyhtiölle ja sen 
kirjapainolle suotuista aikaa. Talouden mit-

tarit näyttivät hyviä kasvulukuja. Kirjapai-
no Jaarlin liikevaihto kipusi yli 5 miljoo-
nan markan vuonna 1982, ja paria vuotta 
myöhemmin se hätyytteli jo 10 miljoonan 
markan liikevaihtoa. Se avasi Helsinkiin 
Paasivuorenkadulle palvelu- ja pikapaino-
pisteen. Lehtiyhtiön palkkalistoilla hääri 
16 henkeä, Kirjapainossa teki työtä vajaat 
40 työntekijää.

Tuomas Harpf arvioi lehden koetelleen 
varsinkin alueen demaritoimijoita aika 
lailla.

”Eniten kiinnitimme huomiota mark-
kinointiin ja lehden ulkoasuun, joka oli 
jämähtänyt paikoilleen. Olin TST:ssä toi-
mittajana seurannut sd-lehtiä ja huoman-
nut, että Hämeen Kansa oli hyssyttele-
vimmästä päästä ellei hyssyttelevin. Toin 
sinne radikaalisti toisenlaisen kulttuurin. 
Minulla oli sellainen journalistinen käsitys, 
joka on minulla yhä, etteivät nämä lehdet 
voineet sillä tavoin elää, että ne eivät kirjoi-
ta omista asioista tai väistävät ikäviä asioi-
ta. Yritimme herättää keskustelua”, Harpf 
muistelee.

Hän myöntää törmänneensä uudes-
sa kotikaupungissaan itselleen vieraaseen 
ilmapiiriin.

”Kaupungin henkinen ilmapiiri oli aika 
merkillinen ja sulkeutunut. Hämeenlinna-
han on vanha IKL:n keskus. Se on myös 
monen vapaakirkon keskuspaikka ja armei-
ja oli siellä voimakas vaikuttaja. Jos nämä 
ovat paikkakunnalla keskeisimmät henki-
sen ilmapiirin luojat verrattuna siihen, että 
sellainen on vaikkapa yliopisto, niin vaikut-
taahan se pikkuisen. Kun sitten nuori kult-
tuuritaustasta tuleva henkilö tulee sinne, 

on hän kuin norsu posliinikaupassa”, Harpf 
päättelee.

Hämeen Kansan ”pelastus” oli Harpfin 
mukaan sen muu levikkialue.

”Forssa ja Riihimäki olivat lehden le-
vikkialuetta. Hämeen Sanomilla oli silloin 
28 000 levikki. Forssan Lehti ja Riihimä-
en Sanomat söivät sen levikkiä, mutta ei-
vät meidän levikkiämme, koska ne uskos-
sa olevat demarit tilasivat jonkin verran 
lehteämme näillä paikkakunnilla”, Harpf 
muistuttaa.

Hämeen Kansan toimitus juhli uusia 
toimitilojaan avajaisilla vuonna 1984. Leh-
tiyhtiötä tukemaan hankittu Hämeenlin-
nan paikallislehti ylitti myyntitavoitteensa. 
Perustetuksi saatiin myös Hämeenlinnan 
paikallisradio, joka anoi toimilupaa.

Hämeen Kansan/Hämeen Voiman 
80-vuotisjuhlavuotta vietettiin vuonna 
1986. Lehdelle laadittiin myös strategia, 
josta toteutettiin ulkoasun uudistaminen, 
kaksi erityisesti nuorille suunnattua eri-
koislehteä sekä useampia vapaa-aikaan liit-
tyneitä erikoisliitteitä. ”Levikki on selvässä 
nousussa, panostus on tuottanut tuloksia”, 
pääteltiin Rauno Iivosen seuratessa päätoi-
mittajana Helsinkiin lähtenyttä Harpfia.

Ponnistelut olivat pitäneet lehtiyhtiötä 
mukana kilvassa, mutta ne olivat vieneet 
voimavaroja. Ensimmäisen kerran voitol-
liseen tilinpäätökseen sitten vuoden 1984 
yhtiö pääsi vasta vuonna 1988.

”Tietyllä tavalla onnistuimme ja saim-
me siitä mainetta. Levikkiä nostimme 
toista tuhatta kappaletta. Sitä emme ta-
junneet, että täydentävän lehden levikin 
katto ovat poliittisen liikkeen symppaajat 

Työväenlehtiä tehtiin 
1960-luvun lopulla yhä 
kuten vuosikymmeniä 
aiemmin aikaa vievällä 
koholadonnalla. Hä-
meen Kansan latomon 
tunnelma vuodelta 
1928 huokuu vanhaa 
kirjapainon idylliä.
Työväen Arkisto
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plus sellaiset, jotka syystä tai toisesta seu-
raavat ammatikseen politiikkaa. Jos olisin 
sillä ymmärryksellä varustettu, olisin has-
sannut paljon vähemmän rahaa viimeis-
ten 300 tilaajan saamiseen mitä tuolloin 
teimme”, Harpf sanoo Hämeenlinnan 
opetuksekseen.

Seudullisia lehtiä kokeillaan

Hämeen Kansa kymmenkertaisti osake-
pääomansa 1980-luvun lopulla. Uusil-
la voimavaroilla se alkoi julkaista vuoden 
1989 alusta Lahdessa Päijätseutu-nimistä 
viikkolehteä. Sen tilauskanta oli ensim-
mäisen vuoden lopulla 3 200 tilaajaa. Päi-
jätseudun päätoimittajana aloitti Pentti 
Hämäläinen. SDP hyväksyi lehden äänen-
kannattajakseen saman tien. Lähes kaikki 
SAK:n liitot ottivat sen lehtiedun piiriin.

Rauno Iivosen mielestä kolmipäiväis-
tä lehteä oli journalistisesti vaikea tehdä. 
Lehti kärsi myös rekrytointiongelmista.

”Hämeenlinnassa lehden näkymät olivat 
laskevat. Vaikka Tuomas oli tehnyt siellä 
hyvää työtä, ei kolmipäiväiselle lehdelle 
ollut oikein markkinaa. Se oli aika paljon 
kiinni ihmisistä. Jos ne lähtivät pois, ei 
tahtonut saada tilalle paikan kunnollisesti 
täyttävää”, Iivonen arvioi (2006).

Uuden vuosikymmenen Hämeen Kansa 
aloitti uusissa toimitiloissa Hätilän Kei-
lakadulla. Yhtiön ensimmäinen, 4,5 mil-
joonan markan liikevaihtoon yltänyt vuosi 
siellä oli voitollinen, vaikka sitä kuvattiin 
tulevaisuuteen panostamisen vuodeksi.

Vuoden 1990 merkittävin päätös oli 
lehden rakenteen uudistaminen vuoden 
1991 alusta. Kolme kertaa viikossa ilmes-

tynyt Hämeen Kansa muutettiin kolmeksi 
viikkolehdeksi. Viikkolehti Hämeen Kan-
sa sai rinnalleen Lounais-Hämeen ja Rii-
himäen Seudun. Kokonaisuuteen liitettiin 
Päijätseutu. Toimittaja pestattiin tällä ker-
taa Forssaan ja kirjaltaja Hämeenlinnaan. 
Osana uudistusta toimitus siirtyi ”pape-
rittomaan toimitukseen”, eli lehti koottiin 
sivuiksi sähköisesti.

Iivosen mukaan erikoinen lehtiraken-
nelma syntyi asteittain. Hänen mielessään 
oli välkkynyt jo useamman vuoden hä-
mäläinen viikkolehti. Hämeen Sanomien 
kanssa vielä 1950-luvulla vahvasti kilvoi-
telleen Hämeen Kansan historia oli kui-
tenkin siksi vahva, ettei ollut mahdollista 
muuttaa lehteä kerralla viikkolehdeksi.

”Se täytyi tehdä asteittain. Ryhdyin aja-
maan sitä asiaa, että vaalipiiri saataisiin 
kokonaan paikallisen julkaisutoiminnan 
piiriin eli esitin ajatuksen viikkolehdestä 
Lahteen. Lahtihan oli poliittisella pää-
töksellä Demarin toimialuetta”, Iivonen 
kuvaa.

Kun ajatus oli saanut Demarin siunauk-
sen, syntyi Hämeen Kansan rungon ja 
vaihtosivujen varassa Päijätseutu. Samalta 
pohjalta syntyivät myös muut tytärlehdet. 
Hämeen Kansan nettolevikki oli pudon-
nut uusia ratkaisuja synnytettäessä noin 5 
500 tilaajan tuntumaan. Sekin kertoi tar-
peesta kokeilla jotakin uutta.

Hämeen Kansa saavutti ensimmäisenä 
vuonna viikkolehtenä noin 3 700 levikin. 
Päijätseudulle tilaajia saatiin noin 3 500, 
Riihimäen Seudulle noin 1 000 ja Lou-
nais-Hämeelle noin 900. Rauno Iivonen 
oli kolmen lehden päätoimittaja.

Uudet lehdet eivät yltäneet levikkita-
voitteisiin laman varjossa. Konserni Hä-
me-Mediat painiskeli lehtineen pitkin 
1990-luvun alkua talousvaikeuksissa. Lop-
pukeväästä 1995 tultiin siihen tulokseen, 
että Lounais-Häme lopetettaisiin vuoden 
1996 alussa. Kun yhtiön johto kävi sen jäl-
keen keskusteluja Riihimäen Seudun koh-
talosta sikäläisen järjestöväen kanssa, pää-
tettiin kesällä myös sen lakkauttamisesta 
samasta ajankohdasta alkaen.

 Päätöksiä siivitti tieto siitä, ettei Hel-
singissä ollut ihmeempiä haluja jakaa 
lehdistötukea neljälle hämäläisten alue-

lehdelle. Itse asiassa Iivonen joutui va-
kuuttelemaan keväällä 1996 laajasti myös 
Hämeen Kansan ja Päijätseudun elin-
voimaisuutta ja säästösuunnitelmia, jot-
ta ne onnistuivat säilyttämään lehdistö-
tuen. Niiden kun arvioitiin ajautuneen jo 
selvitystilaan.

”Todellinen ratkaisu oli sitten kahden 
lehden yhdistäminen viikkolehdeksi ni-
meltä Viikko-Häme. Se toteutui, kun olin 
jo siirtymässä yhtiöstä pois. Näin saatiin 
tuote, joka oli mielekäs ja elinkelpoinen 
ja täytti paikkansa sosialidemokraattisessa 
viikkolehtiperheessä”, arvioi Iivonen. Hä-

Työväenlehtien 
sisältöä leimasivat 

erityisesti työpaikka-
jutut. Hämeen Kansan 
toimittaja vieraili mm. 

Iittalan lasitehtaalla 
1980-luvulla. 
Työväen Arkisto
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sen lähtiessä Lahdesta UP:n palvelukseen 
(2006).

Levikkityön ja markkinoinnin arjessa 
Valjuksen yllätti järjestöelämän ero yritys-
maailman toimintaan.

”Kun kävin isojen työväenyhdistysten ja 
ammattiosastojen kokouksissa, oli palaute 
myönteistä, henki innostunutta ja tilauslo-
makkeitakin otettiin tyytyväisinä vastaan. 
Mutta sitten ei tapahtunut mitään. Yritys-
maailmassa olin tottunut siihen, että tarjo-
uksia tehtiin, ja jos sattui voittamaan tar-
jouskilpailun, alkoi välittömästi asioiden 
toteuttaminen pykälä pykälältä. Kun teki 
homman hyvin, sai melkein poikkeuksetta 
toisenkin työn tehdäkseen”, Valjus kuvaa.

Lehden puhelinmyynnin aarrearkuksi 
hän mainitsee vanhat Hämeen Kansan ti-
laajarekisterit, joita perkaamalla noukittiin 
”paluutilaajia”.

”Tilaisuuksissa ilmeni, että saimme eri-
tyisesti entisiä Hämeen Kansan lukijoita 
tilaajiksemme. Ilmeni sekin, ettei Päijät-
seutua ollut pidetty oikeastaan lehtenä, 
mutta Viikko-Hämettä pidettiin. Vaikka 
lehteä ei riemusta kiljuen tilattu, suhtau-
duttiin siihen myönteisemmin mitä odo-
tin”, Valjus kuvaa.

Hämeenlinnalaisetkin saattoivat kokea 
Valjuksen mukaan lehden omaksi lehdek-
seen, vaikka sen päätoimipaikka oli Lah-
dessa. Tätä edesauttoi se, että Hämeen-
linnan aluetoimittaja Heikki Sihto hoiteli 
leiviskänsä kaupungin asioiden raportoija-
na Valjuksen mukaan ”loistavasti”.

”Minulle oli kerrottu, että sitten vasta 
menen sudenpesään, kun menen Heino-
laan tai Janakkalaan. Mutta hehän suhtau-

nen päätoimittajuuteensa oli yhdistetty 
toimitusjohtajan tehtävät vuodenvaihtees-
sa 1988–1989.

Hämeen voimat kootaan yhteen

Ajatusta Hämeen Kansan ja Päijätseu-
dun yhdistämisestä viriteltiin muutama 
vuosi vuosisadan vaihteessa. Hankkeen 
Häme-Median hallitus totesi etenevän 
verkkaisessa myötätuulessa syksyllä 1999. 
Fuusiosuunnitelma lehtiyhtiöiden halli-
tuksissa hyväksyttiin seuraavan vuoden 
keväällä, ja yhtiökokoukset hyväksyivät 
sen elokuussa. Viikko-Häme pääsi aloitta-
maan vuoden 2001 alussa.

Viikko-Hämeen päätoimittaja Juha 
Peltosen siirryttyä UP:n päätoimittajak-
si rekrytoitiin tehtävään pitkään viestin-
täalan yrittäjänä toiminut Ville-Veik-
ko Valjus keväällä 2003. Ennen 17 
vuoden yrittäjäuraansa hän oli toiminut 
mm. vakuutusyhtiö Kansassa, Metsäteolli-
suus-lehdessä ja SYP:n viestinnässä.

 ”Ilmeisesti yrityspuolen kokemukseni 
oli vahvuus valinnassa, kun lehti oli vai-
keuksissa. Ajateltiin, että viestintäalan 
yrittäjä saisi luotua lehteen taloudellista 
pohjaa”, Valjus kertoo.

Ensi töikseen hän teki kattavan kier-
roksen levikkialueen puolue- ja ammatti-
osastoissa tilauskannan vahvistamiseksi.

”Aika suoraan kysyin joka paikassa, 
mitä te sitten teette ja miten toimitte, jos 
teillä ei ole tätä lehteä. Se tehosi aina. Le-
vikkipuolella saimme sitten toimeliaan le-
vikkivastaavan kanssa levikin nousemaan 
aika lailla, reilulla tuhannella”, Valjus ker-
too. Tilaajia lehdellä oli yli 7 100 Valjuk-

tuivat aivan asiallisesti mi-
nuun ja lehteen. Tietysti sitä 
purnattiin, ettei lehti ollut 
noteerannut sitä ja tätä pai-
kallista tapahtumaa ja tilai-
suutta, mutta sitä nyt kuulee 
aina”, Valjus muistelee.

Toinen tärkeä tavoite Val-
jukselle oli isojen ilmoittajien 
saaminen lehdelle.

”Kävin tapaamassa osuus-
liikkeiden johtajia. He suh-
tautuivat hyvin myönteisesti 
lehteen. Joka vuosi sitten 
K-ryhmän aluejohtaja soitti, 
ja kertoi, että myös he ha-
luavat vuosisopimuksen, kun 
osuusliikkeilläkin oli. Tämä 
oli minusta tärkeä asia. Leh-
teen kuuluvat myös isommat 
mainokset yhden palstan 
pikkuilmoitusten lisäksi”, 
Valjus katsoo.

Viikko-Hämeen sisällössä 
painotettiin maakunnallisia 
kehittämiskysymyksiä.

 ”Haimme ajankohtaisuut-
ta. Harmi, ettei ollut mah-
dollisuutta kunnallispoliit-
tiseen uutisointiin, jota olisi 
tarvittu. Tietysti se olisi onnistunut vain 
Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Kuntapo-
litiikka olisi ollut demarilehdelle tärkeä 
kyetä hoitamaan kunnolla. Yritin myös 
viritellä yhteistyökuvioita muiden sd-alue-
lehtien kanssa, mutta aina oli niitä, joille 
se ei missään nimessä käynyt. Esitin esi-
merkiksi yhteistä taittoa ja markkinoin-

tia, mutta eivät ne ottaneet tuulta”, Valjus 
muistaa.

Valjus siirtyi UP:n johtoon vuonna 
2006. Viikko-Hämeen päätoimittaja-
na aloitti Jarkko Nissinen. Tuosta lehden 
kehitys jatkui melko tasaisena ja levikki-
äänkin lehti lisäsi yli 7 500 kappaleeseen 
(2009). Viikko-Hämeen ilmestyminen 
loppui vuoden 2012 alusta lukien.

Sd-aluelehdet hakivat 
yhä vahvemmin kadun-

miehen näkökulmaa 
juttuihinsa 1980-lu-
vulla. Hämeen Kansa 

poimi vuoden 1986 
maaliskuun yhteislakon 
toritilaisuudesta Jukka 

Markkasen perheen 
lehden haastatteluun.

Työväen Arkisto
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Tampereen Työväen Sanomalehti Oy:n 
julkaisema Kansan Lehti oli 17 000 tilaa-
jan levikillään kookkain sd-aluelehdistä 
1970-luvun alkaessa. Huolimatta tyydyt-
tävästä lukijamäärästä ja SDP:n vahvas-
ta kannatuksesta seudulla ei perinteik-
käässä lehdessä nähty kuitenkaan aiheita 
juhlintaan.

Vuonna 1899 perustettua Kansan Leh-
teä jouduttiin painamaan keskimäärin 
10-sivuisena. Uutta tulovirtaa ei ollut nä-
kyvissä ja yhtiön talous oli kuralla. ”Ta-
sapainon saavuttaminen edellyttää mah-
dollisuuksia kustannusten alentamiseen”, 
vuoden 1970 toimintakertomukseen 
kirjattiin.

Yhtiön onnistui päästä Hämeen Kansan 
kanssa yhteistoimintasopimukseen. Hä-
meen Kansaa alettiin painaa Tampereella 
joulukuusta 1970 alkaen. Tavoitteena oli 
myös tuottaa keskimäärin 4 yhteistä sivua 
kahteen työväenlehteen. Toimitukset py-

syivät kuitenkin itsenäisinä. Kokeilu lop-
pui lyhyeen seuraavana vuonna. Onneksi 
valtion lehdistötuki alkoi helpottaa yhtiön 
tilannetta.

Päätoimittaja Viljo Halmeen ja toi-
mituspäällikkö Alpo Tiitisen johdol-
la toiminut Kansan Lehti oli miehitetty 
keskivertoa sd-aluelehteä paremmin. Pää-
toimituksessa oli toimittajia 7. Jyväskyläs-
sä aluetoimittajia oli kaksi ja Ikaalisissa ja 
Virroilla kummassakin yksi. Kaikkiaan toi-
mituksellista henkilöstöä oli 15.

Tampereen Työväen Sanomalehti oli 
kookas lehtitalo. Sen palkkalistoilla teki 
töitä 180 henkeä. Heistä lehdenjakajia oli 
vajaat 40. Kirjapainon ohella yhtiöllä oli 
oma kirjakauppa. Kansan Lehden tukena 
oli myös vahva asiamiesverkosto.

Sanomalehtien tilauskannat ja ilmoit-
telu kasvoivat vain muutamilla prosenteil-
la ensimmäisen öljykriisin aiheuttaman 
taantuman vuoksi. Kireä kilpailu piti toi-
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saalta hintoja kurissa. Taantuma kohdistui 
Kansan Lehden arvion mukaan erityisesti 
kakkoslehtiin ilmoittelun vähenemisenä. 
Kansan Lehden saaman reilun miljoo-
nan markan lehdistötuen ”merkitys yhtiön 
koko taloudelle olikin täysin ratkaiseva”, 
todettiin.

Kansan Lehden taloudellinen ahdinko ja 
sidokset Tampereen kunnallispolitiikkaan 
pistivät mietteliääksi myös Paavo Luok-
kalan. Hän päätti kuitenkin hakea lehden 
päätoimittajan paikkaa vuonna 1974 Viljo 

Halmeen siirtyessä Veikkauksen palveluk-
seen. Luokkalalla oli takanaan yli kymme-
nen vuoden lehtimiesura Aamulehdessä. 
Toisaalta hän ymmärsi, ettei hänelle ollut 
mahdollista edetä enää toimitussihteerita-
solta eteenpäin Tampereen valtalehdessä. 
Hänet kun tiedettiin julkidemariksi.

”Tiesin millaisissa taloudellisissa vai-
keuksissa Kansan Lehti oli. Lehti oli 
muuttunut viisipäiväiseksi. Kun olin ollut 
lisäksi Aamulehdessä uutistoimittajana 
ja olin orientoitunut uutistoimittamisel-
le, piti miettiä omaa rooliaan”, Luokkala 
muistelee.

Yksi häntä askarruttanut asia oli lehden 
sidos kuntapolitiikkaan.

”Halmehan oli kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja ja Tiitinen oli asemakaa-
valautakunnassa. Tiesin, ettei Tampereen 
kunnallispolitiikasta voisi ainakaan kovin 
kriittisesti kirjoitella. Mutta eihän luki-
joitten luottamusta voi voittaa, jos ei välillä 
kerro asioiden tilasta”, Luokkala pohti.

Päätoimittajaksi valittu Luokkala al-
koi katkoa lehden napanuoraa poliittiseen 
päättämiseen. 

”Ilmoitin Kansan Lehden johtokunnalle, 
että en pyri eduskuntaan ja muuallekaan. 
Teen vain lehteä. Siihen aikaan piti SDP:n 
puoluetoimikunnan vahvistaa päätoimitta-
jan nimitykset. Kävinhän minä Paasion ja 
Sorsan jututettavana. Vähän siinä kerroin 
kaiketi, mitä tässä ollaan ja mitä aion tehdä 
ja sitten Paasio kysyi, minkälainen sosia-
listi minä olen. Sanoin, että jos joku Paa-
sion-Sorsan linja on, niin kai minä lähinnä 
jollakin sellaisella olen keskimäärin. Mil-
loin nyt mikäkin raaja osoittaa ulospäin eli 

Kansan Lehden Jyväs-
kylän toimituksessa 

häärineillä toimittajilla 
Martti Peuralla (vas.)  

ja Reino Ruotsalaisella 
oli käytössään  

1970-luvun puolivälissä  
telecopier-laite yhtey-
denpitoon Tampereen 

päätoimituksen kanssa. 
Työväenmuseo Werstas
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aion kyllä ihan itsenäisesti ajatella. Paasio 
totesi siihen, että selvä on. Hän tuntui ar-
vostaneen juuri sellaista vastausta”, Luok-
kala muistaa.

Päätoimittaja-nimitysten vahvistaminen 
SDP:n puoluejohdossa oli Luokkalan kä-
sityksen mukaan puolueriidan seurausta. 
Pian niistä kuitenkin luovuttiin.

”Se aika oli vielä niin lähellä. Vastahan 
Tampereen puoluekokouksessa 1972 put-
sattiin pöytää ja ay-liikkeen eheytyminen-
kin oli vielä viimeisten liittojen osalta kes-
ken.”, Luokkala muistuttaa.

Rahan puute pysyy riesana

Kansan Lehden aiempaa itsenäisempi ja 
kriittisempi kirjoittelu havaittiin, ja se syn-
nytti myös kädenvääntöjä.

”Korostin, että tämä on uutislehti. 
Tampereen kunnallispolitiikkaakin seu-
rattiin uutisnäkökohtien perusteella eikä 
millään muulla. Oli tietysti vähän vai-
kea tilanne, kun aina ei kirjoitettu, ku-
ten sosialidemokraattinen valtuustoryh-
mä halusi. Jouduimme palaveeraamaan 
kunnallistoimittajan, valtuustoryhmän ja 
kunnallistoimikunnan kanssa useamman 
kerran. Lähdin siitä, että niin sanotut puo-
luenäkökohdat saadaan vähemmälläkin 
omalle väelle todistelluiksi. Uutta lukija-
kuntaa oli hankala houkutella muulla ta-
voin”, Luokkala linjasi.

Lehden suhteen puolueeseen Luokkala 
määritteli niin ikään.

”Määrittelin sen linjan niin, että Kan-
san Lehti oli SDP:n äänenkannattaja ja 
tuki puoluetta parhaansa mukaan, mutta 
sen kanta ei ollut sidottu puolueen viralli-

siin kannanottoihin. Ja se otti alueellisesti 
kantaa, mutta ei ollut myöskään puolu-
een alueellisiin kantoihin sidottu. Se oli 
eräänlainen itsenäisyysjulistus”, Luokkala 
luonnehtii.

Tampereen vahvalle kaupunginjohtajal-
le Pekka Paavolalle (sd.) Luokkala joutui 
kertomaan useamman kerran perusteluita 
lehden kirjoituksille. 

”Ei mennyt aikaakaan, kun Paavola kut-
sui minut lounaalle, ei suinkaan virastota-
lon ruokalaan tai kahvioon, vaan Raatihuo-
neen isoon saliin ison kristallikruunun alle. 
Istuimme siinä kahdestaan ja kaupungin-
johtaja kertoi, millainen Kansan Lehden 
oikeastaan pitäisi olla. En alkanut siitä ki-
nata, vaan menettelin edelleen miten par-
haaksi näin”, Luokkala muistelee.

Lounaskutsuja ja höysteenä nuhteita tuli 
sen jälkeen vielä muutama lisää.

”Joka mittauksella saatoin mielestäni 
kasvattaa liekanarua hieman. Paavola oli 
tullut siihen tulokseen, ettei asialle mitään 
voinut. Hän ei vain ollut tottunut siihen, 
että joku pani hanttiin. Ei meillä ollut 
sen jälkeen koskaan ongelmia”, Luokkala 
muistelee.

Kansan Lehden rasitteena oli vanha 
kiinteistö. Sen ajanmukaistamiseen ei ollut 
liiennyt varoja. Viimein 1970-luvun puoli-
välissä yhtiössä oli pakko todeta, että asial-
la oli tehtävä jotakin lähivuosina. Rahat 
remontilta olivat vieneet uudet koneet ja 
laitteet, joilla Kansan Lehdessä siirryttiin 
valoladontaan ja offset-aikaan. Se tiesi mit-
tavaa henkilöstön kouluttamista.

”Painojäljessä on ollut toivomisen varaa. 
Koulutus ja opettelu kantaa hedelmää ja 

lehti paranee päivä päivältä”, kirjattiin vuo-
den 1976 toimintakertomukseen.

Paavo Luokkala muistaa hyvin ajankoh-
dan vaikeudet ja pohdinnat.

”Kun sain osallistua päätoimittajana 
hallituksen kokouksiin, alkoi näyttää siltä, 
että parhain päin ne talousasiat hallituk-
selle kerrottiin. Tase oli kuralla ja vanhan 
itäsaksalaisen Lamac-rotaation painojälki 
oli mitä oli. Offsetiin pääsimme, kun lai-
tettiin vanhaan koneeseen kumitelat alle. 
Mentiin jo 1980-luvulle, kun sanoin, että 
myydään tämä pois ja vuokrataan jostakin 

kerrostalosta puoli kerrosta toimitukselle, 
markkinoinnille ja hallinnolle. Laskin, että 
tarvitsimme vain kaksi graafikkoa, jotka 
taittaisivat lehden. Silloinhan jo nähtiin, 
että tietokoneella lehti tulevaisuudessa tai-
tettaisiin”, Luokkala kertoo.

Yhtiön päättäjät eivät ehdotukselle 
lämmenneet.

”Yksi hallituksen jäsen sanoi, että lehteä 
ei tultaisi koskaan tekemään tietokoneella. 
Minulla oli se ajatus, että olisi voitu tehdä 
lehdestä oma yhtiö. Olisi saatu katkaistua 
lehden ja kirjapainon kytkös. Siinä olisi 

Kansan Lehden hyvä 
levikki Tampereel-
la perustui isoihin 

työpaikkoihin. Näistä 
yksi oli Finlayson, 

jonka Satakunnanka-
dun portista purkautui 

työpäivän päätteeksi 
sadoittain työn- 

tekijöitä kesällä 1976. 
Työväenmuseo Werstas
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vain pitänyt löytää jostakin osakepääoma 
lehtiyhtiölle ja sellaista ei ollut”, Luokkala 
myöntää.

 Inflaatio hellitti hiukan 1970-luvun 
lopulla. Sanomalehtien tilauksista ja il-
moittelusta saadut tulot nousivat yhä vain 
1–2 prosentin tahtia vuosittain. ”Kansan 
Lehden ilmoitustulojen osalta lienee aal-
lonpohja viimein saavutettu”, lehdessä to-
dettiin vuoden 1978 tuloksesta. Ilmoitus-
ten määrä lehdessä oli vähentynyt kahtena 
edellisenä vuonna yhteensä 13 prosenttia.

Yhtiössä myös kiristettiin vyötä. Huono 
työtilanne pakotti lomauttamaan henkilös-
töä viiden viikon ajalla. Lähteneiden työn-
tekijöiden tilalle ei otettu uusia. Edes vält-
tämättömiä peruskorjauksia ei tehty. Lehti 
tuotti tappiota lehdistötuesta huolimatta.

Kansan Lehden tulos pysyi tappiollise-
na vielä vuoden 1979. Toivoa paremmas-
ta antoi se, että palkansaajien reaaliansiot 
nousivat viimein 3,5 prosenttia. Vuosina 
1976–1978 ne eivät nousseet lainkaan. 
Sd-lehtien tilaajakunta ja ilmoittelu nousi-
vat muutamalla prosentilla.

”Yhtiön työllisyystilanne oli hyvä, ajoit-
tain oli jopa ylipainetta”, Tampereella iloit-
tiin vuoden 1979 päätyttyä. Parin vuoden 
päästä saattoi lehtiyhtiö myydä viimein 
Hämeenpuiston kiinteistönsä ja ottaa 
käyttöön uuden toimitalon Kalevan kau-
punginosassa Sarvijaakonkadulla. Myös 
konekantaa uusittiin.

Luokkala myöntää, että yhtiön paino oli 
ajoittain yhtiölle rahan tuoja.

”Tampereen Keskuspaino tuotti yhtiölle 
kohtuullisesti, koska meillä oli aika pal-
jon ay-lehtiä kirjapainossa ja esimerkiksi 

kaupungin töitä. Se oli kohtalaisissa kan-
timissa. Mutta sanomalehden painamiseen 
ei ollut oikein välineitä. Meillähän alettiin 
sitten painaa lehteä muualla, mikä vain 
muutti meidän painoaikataulua aiempaa 
huonommaksi. Mutta ei se sen kummempi 
juttu ollut”.

 Tilaajia Kansan Lehdellä oli 1970-lu-
vun lopulla yli 19 700. Maan suurimman 
sd-aluelehden paikan lehti oli joutunut jo 
luovuttamaan kotkalaisille.

Levikistä häviää puolet

Kansan Lehti koki merkittävän muutoksen 
vuonna 1981. Keski-Suomen demarit pe-
rustivat tuolloin itselleen uuden piirilehden 
Vastimen. Kansan Lehden aluetoimisto 
Jyväskylässä suljettiin. Ilmoitusmyyntiin 
kirjattiin noin 200 000 markan vaje. Leh-
den levikistä katosi huomattava osa heti. 
Muutaman vuoden päästä Kansan Lehden 
levikki oli enää alle 11 000.

Paavo Luokkalan mielestä vetäytyminen 
Keski-Suomesta ja oman viikkolehden pe-
rustaminen Jyväskylään oli järkevää.

”Meillä oli aluetoimitus siellä. Oli kaksi 
toimittajaa ja toimistonhoitaja. Kun käy-
tiin jossakin asiamieskokouksessa Pihti-
putaalla, katselin kartalta, että Pihtipudas 
on kauempana Tampereelta kuin Riika. 
Mietin, miksi näin vähäväkisellä lehdel-
lä on tällainen levikkialue. Miten me sitä 
kykenisimme hoitamaan? Oli siinä se hyvä 
puoli, että meillä oli kunnallisia ilmoituk-
sia lehdessä sieltäkin. Samoin seurakuntien 
ilmoituksilla sitä pystyttiin pitämään yllä. 
Mutta eihän siitä hommasta muuten tullut 
mitään”, Luokkala päätteli.

Vetäytyminen Keski-Suomesta vaati 
uutta linjausta Kansan Lehden toimituk-
sessa. Vuonna 1983 keskityttiin ”vahvasti 
paikallisjournalismiin” ja levikin lisäämi-
seen Tampereella. Lisää tilaa lehdessä sai-
vat myös työelämä ja urheilu. Linjaus kan-
natti, sillä lehden tiedotettiin nostaneen 
levikkiään Tampereella kymmenisen ja 
Pirkanmaalla reilut viisi prosenttia.

Aamulehden ylivoimaa muut Tampe-
reella ilmestyneet lehdet eivät kyenneet 
lehtikilpailussa haastamaan, mutta roolinsa 
ja vahvuutensa niilläkin oli.

”Lähdin siitä, että meillä on joka päivä 
etusivun pääuutinen sellainen, mistä Aa-
mulehti ei tiedä mitään. Kun minulla oli jo 
Aamulehden uutispuolella aika hyvät yh-
teydet monille tahoille, niin sieltä sai usein 
aiheita. Muistini mukaan yhden tein itse. 
Se oli Tampellan alueen suunnittelu. Sain 
siitä tarkat tiedot ennen kuin kaupungin-
valtuustokaan oli tietoinen. Lasse Eskonen 
siitä tiesi. Mietin sitten, miten menettelen, 
jotta hän ei joudu vuotamisesta vaikeuk-
siin. Päätin lopulta tehdä siihen tahallani 
yhden virheen, jotta sitä ei pidettäisi Las-
selta saatuna”, Luokkala mainitsee.

Hän arvelee, että Kansan Lehdellä oli 
3–4 kertaa viikossa sellainen juttu, josta 
Aamulehdessä ei tiedetty.

”Aamulehdelle se oli kiusallista. Joskus 
ne joutuivat heti seuraavana päivänä jatka-
maan siitä, mistä kirjoitimme”, Luokkala 
muistaa.

Iltalehden kokeilu jää lyhyeksi

Sd-aluelehdet hakivat pitkin 1980-lukua 
moninaisia tukijalkoja päätuotteelleen pai-

kallisradioista ilmaisjakelulehtiin. Vuoden 
1983 aikana ryhtyi myös tamperelaisyhtiö 
osakkaaksi Tampereen Tietoverkko Oy:ssä. 
Saman vuoden lopulla syntyi Tampereen 
Seudun Paikallisradio Oy. Henkilöstöä 
lehtiyhtiössä oli enää reilut 90, joista leh-
den toimituksen osuus oli 15 henkeä.

Kiihkeä 1970-luvun poliittinen taistelu 
jäi taka-alalle ja se muutti lehtien sisältöä.

”Tuli toisenlainen aika ja toisenlaisia on-
gelmia. Se oli enimmäkseen nousun aikaa. 
SDP:n asema oli toinen. Sitä valtionhoi-
tajuuttahan käytettiin hiukan haukkuma-
sanana demareita kohtaan, mutta eihän 
valtion hoitamisessa minusta mitään hal-
veksittavaa ole”, Luokkala muistuttaa.

Tampereella oli aseveliakseli vallalla 
kunnallispolitiikassa.

”Kehitys oli vakaata ja ennustettavaa. 
Suuria asioitahan täällä tehtiin pitkin 
1900-luvun jälkipuolta. Yliopisto ja tek-
nillinen yliopisto hankittiin, keskussai-
raala rakennettiin, lentokenttäkin tehtiin 
kaupungin rahoilla ja valtio maksoi. Sitten 
tehtiin TV-kakkosen toimitilat ja Yleis-
radio maksoi kun jaksoi. Tehtiin asioita, 
joilla oli tämän alueen kehitykselle aivan 
radikaali merkitys. Tehtiin kompromisseja 
ja meidän roolimme oli kertoa, että vähän 
paremminkin olisi voinut meidän ja kansa-
laisten kannalta mennä”, Luokkala kertaa.

 Kehityksen ajatuksen istuttaminen 
omaa lehteen olikin sitten hankalampaa.

”Yhtiön hallituksesta ei saatu mitään 
ohjetta, vaikka miten kyselimme, mitä voisi 
kehittää. Minun ajatukseni oli, että piiri-
lehden tunnusmerkit voisi täyttää kerran 
viikossa ilmestyvä työväenlehti. Ajattelin, 
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että perustetaan Tampereelle kaupunkileh-
ti. Sitä ei hyväksytty. Sain kyllä kaupunki-
lehden perustaa, mutta viikkolehti ei käy-
nyt”, Luokkala harmittelee.

Ei kaupunkilehteenkään paljoa satsauk-
sia ollut. ”Kotikaupunkia” julkaistiin kui-
tenkin ja Luokkala kantoi siinä tulosvas-
tuussa omien töidensä ohella.

”Pekka Paavola oli tullut Lehtimiehet 
Oy:n toimitusjohtajaksi. Se julkaisi Tam-
perelaista. Sillä alkoi mennä hiukan huo-
nosti, kun se alkoi polkea ilmoitushintoja. 
Pekka tuli lopulta salkun kanssa meille, 
laittoi sen pöydälle ja ilmoitti, paljonko sii-
nä oli rahaa. Hän halusi ostaa Kotikaupun-
gin. No minä, toimitusjohtaja ja talousjoh-
tajaa menimme hetkeksi pois ja pidimme 
Kotikaupungin hallituksen kokouksen. Sen 
päätös oli, että myydään pois. Se oli Kan-
san Lehden parhaita bisneksiä koko sen 
historian ajalta”, Luokkala kuvaa.

Tampereen demarit järjestelivät viestin-
täyhtiöitään 1980-luvun lopulla. Luokkala 
siirtyi Tampereen Keskuspaino Oy:n vies-
tintäjohtajaksi, ja Vesa Karvinen sai Kan-
san Lehden päätoimittajuuden.

Kansan lehden levikki oli vuosikymme-
nen puolivälissä lievässä laskusuunnassa. 
Sen vuoksi lehteen tehtiin tuoteuudis-
tus ja sen uutisointia lisättiin. Lehden ti-
lausmyynnissä keskityttiin yhä enemmän 
puhelinmyyntiin, jolla levikki kääntyikin 
nousuun. Lehti ilmestyi yhä viitenä päivä-
nä viikossa maanantaista perjantaihin. Le-
vikkiä lehdellä oli yli 8 600 vuosikymme-
nen lopulla. 

Uudet tuulet puhalsivat vahvasti tam-
perelaisten lehtiyhtiössä yhä 1990-luvun 

alussa. Huhtikuussa 1990 syntyi Ilta-Tam-
pere. Se sai jatkokseen seuraavan vuoden 
helmikuussa yhteisyrityksen pääjohtaja 
Urpo Lahtisen kanssa. Synnytettiin Il-
tatähti. Osaksi konsernirakennelmaa tuli 
myös Painomanse Oy, johon keskitettiin 
arkkipainotuotantoa.

Iltapäivälehden synnyttäminen oli varsin 
pitkälti Luokkala ideoinnin tulos.

”Kun mietin Kansan Lehdestä vapau-
duttuani, mitä voisin tehdä, päädyin ehdot-
tamaan, että eikö tehtäisi Kansan Lehdelle 
paikallinen aamupainos. Ei meillä ollut sii-
hen oikein resursseja laittaa, kun oli jo syö-
ty Kotikaupungin myynnistä saadut rahat. 
Siinä olisi Kansan Lehden perussisältö, ja 
me sitten vaihdoimme siihen joitakin uusia 
juttuja”, Luokkala kertoo

Yritys ei lyönyt leiville.
 ”Olin laskenut, että se oli saatavissa 

kannattavaksi, kun sitä tehtäisiin maltil-
lisella volyymilla. Niinpä ehdotin uudelle 
toimitusjohtajalle, että kun Urpo Lahtinen 
oli silloin joutilas mies, niin jospa kävisin 
kysymässä häntä osakkaaksi iltapäiväleh-
teen. No, menin Urpon luokse ja hän huu-
dahti heti, että mielenkiintoista. Niin siinä 
istuttiin ja Urpo tuli osakkaaksi”, Luokkala 
kuvaa.

Iltatähdellä oli puolisenkymmentä toi-
mittajaa palkkalistoillaan. Se lisäsi omaa 
sisältöään ja siirsi Kansan Lehden aineis-
toa taka-alalle. Lehti oli kuitenkin syn-
tynyt huonojen tähtien alla, ja koki pian 
loppunsa.

”Ei mennyt kuin hetki, kun Urpo maka-
si henkitoreissaan keskussairaalassa. Emme 
oikein voineet mennä kuittaamaan hänen 

nimissään miljoonaa sinne ja toista tän-
ne. Vuoden 1990 lopussa pyysin Paavolaa 
näyttämään tuloslaskelmaa ja totesin, että 
pannaan konkurssiin. Se saatiin sovittua, 
että toimittajat saivat saamisensa”, Luok-
kala kuittaa yhden lehden lyhyen tarinan.

Myös Kansan Lehden loppu tuli no-
peasti, kun tamperelaisten kirjapaino ajau-
tui taloudelliseen ahdinkoon. Maineikas 
lehti lakkautettiin vuonna 1991. Sen jät-
tämää aukkoa Tampereella yritti paikata 
osaltaan pää-äänenkannattaja Pirkanmaan 
Demari-nimen alla julkaistuilla vaihto-
sivuillaan. Niistä luovuttiin vuonna 2001 
Uutispäivä Demarin syntyessä. Sittemmin 
henkiin on herätelty netissä talkoovoimin 
”Kansa lehti”- sivusto.

Kansan Lehden viimeiseksi päätoimitta-
jaksi jäänyt Vesa Karvinen muistelee arkea 
Kansan lehdessä paljon hektisemmäksi, 
mitä se oli ollut vaasalaisten Pohjanmaan 
Kansassa.

”Kansan Lehti oli hyvin perinteikäs 
lehti. Vietimme lehden 90-vuotisjuhlia 
ollessani siellä. Sielläkin mietittiin pitäisi-
kö Kansan Lehti muuttaa viikkolehdeksi, 
mutta sitä ei koskaan ennätetty tehdä. Se 
oli sääli, koska lehdellä oli jonkinlainen 
asema siellä. Hyvä lehden nimikin meni 
siinä. Se tietysti harmitti kuten myös se, 
että sieltä jäi miltei sata ihmistä työttö-
mäksi. Se oli iso juttu, kun ihmisillä oli 
asuntolainoja ja muuta rasitetta kannetta-
vanaan”, Karvinen harmittelee.

Erikoinen, mutta lyhyt 
luku sd-aluelehtien 
historiaan kirjattiin 

Tampereella keväällä 
1990, kun pitkälti 

Kansan Lehden  
aineiston varassa  

alettiin julkaista tampe-
relaista iltapäivälehteä.

Työväenmuseo Werstas
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Pohjanmaan Kansaa Vaasassa julkaisseessa 
Oy Kirjapaino Ab:ssa juhlittiin 1970-lu-
vun vaihteessa kahta merkkipäivää. Yhtiön 
65-vuotisjuhlan ohella juhlan kohteena oli 
itse lehti keväällä 1971. Se oli ilmestynyt 40 
vuotta. Sen toiminnassa oli ollut alkuvuosi-
kymmeninä pitkä katkos.

Pohjanmaan Kansan uusi tuleminen 
1930-luvun alussa ei olisi voinut ajoittua pal-
joa huonommin. Lama tiesi työväelle työttö-
myyttä ja pulaa. Myös lapualaiskausi on kii-
vaimmillaan. Niinpä demaripaino yritettiin 
polttaa pariin kertaan ja lehden tekoa hanka-
loitettiin monin tavoin.

Pohjanmaa pysyi demarilehden tekemisel-
le haastavana alueena sen poliittisen ilmapii-
rin ja historian vuoksi. Ehkäpä siitä johtuen 
Pohjanmaan Kansaa pidettiin sd-aluelehdis-
tä eniten puolue- ja piirilehtenä. Se tukeutui 
vahvasti omaan puolueväkeen. 

Lehden juhlavuotta 1971 kuvailtiin vaa-
salaispainossa voimakkaaksi t-lehdistön 

markkinoinnin vuodeksi. SDP:n ja SAK:n 
johtajat antoivat vahvaa tukeaan työväen-
lehdistölle. ”Tietenkin vain mainonnan ja 
myötätunnon muodossa”, kuvailtiin. Tällä 
arveltiin olleen vaikutusta palkansaajien 
asenteisiin. Niissä kun oli kirjapainon vas-
tuullisten mielestä toivomisen varaa.

”Perimmäinen viileys ja piittaamatto-
muus jatkui, mutta silti on uskottava työvä-
enlehdenkin mahdollisuuksiin. Kampanjaa 
on jatkettava ja omatoimisesti voitettava 
yhä uusia lukijoita uudelle vuosikymme-
nelle siirryttäessä”, toimintakertomukseen 
kirjattiin. Tilaajia lehdellä oli noin 6 000.

Vuotta myöhemmin yhtiössä tehtiin 
maan taloudellisesta ja poliittisesta tilan-
teesta havainto, jollainen ei ollut vieras 
muillekaan työväenlehdille. Maan ja kan-
salaisten taloudellisten huolten synnyttämä 
tyytymättömyys maan hallitusta kohtaan 
ulotettiin myös sinne, missä ei vastuuta ti-
lanteesta voitu ottaa.

Vaasalaisilta loppui puhti – 
Pohjanmaan Kansa taisteli vaikeissa oloissa

”Yritykset syyttävät huonosta taloudelli-
sesta kehityksestä ja omista vaikeuksistaan 
muka liian työväenhenkistä politiikkaa ja 
sen tukijoita maassa. Tämä on säteillyt leh-
teen”, arvioitiin.

Neljästi viikossa ilmestynyttä lehteä teh-
tiin vähäisin voimin. Päätoimituksessa oli 
kolme toimittajaa ja yksi osa-aikainen har-
joittelija. Näiden lisäksi Pohjanmaan Kan-
salla oli sivutoimistot ja niissä toimittajat 
Seinäjoella ja Kokkolassa, ja puolivakinai-
set kirjeenvaihtajat Lapualla, Kauhavalla 
ja Ähtärissä. Yhteensä Oy Kirjapaino Ab 
työllisti puolisen sataa henkeä.

Seinäjoen aluetoimittajana vuonna 1974 
aloittanut ja lehdessä pitkän päivätyön 
tehnyt Toive Tynjälä kuvaa demarilehden 
aluetoimittajan työtä varsin itsenäiseksi.

”Ideoita oli löydettävä, kun viikoittain 
toimitettiin mm. kuntasivuja normaalin 
toimitustyön ohessa. Vuosikymmenten ai-
kana työ muuttui uutisluonteisemmaksi. 
Aamulla ei arvannut päivän monimuotoi-
suutta”, hän kuvaa.

Vaasalaiskirjapainolla oli pari ongelmaa. 
Sen tuotannosta kolme neljäsosaa oli oman 
lehden tekemistä. Muita asiakkaita oli vä-
hän. Painokoneet seisoivat pitkin päivää 
käyttämättöminä. Vanhat toimitilat olivat 
puolestaan epätarkoituksenmukaiset ja ah-
taat, ”suoranainen tappion aiheuttaja”. Yh-
tiön 1970-luvun alun vuosikertomuksissa 
toistettiin vuodesta toiseen, että yhtiön oli 
pakko ratkaista toimitilakysymys pikaisesti.

Valtion lehdistötuki ja ay-liikkeen leh-
tietu paransivat Pohjanmaan Kansan 
asemaa 1970-luvun puolivälissä selvästi. 
Yhtiön johto rohkeni palkata lehden uu-

deksi päätoimittajaksi toimituspäällikkö 
Alpo Tiitisen Tampereelta. Päätoimituk-
sessa oli tämän jälkeen viisi toimittajaa, 
joita vahvistivat yhä kaksi aluetoimittajaa 
maakunnassa.

Lehden levikki nousi yli 10 000 kappa-
leen ensi kertaa sen historiassa vuosikym-
menen puolivälissä. Lehtiseteleitä lehden 
tilaamiseen käytettiin noin 6 300 (1976). 

”Lehtisetelimäärämme oli kolmanneksi 
suurin sd-lehtien joukossa”, Vaasassa iloit-
tiin. Lehden arvioitiin olevan hyvin pidetty 
lehti työpaikoilla.

Uuden, noin 6 000 kuution toimita-
lon rakentamiseen päästiin käsiksi vuonna 
1978. Asiasta oli keskusteltu kymmenisen 
vuotta. Osin töiden vuoksi kirjapainon 
kannattavuus laski heikoksi, kun ulkopuoli-
sia asiakaslehtiä ei painettu toviin lainkaan.

Ensimmäistä kokonaista vuotta uudes-
sa kirjapainossa elettiin vuonna 1980. Sitä 
haittasi syksyn pitkä lehtimieslakko. Yhti-
ön 4,35 miljoonan markan liikevaihdolla 
onnistuttiin tekemään 346 000 markkaa 
alijäämäinen tulos. Sitä paikkasi mukavas-
ti 0,8 miljoonan markan lehdistötuki, jolla 
voitiin tehdä tilinpäätöksen poistot.

Asiamiehet urakoivat tilauksia

Uuden vuosikymmenen alku oli Pohjan-
maan Kansalle suotuista aikaa. Lehden 
ja kirjapainon taloudellinen tulos parani 
vuonna 1980. Levikki nousi ennätykseen-
sä vuoden 1979 lopulla (noin 11 450), ja 
lehteä saatiin kehitetyksi eteenpäin jour-
nalistisesti. Ay-liikkeen seteleitä tilauksiin 
käytettiin 11 300. Myös ammattiosastot 
lisäsivät tukeaan lehdelle. Asiamiehiä leh-
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dellä oli peräti 240. Heidän osuutensa tila-
usten myynnistä oli 85 prosenttia.

Pohjanmaan Kansan päätoimittajaksi 
vuonna 1979 Helsingistä tullut Vesa Kar-
vinen piti Vaasan poliittisesti kirjavaa leh-
distöä seudun rikkautena.

 ”Mitään isompia kärhämiä ei ollut. 
Mutta aika kriittisiä me olimme varsinkin 

Ilkan kirjoitteluun, Vaasa-lehden ei niin-
kään”, Karvinen muistaa.

Hän kertoo viihtyneensä pohjalaisessa 
poliittisessa kulttuurissa.

”Jos ihmisillä oli jotakin hampaanko-
lossa, he sanoivat sen suoraan. Se kuului 
pohjalaiseen mentaliteettiin. Minusta oli 
hirveän kivaa. Kerran syntyi kärhämä, kun 

toimittajamme oli käyttänyt kirjoitukses-
saan hurri-sanaa. Siitä ruotsinkieliset de-
marit, jotka olivat hirveän sympaattisia 
muuten, laittoivat oikein lähetystön toi-
mitukseen paheksumaan asiaa. Se on ainut 
mieleen jäänyt eripura sieltä”, Karvinen 
muistelee.

Toive Tynjälä arvioi puolestaan, että 
lehti sai lisää hyväksyntää ja uskottavuutta 
juuri 1980-luvun alkupuolella.

”Demaripresidentin tultua valtaan myös 
demarilehden kunnioitus nousi. Esimer-
kiksi yrittäjät lisäsivät ilmoituksiaan leh-
dessä ja halusivat tulla haastatelluiksi. 
Kuntien johtajat ymmärsivät hyvin lehden 
merkityksen ja antoivat auliisti haastatte-
luja. Lehden imago kasvoi porvarillisella 
Pohjanmaalla”, Tynjälä päättelee.

Uudet yhteydet näkyivät myös lehden 
sisällössä.

”Omia ”työnantajia” oli runsaasti, mut-
ta he olisivat voineet antaa enemmän jut-
tuvinkkejä. Monesti vinkit tulivat toisilta 
tahoilta. Usein löysimme itsekin sellaisia 
uutisia, joita lainattiin mm. Ilkassa, Vaa-
sa-lehdessä, Keski-Pohjanmaassa ja radio-
kanavilla. Pohjanmaan Kansalla oli oma 
tehtävänsä Pohjanmaalla. Kun lehdessä oli 
kiinnostava juttu vaikkapa jostakin nimek-
käästä porvarihenkilöstä, irtonumeroita 
haluttiin jopa ostaa toimistolta. R-kioskista 
niitä ei saanut”, Tynjälä mainitsee.

Lehden sisällössä korostuivat Karvisen 
mukaan työpaikkojen asiat. Toimittajia 
patisteltiin tekemään eläviä, ihmisläheisiä 
reportaaseja.

”Painotimme omia uutisia kuten lehdis-
sä yleensäkin. Pyrimme omaleimaisuuteen. 

TST:n juttu pääsi harvemmin etusivulle. 
Yritimme vetää lehden avartamisessa aika 
rohkeata linjaa. Kokeilimme ”kuumaa lin-
jaa” ja halusimme aktivoida myös keskus-
telua. Kokkolan toimittajat keskittyivät 
pelkästään reportaaseihin, koska he olivat 
hyviä kirjoittajia. Tehtiin mm. sellaista sar-
jaa kuin ihminen ja työpaikka. Myös ulko-
asuun alettiin kiinnittää enemmän huo-
miota”, Karvinen muistelee.

Yhteys demaripiiriin oli kuitenkin eri-
tyinen ja siitä huolehti päätoimittaja.

”Kävin puhumassa piirikokouksissa ja 
piirihallituksenkin kokouksessa taisin käy-
dä. Hyvin aktiivinen kanssakäyminen oli 
piirisihteerin kanssa. Meillä oli yhteinen 
kolumnipalstakin, nimimerkki ”Torpan 
poika”. Sen kirjoittajia ei tosin kerrot-
tu kenellekään. Siinä otettiin tuntumaa 
maakunnalliseen politiikkaan”, Karvinen 
muistaa.

1980-luvun alkupuoli oli Pohjanmaan 
Kansalle myönteistä aikaa.

”Vallitsi aika toiveikas ilmapiiri. Vaasan 
toimituksessakin meillä oli kymmenkunta 
henkeä. Kirjapaino-osastolla oli 25 henkeä. 
Paljon oli talossa pidempään olleilta. Joku 
palkattiinkin minun aikanani. Se oli kiva ja 
virkeä työyhteisö, jolla sai kyllä lehden teh-
dyksi”, Karvinen vakuuttaa.

Huolimatta hyvästä draivista ei toimi-
tuksessa haaveiltu kakkoslehden aseman 
muuttamisesta.

”Kaikki siellä tilasivat Ilkkaa tai Vaa-
saa. Ei ollut todellista mahdollisuutta enää 
haastaa niitä. Mutta omana erikoistuottee-
na ja palkansaajalehtenä raivasimme hyvin 
oman tilamme”, Karvinen uskoo.

Pohjanmaan Kansan 
toimitus teki töitä 
1980-luvulle asti  
vanhoissa Oy  
Kirjapaino Ab:n  
kirjapainon tiloissa. 
Kuva on vuodelta 1953.
Työväen Arkisto
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Karvinen siirtyi Demariin vuonna 1984. 
Hänen tilalleen tuli Iisakki Manninen. Sa-
mana vuonna toimituksessa koettiin useita 
muita toimittajavaihdoksia. Lehden levikki 
oli hienoisessa laskussa, mutta pysyi yli 10 
000 kappaleen tasolla.

Vaasalaisten kirjapaino oli vähäisten 
asiakkaidensa vuoksi yhtiön kiviriippa. 
Jotakin saatiin tehtyä sielläkin tilanteen 
parantamiseksi.

”Oy Kirjapaino AB hankki muovikal-
vopainannan. Jostakin Etelä-Suomesta sitä 
oppia käytiin hakemassa. Se oli meidän 
kirjapainokentässä kaiketi ainoa, jolla oli 
tällaista tarjota”, Karvinen mainitsee.

Yhtiö lähti myös mukaan paikallisra-
diotoimintaan 1980-luvun puolivälissä. 
Samoihin aikoihin se alkoi julkaista Uusi 
Vaasalainen-kaupunkilehteä. Pohjanmaan 
Kansan juhliessa 55 vuoden ikää (1986) to-

dettiin kirjapainon saaneen uusia asiakkai-
ta. Lehden tilaajakunta ja lehtiseteleiden 
käyttö oli kuitenkin kääntynyt laskuun. 

Kirjapainon tulos osoittautui vuonna 
1988 huonoksi, Pohjanmaan Kansan tyy-
dyttäväksi. Lehden levikki oli lähtenyt 
voimakkaaseen laskuun. Levikistä hävisi 
1980-luvun jälkipuolella viidesosa. 

Kirjapainon talous pysyi huonona. Tap-
piota tuottivat sekä kirjapaino että lehtiyh-
tiö yhteensä puolisen miljoonaa markkaa 
1980-luvun lopulla. Lehden levikki oli 
pudonnut kymmenessä vuodessa yli 3 000 
tilauksella.

Välttyäkseen pahemmalta yhtiön joh-
to hyväksyi kesäkuussa 1990 sopimuk-
sen Demari-lehteä julkaisevan Kustannus 
Oy Kansanvallan kanssa fuusiosta. Syntyi 
Pohjanmaan Demari, osana Demaria tehty 
julkaisu. Lehden taival itsenäisenä lehtenä 
oli ohi. Pohjanmaan Kansan henkilöstöä 
siirtyi sopimuksen mukaan Demarin pal-
velukseen. Lehteä ryhdyttiin painamaan 
aluksi Vaasassa.

Vaasalaisten ratkaisu ei tullut Kansan 
Lehden päätoimittajana tuolloin olleelle 
Karviselle yllätyksenä.

”Siinä olisi pitänyt miettiä monen muun 
lailla sitä, oliko mahdollista jatkaa kerran 
viikossa ilmestyvänä viikkolehtenä”, Kar-
vinen päättelee.

Tynjälän mukaan toinenkin pohjalainen 
ratkaisu oli käynyt Pohjanmaan Kansan 
väen mielessä.

”Joskus keskusteltiin ajatuksesta, että 
SKDL:n Kansan Ääni ja Pohjanmaan 
Kansa yhdistyisivät, mutta se oli lähinnä 
kahvipöytäkeskustelua”, hän muistaa.

SVR-ryhmän nimissä Pohjanmaan 
Kansan ja Turun Päivälehden ”siivouk-
seen” osallistunut Reijo Nuikki katsoi, 
että vaasalaiset menettivät pääosan tulois-
taan myytyään lehtensä Demarille. Kirja-
painon tekniikkakin oli vanhentunutta.

”Molemmat kaatuivat vääriin pää-
töksiin ja hoitoon. Lehtien irrottami-
nen ajoissa kirjapaino- ynnä muusta 
toiminnasta olisi mielestäni pelastanut 
niin Kansan Lehden, Turun Päivälehden 
kuin myös Pohjanmaan Kansan”, Nuikki 
arvioi.

Pohjanmaan Kansan oman taipaleen 
päättyminen vähensi toimittajavoimia 
Pohjanmaalla.

”Kokkolaan ja Seinäjoelle jäi kahden 
sijasta yksi toimittaja. Vaasastakin väheni 
pari, mutta sinne jäisi vielä useita. Poh-
janmaan sivuja oli muutamia päivittäin. 
Arki muuttui niin, että juttujen deadline 
siirtyi myöhempään. Ja valtakunnallisuus 
sai lisätilaa”, Tynjälä kuvaa.

Pohjanmaan omat sivut poistuivat De-
marista vuonna 2001, kun lehti muuttui 
Uutispäivä Demariksi, ja sen alueellis-
ten vaihtosivujen julkaiseminen lopetet-
tiin. Tämä muutti toimittajien työnkuvaa 
merkittävästi.

”Pohjanmaalla alettiin tehdä Demaria 
ja valtakunnallisia juttuja. Siitä saatiin 
kielteistä palautetta. On niin vähän jut-
tuja Pohjanmaalta, oli tuttu lausahdus. Jo 
sitä ennen yritimme omien sivujen lisäk-
si saada Pohjanmaalta lehden muillekin 
sivuille juttuja, joissa oli valtakunnallista 
särmää ”, vuonna 2003 Demarista irtisa-
nottu Tynjälä lisää.

Lapualaiset saivat 
aikaan pahaa jälkeä 
pommillaan Oy Kir-
japaino Ab:n painossa 
toukokuun 5. päivän 
vastaisena yönä 1931. 
Pohjanmaan Kansan 
alkutaival oli  
hankalaa poliittisesti  
levottomana aikana. 
Nyblin, Vaasa/ 
Työväen Arkisto



164   Maakunnan henki antoi elinvoimaa – Pohjois-Karjala puski vaikeuksien kautta voittoon
165

Sortavalan Rajavahti-lehdestä vuonna 
1906 alkunsa saaneen joensuulaisen Poh-
jois-Karjala -lehden tulevaisuus näyttäy-
tyi 1960-luvun jälkipuoliskolla kaikkea 
muuta kuin valoisalta. Sodan jälkeisten 
vuosien 5 000–6 000 kappaleen levikki 
oli hiipunut hiljalleen, mutta vääjäämät-
tä 1950-luvun lopulta alkaen. Lehden 
hallinnollekin kerrotun 8 000 kappaleen 
painoksen (1967) sijasta painokone suolsi 
ulos yön tunneilla vain reilut pari tuhatta 
lehteä numeroa kohden.

Lähes 20 vuotta vanha Kansan Voiman 
kirjapaino oli menettänyt kilpailukykynsä 
ja käynyt vanhaksi. Lehtiyhtiö ja sen lehti 
eivät vastanneet ajan ja kansalaisten tar-
peisiin. Edes lehden nimen vaihtaminen 
Kansan Voimasta neutraalimpaan Poh-
jois-Karjalaan (1964) ei ollut tuonut leh-
delle uutta tilaajakuntaa. 

Kansan Voiman johtokunta haki rat-
kaisua yhtiön ja lehden ongelmiin lehden 

ilmestymistiheyden nostamisesta. Kol-
mipäiväisenä vuosikymmenet ilmesty-
nyt lehti muutettiin vuoden 1969 alusta 
lukien viisipäiväiseksi. Ponnistusta tu-
kemaan palkattiin toimitukseen kaksi 
uutta toimittajaa. Samoin avustajien ja 
sivutoimisten palkollisten määrää li-
sättiin. Tavoitteeksi johtokunta asetti 
levikin nostamisen noin 2 500 kappa-
leella ja ilmoitustulojen kasvattamisen 
viidenneksellä.

Pohjois-Karjala palasi kolmesti viikos-
sa ilmestyväksi lehdeksi jo seuraavana 
vuoden alkupuolella. Tavoitteissa ei ollut 
onnistuttu. Vuosi 1969 toi yhtiölle reilusti 
tappiota. Lehdessä tehdyn arvion mukaan 
onnistuminen levikki- ja tuottotavoit-
teissa olisi edellyttänyt kuusipäiväisyyttä, 
jotta lehti olisi voinut haastaa Karjalai-
nen-lehteä kilpailussa.

Pohjois-Karjalan johtokunnan olisi 
kannattanut siirtää yritystään muutamal-

Maakunnan henki antoi elinvoimaa – 
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la vuodella. Uudet edellytykset niin sille 
kuin muillekin työväenlehdille tarjou-
tuivat, kun vasemmiston lehdet pääsivät 
nauttimaan niin valtion lehdistötues-
ta kuin ay-liikkeen lehtiseteleistä. Poh-
jois-Karjalakin onnistui kolminkertais-
tamaan levikkinsä muutamassa vuodessa 
uusien tukijalkojen kannattelemana. Sor-
tavalan kauden jälkeen parhaat levikkilu-
vut lehti saavutti 1970-luvun puolivälissä.

Pohjois-Karjalan levikki nousi 1970-lu-
vun lopulla parhaimmillaan 12 500 kap-
paleeseen. Joensuun ohella lehteä tilattiin 
runsaasti Lieksaan, Kiteelle, Enoon ja 
Outokumpuun. Tuhatkunta lehteä levisi 
maakunnan ulkopuolelle.

Parantuneet talous- ja levikkiluvut an-
toivat Kansan Voimalle mahdollisuuden 
hankkia uudet toimitilat ja painotekniikan 
1970-luvun alkupuolella. Pamilonkadulle 
yhtiö ja toimitus muuttivat vuonna 1974. 
Se mahdollisti yhtiön kasvun. Henkilös-
töä sillä oli 1980-luvun alussa puolisen sa-
taa. Yli puolet siitä oli painon väkeä. Toi-
mituksellista henkilöstöä oli kahdeksan.

Pohjois-Karjalan journalismi eli ajan 
mukana. Vuonna 1967 lehden päätoi-
mittajaksi nimitetty Sakari Tahvanainen 
ohjasi lehden linjaa 1970-luvun alku-
puolella selvästi vasemmalle. Seuraavalla 
vuosikymmenellä lehti ankkuroitui puo-
lestaan entistä selvemmin omaan maa-
kuntaansa alueen asioita ruotivana ja sen 
etua puolustavana aluelehtenä. Uutisleh-
deksi sillä ei ollut enää pyrkimystä.

Toimitus riitelee hallinnon kanssa

Lieksan aluetoimittajan paikalta Poh-

jois-Karjalan historian ensimmäiseksi 
toimituspäälliköksi vuonna 1982 nostettu 
Pekka Kivioja muistaa Joensuun päätoi-
mituksen pieneksi työyhteisöksi. 

”Lehti oli kolmipäiväinen. Meitä oli 
päätoimittaja Sakari, joka ei paljoa toi-
mitustyöhön osallistunut, kun hänellä 
oli muita poliittisia ja yhteiskunnallisia 
tehtäviä. Sitten olin minä ja kolme toi-
mittajaa. Vähän se oli. Sekään toimitus ei 
ollut yhtenäinen konklaavi, vaan joukko 
itsenäisiä persoonallisuuksia, joiden kait-
semisessa ja yhteistyössä oli parantamisen 
varaa. Mutta oli siellä kohtuullisen hyvä 
henki. Oli vanhempaa ja nuorempaa vä-
keä kuusikymppisestä kaksivitoseen. Osa 
oli poliittisesti sitoutuneita, osa ei”, Kivi-
oja kuvailee.

Kansan Voiman talous ajautui ahdin-
koon 1980-luvun puolivälissä kirjapainon 
talousongelmien vuoksi. Henkilöstöä vä-
hennettiin tuntuvasti kaikilta osastoilta. 
Osana säästöjä yhtiö lakkautti viimeiset 
sivukonttorinsa Lieksasta ja Kiteeltä.

Lehden toimituksen ja yhtiön johdon 
välille syntyi melkoinen kalabaliikki var-
sinkin toimittajien määrän vähentämisen 
vuoksi. Kiistan keskiöön joutui päätoi-
mittaja Tahvanainen.

”Kirjapaino alkoi tuottaa tappiota. Oli 
saatava aikaan säästöjä. Monien ihmeek-
si säästöjä alettiin hakea lehdestä, vaikka 
lehden kannattavuus oli kohtalainen (…) 
Astuin lehden päätoimittajana tällaista 
hulluutta vastaan”, Tahvanainen kuvaili 
tapahtumia myöhemmin (2007).

Tahvanainen kirjoitti lehteen näke-
myksensä. Kansan Voiman johtokun-
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ta erotti hänet lähes 20 palvelusvuoden 
jälkeen luottamuspulaan vedoten. Uu-
deksi päätoimittajaksi yhtiön hallituk-
sen puheenjohtaja Matti Puhakka päätyi 
esittämään ”hetken harkittuaan” Pekka 
Kiviojaa.

Kivioja rakensi päätoimittajuudesta 
uudenlaisen, journalistisemman pestin.

 ”Puolisen vuotta olin ensin vt-päätoi-
mittaja (1984–85). Kun toimittajaresurs-
sit olivat niukat, olen osallistunut aina 
innokkaana kirjoittavana toimittajana 
lehden tekemiseen. Olen jopa katsonut 
sen olevan minun pääroolini. Olen siinä 
myös viihtynyt”, Kivioja selittää.

Lehden ulkoiset toimintaedellytyk-
set olivat Kiviojan mukaan 1980-luvulla 
kunnossa.

”Lehden asema oli hyvä. Levikkihän 
oli silloin yli 10 000. Lehden painoarvo 
nousi sen myötä, että Joensuussa on ollut 
ja on ehkä vieläkin vahva sosialidemo-
kraattinen kannatus ja päätäntävalta. Eli 
kaupunginhallinto oli sosialidemokraat-
tisvoittoinen. Se antoi lehdelle tehtävää. 
Lehteä luettiin paitsi omissa, myös vas-
tustajien joukoissa. Demarit toivat siinä 
esiin kantansa ja lehti sai siitä merki-
tystä. Politiikka oli kiinnostavuudeltaan 
eri luokkaa mitä se on nykyisin”, Kivoja 
kuvaa.

Hän piti seudun viestinnällistä tilaa 
inspiroivana 

”Tämähän oli pitkään maakunnallisesti 
omaleimainen maakunta. Lehtiä oli kol-
mella puolueella. Ykköslehti Karjalainen 
oli kokoomuksen lehti. Sitten oli maalais-
liiton eli Keskustan Karjalan Maa, jota ei 

ole enää. Ja demareilla oli Pohjois-Karjala. 
Näkökantojen kirjoa oli riittävästi. Tänne 
levisi vielä Kuopiossa pääpaikkaansa pi-
tänyt Kansan Sana, mutta kommunistien 
kannatus ei täällä kaksinen ole ja sen mu-
kaisesti lehdellä oli erittäin pieni levikki. 
Se oli heillä sellaista kituuttamista yhden 
toimittajan varassa. Lehtihän lopetettiin 
sitten 1980-luvun puolella”, Kivioja lisää.

Pohjois-Karjalan sisältö oli Kiviojan 
tullessa taloon tuon ajan sd-lehdelle 
ominaista.

”Se oli, kuten oli silloin yhteiskuntakin, 
hyvin puolue- ja ay-poliittispainotteinen. 
Pyrin tuomaan siihen jotakin muuta. En 
väistämään politiikkaa, vaan tuomaan 
esille entistä enemmän poliitikkojen ja 
politrukkien puheenvuorojen sijasta po-
liittista vaikuttavuutta tavallisen ihmisten 
elämään. Esille haluttiin se, miten ihmiset 
kokevat politiikan tavoitteet. Lähestymis-
kulma oli alhaalta ylöspäin, kun yleinen 
trendi oli pravdamaisesti julistaa ylhääl-
tä alaspäin, mikä on oikein ja mitä tulee 
tehdä”, Kivioja muistelee linjaustaan.

Lehden linjaus ei ollut toimituk-
selle aluksi selviö, eikä se ollut kaikille 
demarivaikuttajillekaan.

 ”Toimitus keskustelujen kautta kuiten-
kin hyväksyi tämän linjan. Ja oli niitä po-
liitikkoja, jotka vierailivat toimituksessa ja 
kertoivat mistä oli hyvä tehdä juttua ja jos 
ei tehnyt, siitä kanneltiin päätoimittajal-
le. Sellaista piiskaahan toimittajan selän 
päällä aina oli”, Kivioja myöntää.

Lehden ”alhaalta ylöspäin” -linjaus nä-
kyi Kivioja mukaan lehden toimittajien 
omissa jutuissa.

”Ensinnäkin pyrimme seudun poliit-
tisten vaikuttajien kautta kertomaan, 
millaista se elämä on ollut, mikä on jää-
nyt yhteiskunnalta hoitamatta ja mitä he 
ovat toivoneet sosialidemokraateilta ja 
toivoivat silläkin hetkellä. Välillä sellais-
ta aineistoa saatiin sisään, ja minusta se 

oli lehden 1980- ja 1990-lukujen levikin 
tae, että siinä oli tällaista juttua”, Kivioja 
kuvaa.

Lehdessä pyrittiin tarinallistamiseen.
”Ne olivat arkisia tarinoita. Tiedon-

välityksen kirjon laajetessa ihmiset myös 
kaipasivat entistä enemmän tarinoita. 

Työväenliikkeen juhlat 
olivat näyttävästi esillä 

sd-lehtien sivuilla. 
SDP:n puheenjohtaja 

Rafael Paasio puhui 
Joensuun työväenyh-
distyksen 85-vuotis-
juhlissa vuonna 1973.

Työväen Arkisto
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Porvarithan olivat sen aina osanneet. Ne 
piilottivat tarinaansa sen porvarillisen nä-
kökulman. Totta kai meillä oli samat oi-
keudet ja velvollisuus”, Kivioja kuvaa.

Lehden teettämä lukemistutkimus 
vahvisti Kiviojan mukaan sen, että toimi-
tus oli oikealla tiellä.

”Paikalliset ihmiset ja ilmiöt olivat 
edellytys saada lukijoita myös poliittiselle 
lehdelle. Siinä me pärjäsimme mielestäni 
hyvin. Lehdellä oli apuna aktiivinen asia-
miesverkosto. Se toi näitä tyyppejä esiin. 
Kun ay-aktiivit huomasivat, että tämä 
linja miellytti paitsi heitä itseään, myös 
niitä ihmisiä työpaikoilla ja muualla, sitä 
enemmän sieltä tuli juttuvinkkejä”, Kivi-
oja kertoo.

Viikkolehdellä riittää elinvoimaa

Pohjois-Karjalan demariväen lehtiyhtiöllä 
ei mennyt kuitenkaan hyvin, vaikka leh-
dellä meni. Kansan Voimassa vaadittiin 
1980-luvun loppupuolella uudelleenjär-
jestelyjä, jotta ainakin lehden taival olisi 
jatkunut seuraavalle vuosikymmenelle.

Yhtiöstä irrotettiin tytäryhtiö Koli-
print omakseen vuonna 1989, ja se alkoi 
rakentaa toimitiloja Enoon. Pohjois-Kar-
jala-lehti eriytettiin kirjapainosta. Uusi 
Pohjois-Karjala alkoi ilmestyä vain kerran 
viikossa. 

Yli puolet henkilöstöstä irtisanottiin, 
minkä jälkeen lehteä alettiin tehdä kuu-
den–seitsemän hengen voimin.

”Yhtiöllä kuten muillakin työväenleh-
dillä oli kiviriippana paperin värjäämi-
nen eli kirjapaino. Siihen meni suuri osa 
lehdistötuestakin. Viime hetkellä lehdel-

le perustettiin oma yhtiö, kun Puhakan 
Matti saatiin vakuuttuneeksi asiasta. Ei 
mennyt kuin muutama kuukausi, kun kir-
japaino haettiin konkurssiin. Lehti saattoi 
jatkaa puhtaalta pöydältä”, Kivioja kertoo.

Pohjois-Karjalaa kohdannut ” luo-
va tuho” oli osin kurjistavaa, osin 
vapauttavaa.

”Toimittajien vähentäminen ja irtisa-
nomismenettely oli katkera paikka. Ei 
vanhasta porukasta jäänyt kuin Mauri 
Nevalainen minun kaverikseni. Kahdes-
taan me aloimme tehdä sitten uutta Poh-
jois-Karjalaa. Ei siitä katastrofia tullut ja 
lehti alkoi menestyä. Sain tehdä lehdelle 
hiukan itseni näköiset kasvot ja se antoi 
tyydytystä. Vuodet menivät vähän liian-
kin nopeasti”, Kivioja kiteyttää.

Viikkolehtenä Pohjois-Karjalan levik-
ki vaihteli 1990–2000-luvuilla 6 100–7 
300 tilaajan välillä. Alimmillaan levikki 
kävi 1990-luvun lamassa. Uusi vuosituhat 
nosti jälleen sen levikkiä ja lehden talous 
pysyi voitollisena vuodesta toiseen.

Vuoteen 1993 asti uuden lehtiyhti-
ön toimitusjohtajana toimi Jouko Ha-
kala. Siitä lähtien Kivioja toimi pää-
toimittajuuden ohella myös yhtiön 
toimitusjohtajana. Viikko Pohjois-Kar-
jalaksi lehti muuttui vuonna 1995 
sd-viikkolehtien ryhmittyessä tiiviiksi 
viikkolehtiryppääksi.

 Pohjois-Karjalan 1990- ja 2000-lu-
kujen hyviä tilinpäätöksiä Kivioja selittää 
parilla asialla.

”Se perustui ammattitaitoon ja sii-
hen, että oltiin yhteiskunnassa ja ihmis-
ten harrastuksissa laaja-alaisesti mukana. 

Sieltä tuli kavereita, joille saattoi soittaa. 
Suhteet piti olla kunnossa ja tämä suurel-
ta osalta työväenlehtiä taisi unohtua, kun 
keskityttiin hyvään politiikkaan”, Kivioja 
päättelee.

Markkinointiin päätoimittaja-toimi-
tusjohtajan ajasta meni Kiviojan arvioon 
mukaan puolet.

”Tein innolla loppuun asti reportaa-
seja ja muuta toimitustyötä. Minullahan 
ei ollut työaikaa. Olin illat ja viikonloput 
töissä. Mutta pidin työstä. Sitähän se on 
yritysjohtajuus”, Kivioja muistuttaa.

Viikkolehtenä Pohjois-Karjala profiloi-
tui yhä vahvemmin työpaikka- ja kuvare-
portaaseihin. Alueen luonteesta johtuen 
myös matkailu- ja luontoteemat ovat ol-
leet näkyvästi esillä lehdessä.

”Näyteikkunamme oli keskiaukeama, 
jolla oli joko työpaikkareportaasi tai re-
portaasi maakunnasta tai maakunnan 
ihmisistä. Ongelma oli se, ettei ollut ko-
vin monta isoa työpaikkaa. Eikä viitsinyt 
käydä Abloylla joka toinen viikko. Mutta 
kyllähän lehti revittiin käsistä, kun se tuli 
työpaikalle, josta oli tehty juttu. Se poi-
ki tilauksia ja tietoon tuli, että oli tällai-
nenkin lehti, joka tekee juttuja punanis-
ka-metallimiehistä”, Kivioja päättelee.

Politiikan osuus lehden sisällöstä supis-
tui hänen mukaansa pitkin 1990-lukua.

”Sen näkyvyys lehden sisällössä ja mer-
kittävyys ihmisten ajatusmaailmassa vä-
heni koko ajan. Piti miettiä, miksi tarjo-
ta sellaista, jolle ei ollut vastaanottavaista 
henkeä. Vähenivät myös värikkäät poliiti-
kot, joiden sanomisella oli valtakunnallista 
kantavuutta. Tämä on ollut yhteiskunnal-

linen kehitys. Ihmisille tuli niin helkkaris-
ti muita virikkeitä”, Kivioja kuvaa.

Poliittisen aineiston väheneminen leh-
dessä antoi tilaa muulle sisällölle.

”Meillä olivat tarinankerronta ja olivat 
ihmisten ongelmat, jotka tietenkin pysyi-
vät yleisempinä yhteiskunnan ongelmina. 
Niitä riittää. Mutta löytää se ihminen, 
joka avoimesti kertoo, että minulla menee 
huonosti, ei ole aina niin kovin helppoa”, 
Kivioja myöntää.

Pohjois-Karjala-viikkolehden julkaise-
mista päätettiin jatkaa Joensuussa, vaikka 
tiedossa oli sd-aluelehtien viestintätuen 
loppuminen 2012 alusta. Seudun demari-
väen ponnistusta tuki lopulta myös SDP 
myöntämällä Pohjois-Karjalalle pientä 
vuotuista tukea.

Lehden julkaisemista jatkoi vuoden 
2013 alusta lukien kesällä 2012 perustettu 
Osuuskunta Kansan Valta. Osuuskunta on 
kokonaan maakunnan omissa käsissä.

Pohjois-Karjalan pitkäaikainen päätoi-
mittaja ja toimitusjohtaja Pekka Kivioja 
eläköityi syksyllä 2013. Lehti ilmestyy yhä 
vuonna 2015.

”Perusteena jatkamiselle oli se, että leh-
dellä oli mennyt jo pitkään kohtuullisesti. 
Me saatoimme elää ihan mukavasti ja pi-
tää avustajia ja asiamiehiä. Mutta tulevai-
suuden yllä oli tummia pilviä, emmekä ol-
leet irrallisia printin muusta sukelluksesta. 
Levikkiä oli vielä noin 7 500. Se oli yksi 
syy, että saimme vielä tukea puolueelta. 
Täällähän ei nettihörhöjä paljoa ole joh-
tuen ikärakenteesta. Näin me saimme 
lehden kautta vielä oman viestimme jolla-
kin tavalla tietoon”, Kivioja päättelee.
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Kesällä 1937 toimintansa aloittaneen Kus-
tannusosakeyhtiö Pohjolan Työn tehtävä 
sd-aluelehtien joukossa ei ollut helpoim-
masta päästä. Lehden levikkialueena olivat 
harvaan asutut ja kookkaat Oulun ja Lapin 
läänit. Erityisesti Lapissa SDP lukeutui 
pienpuolueisiin.

”Pohjolan Työ oli muihin sd-alueleh-
tiin nähden sikäli erikoinen, että sen le-
vikkialue oli puoli Suomea. Sitä tehtiin 
vähän valtakunnan lehden tyyliin. Se ei 
ollut sillä tavoin paikallinen tai alueelli-
nen tuote kuin muut aluelehdet, kun sitä 
joutui käymään Inarissa tai Kainuussa 
asti välillä”, 1980-luvulla Pohjolan Työssä 
päätoimittajana ollut Antti Vuorenrinne 
muistuttaa.

Yksin lehden perustaminen tuotti tus-
kaa. Pohjoisen Suomen vasemmisto oli 
ollut kansalaissodan jälkeen jatkuvassa 
käymistilassa ja valtataistelujen pyörteessä. 
Niinpä useat yritykset sosialidemokraat-

tisen lehden julkaisemiseksi olivat päätty-
neet 1920-luvulla epäonnisesti.

Pohjoinen Suomi menetti työikäistä vä-
keään jatkuvasti teollistumisen edetessä. 
Muuttovirta kävi 1960-luvulla erityises-
ti Ruotsiin. Seuraavalla vuosikymmenellä 
alue menetti työvoimaansa Etelä-Suomen 
kaupunkeihin.

Pohjolan Työssä kärsittiin pitkin 
1960-lukua suurista talousvaikeuksista. 
Myös henkilöstö vaihtui tiuhaan tahtiin 
sekä päätoimituksessa Oulussa että alue-
toimistoissa Kemissä, Rovaniemellä ja 
Kajaanissa. Lopulta oululaiset olivat pako-
tettuja käymään neuvottelun SDP:n puo-
luejohdon kanssa kesällä 1968 lehden säi-
lyttämisen puolesta.

Helsingissä oli jo kaavailtu Suomen 
Sosialidemokraatille viikkoliitettä Poh-
jois-Suomeen korvaamaan Pohjolan Työn 
alasajoa. Tätä estääkseen pohjoisen dema-
riväki haki vielä SDP:n vuoden 1969 puo-

Puoli Suomea eli yhden lehden varassa – 
Pohjolan Työ kantoi raskasta taakkaa

luekokoukselta päätöksen siitä, ettei lehteä 
lakkautettaisi.

Kriisistään lehtiyhtiö selvisi sillä kertaa 
osakepääoman korotuksen ja Työväenleh-
distön Kannatusryhdistyksen tuen turvin 
sekä yhtiön hallintoa rukkaamalla. Vaati-
mus oli, että lehti oli saatava virkoamaan.

Pohjolan Työ ilmestyi 1970-luvun alussa 
kolmesti viikossa, tiistaina, torstaina ja lau-
antaina 10–16-sivuisena sanomalehtenä. 
Sen levikki oli vuosikymmenen alussa noin 
8 700. Yli 10 000 tilaajan rajan levikki kä-
väisi kerran vuosikymmenen aikana.

Vuosikymmenen alussa yhtiö ja leh-
ti saivat uudet vetäjät. Puoluevaikuttajien 
joukosta muutosten läpivienti henkilöityi 
pitkälti Matti Ahteen aktiivisuuteen leh-
den pelastamiseksi.

1970-luvun alku oli muiden sd-alue-
lehtien lailla myös Pohjolan Työlle kas-

vun aikaa. Esimerkiksi vuonna 1974 saat-
toi lehti nostaa levikkiään viidenneksellä. 
Lehden ilmoitusmyynti kasvoi lähes 50 ja 
tilaustulot lähes 60 prosentilla. Noin 1,4 
miljoonan liikevaihdolla toiminut lehti-
yhtiö tuotti vuodessa ylijäämää 410 000 
markkaa. ”Vuosi oli tyydyttävä moniin 
aikaisempiin vuosiin verrattuna”, kirjat-
tiin kuitenkin vaatimattomasti yhtiön 
toimintakertomukseen.

Pohjolan Työssä kiiteltiin levikin nou-
sua. Siihen oli ollut ”ensisijaisesti vaikut-
tamassa ammattiyhdistysliikkeen antama 
voimakas tuki työväenlehdille”, muistu-
tettiin. Palkkalistoillaan Aimo Massisen 
päätoimittamalla (1974–1977) lehdellä oli 
tuona vuonna kahdeksan toimittajaa. Alue-
toimistoja sillä oli neljä.

Hyviä kasvun lukuja Pohjolan Työn 
kertomus osoitti myös vuonna 1976. Lii-

Sosialidemokraattinen 
näkemys tuli sd-alue-

lehdissä selkeimmin 
esiin niiden kolumni- 
palstoilla. Toimittaja 

Liisa Jaakonsaari  
profiloitui Pohjolan 

Työn palstoilla  
1970-luvun 

kirjoituksillaan. 
Teoksesta 50 vuotta 

painavaa sanaa,  
Pohjolan Työ 1937–1987
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kevaihtoa lehdelle kertyi 2,5 miljoonaa 
markkaa. Ilmoitusmyynti kasvoi kolman-
neksella ja tilaustuotot tätäkin enemmän. 
Kun kuitenkin esimerkiksi palkkamenot 
nousivat noin 40 prosentilla ja kuljetus- ja 
jakelukulut yli 50 prosentilla, tuotti vuosi 
62 000 markan tappion huolimatta 320 000 
markan lehdistötuesta. Tilaajia lehdellä oli 
tuolloin 7 500. Lehtiseteleitä tilaamiseen 
käytettiin yli 3 500.

Seuraavan parin vuoden aikana lehden 
onnistui nostaa levikkiään yli tuhannella 
tilaajalla. Vuoden 1978 mittaan lehden toi-
mitus työsti toiminta-ajatustaan.

”Pohjolan Työ on poliittinen maakun-
talehti ja sosialidemokraattien äänenkan-
nattaja Oulun ja Lapin lääneissä. Lehden 
tarkoituksena on toimia sosialidemokraat-
tisen tiedon välittäjänä, työväestön ja muun 
vähävaraisen väestön puolestapuhujana 
sekä pyrkiä avartamaan lukijakunnan tie-
donsaannin mahdollisuuksia. Tarkoituksen 
toteuttamiseksi lehti välittää lukijoilleen 
ensisijaisesti työmarkkinapolitiikkaan ja 
kunnallispolitiikkaan ja yleispolitiikkaan 
liittyviä asioita alueellisesti ja valtakunnal-
lisesti”, Asko Seppäsen päätoimittamassa 
(1977–1980) lehdessä linjattiin.

Myötätuulta kestää useita vuosia

Toimittajalakon sävyttämänä vuonna 1980 
pysytteli Pohjolan Työn levikki melko tu-
kevasti 8 500 tilaajan tienoilla. Entistä 
paremmin lehteen oli kanavoitu ay-liik-
keen jäsenilleen myöntämä lehtietu (yli 
6 700). Erityistä iloa yhtiössä tunnettiin 
siitä, että Pohjolan Työ oli saatu postin 
varhaisjakeluun useilla alueilla Oulun pii-

riä ja osin Lapin lääniä. Jakeluyhteistyötä 
muiden lehtitalojen kanssa tehtiin Ke-
missä ja Keminmaalla. Kotikaupungissaan 
Oulussa Pohjolan Työ ei kuitenkaan ollut 
varhaisjakelussa.

Pohjolan Työssä teki töitä noin 20 hen-
keä 1980-luvun vaihteessa. Päätoimituk-
sessa väkeä oli 9. Heidän lisäkseen lehden 
sivuja täyttivät jutuillaan Kajaanin, Kemin 
ja Rovaniemen aluetoimittajat.

PT-paino oli ollut oma yhtiö jo 
1960-luvulta lähtien.

Lehtiyhtiössä elettiin 1980-lukua melko 
rauhallisissa tunnelmissa. Lehden levikki 
oli hienoisessa laskussa, mutta ilmoitus- ja 
tilaustuloja sille kertyi suhteellisen muka-
vasti. Erityistä muutostarvetta yhtiön toi-
minnassa ei nähty.

Henkilöstö lehden toimituksessa vaihtui 
tiheämmin kuin muissa sd-lehdissä. Pää-
toimittaja Asko Seppänen vaihtui ensin 
Olavi Määttään. Antti Vuorenrinne otti 
puolestaan ohjat käsiinsä muutamaksi vuo-
deksi vuonna 1986. Vuosikymmenen lo-
pulla päätoimittajaksi saatiin Risto Kenttä.

”Se oli jollakin tavalla seesteinen vaihe, 
kun siellä olin. Levikki oli 6 500–7 000. 
Siinä vaiheessa saimme vielä jonkinlaisen 
draivin päälle. Levikkiä saimme aidos-
ti kasvatettuakin. Siihen vaikutti lehtietu, 
jonka hyödyntämistä saimme organisoitua 
jotenkin. Oli porukoita, joilla oli innostus-
ta”, Antti Vuorenrinne muistelee.

 Pohjolan Työn taloudellinen tilanne py-
syi sd-aluelehdistön keskimääräistä tilan-
netta parempana 1980-luvun loppuun asti. 
Lehti menetti vuosikymmenen mittaan yli 
2 000 tilaajaa, mutta esimerkiksi lehden il-

moitusmyynti lähti tuntuvaan laskuun vas-
ta vuonna 1990 laman myötä.

”Edellytykset tehdä Pohjolan Työtä oli-
vat hyvät. Rahasta oli tietysti pulaa, mutta 
sinne pystyttiin myös investoimaan”, Vuo-
renrinne kuvaa.

Lehdelle merkityksellistä oli hänestä 
se, että SDP:n asema vahvistui Oulussa 
1980-luvulla. 

”Siellä olivat olleet kommunistit yk-
kösasemassa vasemmalla ja kokoomus oi-
kealla. Sitten kaupunkiin alkoi muuttaa 
kepulaisia ja kommunistien asema heik-
keni. Oulu kasvoi Suomen kaupungeista 
nopeimmin. Se satoi demareitten laariin. 

Vaikka vaalivoittojakaan ei aina tullut, SDP 
pääsi neljän suuren joukkoon. Minun läh-
töni jälkeenkin SDP:n asema vankistui. 
Sinne saatiin myös hyviä kaupunginjoh-
tajia, joilla oli oma vaikutuksensa liikkeen 
kasvuun”, Vuorenrinne kuvaa.

Pohjolan Työlle antoi merkitystä SAK:-
laisen väen aktiivisuus ay-liikkeessä ja 
työpaikoilla. 

”Ryhmätoiminta oli 1980-luvulla voi-
missaan ja se oli lehden kannalta hyvä asia, 
vaikka demarit eivät enemmistöasemassa 
usein olleetkaan. Se toi lehdelle merkitys-
tä taistelun välikappaleena”, Vuorenrinne 
kuvaa.

Pohjolan Työ luopui 
omasta painostaan ja 
vaihtoi formaattinsa 

tabloidiin vuonna 1976. 
Lehden tekninen taso 
parantui kertaheitolla 

ja edesauttoi levikin 
nostamista. 

Teoksesta 50 vuotta 
painavaa sanaa,  

Pohjolan Työ 1937–1987
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Pontta demarilehden tekeminen sai 
myös kaupungissa käydystä julkisesta 
keskustelusta ja päivälehtien roolista sen 
keskiössä.

”Oulussa oli valtalehti Kalevan lisäksi 
viisipäiväinen Kansan Tahto ja oli Liitto, 
joka oli sekin 5- tai 6-päiväinen. Vertai-
lua Pohjolan Työssä käytiin Kansan Tah-
don kanssa. Kansan Tahto oli vielä siinä 
vaiheessa Pohjolan Työtä vahvempi lehti. 
Myöhemmin tilanne muuttui”, Vuoren-
rinne kertoo.

Kun Pohjolan Työn levikkialue oli 
suuri ja voimavarat vähäiset, oli leh-
den vaikea tyydyttää alueen demariväen 
toiveita.

”Välillä oli kommunikointi aika kipak-
kaa, kun käytiin tervehenkistä kamppai-
lua. Luonteenomainen piirre työväen-
lehdille on sitten se, että niitä syytetään 
aina joidenkin alueiden tai paikkakuntien 
suosimisesta ja joidenkin sivuuttamisesta. 
Aina jotakin paikkakuntaa oli hoidettu 
muka paremmin kuin toista”, Vuorenrin-
ne päättelee.

Vuorenrinne jätti Oulun taakseen siir-
tyäkseen Turun Päivälehden päätoimit-
tajaksi Erkki Vuorisen ”komentamana”. 
Mutta oli maiseman vaihdos hänelle 
myös muista syistä tervetullutta.

”Minulla ei ollut varsinaisia siteitä 
Ouluun. Tuli sellainen fiilis, että Oulu 
on turhan tuttu paikka ja se politiikka 
oli monta vuotta ollut samanlaista. Eikä 
Oulun keskustassa pystynyt juuri kä-
velemään, ettei joutunut jonkun kanssa 
puheisiin. Vähän isompi kaupunki alkoi 
houkutella”, Vuorenrinne myöntää.

Oululaisia painostetaan säästöihin

Vuoden 1990 taantuma ei vaikuttanut 
vain Pohjolan Työn ilmoitusmyyntiin. 
Myös sen omistusten arvo laski melkoi-
sesti. Se heikensi yhtiön tasetta. Tappiota 
vuodelta kertyi lähes 350 000 markkaa.

Nopeasti huonontunut taloudellinen 
kehitys aiheutti tarvetta sopeutumiseen 
ja kulujen karsintaan. Lehden toimitus 
oli pakkolomalla ja teki lyhennettyä työ-
viikkoa vuonna 1991. Myös sivumäärää 
supistettiin, ja syksyllä väheni henkilöstö. 
Tilikauden tulos oli kaikesta huolimatta 
tappiollinen.

Pohjolan Työ kamppaili olemassaolos-
taan pitkin 1990-lukua tulosvaikeuksien 
ja velkaantumisen kanssa. Se selviytyi 
vain vuosikymmenen puolivälissä tehdyn 
velkajärjestelyn ansiosta. Vasta 2000-lu-
vun ensimmäisinä vuosina yhtiö teki voi-
tollisia tilinpäätöksiä. Se myös onnistui 
maksamaan velkansa ja pitämään taseen-
sa kunnossa pitkälti omatoimisen tulon-
hankinnan avulla.

Pohjolan Työssä teki töitä vuonna 
2009 keskimäärin 15 henkeä, joista puo-
let työskenteli toimituksessa ja lehden 
taitossa. Henkilöstö oli ikääntynyttä. 
Puolet siitä oli yli 55-vuotiaita.

Tummia pilviä lehden ylle ilmaantui 
kesäkuussa 2009, kun SDP:n puoluehal-
litus päätti leikata maakuntalehtien vies-
tintätukea 400 000 eurolla vuodessa vuo-
den 2010 alusta lukien. Puoluesihteeri 
Ari Korhosen mielestä tämän tuli merki-
tä Uuden Ajan ja Pohjolan Työn yksipäi-
väistämistä. Toinen esillä ollut vaihtoehto 

oli kolmen viikkolehden ilmestymisen 
lopettaminen.

Pohjolan Työn yksipäiväistämisen ajatus 
ei voinut tulla oululaisille yllätyksenä. Niin 
monesti asia oli ollut aiemminkin esillä. 
Lehtiyhtiön johdon ja toimituksen arvio 
oli yhä kuitenkin se, että lehden yksipäi-
väistäminen veisi siltä tilaajat ja ilmoittajat.

Uusi tilanne on esillä Pohjois-Suomen 
Sanomalahti Oy:n hallituksen kokoukses-
sa elokuussa 2009. Toimitusjohtaja Helena 
Mustosen laskelmien mukaan Pohjolan 
Työn saama viestintätuki alenisi vuosina 
2010–2011 yhteensä 155 000 euroa. Kun 
myös vuoden 2009 tulosennuste näytti 
miinusta, ja ilman toimenpiteitä tappiot 
olisivat vuonna 2011 peräti 227 000 euroa, 
oli tarjolla viisi eri saneerausvaihtoehtoa.

Käydyn keskustelun jälkeen Pohjolan 
Työn julkaisemista päätettiin jatkaa kah-
desti viikossa ilmestyvänä lehtenä vuoden 
2010 alusta. Toimintansa turvaamiseksi 
yhtiö osti Oulun Sanomat Oy:n julkaisu-
oikeudet 30 000 eurolla, ja alkoi myös kau-
punkilehden julkaisijaksi.

Pohjana Pohjolan Työssä tehdylle rat-
kaisuille olivat lehden Taloustutkimuk-
sella vuonna 2009 teetetyn kyselyn tiedot. 
Haastatelluista yhdeksän kymmenestä 
luki edelleen mieluusti paperista sanoma-
lehteä. Lehden lukijapeitto oli korkeim-
millaan 50–69-vuotiaiden työntekijöiden 
joukossa.

Pohjolan Työssä säästettiin ja kevennet-
tiin taakkaa. Toimitussihteeri jäi eläkkeel-
le, Kemin toimittaja osa-aikaeläkkeelle ja 
laskuttaja työkyvyttömyyseläkkeelle. Si-
vunvalmistuksen työntekijät lomautettiin 

joka toinen viikko kahdeksi työpäiväk-
si. Asiat sovittiin henkilöstön kanssa 
yhteisymmärryksessä.

Lehden muuttaminen kaksipäiväisek-
si ei vaikeuttanut tilausmyyntiä lehdes-
sä tehdyn arvion mukaan. Parin seuraa-
van vuoden tappiot tilinpäätöksissä jäivät 
maltillisiksi.

SDP:n aluelehtien taival näytti olevan 
kuitenkin lopussa kevään 2011 näkymien 
valossa. Pohjolan Työn hallituksessa istu-
nut Viestintärahoituksen toimitusjohtaja 
Tuomas Harpf kertoi jo huhtikuussa ”saa-
miinsa ennakkotietoihin perustuen”, ettei 
silloinen toimintamalli SDP:n viestintä-
tuen jaossa jatkuisi vuoden loppua pidem-
mälle. Enää odotettiin SDP:n puoluehalli-
tuksen päätöstä asiassa.

Pohjolan Työn hallitus päätti kesä-
kuun puolivälissä lehden julkaisutoimin-
nan lopettamisesta SDP:n lopettaessa 
sd-aluelehdistä viestintätuen vuoden 2012 
alusta lukien. Päätoimittaja Anna-Riitta 
Kainulainen muistutti lehdessä, että Poh-
jois-Suomi menettäisi näin oman demari-
lehtensä. Hän kertoi niin ikään, että Poh-
jois-Suomesta oli lähetetty puoluejohdolle 
useita vetoomuksia lehden ilmestymisen 
jatkamisen puolesta. Vetoomuksia olivat 
lähettäneet niin ikään useat puolueosastot, 
kunnallisjärjestöt, kansanedustajat, ammat-
tiyhdistysliikkeen toimitsijat sekä yksityiset 
henkilöt. Ne olivat kaikuneet Helsingissä 
kuuroille korville.

”Puolueen johto ei pitänyt enää Poh-
jolan Työtä puolueen kannalta tärkeänä”, 
Pohjolan Työn hallituksen puheenjohtaja 
Martti Turkka tulkitsi.
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Saimaan Kirjapaino Oy:n julkaisemassa 
Saimaan Sanomissa elettiin muutosten ai-
kaa 1970-luvun alussa. Lappeenrantalainen 
lehti muuttui talousvaikeuksiensa vuoksi 
vuosikymmenen alussa viisipäiväiseksi. Le-
vikikseen lehti oli ilmoittanut 8 000 tilaa-
jaa. Heille päätös oli pettymys, ja levikki 
lähti laskuun.

Ilmestymiskertojen pudottaminen yh-
dellä viikossa ei taloutta tervehdyttänyt. 
Kolmesti viikossa ilmestyväksi lehti muu-
tettiin tappiokierteen katkaisemiksi jo vuo-
den 1972 alusta.

Osana muutoksia siirtyi lehti offset-pai-
nantaan. Kun omaan painoon ei ollut varaa, 
alettiin ladonta, taitto ja reprotyöt tehdä 
Lappeenrannassa. Lehti painettiin Kotkas-
sa Eteenpäin Oy:n uudella painokoneella.

Mikkelin toimistostaan lehti luopui vuo-
den 1971 syksyllä. Savonlinnan ja Imatran 
sivutoimistot jäivät toimimaan toimiston-
hoitajien voimin.

Ilmestymiskertojen supistaminen oli 
helpotus lehden piskuiselle toimituksel-
le. Jouko Erkkolan ja sittemmin Olavi 
Viitasen alaisuudessa hääri vain kak-
si toimitussihteeriä ja kaksi toimittajaa. 
Henkilöstöä yhtiöllä oli yli 60, joista leh-
denjakajia oli neljäsosa.

Kolmipäiväisyydellä saatiin talous ter-
vehtymään vuoden 1972 mittaan. SAK:n 
lehtikampanjointi nosti myös hiukan 
levikkiä. 

Uskoa tulevaan oli sen verran, että 
markkinointipäälliköksi palkattiin Reijo 
Malinen. Lehden tilaajatkin kun olivat 
hieman tyytyväisempiä lehden antiin.

”Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa 
on todettu arvostelunomaisen vaatimuk-
sen vaihtuneen rakentavaan keskuste-
luun ja työväenlehden aseman ymmärtä-
miseen. Ja mikä ilahduttavinta, tämä on 
ollut havaittavissa myös uusien tilausten 
muodossa. Näkymät ovat valoisammat 

Kiistelevä maakunta ei kannatellut lehteä –
Saimaan Sanomat uupui kesken lehtiryhmän nousun

kuin vuosi sitten”, vuoden 1973 vuosiker-
tomukseen voitiin kirjata.

Saimaan Sanomien väki juhli edel-
täjänsä, Viipurissa 70 vuotta aiemmin 
perustetun Kansan Työn juhlavuotta 
1970-luvun puolivälissä. Parhaimmillaan 
peräti 24 000 tilaajaa (1924) saanut lehti 
oli muuttanut sodan ja Viipurin mene-
tyksen jälkeen Lappeenrantaan 1940-lu-
vun puolivälissä.

Saimaan Sanomien toimituksen joh-
dossa kävi ovi tiuhaan 

pitkin 1970-lukua. Pauli Stavén viihtyi 
päätoimittajana viitisen vuotta, ja hän-
tä seurasi kesällä 1977 toimitussihteeri 
Lauri Oilinki Turun Päivälehdestä. Myös 
toimittajakunta vaihtui lehdessä tiheästi, 
kun ammattilaiset hakivat vihreämpää ja 
varmempaa oksaa uralleen. Tilaajia Sai-
maan Sanomilla oli 1980-luvun vaihtees-
sa hieman vajaat 5 800, kun levikki ehti 
käväistä vuonna 1977 vain noin 3 000 ti-
laajan tienoilla.

Yhtiön vanha ja pieni painokone oli 
tullut tiensä päähän. Kovassa kilpailussa 
se oli jäänyt isompien ja modernimpien 

1960-luvun lopulla 
Saimaan Sanomat  
ilmestyi vielä joka 

päivä. Talous- 
vaikeuksien myötä  

lehti muutettiin  
1970-luvun alussa 

ensin viisipäiväiseksi ja 
pian kolmipäiväiseksi.

Lappeenrannan  
Työväenyhdistyksen  

arkisto
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koneiden puristuksiin. Niinpä lehtitalos-
sa ryhdyttiin puuhaamaan painokoneen 
hankintaa.

Uusi paino aloitti syksyllä 1977. Sai-
maan Sanomia alettiin tehdä luonnollises-
ti nyt omalla koneella. Sen ansiosta lehti 
voitiin painaa myöhemmin illalla. Niinpä 
toimituskin siirtyi osin 2-vuorotyöhön.

Lehdellä meni paremmin kuin vuosi-
kymmenen alussa. Painosta nostettiin 7 
000 kappaleeseen. Ay-liikkeen lehtisete-
leitä Saimaan Sanomien tilaamiseen käy-
tettiin 4 700. Määrä oli kaksinkertainen 
vuoteen 1973 verrattuna.

Toimittaja Jorma Pellin aloittaessa 
päätoimittajana vuoden 1980 alusta, oli 
sd-lehdillä takana hyvä vuosi. Niiden yh-
teinen levikki oli kasvanut vuoden aika-
na noin 5 400 tilaajalla eikä ay-liikkeen 
lehtiedun käyttämisen kasvulla näyttänyt 
olevan ylärajaa.

Kirjapainon rahkeet loppuvat kesken

Saimaan Kirjapainon rahkeet eivät kes-
täneet pitkään lehtien ja kirjapainojen 
kilvoittelussa. Yhtiö ajautui vuoden 1982 
aikana heikkoon taloudelliseen tilaan. 
Sitä ei saatu omin voimin korjattua. Kun 
osakepääoman korotuskaan ei saanut 
riittävästi Etelä-Karjalasta tukea, tulivat 
Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry ja 
SDP apuun. Ne omistivat vuoden 1983 
alkaessa yli puolet Saimaan Kirjapainon 
osakekannasta.

Uudet osakkaat edellyttivät yhtiöltä 
kouriintuntuvia toimia talouden oikaise-
miseksi. Tervehdyttämistoimista rajuin 
oli uudesta painokoneesta luopuminen.

Saimaan Sanomien uudeksi päätoi-
mittajaksi houkuteltiin TST:n toimitus-
päällikkö Rauno Iivonen. Aluetoimittaja 
Jouko Ahlqvist siirrettiin Lappeenran-
taan vahvistamaan päätoimitusta vuonna 
1982.

Saimaan Sanomien toimitusta vahvis-
tettiin seuraavana vuonna vielä yhdellä 
toimittajalla. Samalla sen organisaatiota 
muutettiin ja Viljo Laamasesta leivottiin 
työmarkkinatoimittaja. Myös lehden si-
vumäärää nostettiin niin, että lehti ilmes-
tyi tiistaisin torstaisin 12- ja lauantaisin 
16-sivuisena. Lehden painatus oli siir-
retty takaisin Kotkaan Eteenpäin-lehden 
koneille.

Rauno Iivonen muistaa, että lehdelle 
annettiin Helsingistä pari vuotta aikaa 
näyttää elinkelpoisuutensa hänen men-
nessään johtamaan Lappeenrantaan toi-
mitusta. Jos nousu ei onnistuisi, ryhdyt-
täisiin rajumpaan saneeraamiseen.

”Ilmoitin tämän suoraan, kun menin 
ensimmäistä kertaa toimituspalaveria 
pitämään myös toimitukselle”, Iivonen 
muistelee.

Vuoden 1983 satsaukset eivät auttaneet 
negatiiviseen levikkikierteeseen joutu-
nutta lehteä. Lehden nettolevikki vuonna 
1984 vain 3 900. Uusina palveluina Sai-
maan Sanomat julkaisi vielä seitsemän 
sd-lehden yhteistyönä erikoisliite Lukuli-
sää, ja tarjoili erikoisjakeluita ja teemanu-
meroita eri kuntiin.

Kirjapainon hallitus joutui toteamaan 
lopulta tammikuussa 1985, että Saimaan 
Sanomien taloudellinen kehitys ja vähäi-
nen levikki olivat aikaansaaneet tilanteen, 

jossa lehden julkaisemisen jatkaminen 
saattaisi yhtiön talouden kestämättömään 
tilanteeseen. 

Jo viikon päästä päätti hallitus lopettaa 
lehden julkaiseminen, kun neuvottelut 
henkilöstöryhmien kesken oli käyty. Toi-
mituksesta jäi töitä vaille päätoimittajan 
ohella viisi toimittajaa.

Iivosen mukaan pienestä toimitukses-
ta ei voinut ottaa enempää irti mitä sii-
tä otettiin semminkin, kun yhdestä juuri 
palkatusta toimittajasta haluttiin päästä ja 
päästiin eroon nopeasti.

”Syyt siihen, että Saimaan Sanomat 
kaatui, olivat hyvin pitkälti yhteiskunta-
sidonnaisia. Täällähän oli Lappeenrannan 
tienoilla aikamoinen kaksijakoisuus”, Ii-
vonen katsoo.

Hän viittaa erityisesti Imatran ja Lap-
peenrannan ja niiden johtavien poliitik-
kojen ja näiden taustaryhmien väliseen 
kiistelyyn.

”Siihen aikaan politiikka oli kovaa, 
mutta raakaa. Lehdeltä pyrittiin viemään 
kaikki poliittinen vapaus. Oli suoraan sa-
noen onnetonta touhua eikä minusta ol-
lut miestä nostamaan lehteä tämmöisessä 
onnettomuudessa, repimään sitä irti tais-
telusta. Lehden tasoa kuvasi ehkä hyvin 
yhden piirikokousedustajan puheenvuoro, 
kun hän totesi, että SDP:n Kymen piiril-
lä on kaksi piirilehteä, joista toisen nimi 
on Eteenpäin ja toisen Taaksepäin”, Iivo-
nen kuvaa.

Myös Eteenpäin-lehden ex-päätoimit-
taja Jukka Vehkasalo muistaa Saimaan 
Sanomat varoittavana esimerkkinä siitä, 
mitä seurasi, kun sd-aluelehti päästettiin 

ajautumaan poliitikkojen välisen valta-
taistelun välineeksi.”Saimaan Sanomia 
olisi voinut hyvin kutsua yhdessä vaihees-
sa Valto Käkelän sanomiksi. Päätoimit-
taja tuntui syöneen kädestä. Ei mikään 
lehti voi sellaista kestää”, Vehkasalo viit-
taa lehden ja yhden ex-kansanedustajan 
väliseen suhteeseen.

Tuon ajan jälkeen päätoimittajana ollut 
Iivonen myöntää, ettei ollut kovin pahoil-
laan Saimaan Sanomien lakkauttamisesta 
sellaisena, mikä lehti oli. 

Hän oli kuitenkin vakuuttunut viikko-
lehtien mahdollisuuksista ja toivoi, että 
esillä ollut ajatus viikkolehden perustami-
sesta Vuoksenlaaksoon olisi toteutunut.

Saimaan Sanomien konkurssiin osal-
listunut Antero Anttila katsoi, että viime 
kädessä lehden lakkauttamisen taustalla 
oli alueen demariväki. Se ei ollut lehteen-
sä sitoutunutta.

”Ensimmäisen kerran näin lukijoiden 
hylänneen lehtensä, kun olin Saimaan 
Sanomia lopettamassa. Vain yksi vim-
mastui asiasta ja se oli Etelä-Saimaan 
päätoimittaja. Hän kirjoitti lujasti, ettei 
näin saa tehdä ja että se oli sananvapau-
den vastaista. Ja alueen pääluottamusmie-
het sanoivat minulle, että oli helpotus, 
kun ei kukaan roikkunut enää kravatissa 
hokemassa, että tilaa Saimaan Sanomat”, 
Anttila muisteli.

Graafisen tuotannon Saimaan Kirja-
painon hallitus ajoi alas syyskuussa 1986, 
kun sen asiakas Lappeenrantalainen-lehti 
siirtyi yritysostolla Etelä-Saimaan Kus-
tannus Oy:n omistukseen ja samalla osta-
jan kirjapainoon painettavaksi.
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Turun Päivälehteä julkaisseen Lou-
nais-Suomen Kirjapaino Oy:n väki aloitte-
li 1970-lukua toiveikkaissa tunnelmissa. Se 
pääsi uuteen toimitaloon. Omia ja lukuisia 
muita yhtiön painamia lehtiä alettiin tuot-
taa uudella offset-tekniikalla. ”Lehtemme 
on eräs maan parhaiten painetuista, kuvat 
todella näkyvät”, kehaistiin.

Lehtitalossa teki työtä reilu puoli sa-
taa henkeä. Toimittajia Aarne Keskitalon 
alaisuudessa hääri yhdeksän. Toimituksen 
onnistumista arvioi ja sille toiveitaan jakoi 
muutaman kerran vuodessa kokoontunut, 
SDP:n puheenjohtaja Rafael Paasion joh-
tama toimitusneuvosto. Sellainen oli useis-
sa muissakin sd-aluelehdissä.

Kirjapaino kasvatti henkilöstöään muu-
tamalla kymmenellä 1970-luvun mittaan. 
Kun myös lehden levikki kasvoi muuta-
malla tuhannella yli 10 000 kappaleen 
jakeluksi, toimitusta vahvistettiin parilla 
toimittajalla.

Turussa tasapainoiltiin ryhmien välillä –
Päivälehden väkeä epäiltiin kommunisteiksikin 

Päivälehden henkilöstöjulkaisussa leh-
den tilannetta vuoden 1978 alussa arvioi-
nut päätoimittaja Aimo Massinen päätteli, 
että lehti oli selvinnyt tilaustilastoissa hy-
vin. Varsinkin, kun otti huomioon maa-
ta koetelleen taantuman ja työttömyyden 
kasvun.

”Työväenlehdistö menee yleensäkin 
eteenpäin, ehkä hitaasti, mutta varmasti”, 
Massinen arvioi.

Massinen linjasi työväenlehden tehtä-
viksi sen kehittämisen avarakatseisena tie-
donvälittäjänä, voimien kokoajana ja kehi-
tyksen tiennäyttäjänä. Sd-lehden tehtävä 
oli taistelu ”paremman ja tasa-arvoisem-
man tulevaisuuden puolesta”, Massinen 
muistutti 1970-lukulaiseen tyyliin.

Lehden tehtävä ei ollut helppo Tu-
run Sanomien varjossa. Toimittaja Lee-
na Pitkänen muistutti henkilökunnan ja 
asiamiesten yhteisessä Yhteisvoimin-leh-
dessä (1/1974), että Turun Päivälehdessä 

teki työtä vain yhdeksän toimittajaa, jois-
ta kaksi oli osa-aikaista. Turun Sanomissa 
sen sijaan oli 70 toimittajaa. ”Toimitus ei 
mitenkään pysty täyttämään kaikkia lu-
kijoiden toiveita”, Pitkänen toisti noiden 
aikojen työväenlehden toimittajien ehkä 
kuluneimman toteamuksen.

Sd-lehden toimittajan roolin Pitkänen 
arvioi poikenneen suuresti muiden lehtien 
toimittajien tehtävästä.

”Sosialidemokraattisen lehden toimitta-
jilla on tehtävänään työväenlehden ja sen 
työntekijöiden yleisen arvostuksen paran-
taminen. Lehdistömme toimii nimittäin 
ympäristöissä, joissa sanat työväki, ammat-
tiyhdistys ja politiikka ovat vielä paljolti 
pahoja sanoja. Työväenlehden toimittajan 
tehtävänä on ollut olla se tuhma tyttö tai 

poika, joka herrojenkin joukossa kehtaa 
näitä asioita kysellä ja kuuluttaa julki”, Pit-
känen kirjasi.

Vanhat rasitteet siirtyvät nuorille

Turun Päivälehti sai kolmannen kerran 
peräkkäin päätoimittajan Pohjolan Työstä 
1980-luvun lopulla, kun Antti Vuorenrin-
ne muutti Oulusta Turkuun. Hän arvioi, 
että kaupunki saattoi olla yhä tuolloin de-
mariliikkeen kanssa tekemisiin joutuneelle 
kova koulu. 

”Turkuhan on tietyllä tavalla järkytys 
ulkopuoliselle. Turussa oli järjestöväki voi-
makkaasti jakautunut ryhmäkuntiin. Se oli 
vanha perinne ja juoksuhaudat olivat sy-
vällä. Siellä oli vanha oikeistodemareiden 
falangi. Sitten oli vasemmistodemareita 

Turun Päivälehteä 
tekivät vuonna 1970 

toimittajat Seppo 
Salonen (vas.), Tuire 

Flemming, Hannu 
Pitkänen, päätoimittaja 

Aarne Keskitalo, Lauri 
A. Tuominen, Leena 

Pitkänen, Lauri Oilinki 
ja urheiluavustaja  
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ja välissä vielä paasiolaisia”, Vuorenrinne 
kuvailee.

Järjestöt olivat eri ryhmittymien käsissä. 
Se tiesi päivälehden väelle tasapainoilua 
näiden välillä.

”Kunnallisjärjestö oli lähinnä sen ai-
kaisten oikeistodemareiden hallussa ja 
piiri oli puoluelinjalla. Piiri ja kunnallis-
järjestö eivät tulleet toimeen keskenään. 
Piirin puheenjohtajana oli Lahoniityn 
Armas ja sittemmin Mikko Sedig. Tulin 
toimeen ja seurustelin enemmän piirin 
porukan kanssa. Toisaalta kunnallisjärjes-

tö tuki lehteä ja yhtiö joutui tosiasiallisesti 
tukeutumaan siihen. Olihan siinä välillä 
melkoista tasapainottelua.”, Vuorenrinne 
muistelee.

Oma ongelmansa asetelmassa oli se, 
ettei Turun Päivälehden väki ollut osaton 
jännitteisiin. 

”Päivälehteen oli koottu 1970-luvulla 
nuoria vasemmistolaisia ja osa Turun jär-
jestöväkeä piti lehden toimittajia kommu-
nisteina. Oli siis perinne, joka ei ollut vielä 
Massisen Aimon aikanakaan poistunut, 
vaikka oli ehkä liudentunut. Siellä oli täs-
tä johtuen vakavia kahnauksia. Ne heijas-
tuivat minun aikaani asti. Jouduin hiukan 
hankalaankin asemaan, kun nämä samat 
toimittajat olivat siellä yhä, vaikka eivät 
olleetkaan enää nuoria toimittajia”, Vuo-
renrinne kuvailee.

Vanhallakin kaartilla lehti yritti pysyä 
ajan riennossa mukana.

 ”Yritimme hiukan muuttaa lehteä, ei 
niinkään poliittisesti, vaan sisällöltään 
enemmän yleissanomalehtimäiseksi. 

Meillä oli sellainen kampanjakin ”Turun 
Päivälehti – ihmisen lehti”. Sillä yritet-
tiin pehmentää mielikuvia,” Vuorenrinne 
kuvaa.

Valtalehteä Turun Sanomia monin ver-
roin pienempi Turun Päivälehti ei pyrkinyt 
haastamaan. Pikemminkin yritettiin tehdä 
yhteistyötä ja hakea omaa roolia seudulla.

”Haimme omia juttuja ja omaa näkö-
kulmaa. Lukijathan olivat usein sitä miel-
tä, ettei ollut niin väliä, vaikka se sama 
juttu oli Turun Sanomissakin. Pääasia, 
että saivat lukea sen omasta lehdestä. Esi-
merkiksi TuTon peleistä piti olla selostus 

omassa lehdessä. Ja oli niitä selostuksia 
Tepsinkin peleistä. Ne tehtiin painoaika-
taulun vuoksi niin, että avustaja kirjoitti 
kaksi ensimmäistä erää erätauolla ja vii-
meisen erän tapahtumat ja lopputuloksen 
hän sitten huusi toimitukseen. Se laitet-
tiin sitten jutun keulille, koska lehti meni 
kiinni usein viisi minuuttia sen jälkeen 
kun peli oli päättynyt”, Antti Vuorenrinne 
mainitsee.

Yhtiö yrittää haukata liikaa

1980-luvun vaihdetta leimasi Turun seu-
dulla graafisen teollisuuden kova kas-
vu. Kaikki talouden tunnusluvut kertoi-
vat 10–15 prosentin vuotuisesta kasvusta 
myös Lounais-Suomen Kirjapaino Oy:ssä. 
T-lehtien kirjapainot paransivat myös kan-
nattavuuttaan. Se salli investoida. Hyvää 

kehitystä siivitti lehdistötuki, joka oli Tu-
run Päivälehdelle esimerkiksi vuonna 1984 
noin 3,2 miljoonaa markkaa.

Käänne huonompaan ajoittui Lou-
nais-Suomen Kirjapaino Oy:ssä vuoteen 
1986 taloudellisen epävarmuuden kasvet-
tua koko maassa. Kustannukset jatkoivat 
kuitenkin kasvuaan, kun tilausten ja ilmoi-
tusten myynti polki paikoillaan. Yritykset 
eivät kaivanneet entiseen tapaan kirjapai-
non palveluja. Turun Päivälehden levikki 
ylitti kuitenkin noin 300 tilaajalla 10 000 
tilaajan rajan.

Vuosi 1987 tyrehdytti graafisen alan 
investoinnit. Kannattavuus laski. Alan 
yritysten oli pakko ryhtyä toimiin kan-
nattavuuden turvaamiseksi henkilökun-
taa supistamalla. Tämä koski myös Lou-
nais-Suomen Kirjapainoa.

Sosialide-
mokraat-
tien nousu 
Suomen 
johtavaksi 
poliittiseksi 
liikkeeksi 
varmistui, kun 
Mauno Koivis-
tosta leivottiin 
tasavallan 
päämies vuon-
na 1982. Turun 
Päivälehdellä 
oli erityinen 
syy riemuun, 
kun presiden-
tin linnaan 
asteli Turun oma 
kasvatti. 
Turun Päivälehden 
historiikki

Ilmoituspäällikkö Paula 
Keltaniemi ja toimi-

tussihteeri Teija Uitto 
(oik.) elivät lehden 
muun henkilöstön 

kanssa vaikeita vuosia 
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lissä. Taustalla lehteä 

taittaa kumarassa  
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”Yhtiön strategia meni siinä pieleen, että 
Turun Päivälehdestä yritettiin kasvattaa 
merkittävää media-alan yritystä, kun Suo-
men talous romahti. Kun siinä tuli vielä Tu-
run Sanomien kanssa kiistaa, maksoi sekin 
maltaita. Siihen liittyi monia kummalli-
suuksia. Yhdessä vaiheessa Turussa harras-
ti ilmaisjakelua kolme eri yhtiötä, joissa oli 
samat jakajat”, Vuorenrinne muistelee.

Turun Päivälehteä SVR-ryhmän puolel-
ta saneeraamassa ollut Reijo Nuikki muis-
teli (2006), että yhtiön huono hoito oli ryh-
mälle hirveä yllätys. Paljastui esimerkiksi, 
että laskut oli maksettu lähes kokonaan 
yliaikakorolla ja investoinnit oli tehty ko-
konaan velkarahalla. Liikevaihto-odotukset 
olivat laskelmissa ylimitoitetut eikä kirja-
painon asiakaslehtien hinnoittelu perustu-
nut järkevään laskentaan, vaan pikemmin-
kin asiakkaiden oletettuun maksuhaluun.

”Tuollaisesta toiminnasta seuraa katast-
rofi”, Nuikki kuittasi.

Nuikin kanssa samoissa puuhissa olleen 
Antero Anttilan mukaan kirjapaino oli 
huonosti hoidettu.

”Puoluetukena tullutta rahaa käytettiin 
kirjapainon pyörittämiseen. Sieltä puuttui 
laskentaa. Ne laskivat osia, niin kaikki kan-
natti. Mutta kokonaisuus oli päin helvettiä. 
Sen näki suoraan niistä papereista”, Anttila 
muisteli.

Turun Päivälehti julistettiin konkurssiin 
joulukuussa 1993. Seuraavana aamuna leh-
teä alkoi julkaista toinen yhtiö. Niiltä toi-
milta olisi ehkä vältytty, jos ”punapääomal-
la” olisi ollut vielä voimia.

”Samaan aikaan konkurssiin meni Tu-
run Työväen Säästöpankki. Sittemmin on 
spekuloitu, olisiko Turun Päivälehti men-
nyt konkurssiin, jos tätä ei olisi tapahtunut. 
Joka tapauksessa yhtiö otettiin Viestintära-
hoituksen voimin ensin haltuun, ja sitten 
se ajettiin konkurssiin. Apuun löydettiin 
pöytälaatikkofirma, joka pyöritti aluksi yri-
tystä ja se muutettiin myöhemmin takai-
sin Turun Päivälehti Oy:ksi”, Vuorenrinne 
kertoo.

Lehden uusi alku oli tuskaista puur - 
tamista.

”Meillä vähenivät työntekijät reippaasti. 
Teimme viisipäiväistä lehteä alussa niin, 
että meitä oli kolme toimittajaa kokopäi-
väisesti työssä ja sitten oli neljä osa-aikais-
tettua työntekijää. Toimittajia oli viisi yh-
teensä ja taittajia oli kaksi. Konttorissa oli 
pari ihmistä ja ilmoitus- ja tilausmyyjiä oli 
muutamia. Aika vaatimaton uusi alku oli”, 
Vuorenrinne muistaa.

Lehti ilmestyi yhä viidesti viikossa, vaik-
ka henkilöstä oli siihen kovin pieni.

”Tilanne tuli meille tekijöille annettuna. 
Turkulaisille hyvitettiin se, että konkurssi oli 
ollut ikään kuin omatekoinen. Meille oli sel-
vää, että ratkaisu oli väliaikainen. Mutta sitä 
se oli yllättävän pitkän ajan” Vuorenrinne 
kuvaa.

Kurjuus ei ollut lehden toimitukselle uut-
ta. Oikeastaan pahempaa aikaa elettiin joku-
nen vuosi aiemmin.

”Ennen konkurssiahan meille oli kerrot-
tu, että yhtiön tappiot johtuivat lehdestä ja 
saimme tehdä tämän vuoksi yhdessä vai-
heessa vain 8-sivuista lehteä. Eikä arkena 
saanut käyttää edes värejä. Ehkä viikonlop-
puna sai tehdä 12-tai 16-sivuisen lehden. 
Kun konkurssin jälkeen alettiin tehdä taas 
16-sivuista lehteä, jossa oli myös värit, niin 
sehän oli lukijoille parannus entiseen”, Vuo-
renrinne vertaa.

Konkurssi jätti leimansa lehteen, eikö sitä 
voinut toimituskaan pois pyyhkiä.

”Ennen konkurssia laitoimme levikin kas-
vamaan. Tilaushintoja laskettiin. 1990-lu-
vulla levikki ei sitten enää noussut, vaikka 
teimme parempaa lehteä. Konkurssi oli 
syönyt luottamusta lehteen”, Vuorenrinne 
myöntää.

Länsi-Suomen Työmiehenä vuonna 1899 
aloittanut Turun Päivälehti tuli tiensä pää-
hän itsenäisenä päivälehtenä vuonna 1997. 
Sen jälkeen alueen demareita alkoi palvella 
Demari-lehden vaihtosivuilla toteutettu Tu-
run Päivälehti. Ratkaisulla oli perusteensa.

”Teimme viisi vuotta lehteä minimimiehi-
tyksellä. Sitä pystyttiin hiukan korjailemaan 
matkan varrella. Talouskin parani. Osa-ai-
kaistuksia saatiin muutettua kokopäiväisiksi. 
Sitten alkoi käppi menojen ja tulojen välillä 

kasvaa. Erityisesti painolasku oli kallistunut 
koko ajan. Näin aikaisessa vaiheessa, että 
jonkun vuoden päähän näyttää huonolta”, 
Vuorenrinne kuvaa.

Hänen laskelmansa puolsivat yhteistyö-
tä Demarin kanssa. Demaria alettiin painaa 
alueen omilla vaihtosivuilla varsinaissuoma-
laisille. Se ei ollut tekijöille kuitenkaan risti-
riidatonta aikaa.

”Ideana oli, että Demarin kannet vaihdet-
tiin meille, samoin keskiaukeama. Pellilli-
nen oli siis omaa tavaraa. Parhaimmillaan se 
myös toimi. Sitten alkoi olla hiukan sellaista, 
että jos teimme joitakin hyviä juttuja, olisivat 
Demarissakin huolineet ne sivuilleen. Käy-
tännössä siinä oli aika paljon kangertelua ja 
asioita, jotka aiheuttivat närää”, Vuorenrinne 
kuvailee.

Lukijapalaute oli kahtalaista.
”Ne, jotka halusivat paikallista lehteä, ei-

vät uutuudesta pitäneet. Nämä olivat usein 
niitä, jotka eivät olleet puolueen jäseniä. Ne 
demariliikkeen aktiivit, jotka halusivat seu-
rata paikallisten asioiden lisäksi myös valta-
kunnallisia asioita, pitivät yhdistelmästä ko-
vin”, Vuorenrinne vertaa.

 Demari-lehden talous ei vuosien myötä 
kestänyt enää aluepainoksia.

”Turun pää peitti kulunsa ja pysyi näpis-
sä, mutta ei enää Helsingin pää. Se kävi liian 
raskaaksi, kun oli muitakin aluepainoksia”, 
kesällä 2013 Demokraatti-lehden päätoi-
mittajana aloittanut Vuorenrinne kiteyttää.

Turun Päivälehti yhdistettiin lopullises-
ti SDP:n pää-äänenkannattajaan vuonna 
2001 tämän toteuttaman lehtiuudistuksen 
myötä. Jatkona menneelle lehdelle jäi alue-
toimitus Turkuun.

Turun Päivälehden 
toimitusjohtaja 
Pauli Viklund (vas.) 
ja päätoimittaja Aimo 
Massinen palkitsivat 
keskellä olevan lehden 
parhaan asiamiehen 
Henni Jokiojan lehden 
painosalissa pidetyssä 
työväenlehtijuhlassa 
vuonna 1984.
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Vuonna 1906 perustettu Uusi Aika oli 
kuusipäiväinen lehti Ulla Turkin astuessa 
lehden toimitukseen vuonna 1967 kesätoi-
mittajaksi. Lehti, jota perustamassa oli ollut 
mm. Eetu Salin, oli perinteikäs työväenlehti 
vahvassa demarikaupungissa. Sen levikki oli 
1970-luvun vaihteessa kuitenkin alle 6 000.

”Meitä oli päätoimittaja, kaksi toimi-
tussihteeriä, urheilutoimittaja, muutama 
toimittaja, oikolukija ja kuvantekijä. Lehti 
muuttui sitten viisipäiväiseksi ja oli vuon-
na 1969 lähellä taloudellista romahtamista. 
Lehdestä tehtiin kolmipäiväinen. 1960-luku 
oli taloudellisessa mielessä ankeaa aikaa”, 
Turkki muisteli (2006).

1960-luvun kovat kokemukset saivat po-
rilaiset erottamaan Uusi Aika -lehden kirja-
painosta. Lehteä alkoi julkaista Ajan Sana 
-yhtiö vuonna 1972. Tällä varmistettiin se, 
ettei lehteä jouduttaisi lopettamaan kirjapai-
non myötä, kuten sittemmin eräillä muilla 
paikkakunnilla tapahtui. Uudessa konserni-

Porin demarit seisoivat lehtensä takana –
Uusi Aika jatkoi lehdistötuen menettäneenäkin

rakennelmassa Oy Kehitys keskittyi kirja-
paino-, kirjakauppa- ja kiinteistötoimintaan.

”Kirjapaino oli silloin erittäin heikois-
sa kantimissa siksi, ettei sillä ollut käytän-
nöllisesti katsoen paljoa ulkopuolisia töitä. 
Uuden Ajan painaminen oli sen päätyötä 
ja toinen työ oli Porin kaupungin talousar-
vio. Ei se kovin monipuolista ollut. Myö-
hemmin kirjapainoa päästiin kehittämään 
ja siitä tuli jonkinlainen tukijalka lehdelle”, 
Turkki arvioi.

Päätyminen kolmipäiväisyyteen merkitsi 
Turkin mukaan väistämättä uutta realiteet-
tia ja roolin hakemista lehden tekijöille.

”Lehden olisi pitänyt olla vähintään 
viisipäiväinen, että pysyisi uutisvirras-
sa. Uutisoinnin kannalta kolmipäiväinen 
lehti oli pahassa raossa”, Turkki päätteli 
kokemuksistaan.

Lehtiyhtiön vaikeuksia kuvaa se, että 
vuosikymmeniä talossa ollut Leo Nyberg 
valittiin kriisivuonna 1969 lehden toimitus-

sihteerin paikalta sekä lehden päätoimitta-
jaksi että yhtiön toimitusjohtajaksi. Lisäksi 
hän hääri kunnallispolitiikassa ja oli muun 
muassa Porin kaupunginhallituksen jäsen.

Uuden Ajan myyntipäällikkönä tuolloin 
toiminut ja sittemmin toimitusjohtajak-
si noussut Reijo Nuikki päätteli sittem-
min, että lehden ilmestymiskertojen puo-
littaminen oli oikeastaan uuden nousun 
mahdollistaja.

”Tulot eivät käytännössä vähentyneet, 
mutta menot pienenivät. Totta kai sanee-
rattiin vähän henkilökuntaa ja kaikki pie-
neni. Muistan hyvin vekselikierteen, jota 
Leo joutui hoitamaan. Konttoripäällikkönä 
ajattelin, että tämä on järjetön homma”, uu-
teen tehtävään vuonna 1972 astunut Nuikki 
kuvaili.

 Monen muun sd-aluelehden tapaan apu 
tuli Nuikin mukaan lopulta puolueelta, kun 
SDP ryhtyi Kehitys Oy:n osakkaaksi.

Turkki muistaa 1970-luvun lehtisetelei-
neen nousun aikana. Vahvasti panostettiin 
esimerkiksi asiamiehiin, joita lehdellä oli 
1970-luvun alkuvuosina noin 330. Tämä 
kaksinkertaisti lehden nettolevikin (noin 12 
400 vuonna 1972) 1960-luvun luvuista. Se 
mahdollisti lehden siirtymisen offset-tek-
niikkaan vuonna 1974 ja uuden Kehityksen 
toimitalon valmistumisen Annankadulle 
vuonna 1980.

”Onhan se aina hienoa, kun päästään 
uusiin tiloihin. Jouduimme käymään siinä 
aikamoisen taistelun, kun toimitusjohtaja 
oli sitä mieltä, että toimitus olisi jäänyt An-
tinkadulle. Minua ainakin hirvitti ajatus tai-
ton viemisestä kauas toimituksesta”, Turkki 
myönsi.

Kirjapainon tekniikkaan ei ollut inves-
toitu muutamaan vuosikymmeneen ennen 
offsetrotaation ostamista. Niinpä joudut-
tiin uusimaan paljon myös muuta matkalla 
kohti uutta lehtitaloa. Yhtiö pääsi Nuikin 
mukaan huolellisella taloussuunnittelulla 
kuitenkin yllättävän nopeasti jaloilleen ah-
dingosta. Yksi osoitus parantuneista taseista 
ja optimismista oli keväällä 1976 asetettu 
tavoite Uuden Ajan lehden ilmestymisker-
tojen lisäämisestä ensin 4-päiväiseksi (1982) 
ja sen jälkeen 5-päiväiseksi (1987). Nuo ta-
voitteet jäivät kuitenkin vain haaveiksi.

Kehityksestä kasvaa konserni

Kehitys ja Porin Työväenyhdistys aloittivat 
yhteisen työväentalo-kirjapainotalo-pro-
jektinsa vuonna 1977 hankkimalla yhtei-
sen tontin perustamalleen kiinteistöyhtiö 
Aatteen Työ Oy:lle 1977. Työväenyhdistys 
vetäytyi kuitenkin talohankkeesta. Niinpä 
Herralahden tontille nousi kolme vuotta 
myöhemmin uusi Kehityksen toimitalo, jo-
hon sijoittui myös Uuden Ajan toimitus.

Antinkadulle jäivät yhä konsernin kirja-
kauppa ja pikapaino. Uutta toimitaloa laa-
jennettiin jo viisi vuotta myöhemmin, jol-
loin loputkin koneet ja työt saatiin siirrettyä 
Antinkadulta uusiin tiloihin.

1970-luvun puolivälissä Uuden Ajan toi-
mittajaksi pestautunut ja 1980-luvun alussa 
lehden kunnallistoimittajaksi siirtynyt Juk-
ka Vilponiemi kuvaa Uuden Ajan asemaa 
vahvaksi 1970-luvun lopulla. Kaupungissa 
ilmestyi myös muita puoluelehtiä, kommu-
nistien Satakunnan Työ, keskustan Lalli ja 
Kokoomuksen Satakunnan Kansa. Siihen 
joukkoon Uusi Aika istui hyvin.
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 ”Uusi Aika oli paitsi Porissa, myös Sata-
kunnassa arvostettu lehti. Täällä oli demari-
enemmistö. Osin tästä syystä meitä pidettiin 
tietyissä piireissä vähän semmoisena ”paskaa 
kauniissa paketissa” -lehtenä. Ay-kentässä 
paikallinen ay-väki tukeutui meihin. Meil-
lä oli varsin tiiviit yhteydet sinne. Meillä oli 
kaksi työmarkkinatoimittajaakin. Lehti oli 
minusta merkittävä aviisi tuolloin”, Vilpo-
niemi kuvaa.

Mollaajien käyttämää luonnehdintaa Vil-
poniemi selittää lehden ja vallankäytön väli-
sellä suhteella.

”Meillä oli sellaista painolastia, että sekä 
silloinen päätoimittaja että häntä seurannut 
Ulla Turkki olivat mukana aktiivisesti po-
litiikassa. Ulla osallistui myös valtakunnan 
politiikkaan. Kun myös pitkäaikainen leh-
den hallituksen puheenjohtaja Timo Koivis-
to oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 
meitä pidettiin hiukan kaikkia ja varsinkin 

puoluejohtoa syleilevänä lehtenä”, myöntelee 
Vilponiemi.

Omakohtaisestikin hän sai tuta tämän 
sidoksen.

”Tuli minulle kunnallistoimittajana se 
vastaan, että kun pääsi jonkun uutisen päälle, 
niin sieltä löytyikin taustalta sosialidemo-
kraattinen virkamies tai päättäjä ja sen vuok-
si vaikenimme. Ne uutiset luettiin sitten jos-
takin muusta lehdestä”, Vilponiemi sanoo.

Sidoksista huolimatta varsinkin nuorem-
mat toimittajat hakivat rajojaan.

”Olimme me journalisteja 1970-luvulla-
kin. Emme olleet mitään toimitsijoita”, Vil-
poniemi kiteyttää.

Uudessa Ajassa haettiin 1980-ja 1990- 
lukujen mittaan taloudellista turvaa ja elä-
män mahdollisuuksia monin tavoin ilmoi-
tusmyynnissä ja markkinoinnissa. Kehityk-
sen Kirjapainoon houkuteltiin asiakkaita 
maakunnasta.

Porilaisdemareiden lehtikonsernista oli 
tullut verrattain kookas työnantaja. Sen 
merkitys kasvoi, kun yhtiö osti vuonna 1980 
kaupunkilehden Porin Sanomat. Nelisen 
vuotta myöhemmin yhtiö lähti mukaan 
omistamaan 40 prosentin osuudella myös 
Uusi Rauma -kaupunkilehteä. Se myytiin 
edelleen kymmenen vuotta myöhemmin. 
Parhaimmillaan konserni työllisti yli 110 
henkeä.

Kaupunkilehdet tuottivat konsernille mu-
kavasti tuloa. Hyvän tilin yhtiön johto teki 
myös myydessään kaupunkilehdet pois. Sit-
temmin (vuonna 2000) Kehitys osti kerran 
viikossa ilmestyvän, tilattavan Ulvilan Seutu 
-lehden.

Leo Nyberg hellitti otteensa toimitusjoh-
taja-päätoimittajan tehtävistä vuonna 1984. 
Kehityksen ja Ajan Sanan toimitusjohtajana 
aloitti Reijo Nuikki ja Uuden Ajan päätoi-
mittajana Ulla Turkki. Päätoimittajuus oli 
luvattu Turkin mukaan hänelle jo vuonna 
1978.

”Minua suorastaan olisi hämmentänyt, 
jos en olisi tullut valituksi, koska minulla 
oli kunnossa alan koulutus ja myös koke-
mus ja yhteiskuntasuhteetkin silloin”, Turkki 
muisteli.

Kuin uuden aikakauden julistukse-
na linjattiin Kehitys-konsernin toiminto-
ja 1990-luvulle syksyllä 1986. Uuden Ajan 
linjattiin jatkavan toimintaansa entisellään, 
mutta taloudellisempiakin vaihtoehtoja esi-
tettiin harkittavaksi esimerkiksi ”laajalevik-
kisenä viikkolehtenä”.

 Vuoden 1986 muistiossa hylättiin työvä-
enlehti-käsite ”aikansa eläneenä”. Lehteä tuli 
markkinoida palkansaajalehtenä. Kiintoisa 

kirjaus muistiossa on myös se, että vaikka 
konsernin muut toimialat kirjattiin yhä ”tu-
kitoiminnoiksi” Uudelle Ajalle, eivät ”kirja-
painon tekninen valmius eivätkä muiden toi-
mialojen kannattavat investoinnit saa kärsiä 
siitä, että lehteä tuetaan”.

Lehden kirjoittelu vapautuu

Jukka Vilponiemen arvion mukaan Uuden 
Ajan kirjoittelu muuttui 1980-luvun mittaan 
myönteiseen suuntaan. Tähän pakotti myös 
levikin kehitys.

 ”Se vapautui. Sidonnaisuus ja naru SDP:n 
suuntaan alkoi höltyä. 1980-luvun alkupuo-
lella meillä oli levikki vielä vajaat 16 000. 
Meillä meni aika hyvin, toimituksessakin oli 
14 ihmistä töissä. Mutta vähitellen levikki 
alkoi hiipua ja aloimme tehdä aika tietoista 
puoluesuhteen väljentämistä. Lamassa le-
vikki tippui sitten isomminkin”, Vilponiemi 
kuvaa.

Osana pyrkimystä palvella paremmin lu-
kijoiden toiveita tutkailtiin myös Uudessa 
Ajassa lukijoiden ja ilmoittajien mietteitä.

”Aloimme tehdä osin ilmoitusmyyn-
tiä tukeaksemme erilaisia liitelehtiä. Meillä 
oli Satakunnan ensimmäinen autoliite. Oli 
asumisliitettä ja vastaavia. Toimituksessa oli 
hyvä draivi päällä. Ja kun rekrytoitiin uutta 
väkeä, ei kyselty, ovatko toimittajat demarei-
ta. Meille tuli täysin sitoutumatonta väkeä 
ja se oli hyvä. Keskustelu oli vilkasta. Sata-
kunnan Kansa oli silloinkin ykköslehti ja me 
olimme sille selkeästi vastavoima. Ei minul-
la ole kuin myönteisiä muistoja siitä ajasta”, 
Vilponiemi muistelee.

Kehitys-konserni ei tyytynyt vain hank-
kimaan lehtiä omistukseensa. Se oli vuosi-

Uuden Ajan toimitus 
oli suurimmillaan 
1980-luvun alussa. 
Tuolloin siihen kuu-
luivat Kari Suni (vas.), 
Vesa Veikkola, Pekka 
Hyytinen, Otto- 
Markus Ahtola,  
Terttu Harju, Ulla 
Turkki, Matti  
Hirvonen, Leo Nyberg, 
Jukka Vilponiemi, 
Väinö Kiltti, Arvo 
Mäki, Eero Oksanen, 
Pentti Välimaa ja  
Eila Lamova.
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tuhannen lopulla Nuikin mukaan mukana 
lähes kaikissa media-alan hankkeissa Sata-
kunnassa kaapelitelevisiosta paikallisradioon.

Uusi Aika teki yhteistyötä sille läheisten 
sd-aluelehtien kanssa, vaikka yhteinen kirja-
paino ei ollutkaan porilaisia innostanut.

 ”Meillä oli mm. Kansan Lehden ja Tu-
run Päivälehden kanssa oikein hyvä paketti, 
jota markkinoitiin aktiivisesti. Vilkaisemal-
la Suomen karttaa huomaa kuitenkin syyn 
sd-lehtien ilmoituspakettimyynnin epä-
onnistumiselle. Varsin hajallaan toimivat 
lehdet pienine levikkeineen eivät kiinnosta 
mainostajia, varsinkaan mainostoimistoja”, 
Reijo Nuikki arvioi.

Toimituksessa koettiin ainakin henkisellä 
tasolla yhteys sd-viestintään laajemmin.

 ”Koimme olevamme osa merkittävää ää-
nenkannattajayhteisöä. Tietysti Eteenpäin 
oli se lehti, jota tavallaan kadehdimme. Se 
oli uutislehti ja ykköslehti. Se oli lippulaiva. 
Mutta pidimme me itseämme vähän näitä 
muita sd-aluelehtiä parempana. Meillähän 
oli levikki kärkipäässä. Meillä kiinnitettiin 
taittoon ja ulkoasuun runsaasti huomiota ja 
mielestämme teimme ihan kelvollista lehteä 
journalistisesti”, Vilponiemi sanoo.

Käytännössä tuo yhteys näkyi yhteisen 
uutistoimiston materiaalin käyttämisenä.

”Sitten oli näitä yhteisiä kokoontumisia. 
TST:n väellähän oli välillä hiukan opetta-
jamainen ote ja se pikkuisen meitä tuppasi 
ärsyttämään. Toisaalta TST teki hyviäkin 
juttuja. Meilläkään ei ollut yhdessä vaihees-
sa STT:n palvelua, jolloin olimme sen tar-
jonnan varassa”, Vilponiemi muistuttaa.

Uuden Ajan toimituksessa ei luovuttu 
haaveesta lisätä lehden ilmestymiskertoja. 

Ulla Turkin alustuksen aiheena oli yhtiön 
hallituksen ja johtoryhmän strategiakokouk-
sessa elokuussa 1988 lehden ilmestymis-
kertojen nostaminen viiteen viikossa. Tätä 
perustelivat kilpailulliset tekijät, lehden pro-
fiilin nosto, palvelukyvyn paraneminen ja en-
nakoitavissa olevat muutokset. Päätös asiasta 
jäi kuitenkin odottamaan itseään.

Jukka Vilponiemi vahvistaa aikeet.
”Se oli vakavassa harkinnassa. Muistan 

laivaseminaarin, joka oli toimituksen ja yh-
tiön johdon yhteinen reissu. Esimerkiksi 
silloin asiaa pohdittiin ja siitä tehtiin laskel-
mia. Siinä taisi vain tulla lama vastaan ennen 
kuin sanoista päästiin tekoihin”, Vilponiemi 
päättelee.

Hän muistuttaa, että kolmipäiväinen ei 
kilpaillut muiden lehtien kanssa kuin kolme-
na päivänä. Tuollakin rytmillä saatettiin kat-
taa kuitenkin jotenkin uutisviikko.

”Taloon tullessani ilmestymispäivät olivat 
tiistai, torstai ja lauantai. Lauantai muuttui 
sitten perjantaiksi. Se oli aika hyvä rytmi. 
Tiistain lehdessä käsiteltiin maanantain kun-
nallispolitiikan päätökset uutisina, samoin 
siihen laitettiin viikonlopun tapahtumat. 
Torstain lehteen tehtiin teemanumeroita. 
Toisaalta saatettiin syventää niitä maanantain 
päätöksiä ja puheita. Lauantain ja perjantain 
lehti oli jo ennakointia tulevaa viikonvaih-
detta ajatellen”, Vilponiemi perustelee.

Kirjapainossa ja Uudessa Ajassa siirryttiin 
tietokonepohjaiseen työskentelyyn vuonna 
1985. Yhtiöiden kehitys oli vakaata koko 
1980-luvun lopun. Lehden levikin hienoinen 
laskukin onnistuttiin kääntämään nousuun. 
Niinpä levikiksi kirjattiin vuonna 1990 lähes 
13 200.

Vilponiemi antaa tunnustusta Kehityk-
sen johdolle toimituksen puolelta.

”Kirjapaino piti konekannan hyvänä. 
Se oli menestyvä kirjapaino 1980-luvulla. 
Siellä painettiin muita demarilehtiä ja liit-
tojen lehtiä. Ja paikallisesti se oli merkittävä 
paino. Porvaritkaan eivät sitä vierastaneet. 
Lehti pystyi joskus tasaamaan painon tilejä 
ja jonakin vuonna oli päinvastoin. Silloisella 
talousjohdolla, Nuikin Reijolla varsinkin, oli 
järki siinä hommassa”, Vilponiemi sanoo.

Uusi vuosituhat tuo tiukat ajat

Lama koetteli 1990-luvulla myös Kehitystä 
ja lehteä. Kirjapainon tilauskirjat ohenivat 
ja kilpailu kiristyi. Uuden Ajan tilaajakunta 
supistui muutamassa vuodessa noin 3 000 
tilaajalla. Se jäi hieman yli 10 000 tilaajan 
tienoille 1990-luvun alkuvuosiksi. Yhtiön 
tilinpäätökset onnistuttiin pitämään kui-
tenkin myös lamavuodet plussalla, kun lähes 
kaikissa muissa sd-lehtitaloissa kärvisteltiin 
tappioiden kanssa.

Ulla Turkki oli tyytyväinen, että Uuden 
Ajan talous toimituksen selkärankana pysyi 
1960-luvun lopun jälkeen turvattuna. Niin-
pä hän ei esimerkiksi joutunut vähentämään 
toimittajavoimistaan kuin yhden urheilua-
vustajan. Se kuitenkin harmitti, ettei eväitä 
lehden kehittämiseen ollut kuten toimitus 
olisi halunnut.

”Se johtuu tietysti enemmän ulkoisis-
ta tekijöistä kuin siitä, ettei sillä olisi ol-
lut journalistista kunnianhimoa”, Turkki 
muistutti.

Myös Uuden Ajan levikki alkoi laskea 
1990-luvun mittaan. Uudelle vuosisadal-
le tultaessa levikki jäi 7 000–8 000:n välil-

le. Kolmipäiväiseksi jäänyttä lehteä tehtiin 
päätoimittajan, toimitussihteerin, kolmen 
uutistoimittajan ja Rauman aluetoimittajan 
voimin.

”Kun ajattelee uutispaljoutta, mikä tässä 
lähiympäristössä maakunnasta tulee, ollaan 
siinä aina äärirajoilla. Lisäksi ilmoitushan-
kintaa tukevat teemanumerot vievät pal-
jon voimavaroja vapaalta ideoinnilta”, Ulla 
Turkki kuvaili toimituksen tilannetta vuon-
na 2006 lehden täyttäessä sata vuotta.

Teemalehdillä Turkki viittasi ennen muu-
ta kerran kuukaudessa ilmestyneeseen ”Spe-
siaaliin”, jota Uusi Aika toteutti vuosikausia 
ja jolla lehti onnistui keräämään mukavasti 
ilmoitustuloja.

Turkkia Uuden Ajan päätoimittajana 
vuoden 2011 alusta lukien seurannut Vilpo-
niemi kertoo, että 2000-luvun alku merkitsi 
Uuden Ajan väelle tiukkenevia aikoja.

”Lehden toimittaminen ei niin hirveästi 
eronnut 1990-luvulla 1980-luvusta. Otettiin 
sitä journalistista vapautta enemmän käyt-
töön. 2000-luvulla alkoi näkyä taloudellinen 
epävarmuus. Resursseja pienennettiin, väki 
väheni. Mahdollisuudet töiden tekemiseen 
kapenivat säästöjen myötä. Meillä ei ollut 
irtisanomisia, mutta luonnollista poistumaa 
oli”, Vilponiemi kuvaa.

Niukkenevat voimavarat alkoivat vaikut-
taa myös toimittajiin.

”Kituuttamista se oli, mutta ei se mei-
tä lannistanut. Ihan hyvä henki meillä oli. 
Mutta ihmisillä alkoi olla muutakin elämää 
kuin työnteko. Viikonlopputöitä vähen-
nettiin. Tapahtumat muilla paikkakunnilla 
synnyttivät pelkoa siitä, miten meidän käy”, 
Vilponiemi kertoo.
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Sisällöllistä karsintaa Uuden Ajan väki ei 
hänen mukaansa kuitenkaan tehnyt.

”Oli jopa sellaista yritystä, että olisi laa-
jennettukin aihealueita. Kerran mentiin te-
kemään 4H-kerhostakin juttua. Se jäi tosin 
ainoaksi kerraksi. Politiikka on aina näkynyt 
pääkirjoituksissa, kolumneissa ja pakinoissa. 
Muu lehden sisältö on ollut henkilöhaastat-
teluja ja tarinaa ihmisten arjesta. Niinkin on 
ajateltu, ettei kaikki viisaus ole demareissa”, 
Vilponiemi kuvaa.

Yksi osoitus halusta pysyä kehityksessä 
mukana olivat 4–5 ulkoasu-uudistusta, joita 
lehdessä tehtiin 1990–2000-luvuilla.

”Palkansaajalehden sisältö on pysynyt 
koko ajan matkassa. Täällä on keskitytty 
satakuntalaisiin ihmisiin ja satakuntalai-
siin tapahtumiin. Aiemmin olimme hyvin 
läheisissä väleissä työpaikoille. Meillä oli 
vahva asiamiesverkosto paitsi ay-liikkees-
sä, myös muussa järjestöväessä. Asiamiehet 
olivat usein merkittävissä asemissa omissa 
järjestöissään. He poikkesivat toimituksessa 
ja pitivät yhteyttä kaikin puolin. Yhteyden-
pito järjestöihmisiin kävi sitten 1990-lu-
vulla löyhemmäksi. Se oli yhä enemmän 
sitä, että toimitus otti yhteyttä”, Vilponiemi 
myöntää.

 Merkittävän askeleen Kehitys Oy otti, 
kun se perusti yhdessä Loimaan Kirjapai-
non kanssa uuden yhtiön Allatum Oy:n. 
Toimitilat yhtiö vuokrasi Porin Mikko-
lasta. Yhtiön uudelle rotaatiokoneelle Ke-
hitys siirsi kaikkien lehtien painamisen 
helmikuussa 2002. Siellä alettiin painaa 
keskitetysti myös kaikkia sd-viikkolehti-
ryhmän lehtiä tabloidia hieman isommassa 
Eurokoossa.

Kirjapainojen kilpailu piti kuitenkin 
myynnin hintatasoa matalana, ja Allatum 
oli taloudellisissa vaikeuksissa. Kehityksen 
uusi toimitusjohtaja Kari Bärlund joutui-
kin myöntämään (2006), ettei Allatum 
ollut täyttänyt odotuksia. Haasteita toivat 
myös lukuisat pitkäaikaisten avainhenkilöi-
den eläköitymiset. Uuden Ajan oli pidettä-
vä hänen mukaansa tuolloinen levikkinsä ja 
tehostettava tilaus- ja ilmoitusmyyntiään 
selvitäkseen jatkossa. Siinä ei täysin onnis-
tuttu. Sd-viikkolehdetkin vaihtoivat lopul-
ta painopaikkansa 2010-luvun vaihteessa 
Mikkeliin. Myös Bärlund sai lähteä.

Uuden Ajan piti supistaa toimintaansa 
2010-luvulla SDP:n ajettua alas tukeaan 
aluelehdille. Yhden vuoden lehti ilmestyi 
kahdesti viikossa kunnes se muuttui viik-
kolehdeksi. Lehti on saanut puolueelta 
vaalikaudella 2012–2015 vielä pientä tu-
kea. Lehden levikki on laskenut muuta-
malla tuhannella vuosikymmen vaihtees-
ta, mutta se on pysynyt yhä 5 000 tilaajan 
yläpuolella.

”Lehti ilmestyy toistaiseksi, elämme 
vuosi kerrallaan. Ainakin 2017 kunnallis-
vaaleihin asti yritämme sinnitellä. Teemme 
nyt nelipäiväistä työviikkoa, ulkopuolelta ei 
juttuja juurikaan osteta”, kuvaili päätoimit-
taja Vilponiemi vuoden 2014 lopulla.

Muiden sd-aluelehtien häviäminen rin-
nalta on tuntunut hänestä pahalta.

”On se ollut järkyttävää. Jo se, että on 
tuntenut henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka 
ovat jääneet tyhjän päälle. Mutta myös se, 
miten puolue on muuttanut suhtautumis-
taan omaan lehdistöön. Sitä ei pidetä mi-
nään”, Vilponiemi päättelee.

Sosialidemokraattien viikkolehdistä en-
simmäinen oli Kuopioon perustettu Valpas. 
Sen synty ajoittui vuoteen 1974. Tällöin 
tuli kuluneeksi 70 vuotta Pohjois-Savon 
työväenlehdistön synnystä. Savon Kansa oli 
lakkautettu kuitenkin jo vuonna 1958. Sen 
jälkeen alueen demariväen viestinnän tar-
peista yritti huolehtia pää-äänenkannattaja.

Päätös Valppaan perustamisesta tehtiin 
SDP:n puoluetoimikunnassa kesäkuussa. 
Lehden päätoimittajaksi ja toimitusjohta-
jaksi nimettiin Asko Seppänen.

Valppaan kustantajaksi tuli elokuussa 
perustettu Kustannusosakeyhtiö Lehti-
työ. Sen suurimmat omistajat olivat SDP, 
T-lehdistö Oy, Kansanvalta Oy ja muu-
tamat maakunnan työväenyhdistykset. 
Omistajista on luettavissa vahva helsinki-
läinen ote. 

Yhtiön hallituksessa otti vetovas-
tuun puineenjohtajana moneksi vuo-
deksi kansanedustaja Lasse Lehtinen. 

Valpas oli vain hetken valpas – 
Kuopion seutu jäi liian pieneksi demarilehdelle

Varapuheenjohtajana toimi vuosia Erkki 
Vuorinen.

Perusteita Valppaan synnyttämiselle oli 
paitsi se, ettei Demari kyennyt palvelemaan 
aluetta, myös houkutteleva esimerkki, muis-
teli Erkki Vuorinen (2006).

”Seurustelin aika ahkerasti ruotsalaisten 
kanssa ja toin idean viikkolehdestä sieltä. 
Ruotsissa Västeråsissa oli päädytty siihen, 
että useamman kerran viikossa ilmestynyt 
lehti jouduttiin lopettamaan ja tehtiin tilalle 
Västmanlands Folkblad-viikkolehti”, paljasti 
Vuorinen.

Nimi lehdelle annettiin Helsingissä.
”Nimi syntyi Paasivuorenkatu 3:n toimi-

tusjohtajan huoneessa, kun Lasse Lehtinen 
istui toisella puolen pöytää ja minä toisella”, 
Vuorinen kertoi.

Demareiden uusien viikkolehtien nimiin 
Valpas, Vapaus ja Vastin oli varsin yksinker-
tainen selitys. Ne tuntuvat työväenliikkeen 
sanavarastosta poimituilta, mitä ne olivatkin.
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”Otin kirjahyllystä sosialidemokraatti-
sesta lehdistöstä joskus sodan jälkeen teh-
dyn kirjan, josta katsoin vanhoja nimiä. 
Plaratessa vastaan tuli päätoimittaja Ed-
var Valpas ja sanoin Lasselle, että Valpas. 
Lasse sanoi, että siinä se. Kun perustettiin 
Vapaus, päätettiin, että V-alkuinen ja kuu-
si kirjainta. Sitten Jyväskylässä tuli Vastin, 
kun samaa kaavaa noudatettiin”, kertoo 
Erkki Vuorinen.

Valpas-lehteen vuonna 1982 toimitta-
jaksi mennyt Hannu Tuovinen tietää, että 
Valppaan syntyyn olivat vaikuttaneet osal-

taan myös oman lehden tarpeesta Helsin-
kiin viestineet kuopiolaiset.

”Järjestöväki ja poliittisesti aktiivinen 
työväki oli lopen kyllästynyt siihen keskus-
talaisen valtalehden ylivalta-asemaan. To-
dettiin ja koettiin, ettei saatu omaa ääntä 
kuuluville. Siitä syntyi ajatus, että perhana, 
perustetaan oma lehti ”, Hannu Tuovinen 
päättelee.

Valppaan ensimmäinen numero pai-
nettiin marraskuun lopulla Iisalmien Sa-
nomissa. Seppänen oli saanut alaisikseen 
toimitussihteeri Seppo Hyvärisen ja toi-

mittaja Eino Kyyhkysen. Työt aloitettiin 
Demarin Kuopion toimistossa. Pian lehti 
sai omat tilat Minna Canthin kadulla.

Valpas sai kesäkuuhun 1975 mennessä 
yli 3 300 tilaajaa. Saman vuoden lopulla le-
vikkiä oli jo noin 4 500. Siitä kasvu jatkui 
parin vuoden ajan tasaisena. Vuosikym-
menen lopulla tilaajia oli jo yli 6 600. Ti-
lausten myynnistä vastasivat suurelta osin 
alueen ay- ja puolueaktiivit. Vuonna 1977 
lehden tilaamiseen kävivät jo kaikkien 
SAK:n liittojen lehtisetelit.

Valpas halusi kiinnittyä vahvasti alu-
eensa järjestöväkeen. Niinpä toimintaker-
tomuksessakin saatettiin valitella, että ”vä-
häisen toimitusvoiman vuoksi ei ole voitu 
seurata läheskään kaikkia järjestötoimin-
nan tapahtumia”. Linjakseen Valpas kirja-
si halun poliittisena viikkolehtenä välittää 
lukijoilleen tietoa maakunnan ja kuntien 
tärkeimmistä tapahtumista. Paljon voimia 
uhrattiin lehden avustajien hankkimiseen 
ja näiden kurssittamiseen.

Valpas sai taloutensa tasapainoon kol-
messa vuodessa. Sen noin 720 000 markan 
tuloista olivat ilmoitustulot lähes 595 000 
markkaa. Erityisen hyvin lehti onnistui 
saamaan virallisia ilmoituksia ja kuulutuk-
sia. Niitä oli yli kolmasosa - yhtenä vuonna 
jopa 45 prosenttia - lehden ilmoitustulois-
ta. Viidesosa oli puolestaan E-liikkeen il-
moituksia ja toinen mokoma ay-liikkeen ja 
puolueosastojen ilmoituksia. Ylpeillä Val-
pas saattoi sillä, että se oli peräti 16 kunnan 
ilmoituslehti.

Valpas kärsi henkilöstön vaihtuvuudesta 
ilmestyttyään muutaman vuoden. Seppä-
nen ja vuotta aiemmin vakinaistettu toi-

mittaja Marja Vilppula lähtivät Pohjolan 
Työhön. Uudeksi päätoimittajaksi saatiin 
Seppo Haapanen Lahdesta. Ennen vuo-
sikymmenen vaihtumista ehtivät lehden 
jättää niin Haapanen kuin toimitussihtee-
ri Hyvärinenkin. Haapasen korvasi Martti 
Ruokolainen ja Hyvärisen Kauko Ala-Ni-
kula. Toimittajina häärivät Eino Kyyhky-
nen ja Anna-Liisa Vihavainen.

Uusi vuosikymmen ei alkanut Valp-
paalle mieluisasti. Kunnallisten ja kau-
pallisten ilmoitusten määrä laski (1981), 
ja tilinpäätöksiin jouduttiin kirjaamaan 
tappioita (1982). Kymmenen vuotta toi-
mittuaan yhdeksän henkeä työllistänyt 
lehtiyhtiö lähti omistamaan Videoverkkoa 
ja Kuopion kaapelitelevisiota. Muutama 
vuosi myöhemmin se oli osakkaana myös 
paikallisradiossa.

Rohkein yritys Lehtityöltä oli ilmais-
jakelulehden perustaminen vuonna 1985. 
Se ehti ilmestyä vain 18 viikon ajan, kun 
kokeilu lopetettiin. Kun Valppaan ilmoit-
telu romahti jälleen 200 000 markan ver-
ran ja ilmaisjakelulehdestä kirjattiin tätäkin 
isompi tappio, joutui yhtiö nielemään puo-
len miljoonan markan tappion vuodesta.

Hannu Tuovinen muistaa hyvin yhtiön 
yrityksen hakea tukijalkoja päätuotteelleen.

”Lehtiyhtiön hallitus ja päätoimittaja 
saivat sellaisen idean, että kannattaa perus-
taa ilmaisjakelulehti. Perustettiin Vapaa-
päivän lehti. Siinä oli hyvä sabluuna. Kun 
Savon Sanomien ilmaisjakelulehti ilmestyi 
torstaisin, niin tämä lehti alkoi ilmestyä 
lauantaisin. Sillä oli aika hyvä markkina-
rako. Kaupallista ilmoittelua oli paljon. 
Meidät vain syötiin markkinoilta sillä, että 

Uudet viikkolehdet 
saivat lukijansa pääosin 
isoilta työpaikoilta, 
joissa tehtiin myös 
aktiivisimmin levikki-
työtä. Valpas ei tehnyt 
poikkeusta joukossa. 
Eino Kyyhykyen/ 
Työväen Arkisto
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myös Savon Sanomien viikkojulkaisu alkoi 
ilmestyä lauantaisin ja ne polkivat hinnat 
niin, että meillä laitettiin lappu luukulle”, 
Tuovinen harmittelee.

 Seikkailu kaupunkilehtimarkkinoilla 
tuotti Kuopiossa pettymyksiä.

”Ruokolainen lupasi ilmoitusmyyjälle ja 
toimittajalle, jotka sinne lähtivät, että he 
voivat palata Valppaaseen, jos lehti ei me-
nesty. Lehti meni nurin, mutta heilläpä ei 
ollutkaan paluuta”, Rauno Iivonen harmit-
teli (2006).

Tappioiden vuonna toteutettiin Valp-
paassa tuoteuudistus ja toimitusjohtajan 
ja päätoimittajan tehtävät erotettiin. Pää-
toimittajaksi tuli Rauno Iivonen Lappeen-
rannasta. Ruokolaiselle ei jätetty juurikaan 
vaihtoehtoja, kun hänelle ilmoitettiin teh-
tävänsä rajaamisesta toimitusjohtajuuteen. 
Yhtiö kärsi toimintakertomuksen mukaan 

henkilövaihdoksista ja uusien palkollisten 
sisäänajosta.

Levikkialue todetaan hankalaksi

Hannu Tuovisen aloittaessa Valppaan 
palkkalistoilla olivat lehden voimavarat 
aika vähissä.

”Siellä oli pikkuinen toimitus. Pari vuot-
ta olin harjoittelijana ja toimittajana. Sen 
verran olin sitten mielestäni edennyt toi-
mittajana, että päätin hakea paikkaa Savon 
Sanomista. Ruokolainen teki kuitenkin 
vanhanaikaisen, eli maksoi minulle 500 
kuukaudessa lisää, jotta sai pidettyä minut 
talossa. Jätin sitten hakematta paikkaa”, 
Hannu Tuovinen muistelee.

Valpas oli vaatimaton lehti, mutta laatua 
sielläkin haettiin Tuovisen mukaan.

”Ei sieltä esimerkiksi päästy juurikaan 
koulutukseen. Siitä huolimatta ihmisillä 

oli pyrkimys tehdä hyviä juttuja. Aina kes-
kusteltiin Ruokolaisenkin kanssa siitä, että 
juttu pitää tehdä niin, että se voidaan jul-
kaista missä tahansa”, Tuovinen muistelee.

Saimaan Sanomien raunioilta Valppaan 
päätoimittajaksi pyydetty Rauno Iivonen 
muistelee aikaa Kuopiossa ”mielenkiin-
toisena keikkana”, vaikka se päättyi mel-
ko pian Iivosen lähtiessä Hämeen Kansaa 
vetämään.

”Hän (Ruokolainen) teki lähinnä so-
sialidemokraattista alueellista tiedotetta. 
Siellä oli hirveästi pieniä yhden palstan 
pätkiä. Periaatteena oli se, että jokaiseen 
sd-risaukseen, mikä järjestöissä tapahtuu, 
puututaan. Lehti kertoi sen, vaikka asia ei 
kiinnostaisi ketään muita kuin Kiuruveden 
ty:n viittä hallituksen jäsentä. Siinä pääsin 
kuitenkin toteuttamaan sitä ajatusta, että 
pieni sosialidemokraattinen maakuntaleh-
ti ei yritäkään olla yleinen tiedonvälittäjä, 
vaan siellä saa luoda oman journalistisen 
linjan”, Iivonen muisteli.

Taas kerran astuivat kuitenkin kuvaan 
mukaan suhteet alueen vaikuttajiin.

”Muistan yhdenkin hauskan anekdoo-
tin. Lehdellä oli Varkaudessa kaksi avus-
tajaa, jotka olivat kumpikin metallimiehiä. 
Kun lehti manifestoi jollakin tavalla, että 
se tukee kaupunginsihteeri Kari Rajamä-
en pyrkimyksiä aina eduskuntaan asti, sillä 
siunaamalla nämä kaksi lopettivat kirjoit-
tamisen lehteen”, Iivonen mainitsi.

Valpas ilmestyi melko pienellä levikki-
alueella, joka oli demarilehdelle elinkeino-
rakenteeltaan ja ilmapiiriltään vaikea.

”Siellä törmäsin ilmiöön, mitä en ole ha-
vainnut muun demarilehden alueella. Se oli 

korpikommunismia, joka oli kimpassa ke-
pulaisten kanssa. Demareiden liikkumava-
ra oli äärettömän kapea. Siellähän ilmestyi 
kommunistien Kansan Sana. Jos oli vähän-
kin vastakkainasettelua ja taistelun meinin-
kiä, niin Kansan Sana koetti aina mollata 
jollakin lailla Valpasta, vaikka itse tekijät 
olivat journalistiyhdistyksessä hyvääkin pa-
taa. Sieltä sai lukea aina ”totuuden sanoja” 
demareista”, Tuovinen muistelee.

 Ruokolainen lähti Lehtityön palkkalis-
toilta syksyllä 1988. Muutamaksi vuodeksi 
vetovastuu siirtyi Juhani Arolle. Työnteki-
jöitä yhtiöllä oli enää seitsemän.

Lehtityön talous kääntyi pysyvämmän 
tuntuisesti miinukselle 1980-luvun lopulla. 
Lehden levikki alkoi hiipua ja oli esimer-
kiksi vuonna 1992 vajaat 4 700. Talousvai-
keuksien vuoksi lehdellä oli tuolloin enää 
vain neljä työntekijää.

Toimitusjohtaja ja päätoimittaja vaihtui-
vat tiheään Aron jälkeen. Toimitusjohtaja 
Jouko Koistisen ja päätoimittaja Pirkko 
Jyväkorven pestit kestivät vain muutaman 
vuoden, kun heidän tilalleen valittiin Au-
lis Kupiainen ja Anja Salminen. Henki-
lökunta teki nelipäiväistä työviikkoa koko 
vuoden 1995. Siitä huolimatta yhtiön 
maksuvalmiutta jouduttiin tukemaan eri-
tyisjärjestelyin. Lopulta

jouduttiin menemään yhden toimittajan 
järjestelmään ja ostamaan juttuja lehteen 
avustajilta.

Valppaan levikki laski noin 3 700 tilaa-
jaan (1997). Ajanjakson toimintakerto-
muksissa vakuuteltiin lehden kehittämistä 
jatkettavan viikkolehtimäisemmäksi tuot-
teeksi, mitä sillä sitten tarkoitettiinkaan. 

Valpas-lehden toimitus 
teki työtä toiveikkaissa 
tunnelmissa vuonna 
1977 levikin noustua 
mukavasti. Päätoimit-
taja Asko Seppäsen 
(oik.) ohella lehteä 
aloittamassa olivat 
olleet Eino Kyyhkynen 
(toinen oik.) ja  
Seppo Hyvärinen  
(toinen vas.). 
Työväen Arkisto
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Välttääkseen selvitystilaan joutumisen yh-
tiö toteutti muutaman osakeannin. 

Valppaan 25-vuotisjuhlanumero ilmes-
tyi vuonna 1999 lehden tulevaisuuteen 
vannoen. Levikkiä oli saatu nostettua 4 
500 pintaan ja juhlavuotta kuvailtiin ”voi-
makkaan kehityksen ja uuden taloudellisen 
pohjan rakentamisen vuodeksi”. Valppaan 
päätoimittaja-toimitusjohtajana ollut Antti 
Sokka erosi yhtiön palveluksesta kesäkuus-
sa. Hänen tilalleen pestattiin Helsingistä 
monissa sd-viestinnän tehtävissä häärinyt 
Matti Vimpari. Hän jäi lehden viimeiseksi 
päätoimittajaksi.

Uusi vuosituhat ei päästänyt Lehtityö-
tä tappiokierteestä. Niinpä yhtiön hallitus 
teetätti Viikko-Median toimitusjohtaja 
Heikki Nykäsellä selvityksen yhtiön ti-
lanteesta helmikuussa 2001. Nykäsen joh-
topäätös oli, ettei yhtiön tase kestäisi enää 
vuoden budjettiin kaavailtua alijäämää

Yhtiön hallitus katsoi käymänsä kes-
kustelun jälkeen, että järjestöväki piti Val-
pasta yhä tarpeellisena viestintävälineenä 
itselleen. Kun vuotta oli eletty muutama 
kuukausi, esitti sen puheenjohtaja Eero 
Hoffren hallitukselle kuitenkin, että se 
velvoittaisi toimitusjohtajan ryhtymään 
valmisteluihin Valppaan ilmestymisen lo-
pettamiseksi toukokuun 2001 lopussa. 
Hallitus hyväksyi yksituumaisesti ehdotuk-
sen ja ilmoitti yt-neuvottelujen alkamisesta 
henkilöstölle.

Valppaan loppua Tuovinen ei ollut seu-
raamassa, mutta tietää muutaman syyn sen 
ahdinkoon. Yksi niistä oli kokeilu profiloi-
tua jollakin tapaa alueensa ”yleisvasemmis-
tolaiseksi” lehdeksi tilanteessa, jossa leh-
dellä ei ollut enää juurikaan menetettävää. 
Moista ajatusta kun oli nostettu esiin ajoit-
tain muuallakin päin maata.

”Kommunistien Kansan Sana oli ehtinyt 
kuolla ennen Valpasta. Niinpä Kuopiossa 
ajateltiin ottaa sen entinen päätoimittaja 
(Sokka) Valppaaseen. Kuviteltiin, että saa-
taisiin sieltä päin tilaajia. Mutta siinähän 
kävi niin, että demarit hylkäsivät oman 
lehtensä. Se oli virheratkaisu. Mutta eniten 
Valpasta haittasi varmaankin se, että se oli 
ajautunut marginaaliin. Kun siellä on tar-
peeksi pitkään ollut, sieltä ei enää pääse 
pois”, Tuovinen päättelee.

Etelä-Savon demariväki sinnitteli il-
man omaa aluelehteä viitisentoista vuotta. 
Vuonna 1906 aloittanut Vapaus oli naitettu 
1960-luvun alussa lappeenrantalaisen Kan-
san Työn kanssa. Saimaan Sanomat -nimen 
sittemmin saanut Etelä-Karjalan dema-
rilehti ei kuitenkaan onnistunut tavoitta-
maan savolalaisia toivotusti lukijoikseen. 
Niinpä esimerkiksi Savonlinnan demarit 
kokeilivat oman lehden tekemistä Linnan 
Viesti -julkaisuna 1970-luvun alussa.

Mikkeliläiset rohkaistuivat puuhaa-
maan alueelle lehteä viimein syksyllä 1977. 
Perustettiin Mikkelin Työväenlehti Oy. 
Sen tehtävä oli herättää henkiin Vapaus. 
Lehden ensimmäinen numero painettiin 
5. tammikuuta 1978. Vahvasti hankkees-
sa hääri esimerkiksi kansanedustaja Erkki 
Liikanen. Hänestä tuli lehden johtokun-
nan ensimmäinen puheenjohtaja.

Vapaus aloitti Suomen talouden taan-
tumassa. Sd-lehdistössä saatettiin mennä 

Vapaus halusi olla maakunnan ääni – 
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kuitenkin eteenpäin myös tuolloin lehdis-
tötuen ja ay-liikkeen lehtiseteleiden turvin. 
Levikkitavoitteeksi asetettiin 4 000 tilaajan 
saaminen ensimmäisenä toimintavuonna. 
Tavoite miltei saavutettiin.

Viiden hengen voimin aloittanut Vapaus 
piti seuraavaa vuotta vakiintumisen aika-
na. Kun lehti saavutti lähes 4 300 tilaajan 
määrän, sen arvioitiin saaneen ”vankan ja-
lansijan” alueen viestinnässä. 

Turvaa levikin pysymisestä antoivat le-
vikkityöhön pestatut yli 90 asiamiestä ym-
päri maakuntaa.

Saimaan Kirjapainossa painettu Vapaus 
selkeytti 1980-luvun alussa rooliaan viik-
kolehtenä. Ulkoasua ja toimituspolitiikkaa 
muutettiin ”avarammaksi”. 

Uutisjahdin sijaan keskityttiin kunta-
kohtaisiin reportaaseihin ja erikoisaihei-
siin. Päätoimittaja Seppo Hyvärisen lisäksi 
lehteä teki toimitussihteeri, toimitushar-
joittelija ja yksi oto-kirjeenvaihtaja.

Huolimatta maltillisuu-
destaan olivat sd-leh-
det ajoittain poliittisille 
ääriliikkeille punainen 
vaate. Valppaan julkisi-
vua sotkettiin heinä-
kuussa 1980. 
Työväen Arkisto
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Korostaakseen rooliaan edesmenneen 
Vapauden työn jatkajana lehti teki 75-vuo-
tisjuhlanumeron neljäntenä toimintavuo-
tenaan 1981. Kolmen vuoden päästä jou-
duttiin myöntämään, että lehteä oli myyty 
tilaajille ylisuurilla alennuksilla. Lehden 
taloutta tuli tervehdyttää. Se romahdutti 
levikkiä. Lehtiseteleitä lehden tilaamiseen 
saatiin yli 800 edellisvuotta vähemmän. 
Henkilökuntaa yhtiössä oli jo kymmenkun-
ta. Johtamista tehostamaan mikkeliläiset 
palkkasivat Eteenpäin Oy:stä Jari Jääskeläi-
sen toimitusjohtajaksi.

Uuteen nousuun lehti lähti maaliskuus-
sa päätoimittajaksi tulleen Markku La-
hikaisen ja Jääskeläisen käsissä jo vuonna 
1985. Tilaustuotot kasvoivat viidenneksellä. 
Lehtiseteleitä tuli taloon puolisen tuhat-
ta edellisvuotta enemmän. Lehden levikki 
kipusi uuteen ennätykseen, josta se jatkui 
kasvuaan koko 1980-luvun lopun. Vuosi-

kymmenen vaihteessa lehden levikki oli 
noin 7 250.

Länsi-Savon kunnallistoimittajan pai-
kalta Vapauteen tullut Lahikainen tunsi 
lehden, seudun demariväen ja mikkeliläisen 
päättäjäkunnan. Yllätyksiä uusi työpaikka ei 
hänelle tuonut.

”Porukka vaihtui Vapaudessa silloin 
aika nopeasti. Pitkäaikaisia oli lehden lo-
pettaessa vain yksi. Mikko Karlsson oli 
Savonlinnan aluetoimittajana. Kun Mik-
kelistä lähti toimitussihteeri melko pian 
valintani jälkeen muualle, Mikko tuli pää-
toimitukseen. Hän oli pitkään täällä, kun-
nes Matti Ahde nappasi hänet TUL-leh-
teen töihin. Toimittaja vastasi meillä 
lehden taitosta, mutta olin alusta asti siinä 
mukana. Toimitusharjoittelijoita oli jatku-
vasti. Kun taitto siirtyi päätteelle, taitoin 
siitä puolet ja joskus koko lehden”, Lahi-
kainen kertoo.

Selkeyttääkseen lehden roolia Etelä-Sa-
vossa tukeutui Lahikainen seudun palkan-
saajakuntaan ja maakuntaan.

”Lehden sisältö oli poliittista ja ammatil-
lista työväenliikettä, asioita, jotka ajateltiin 
olevan niille tärkeitä. Vahvasti alettiin ottaa 
maakunnallinen näkökulma asioihin. Meil-
lä oli eri puolilta aluetta paitsi omia ihmisiä, 
myös alueelle tärkeitä asioita esillä. Kunta-
liitoskeskustelut ja maakunnallinen edun-
valvonta esimerkiksi antoivat aiheita. Olin 
tehnyt varmaan samanlaisia juttuja Länk-
käriinkin (Länsi-Savo). Lehteä alkoivat sil-
mäillä näin muidenkin puolueiden toimijat 
ja yhteiskunnallisesti aktiivit ihmiset”, La-
hikainen päättelee.

Hän arvelee, että ministereiksi nousseet 
alueen kansanedustajat Erkki Liikanen ja 
hänen jälkeensä Jouni Backman olivat leh-
delle tärkeitä toimijoita. Liikasen myöhem-
pi toiminta ministereinä, EU-komissaarina 
ja pankinjohtajana eivät jääneet nekään Va-
paudelta huomaamatta.

”Kun puolue oli hallituksessa, meillä oli 
yhteyksiä ministereihin. Siitä tuli meille 
ehkä hiukan yleistä arvostusta. Länsi-Savo-
kin joskus noteerasi kirjoittelumme. Jouni 
(Backman) sanoikin kerran minulle, kun 
hän oli hallintoministerinä, että olen ainoa 
noin 6 000 levikin lehden päätoimittaja, 
joka saa ministerin ja komissaarin kiinni sil-
loin, kun haluaa. Eki antoi puoluesihteeri-
nä parikin kertaa sellaisen haastattelun, jota 
kommentoitiin Hesaria myöten”, Lahikai-
nen kehaisee.

Nykänen pistää talouden kuntoon

Etelä-Savon maltillista ilmapiiriä Lahikai-

nen kuvaa otolliseksi sd-aluelehden tekemi-
selle, vaikka maakunta ei teollisuuden kes-
kuksia ole. Myös alueen valtalehti sieti hyvin 
pientä haastajaansa. 

”Länsi-Savo oli aina korrekti suuntaam-
me. Se antoi meille elintilaa. Sieltä todettiin, 
että on heidänkin etunsa, ettei paikkakunnal-
la ole vain yhtä totuutta. Täytyy muistaa, että 
demareitten asema yhteiskunnassa oli toisen-
lainen mitä se on nyt. Mikkelissä demarit on 
aina ollut joko suurin tai toiseksi suurin po-
liittinen voima”, Lahikainen muistuttaa.

Jari Jääskeläisen ansioksi Lahikainen 
nostaa ennen muuta Vapauden asiamies-
verkoston laittamisen kuntoon. Jääskeläistä 
1980-luvun lopulla yhtiön toimitusjohtajana 
seurannut Heikki Nykänen keskittyi vahvasti 
yhtiön talouden turvaamiseen.

”Nykänen pisti Mikkelin Työväenlehti 
Oy:n taseen niin hyvään kuntoon, että emme 
edes yhtiön loppuvaiheessa kyenneet teke-
mään konkurssia”, Lahikainen muistuttaa.

Asiamiehet olivat Lahikaisen mukaan Va-
paudelle monien muiden työväenlehtien lail-
la merkittävä voimavara.

”Asiamiehet olivat työpaikoilla keski-
määräistä aktiivisempia henkilöitä ottamaan 
meihin yhteyttä. Minäkin kiersin asiamies-
tilaisuudet toimitusjohtajan kanssa, ja tunsin 
heidät. Sieltä sai terveisiä ja toiveita. Meillä 
oli esimerkiksi Joroisista asiamies Unto Hy-
vönen, jolla oli parhaimmillaan tuhat voi-
massa olevaa työväenlehtitilausta. Hän myi 
myös Valppaan tilauksia silloin”, Lahikainen 
mainitsee.

Asiamiehillä oli kilvoittelua keskenään. 
Sitä siivittivät osaltaan hyvät palkkiot ja 
palkinnot.

Vapaus synnytettiin 
jatkamaan Työn 
Voiman raivaamaa työ-
väenlehden perinnettä 
Jyväskylässä. Työn 
Voiman toimitalo ehti 
palvella tarkoitustaan 
vain parikymmen-
tä vuotta, kun lehti 
jouduttiin lopettamaan 
1950-luvulla. 
Työväen Arkisto
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”Kerran vuodessa tehtiin asiamiesmatka 
vaikkapa jonnekin Välimerelle. Ne olivat 
hyviä ja hauskoja reissuja. Se hiipui sitten 
nopeasti, mikä oli yleinen ilmiö muissakin 
lehdissä. Porukka oli aika iäkästä”, Lahikai-
nen myöntää.

Nykäsen aikana Vapaus luopui hiljalleen 
asiamiehistä, ja luotti pääosin tilausten pu-
helinmyyntiin. Parhaimmillaan viikkolehti 
Vapaus meni lähes 6 900 tilaajalle (1994).

Vuodesta 1995 alkaen päätoimittaja La-
hikainen toimi säästösyistä myös yhtiön 
toimitusjohtajana.

”Kaksoisrooli voi olla hankala journalis-
min näkökulmasta. En kuitenkaan kokenut 
ristiriitaa käytännössä. Meillä oli hyvät ih-
miset konttorissa ja myynnissä. Toimenku-
vani oli enemmän päätoimittajan pöydän 
takana. Lisäksi oli selkeät toimintaperiaat-
teet myynnissä. Ilmoittajat eivät päässeet 
vaikuttamaan juttujen aiheisiin. Myyntiä 
tukevissa teemanumeroissa oli teemaan liit-
tyviä, mutta toimituksen ideoimia juttuja”, 
Lahikainen kuvaa.

Valpas-lehden lopetettua Kuopiossa yritti 
Vapaus palvella myös Varkauden demari- ja 
ay-väkeä.

”Olimme juuri menettäneet Itä-Hämeen, 
kun neljä kuntaa muuttui osaksi Päijät-Hä-
mettä. Oli luonnollista, että Viikko-Häme 
sai meiltä osoitteet sen alueen tilaajillemme. 
Me menetimme siinä noin tuhat tilausta. 
Saimme sitten samat tuhat Varkauden seu-
dulta Valppaan lopetettua. Ei meillä ollut 
resursseja eikä haluakaan lähteä pohjoisem-
maksi. Varkaus on maakuntarajalla ja siellä 
on paljon työntekijöitä Joroisista ja Ete-
lä-Savosta”, Lahikainen kuvaa.

Varkaus levikkialueena piristi mikkeli- 
läisiä.

”Se oli loistava juttu. Varkaudessa pyörin 
silloin aika aktiivisesti. Oli mielenkiintois-
ta mennä sinne, kun Etelä-Savo on porva-
rillista seutua ja maltillista työväenliikkeen 
aluetta. Varkaudessa on puolestaan jätkiä ja 
railakkaampaa otetta asioihin. Siihen po-
rukkaan oli kiva tutustua. Kun lehti loppui, 
vähintään 750 tilaajaa oli sieltä edelleen. 
Siellä meitä avusti freelancer”, Lahikainen 
kertoo.

Järjestöväen into hiipuu

Vapauden toiminta oli 2000-luvun alussa 
vakaata. Lehteä painettiin 5 400–6 100 ti-
laajalle. Parhaan tuloksen uudella vuositu-
hannella lehti saavutti sopivasti 100-vuosi-
juhlavuonnaan 2006. Lähes saman verran 
lehteä painettiin lehden viimeisenä normaa-
lina toimintavuonna 2010.

Lahikainen pitää Vapauden pärjäämistä 
lehtimarkkinoilla kohtuullisena.

”Täytyy ottaa huomioon, millainen on 
maakunta. Täältä oli lähtenyt paljon väkeä 
ja tämä on tulotasoltaan aika matalaa seu-
tua. Toimintaympäristö ei ollut paras mah-
dollinen, kun ei ollut isoa teollisuutta. Pal-
jon pieniä työpaikkoja on. Siihen nähden 
pärjättiin hyvin ja yksi syy oli se, että meillä 
oli hyvä henkilökunta 1990-luvun alusta 
lähtien. Se oli niin sitoutunutta”, Lahikai-
nen kiittelee.

Hän myöntää, että työväenjärjestöissä 
tapahtunut muutos tuntui myös Vapauden 
arjessa.

”Olivathan 1980- ja 1990-luvut vielä 
aktiivista aikaa. Ay-puolellakin alkoi ta-

pahtua sitten järjestöllistä hiipumista. Kun 
aiemmin oli kamppailtu puheenjohtajuuk-
sista, niin sittemmin puheenjohtajaksi vali-
koitui se, joka hitaimmin kieltäytyi. Aktii-
visuus meidänkin suuntaan väheni. Yritin 
toimia niin, että uudet luottamusmiehet ja 
puheenjohtajat esiteltiin lehdessä aina ja 
tutustuimme heihin. Isot pyörät vaikuttivat 
kuitenkin meidänkin toiminnassamme toi-
seen suuntaan”, Lahikainen päättelee.

Vaikka lehdistötuki väheni, kykeni mik-
keliläisyhtiö tuottamaan yleensä hieman 
voittoa välttämättömien hankintojen teke-
miseen. Vuosina 2009–2010 lehden talous 
kääntyi kuitenkin lievästi tappiolliseksi.

Saimaan Sanomien toiminnan loppumi-
sen jälkeen Vapautta painettiin Mikkelin 
Painos Oy:ssä, Eteenpäin Oy:ssä Kotkassa, 
Anjalankoskella, ja 2000-luvulla yhdessä 
muiden sd-aluelehtien kanssa Porissa Ke-
hityksen ja sittemmin Allatumin Kirjapai-

nossa. Muutama viimeinen vuosi Vapaus 
painettiin Mikkelissä Länsi-Savon kirja-
painossa muiden sd-aluelehtien kanssa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen Mikke-
lin Työväenlehti Oy piti heinäkuussa 2011 
SDP:n evättyä lehdeltä viestintätuen vuo-
den 2012 alusta lukien. Kokouksen mie-
lestä tilannetta heikensi lisäksi tilaustuot-
toihin kohdistuva, hallituksen päättämä 
9 prosentin alv-kanta. Lohtua savolaisille 
antoi se, että Demari havitteli lisälevikkiä 
itselleen Savosta perustamalla aluetoimi-
tuksen Mikkeliin. 

”Edellä mainituista syistä Mikkelin Työ-
väenlehti Oy joutuu lopettamaan lehden 
julkaisemisen. Kustannus Oy Demari on 
tarjoutunut ostamaan lehden julkaisuoi-
keudet. Kauppa turvaa lehden perinteen 
jatkumisen uudessa muodossa ja kaikki 
työpaikat määräaikaisesti ja osan pysyvästi”, 
yhtiökokouksen pöytäkirjoihin kirjattiin.

Vapauden henkilöstö 
juhli lehden sataa 

vuotta syksyllä 2006. 
Kuvassa edessä vasem-
malta Marja Tikkanen, 

Liisa Gynther, Päivi 
Nousiainen, Pirjo  

Väisänen ja Tiina Bolz 
sekä takana vasemmal-
ta Markku Lahikainen, 

Hannu Haapanen, 
Jukka Rossi ja  

Ismo Rahikainen.
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Keski-Suomen Sanomalehti Oy synnytet-
tiin alkukesästä 1981. Tarkoitus oli julkaista 
sosialidemokraattista viikkolehteä Jyväsky-
län seudulla. Jo hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa yhtiö sai toimitusjohtajakseen 
Erkki Syrjän. Parin kuukauden päästä sillä 
oli toimistohuoneisto.

Uuden lehden nimestä tehtiin alueen de-
marileirissä kaksi ehdotusta. Niistä Vastin 
sai enemmän kannatusta kuin toinen esitys 
Keskipiste. Toimiin lehden aloittamiseksi 
syksyn aikana käytiin rivakasti. Ensimmäi-
senä päätoimittajana aloitti lokakuun lo-
pulla Kauko Hirvonen ja toimitussihteerinä 
Unto Tikkanen. Painotyöt lehti päätti ostaa 
Jämsästä. Lehden ensimmäiset kuusi näy-
tenumeroa julkaistiin vuoden 1981 lopulla. 
Levikkiä lehdelle pohjustettiin syksyn mit-
taan järjestetyillä kahdeksalla asiamiestilai-
suudella eri kunnissa.

Vastin otettiin hyvin vastaan. Joulukuus-
sa 1981 saattoi yhtiö hallitus todeta, että 

lehden levikki oli noin 3 500. Se rohkaisi 
tekemään työsopimuksen toimittaja Reijo 
Ruotsalaisen kanssa.

Vastimen levikkiä kasvatettiin maa-
liskuuhun 1982 mennessä jo noin 4 500 
lehteen. Lehdistötukea oli luvassa noin 
200 000 mk. Talous voitiin todeta melko 
hyväksi. Ensimmäisen toimitusneuvoston 
lehti sai toukokuussa. Toinen ilmoitus-
myyjä lehdelle palkattiin saman vuoden 
syksynä.

Vastin täytti sille asetettuja toiveita yhä 
paremmin. Lehteä painettiin yli 7 700 
kappaletta vuoden 1983 alussa. Lehtiyhti-
ön talous oli niin hyvillä kantimilla, että se 
merkitsi koko Jyväskylän seudun paikallis-
radion osakepääoman nimiinsä. Loppusyk-
systä oltiin menossa mukaan myös Jyväs-
kylän kaapelitelevisioon.

Kasvu vaati nostamaan lehtiyhtiön osa-
kepääomaa syksyllä 1984. Vastimen tarkis-
tettu levikki oli jo yli 9 200. Tavoitteeksi 
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asetetun 10 000 kappaleen levikin lehti 
saavutti kesällä 1985. Tuolloin Syrjä toi-
mi myös paikallisradion toimitusjohtajana. 
Lehtiyhtiön 1980-luvun puolivälin tilin-
päätökset olivat lievästi miinuksella.

Syitä Vastimen menestykselle oli lehteen 
toimitussihteeriksi 80-luvulla tulleen Han-
nu Tuovisen mukaan sekä lehden toimi-
tuksen sisällä että sen ulkopuolella.

”Asiamiesverkosto oli kattava Pihtipu-
taalta Jämsään ja Keuruulta Joutsaan. Oli 
isoja työpaikkoja, joissa luottamusmiehillä 
oli hyvät kontaktit. Hyvä lehteä oli myydä. 
Ja oli maakunnallisia avustajia, samoin oli 
mahdollista kiertää eri paikkakunnilla, kun 
oli omaakin väkeä”, Tuovinen kuvaa.

Pohjana lehden tilauskannalle oli niin 
ikään demareiden hyvä kannatus seudulla.

”Sosialidemokraateilla oli täällä vah-
va kannatus. Jyväskylä, Jyväskylän maa-
laiskunta, Äänekoski, Viitasaari, Jämsä, 
Keuruukin – ne olivat erittäin vahvoja so-
sialidemokraattisia kuntia. Yleisestä asen-
noitumisesta seurasi, että oli helppoa men-
nä juttukeikalle vaikkapa maatilalle, vaikka 
siellä vähemmän tulikin vastaan demareita. 
Virkamiehiä oli samoin helppoa lähestyä. 
En koskaan törmännyt sellaiseen, että olisi 
ollut vaikeaa saada tietoa ja enkä kokenut, 
etteikö olisi ollut tervetullut tekemään jut-
tua vaikkapa johonkin yritykseen”, Tuovi-
nen muistelee.

Verrattuna Valppaaseen, josta Tuovinen 
Jyväskylään siirtyi, oli Vastin terävämpi ja 
ketterämpi.

”Näillä kahdella lehdellä oli huomattava 
ero. Aina yritettiin kypsytellä omia skuup-
peja. Niitä silloin tällöin tulikin. Ja perinne 

oli, että politiikan toimijat tulivat kerto-
maan työpaikkauutisia ja kunnallispolitii-
kassa muhivia kiistoja kuten kaavajuttuja. 
Ympäristö oli myös merkittävä teema”, 
Tuovinen kertoo.

Hänellä on mielessä pari esimerkkiä 
Vastimesta parhaimmallaan.

”Tein Kinnulasta skuupin. Se liittyi kaa-
voitukseen ja vapaa-ajan rakentamiseen. 
Siinä oli kunnan viranomaisen suoranais-
ta halua peitellä asioita, oikein kepulaista 
kähmintää. Pöytäkirjoja julistettiin salaisik-
si ja semmoista. Meille tultiin kertomaan 
tästä ja toimitettiin asiakirjoja, ja siitä saa-
tiin kunnon juttu”, Tuovinen kertoo.

Huomiota sai myös Vastimen kirjoittelu 
vesien pilaantumisesta.

”Valtakunnan maineeseen noussut Päi-
jänne-liike sai valtavasti voimaa siitä, että 
Vastimen kolumnisti oli laukaalainen ”var-
haisvihreä” Lauri Kolu. Äänekosken pape-
ri- ja selluteollisuus likasi Päijänteen poh-
joispuolisen alueen järkyttävään kuntoon. 
Se oli kansallinen häpeätahra. Lehden yksi 
imago oli olla – vaikka piti kuinka niitä 
duunareita puolustaa – ympäristön ja kan-
salaisten puolella. Reipas ja suorasanainen 
Kolu kirjoitti suoraan nimillä ja hankki 
dokumentteja tuekseen. Hän asui vesistön 
varrella ja oli nähnyt, että vesi oli järkyttä-
vässä tilassa”, Tuovinen muistelee.

Vastin antoi myös runsaasti tilaa kult-
tuurille. Sitä pidettiin kulttuurilehtenä.

”Työväenliikettäkin leimasi Jyväskylän 
Talvesta tuttu kulttuuriperinne. Myös sillä 
on merkitystä, että Jyväskylä on yliopisto-
kaupunki. Se näkyi avustajista. Esimerkiksi 
meillä oli Hannu Vaarala, joka oli teatteri-, 
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kirjallisuus- ja elokuvakriitikko parhaasta 
päästä”, Tuovinen mainitsee.

Vauhtisokeus ottaa vallan

Vastinta julkaisevan yhtiön kasvu ja eri-
tyisesti paikallisradion aloittaminen al-
koivat vaatia yhä enemmän pääomia vuo-
desta 1986 eteenpäin. Yhtiö nosti jälleen 
osakepääomaansa, otti lainoja, osallistui 
tytäryhtiöiden osakepääoman korotuksiin 
ja takasi niiden lainoja. Vaikka yhtiön ti-
linpito näytti voittoa, joutui se lainaamaan 
investointeihinsa kuten atk-järjestelmiin ja 
osakemerkintöihin.

Ensimmäisen eläkeläisensä Keski-Suo-
men Sanomalehti sai keväällä 1987, kun 
Ruotsalainen jäi yksilölliselle varhaiseläk-
keelle. Kevään keskustelu toimitusneuvos-
ton tarpeellisuudesta kypsytti hallituksen 
lopettamaan sen toiminnan seuraavana 
syksynä.

Tytäryhtiö Jyväskylän seudun paikallisra-
dio alkoi puuhata uutta toimitaloa hankki-
malleen tontille omiin ja lehden tarpeisiin 
syksyllä 1987. Samaan aikaan kypsyteltiin 
ideaa radion kanssa yhteistyössä tehtäväs-
tä ilmaisjakelulehdestä. Seuraavan vuoden 
maaliskuussa perustettiin

Kiinteistöyhtiö Oy Jyväskylän Viestin-
tätalo. Lehden osuus siitä oli 40 prosenttia. 
Loput omisti paikallisradio. Samana kevää-
nä lehtiyhtiö oli mukana puuhaamassa Jäm-
sänjokilaakson Paikallisviestintä Osakeyh-
tiötä radiotoimintaa varten. Sen osakeantiin 
osallistuttiin syksyllä.

Vuoden 1988 mittaan alkoi käydä selväk-
si, että Keski-Suomen Sanomalehti Oy:n 
ympärille laajenevan yritysryppään talouden 

hallinta oli yhä ongelmallisempaa. Yhtiön 
hallitus laittoi talouspäällikön vakanssin ha-
kuun, kun uuden toimitalon noin 11 mil-
joonan markan rakennushanke käynnistyi ja 
rahoitusjärjestelyt kävivät yhä tärkeämmäk-
si. Vastin-lehti jatkoi suhteellisen vakaalla 
uralla ja sille kaavailtiin ulkoasun uudista-
mista. Yhtiön hallinnon aika ja mielenkiinto 
tuntui suuntautuneen kuitenkin enemmän 
muualle kuin lehden asioihin.

Syrjä siirtyi paikallisradion palvelukseen 
talvella 1989. Toimitusjohtajapalvelunsa 
lehti osti nyt siltä. Talouspäällikkö Jari Col-
liander aloitti lehden palkkalistoilla. Uuden 
toimitalon harjannostajaisia juhlittiin huh-
tikuussa, ja avajaisia marraskuun lopulla 
vuonna 1989.

Vastimen toiminta eriytettiin omaksi yh-
tiöksi Keski-Suomen Sanomalehti Oy:stä 
vuoden 1990 aikana. Uusi yhtiö perustettiin 
yhdessä demaripiirin, UP-Uutispalvelun ja 
Viikko-Media Oy:n kanssa. Yhtiön nimeksi 
tuli Keski-Suomen Viikkolehti Oy. Lehden 
tekoon osallistuneet siirtyivät uuden yhtiön 
palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Lehti saadaan pelastettua

Keski-Suomen Viikkolehden tilanne alkoi 
huolettaa yhtiön hallitusta syksyllä 1991. 
Hallituksen jäseniltä edellytettiinkin ”elvy-
tystoimia lehden hyväksi”. Lehden levikki 
oli kääntynyt laskuun ja lehden henkilöstöl-
täkin oli hävinnyt ilmeisesti puhtia matkan 
varrella.

Keskustelu ja huoli viikkolehdestä jat-
kuivat pitkin kevättä 1992. Tuotetta uu-
distettiin ja lehden päätoimittaja vaihtui. 
Vaihdos ei ollut saanut aikaan ainakaan 

”jyrkän kielteistä palautetta”, kirjasi yhtiön 
hallitus kokouksensa pöytäkirjaan hieman 
tulkinnanvaraisesti.

Jyväskyläläisten viestintäkonsernin 
vuosien 1992–1993 kokouksia leimasivat 
jatkuvat laina- ja rahoitusjärjestelyt. Oli 
ilmeistä, että yhtiöryppäällä oli taloudenpi-
dossa suuria ongelmia. Yhtiön hallituksen 
ja johdon kaikki aika ja tarmo tuntuivat 
menneen laina-, rahoitus- ja osakejärjeste-
lyihin. Rahaa ja omistuksia siirreltiin tas-
kusta toiseen, jotta toimintaa saataisiin 
pyöritettyä. Konsernin omistus alkoi niin 
ikään valua rahoittajien käsiin.

Kesällä 1994 oltiin tilanteessa, jossa 
3-henkinen ryhmä alkoi laatia yhtiölle 
elvytyssuunnitelmaa. Jo alkusyksystä oli 
omistusta myyty monista eri yhtiöistä vel-
kojen maksujen mahdollistamiseksi.

Toimitusjohtaja Erkki Vuorinen esitti 
Keski-Suomen Sanomalehden hallitukses-
sa pääosakkaan vaatimuksen konsulttiso-
pimuksesta marraskuussa. Rauno Iivonen 
palkattiin tekemään rahoitus-, budjetti-, 
toiminta-, organisaatio- ja strategiasuunni-
telmat yhtiölle ja tilinpäätösperusteet vuo-
delle 1994. Organisaatio muuttuisi, eikä 
irtisanomisilta vältyttäisi. Palveluja alettai-
siin ostaa muualta.

Yhtiö antoi kuukauden päästä Syrjälle, 
Erkki Vuoriselle, Tuomas Harpfille ja Rau-
no Iivoselle valtuudet neuvotella yhtiön ra-
hoituksen uudelleenjärjestelyistä konsernin 
rahoittajien kanssa. Pääomistaja Suomen 
Viestintärahoitus lisäsi edustustaan yhtiön 
hallinnossa ja järjesteli yhtiön organisaati-
ota uudelleen. Uudeksi toimitusjohtajaksi 
Jyväskylään saatiin Mikkelin Työväenlehti 

Oy:sta Heikki Nykänen huhtikuussa 1994. 
Vuosi 1995 käytettiin syntyneiden talous-
sotkujen selvittelyyn ja yhtiön toimintaa 
turvanneisiin järjestelyihin.

Rauno Iivoselle oli Jyväskylään men-
tyään suuri yllätys, mihin kaikkeen kes-
kisuomalaisten mediatalo oli mennyt 
mukaan. Konserni tuntui sotkeutuneen 
kaikkeen.

”Aluksi meni hyvin, mutta sitten alettiin 
mennä liian korkealta ja kovaa. Jossakin 
vaiheessa sanoin, että Jyväskylän toimi-
tusjohtajalla on sormensa melkein kaikissa 
paikoissa Keravalta Kemiin. Siellä alettiin 
rymistellä muille toimialoille. Lähdettiin 
panimoonkin osakkaaksi. Meille selvisi, 
että helvetti soikoon, ne omistaa pitserian-
kin. Se on jo aika kaukana työväenliikkeen 
julkaisutoiminnasta”, Iivonen muisteli.

Vuonna 1996 olivat konsernissa yhä 
mukana yhtiöt Keski-Suomen Sanoma-
lehti Oy, Radio Jyväskylä, Keski-Suomen 
Viikkolehti Oy ja Kiinteistö Oy JKL Vies-
tintätalo. Selvää oli, että yhtiöryppäästä tuli 

Vastin-lehti aloitti 
vauhdikkaasti 1980- 

luvulla. Vuonna  
1984 sen palveluksessa 

olivat toimittajat  
Marjatta Pöllänen, 

Reino Ruotsalainen ja 
Kauko Hirvonen. 

Työväen Arkisto
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karsia ylimääräistä painolastia ja turvata 
demarilehden pysyminen pystyssä.

Jyväskylä tarjoilee hyvät eväät

Keski-Suomen Viikkolehdeksi Vastimesta 
nimensä vaihtanut lehti sai nostettua pai-
nosmääränsä 6 000 kappaleesta yli 7 700 
kappaleen leviksi vuonna 1997. Päätoimit-
tajaksi oli pyydetty pitkän linjan lehtimies 
Vesa Karvinen. Lehti hakeutui viikkoleh-
tiyhteistyöhön yhä tiiviimmin. Sen ”uut-
ta alkua” pohjustettiin lukijatutkimuksella. 
Lehtiyhtiö oli velaton ja vakavarainen jo 
vuonna 1998.

Keski-Suomen Sanomalehteä omistanei-
den järjestöjen osakkeita vaihdettiin viikko-
lehden osakkeisiin vuosituhannen vaihtees-
sa. Samoihin aikoihin yritettiin päästä eroon 
tappiollisen paikallisradion omistuksesta. 
Kun tässä ei onnistuttu, keskitettiin Vies-
tintärahoitus-ryhmän radio-omistus lopulta 
holding-yhtiöksi muodostuneeseen Kes-
ki-Suomen Sanomalehteen. Se fuusioitiin 
Viikko-Media Oy:n kanssa vuonna 2001. 

Paikallisradioiden toiminta ajettiin lopulta 
alas monilla paikkakunnilla, myös Jyväsky-
lässä samoihin aikoihin.

Karvisen tullessa taloon oli Nykänen saa-
nut laitetuksi jo lehden toimintaedellytykset 
kuntoon.

”Saatoin keskittyä omiin töihin. Vuorisen 
Erkki sinne kysyi minua lähtemään. Minul-
la on ollut aina näissä työsuhteissa jonkin-
lainen kehittämisen rooli. Jyväskylässäkin 
sitten lehteä jonkin verran uudistimme. 
Mutta tein jo silloin niin paljon koulutusjut-
tuja, että päätin ryhtyä pian yrittäjäksi, kun 
tuntui, ettei minulla ollut lehdelle enää pal-
joa annettavaa”, Karvinen kertoo.

Lehden tekoa Jyväskylässä hän muistelee 
suhteellisen kivuttomana työnä. 

”Viikkolehdessä tunsi, että järjestöväki oli 
vahvasti mukana tekemässä sitä. Huomasin 
myös, että Jyväskylä oli yliopistokaupunki. 
Meillä oli alan opiskelijoita harjoittelijoina 
ja kesätoimittajina. Kokemukset olivat hy-
vät. He olivat lahjakkaita ihmisiä. Lehti sai 
valmiita juttuja”, Karvinen kuvaa.

Hannu Tuovinen teki töitä vuodet 1996–
2002 mainosalalla. Kun hänet kutsuttiin 
sieltä Keski-Suomen Viikon päätoimit-
tajaksi, oli moni asia ennallaan lehdessä, 
mutta toimintaympäristö oli hiukan toinen 
kuin 1990-luvun alussa.

”Siellä oli suurin piirtein sama tekijä-
joukko. Siltarin Paula oli ollut välillä pää-
toimittajana, mutta hän halusi siitä pois ja 
tilalle tuli Karvisen Vesa. Hänen jälkeen-
sä oli Risto Eronen ennen minua. Yhden 
toimittajan vakanssin lehti oli menettänyt. 
Radio oli myyty. Oli alkanut jonkinlainen 
pienentymisen kierre”, Tuovinen kuvaa.

Omalla laillaan aika oli kuitenkin toinen 
kuin 1990-luvun alussa, Tuovinen myöntää.

”Suhteet intressiryhmiin olivat katken-
neet tai ainakin heikentyneet. Enää ei tultu 
käymään toimitukseen kuten ennen eikä 
tarjoiltu skuuppeja. Eihän niitä ennenkään 
hirveästi ollut – aika kultaa muistot – mut-
ta oli kuitenkin. Ehkä se työväenliikekään 
ei ollut enää sama”, Tuovinen arvioi.

Uudessakin tilanteessa hakivat sd-lehdet 
paikkaansa myös SDP:n piirilehtinä. Niin 
myös Keski-Suomen Viikko.

”Jos joku sattui keksimään maakunnas-
sa jotain fiksua, meni lehti tekemään siel-
tä juttua ja halusi pönkittää sitä tekemistä. 
Esimerkiksi 2010 vuoden tienoilla tuli Toi-
vakassa jännä buumi, kun demarit saivat 
4–5 aivan uutta liikkeen ulkopuolelta tul-
lutta tyyppiä. He saivat hemmetinmoisen 
vaalivoiton kuntavaaleissa. Lehtihän kävi 
siellä. Vielä vuosienkin päästä nämä ihmi-
set tulivat kiittelemään jutusta ja pitivät sitä 
tärkeänä heidän oman projektinsa kannal-
ta”, Tuovinen mainitsee.

Keski-Suomen Viikko jatkoi ilmesty-
mistään 2000-luvun alun suhteellisen va-
kaissa oloissa. Lehden levikki pysyi kuta-
kuinkin ennallaan. Vuodesta 1995 yhtiön 
toimitusjohtajana toiminut Heikki Nykä-
nen siirtyi Helsinkiin Uutispäivä Demaria 
julkaisseen Kansavallan toimitusjohtajaksi 
vuonna 2001. Hänen tilalleen yhtiön joh-
toon nostettiin talon sisältä Jukka Pohjola.

”Meillä meni 2000-luvun puolivälin jäl-
keenkin ihan mukavasti. Pohjolan Jukan ja 
minun palkkojakin tarkistettiin, kun olim-
me onnistuneet. Aika nopeasti lehti sitten 
kääntyi. Meillä oli matkassa vielä helvetin 
huonoa tuuria, että oli näitä syöpä- ja kuo-
lemantapauksia. Ne veivät voimia”, Tuovi-
nen muistelee viitaten ennen muuta Pohjo-
lan sairastumiseen ja kuolemaan.

Keski-Suomen Viikon toiminnan jatko 
kävi epävarmaksi, kun SDP päätti keskit-
tää viestintätukensa pää-äänenkannattajal-
le ja puolueen omaan viestintään. Lehden 
julkaisemista jatkettiin kuitenkin SDP:n 
myöntämän pienen tuen ja alueen työväen-
järjestöjen tuen turvin.

Alueen voimavarat eivät kuitenkaan riit-
täneet pitkälle. Viimeinen lehden numero 
ilmestyi maaliskuussa 2014 lehden talou-
dellisten vaikeuksien ja levikin laskemisen 
vuoksi. Tätä ennen yhtiön johto oli ehtinyt 
näyttää ovea jo Tuovisellekin, jonka taakkaa 
oli ehditty lisätä toimitusjohtajuudella pää-
toimittajuuden ohella.

”Lehtiyhtiön hallituksessa ei ollut lopul-
ta yhtään kirjapainoalasta ja julkaisemisesta 
tietävää ihmistä. Se oli aika ikävää aikaa”, 
kuittaa Tuovinen omat loppuaikansa lehti-
yhtiön palkkalistoilla.

Keski-Suomen Viikon 
ilmoitusvalmistaja 
Antero Rutanen ja 
lehden toimitussihteeri 
Paula Siltari neuvon-
pidossa 2000-luvun 
puolivälissä.
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Kymen Viikkolehti Oy:n julkaisema Viik-
ko-Eteenpäin aloitti ilmestymisensä vuo-
den 1988 lopulla mukavilla voimavaroilla, 
mutta haastavasti. Se sai päätoimitukseen 
Kotkaan kolme kokenutta toimittajaa ja 
aluetoimittajat Kouvolaan ja Etelä-Karja-
laan. Jälkimmäiseen oli kuitenkin vaikea 
myydä kotkalaislehteä ja Kymenlaaksokin 
oli vahvasti kahtia jakautunut maakunta.

Etelä-Kymenlaakson demariväki ei 
oikein uskonut uutuuteen. Se tunsi it-
sensä ”petetyksi” tilaajat yllättäneen kot-
kalaisten päivälehtien fuusion myötä. 
Eteenpäin-viikkolehdelle povailtiinkin 
aika yleisesti korkeintaan viiden vuoden 
elinaikaa.

Kotkalaiset olivat asettaneet Eteen-
päin-viikkolehden perustamisen ja sen saat-
tamisen SDP:n lehdistötuen piiriin ehdoksi 
Kymenlaaksossa toteutetulle lehtifuusiolle. 

”Tein puoluetoimiston kanssa sopi-
muksen, että me irrotamme omaksi tämän 

Viikko-Eteenpäin-lehden ja sitä ei lopete-
ta koskaan sen vuoksi, että me luovuimme 
lehdistötukena 2,2 miljoonasta markasta ja 
se meni valtaosaltaan Demarille. Sanoin, 
että se on melkoinen palvelus teille. (Mi-
kael) Jungnerille puhuin tästä nyt myöhem-
min ja (Ari) Korhoselle niin ikään, mutta 
kukaan ei tuntunut muistavan mitään Iha-
laisen Maunua lukuun ottamatta. Ihalainen 
ja Vuorinen olivat vielä sellainen työpari, 
että niiden sanaan saattoi luottaa”, Antero 
Anttila kertoi viitaten SDP:n 2000-luvun 
puoluesihteereihin.

Hänestä kyse oli uudesta Eteenpäin-leh-
destä, mutta lehden luonteen muuttuminen 
uutislehdestä poliittiseksi viikkolehdek-
si ei ollut seudulla kaikille selviö. Ehkäpä 
Eteenpäin-lehdestä rekrytoitu toimitus-
kaan ei heti ymmärtänyt toimissaan lehden 
luonteen muuttumista.

”Viikko-Eteenpäin oli minusta piirileh-
ti, mutta se ei saavuttanut sitä asemaa, mikä 

Päivälehden suosio jäi saavuttamatta – 
Eteenpäin-viikkolehti kärsi alueen nurkkakuntaisuudesta

sillä piti olla. Sen piti olla selkeästi sosiali-
demokraattinen ja tunnustuksellinen. Le-
vikki olikin aluksi ihan kohtuullinen. Olisi 
sillä voinut olla aikakauslehtiformaattikin”, 
Anttila muisteli.

Demaripiirin toiminnanjohtajan Ossi 
Roinisen mukaan uusi viikkolehti oli luon-
teeltaan ja sisällöltään enemmän ”oma lehti” 
mitä päivälehti Eteenpäin oli ollut.

”Se oli poliittisempi ja läheisempi. Se ei 
tavoittanut enää päivälehden lailla lukijoi-
ta, mutta se tavoitti yhä sen liikkeelle tär-
keän järjestöväen. Tämä oli tärkeä asia ja 
sen merkityksen on oppinut näkemään sel-
keämmin nyt, kun tällaista välinettä ei ole 
liikkeen olemassaolosta kertomassa”, Roini-
nen sanoo. 

Eteenpäin-viikkolehti saavutti ensim-
mäisenä toimintavuonna 6 400 kappaleen 
levikin. Jo seuraavan vuoden syksyllä ilmeni, 
etteivät Lappeenrannan ja Imatran demarit 

olleet sitoutuneet lupailuistaan huolimatta 
lehteen. Se ei myöskään saanut nimeksi-
kään ilmoituksia Etelä-Karjalasta. Niinpä 
Imatran aluetoimitus lakkautettiin. Samalla 
lehti luopui vaihdettavista aluesivuista.

Viikkolehdessä tehtiin uusi strateginen 
suunnitelma vuosille 1992–1994. Siihen ol-
tiin pakotettuja yhtiön hallituksen mukaan, 
kun lehden toimintaympäristö muuttui 
radikaalisti kolmen ensimmäisen toimin-
tavuoden aikana. Kymenlaakson viestintä 
keskittyi yhä vahvemmin pariin lehtiyh-
tiöön, ja maa oli syvässä lamassa. Ilmeistä 
oli, että ilmoitusmarkkinat jäisivät kak-
koslehdelle pysyvästi totuttua pienemmik-
si. Myös lehdistötuki oli leikkaantunut, ja 
siitä lohkesi demarilehdille yhä vähemmän 
SDP:n kokeman vaalitappion vuoksi.

Viikko-Eteenpäin keskitti ponniste-
lujaan Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksoon. 
Levikkitavoitteeksi asetettiin 10 000 tilaa-

Pienten demarilehtien 
päätoimittajien toi-

menkuvasta suuri osa 
oli normaalia toimit-

tajan työtä. Juhlahet-
kiäkin matkan varrelle 

osui. Päätoimittaja Rei-
jo Hämäläinen sai tasa-
vallan presidentti Tarja 
Haloselta haastattelun 

Viikko-Eteenpäin- 
lehden juhlanumeroon 

vuonna 2005.
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jaa, joista Etelä-Ky-
menlaakson osuus oli 
puolet.

Levikki oli vuoden 
1993 lopulla vain rei-
lut puolet tavoitteesta. 
Niinpä yhtiö puolitti 
toimittajiensa mää-
rän, kun päätoimit-
taja Risto Tuominen 
jäi eläkkeelle kevääl-
lä 1993, ja Kouvolan 
aluetoimittaja Taina 
Hynninen varhai-
seläkkeelle saman 
vuoden alussa. Hal-
linnolliset ja muut 
tukipalvelunsa leh-
tiyhtiö osti alusta 

pitäen Eteenpäin Oy:ltä.
”Se mikä surettaa ja ihmetyttää oli se, 

että kun Eteenpäin oli ihmisille tärkeä, ei 
Viikko-Eteenpäin-lehteä koettu sellaiseksi. 
Ihmiset ikään kuin hylkäsivät sen ja ajatte-
livat, että tullaan toimeen ilmankin”, Antti-
la kummeksui lehden kehitystä.

Seudun tilaajien pettymys ei näkynyt 
vain Eteenpäin-viikkolehden levikissä. 
Myös vuoden 1989 alusta aloittanut Kot-
kan Sanomat ja sittemmin Kymen Sano-
mat kärsivät pitkään seudun asukkaiden 
protestoinnista kahden päivälehden fuusio-
ta vastaan.

Toinen lehden ongelma oli eripurainen 
maakunta ja eriseurainen järjestöväki. Viik-
kolehti oli monen maakunnan ja alueen de-
marin mielestä ”kotkalaisten lehti”, ja niin 
se jäi tilaamatta.

Viikkolehden päätoimittajaksi kesällä 
1993 siirtynyt Olli Muinonen ja lehden toi-
mitussihteeri nauttivat vielä laajasta avus-
tajakunnasta, josta osa oli Eteenpäin-päi-
välehden peruja. Myös uutispalvelu UP:lla 
oli iso merkitys lehden tarjontaan, kun se 
toimitti keskimääri 4,6 sivua jokaisen vii-
kon lehteen. Ulkoasuaan lehti uudisti ensi 
kerran jo syksyllä 1993.

Omistajilta on loppua usko

Viikkolehden talous oli pahasti kuralla 
edelleen vuonna 1994. Yhtiö oli pakotet-
tu rajuun kulujen karsintaan, kun tappio-
ta syntyi yli 720 000 markkaa. Se oli myi 
Eteenpäin-lehden julkaisuoikeudet 1,2 
miljoonan markan hintaan päästäkseen 
voitolliseen tulokseen.

Eteenpäin Oy:n toimitusjohtajaksi jou-
lukuussa 1994 tullut Jari Jääskeläinen toimi 
ostopalveluna myös Kymen Viikkolehden 
toimitusjohtajana. Suurinta huolta hänelle 
tuotti epäilemättä lehden levikki, joka laski 
vuoden 1995 lopulla noin 4 700 tilaajaan.

Lehden tilaajakunta kasvoi hivenen 
1990-luvun lopulla ja se ilmoittelu piristyi 
uusien markkinointiponnistelujen ansiosta. 
Sd-lehtien saama lehdistötuki aleni puo-
lestaan vuoden 1999 alusta viidenneksel-
lä. Se tiesi tuen alenemista 176 000 mar-
kalla vuodessa Eteenpäin-viikkolehden 
budjetissa.

Kymen Viikkolehdessä ja lehden toi-
mituksessa kuten myös lehden keskeisissä 
sidosryhmissä, ennen muuta Kotkan so-
sialidemokraattisessa työväenyhdistyksessä 
käytiin 2000-luvun vaihteessa paljon kes-
kustelua lehden tulevaisuudesta. Joiden-

kin mielestä oli aika ”laittaa pillit” pussiin 
lehden hitaan, mutta ilmiselvän kuihtumi-
sen vuoksi. Toiset halusivat antaa lehdelle 
vielä yhden mahdollisuuden ylimääräisen 
satsauksen turvin. Jälkimmäinen kanta sai 
lopulta hyväksynnän. 

Eteenpäin-viikkolehdessä aloitettiin 
vuonna 2000 ”Eteenpäin 100 vuotta -ke-
hittämisprojekti 2001–2005”. Sen perus-
pilareita olivat sisällön ja ulkoasun uudis-
taminen ja vahvempi Kotkasta Kouvolan 
seudulle etenevä levikki- ja markkinointi-
kampanjointi. Tämän mahdollisti Eteen-
päin Oy:n vahva ylimääräinen taloudelli-
nen tuki projektille.

Kymen Viikkolehden hallitus arvioi syk-
syllä 2001, että projekti oli edennyt hyvin 
sisällöllisenä kehittämisenä. Ulkoasua leh-
ti vaihtoi yhdessä sd-viikkolehtiryhmän 
kanssa vuoden 2002 alussa. ”Hedelmät 
korjataan levikissä myöhemmin”, hallitus 
päätteli toiveikkaasti.

Lehden levikki lähti nousuun, voitiin 
todeta jo tammikuussa 2002. Lehden ti-
laamiseen oli saatu noin 7 850 ay-liikkeen 
lehtiseteliä, missä oli nousua 500 kappalet-
ta. Levikki nousi noin 6 000 kappaleeseen 
vuoden 2003 aikana.

Eteenpäin-viikkolehden sisällössä nä-
kyi, että sen tekijät olivat pitkälti vanhan 
Eteenpäin-päivälehden kasvatteja. Lehti 
antoi paljon palstatilaa kulttuurille ja kun-
tapolitiikalle, samoin työelämän asioille. 
Lehden palstoilla esiintyi jatkuvasti myös 
muiden poliittisten ryhmien vaikuttajia 
laajemmissa, taustoittavissa haastatteluissa. 
Viime vuosinaan lehti vahvisti ”piirilehden” 
luonnetta, kun sen lukija- ja tilaajakunta 

koostui yhä selvemmin ”omasta väestä” eikä 
lehti enää pyrkinytkään olemaan kaiken 
kansan palvelija.

Viikko-Eteenpäin kärsi kuitenkin jatku-
vasti ilmoittelun vähyydestä. Se oli sd-viik-
kolehtiryhmän pahnanpohjimmainen il-
moitusten kokoajana. Vaikeuksia lehdellä 
oli myös rekrytoida päteviä ilmoitus- ja 
tilausmyyjiä. Vuoden 2005 jälkeen lehti oli 
usein ilman joko ilmoitus- tai tilausmyyjää.

Eteenpäin-viikkolehdessä juhlittiin 
yhtiön ja lehden 100-vuotisjuhlaa mar-
raskuussa 2005. Edellisenä vuonna yhti-
ön johto oli irtisanonut luottamuspulalla 
perustellen päätoimittaja Olli Muinosen. 
Yhtiön toimitusjohtajaksi oli valittu tätä 
ennen Virpi Honkanen. Muinosta seurasi 
päätoimittajana Reijo Hämäläinen.

Viimeiset vuodet ennen lehden alasajoa 
vuoden 2011 lopulla Viikko-Eteenpäin 
sinnitteli yhä pienemmällä väellä yhä hal-
vemmalla. Yhtiö joutui luopumaan toimi-
tusjohtajasta roimasti kasvaneiden tappioi-
den seurauksena. Viimeiset vuodet se osti 
toimitusjohtajan palvelut Eteenpäin Oy:ltä 
ja sen palkkalistoilla oli vain päätoimitta-
ja ja toimittaja. Miltei saman ajan lehti oli 
ilman tilaus- ja ilmoitusmyyjiä. Lopputu-
lemana yhtiö teki parina viime vuotenaan 
voitolliset tilinpäätökset, joilla se kuittasi 
velkojaan emoyhtiö Eteenpäin Oy:lle.

Päätöksen viikkolehden ilmestymisen 
loppumisesta vuoden 2012 alusta Kymen 
Viikkolehden hallitus teki nopeasti SDP:n 
puoluehallituksen evättyä lehdeltä viestin-
tätuen samasta ajankohdasta lukien. Edel-
lytykset demarilehden tekemiselle Kotkas-
sa oli viety.

Monen sd-lehden 
lopettaminen yhtä 
aikaa joulukuussa 2011 
merkitsi käytännös-
sä sd-aluelehdistön 
alasajoa. Viimeisen 
Eteenpäin- 
viikkolehden  
numeron kannen  
viesti oli, että  
toimituskin oli  
tapahtuman edessä 
sanaton.
Reijo Hämäläisen 
yksityisarkisto



Toimitsijoista kasvoi toimittajia



216   Toimitsijoista kasvoi toimittajia
217

Toimittajan työ ja toimitusten arki dema-
rilehdessä eivät poikenneet paljoa tavan-
omaisesta lehtimiehen arjesta 1900-luvuin 
viimeisinä vuosikymmeninä. Yhä enem-
män normaalia toimittajan arkea se muis-
tutti alkaneella vuosituhannella, kun työvä-
enliikkeen järjestötoiminta ja perinteinen 
työväentalokulttuuri olivat hiipuneet huo-
mattavasti entisestä.

Olisi kuitenkin väärin todistaa, ettei 
demarilehden toimittajan rooli olisi ollut 
erityinen. Työ vasemmistolaisessa puolue-
lehdessä edellytti varsinkin lehtien päätoi-
mittajilta ja erikoistoimittajilta kuten kun-
nallis- ja työmarkkinatoimittajilta paitsi 
perehtymistä poliittiseen elämään, myös 
omanlaista asennetta ja sitoutuneisuutta 
palkansaajaliikkeen ajattelutapaan. Niin 
ikään oli selvää, että demarilehtien toi-
mittajien kanssakäyminen juuri työväen-
liikkeen ”järjestöperheen” ja sen edustajien 
kanssa oli tiivistä. 

Demarilehdessä elettiin  
lehtimiehen arkea

Puoluelehtiä ilmestyi kaikkialla Suomen 
maakuntia vielä 1960- ja 1980-luvuilla. 
Niitä oli totuttu lukemaan. Niinpä myös 
demarilehden toimittajaan suhtauduttiin 
useimmiten ikään kuin asiaan kuuluva-
na liikkeensä lehden edustajana. Useilla 
paikkakunnilla hän edusti monille niin 
ikään paikallista ”valtaa”. Olihan SDP:n 
kannatus useimmissa maakunnissa 
vahvaa.

”Kotkassahan oli ilmestynyt aiemmin 
myös kommunistien Raivaaja ja Kotka oli 
tämän kokoiseksi taajamaksi aika hyvin 
lehdillä täytetty. Ei nuori Eteenpäin-leh-
den reportteri työssään kohdannut mi-
tään ongelmia. Lehden yhteydenottoihin 
vastattiin yleensä asiallisesti. Sitä ei sysit-
ty”, Jukka Vehkasalo muistelee uutistoi-
mittajan vuosiaan 1960-luvulta.

Mieleen hänelle on jäänyt vain yksi 
poikkeustapaus, joka kuvaa myös lehden 
pyrkimystä kansanomaistaa sisältöään

”Me lainasimme Ruotsin Norrländska 
Socialdemokratenista, josta yksi painoko-
neemmekin oli ostettu, joka päivä ilmes-
tyneen Vi fem eli Me 5 -palstan. Siinä 
lähestyttiin yleisökysymyksellä valokuvan 
kanssa ihmisiä kadulla. Vain kerran yksi 
kaveri Inkeroisissa kieltäytyi vastaamas-
ta päivän kysymykseen, kun kuuli lehden 
nimen. Minulle myöhemmin valkeni, että 
hän oli kokoomuslainen kunnanvaltuutettu 
Sippolasta”, Vehkasalo muistaa.

Valtaosa sd-lehtijournalismia oli nor-
maalia sanomalehden toimittamista. Sitä 
lehtien palvelukseen hakeutuneet toimitta-
jat halusivatkin yleensä tehdä.

Lieksaan Pohjois-Karjalan aluetoimit-
tajaksi hakeutunut Pekka Kivioja kertoo 
lähteneensä töihin demarilehteen samasta 
syystä kuin lehtimieheksi on hakeuduttu 
kautta aikain. 

Se oli halu päästä kirjoittamaan uutisia 
ja tarinoita. Sitä intoa saattoi purkaa de-
marilehdessäkin yllin kyllin.

”Tulin ihan uudenlaiseen kulttuuriin, 
kun olen kotoisin Pohjanmaalta ja viettä-
nyt kolmasosan elämästäni Helsingissä. 
Täällä oli ihan erilainen yhteiskunta, oli 
vanhoja sahoja ja jätkämiehiä, sen aikaista 
kulttuuria ja karjalaisuutta. Minähän aivan 
innostuin lehtimiehen tehtävistä”, Kivioja 
muistelee.

Jo lukiolaisena 1970-luvun alkupuolel-
la kesätoimittajuuteen tuntumaa Uudessa 
Ajassa ottanut Jukka Vilponiemi myöntää 
lukeutuvansa siihen joukkoon toimittajia, 

jotka haaveilivat jo lapsena lehtimiehen 
työstä. Työmaaksi olisi hänelle kelvannut 
lehti kuin lehti.

”Penskana tein ruutupaperille omia leh-
tiäni. Isä oli kansanedustajana ja kerroin 
sitten pyrkiväni Satakunnan Kansaan ke-
sätoimittajaksi. Isä mainitsi siitä Nybergin 
Leolle, Uuden Ajan päätoimittajalle, joka 
totesi siihen, että ei demarikansanedus-
tajan poika Satakunnan Kansaan töihin 
mene. Tavallaan suhteilla Uuteen Aikaan 
siis menin”, Vilponiemi kertoo.

Osin kotitaustastaan johtuen hän myös 
päätti pysytellä politiikan tarkkailijana, ei 
sen tekijänä.

 ”Kotona näin politiikan raadollisuuden. 
Se oli minulle tuttua, mutta on siitä ollut 
jonkun verran riesaakin. Oli siitä myös 
hyötyä. Tunsin esimerkiksi kaikki Satakun-
nan työväentalot. Paljon tuli töissä vastaan 
ihmisiä, jotka olivat jo kakara-ajoista tuttu-
ja”, Vilponiemi lisää.

Valpas-viikkolehdessä toimitussihteerin 
oppia 1980-luvulla ottanut Hannu Tuovi-
nen ei muista työhön opastuksessa paino-
tetun millään tapaa puoluelehden vaateita.

”Ainoa journalistinen ohje, jonka sain oli 
se, ettei taitto ole demokratiaa”, Tuovinen 
naurahtaa.

Demarilehti on ollut monille toimittajil-
le vuosikymmenten mittaan alku ja etappi 
journalistin uralla. Kun pienessä toimituk-
sessa ei päässyt etenemään juurikaan uralla, 
vaihtoivat monet työpaikkaa demarileh-
destä toiseen tai isompaan yhtiöön parem-
pia asemia ja vaativampia tehtäviä hakien. 
Osin sekin laittoi vaihtamaan, että pienissä 
demarilehdissä sai monesti raataa työtä yli 
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sen, mitä jaksoi tai katsoi oikeaksi työlleen 
uhrautua.

”Pikkulehdistä on päässyt ihmisiä hyvin 
maakunnan ykköslehtiin. Ne olivat kas-
vattajaseuroja. Se oli yksi niiden rooli. Sen 
olen havainnut aina sd-lehtien toimittajis-
ta, olivat he olleet kesätoimittajia tai vak-
kareita (vakituisia), että he ovat pärjänneet 
hyvin muualla. Näihin lehtiin valikoitui 
sellaisia ihmisiä, jotka paneutuvat asioihin. 
He eivät olleet hörhöjä. He olivat taustoit-
tavan journalismin asialla”, Tuovinen roh-
kenee summata.

Yksi uralla etenemisen syy muualla saat-
toi olla se, että pienessä lehdessä ei voinut 
säästellä itseään. Oppia sai kaikkeen lehden 
tekemisessä.

”Kaikenlaista joutui tekemään. Oltiin 
yleisjournalismin erikoisjournalisteja. Piti 
hallita kaikkea. Ei ollut sellaista aihealuet-
ta, jolle olisi voinut sanoa ei. Se oli tietysti 
selvää, että kun resurssit olivat vähissä, piti 
myös kieltäytyä monista houkuttelevista ai-
heista”, Tuovinen lisää.

Mitä pienempiä demarilehdet olivat mie-
hitykseltään, sitä enemmän toimittajilta 
vaadittiin moniosaamista. Esimerkiksi pää-
toimittajan ja toimitusjohtajan tehtävien yh-
distämisestä tuli 1990-luvulla viikkolehdissä 
sääntö, josta oli vain muutama poikkeus.

”Ei se kivaa ollut. Usein se oli sitä, että 
illalla aloin tehdä juttuja, kun oli päivän 
ahertanut toimitusjohtajan tehtävissä. Tai-
si minulta jäädä joksikin aikaa kolumnien-
kin kirjoittaminen”, Antti Vuorenrinne 
mainitsee.

Kaikkienkin suomalaislehtien toimitta-
jien työtä on leimannut kanssakäyminen 

järjestöjen, yhteisöjen ja yhtiöiden edusta-
jien kanssa. Lehden luonne, omistuspohja 
ja rooli ovat sitten rajanneet sitä, minkä 
ryhmän edustajien kanssa kunkin lehden 
toimitus on eniten seurustellut. Työväen-
lehden toimittajille tärkeimmät yhteistyö-
kumppanit löytyivät työväenliikkeen järjes-
töistä ja työpaikoilta.

Vapautta toimittanut Markku Lahikai-
nen piti sd-aluelehden toimitusten ja työ-
väenjärjestöjen aktiivien vuorovaikutusta 
keskeisenä lehden sisällön muovaajana 
menneinä vuosikymmeninä.

”Meillä oli minusta hiton hyvät suhteet 
paikallisiin ihmisiin. Toimituksessa oli vil-
kasta. Ihmisiä kävi tiheästi, joskus ilman 
asiaa ja joskus asian kanssa. He usein tu-
livat mieluummin käymään kuin soittivat. 
Kun heidän kanssaan jutteli, saattoi tulla 
esiin pari muutakin asiaa ja jutun juurta 
kuin asia, jota ihminen oli lähtenyt kerto-
maan. Me myös liikuimme ahkerasti ko-
kouksissa ja tilaisuuksissa. Tunsin aktiivi-
väestä täällä kaikki”, Lahikainen päättelee.

Tuomas Harpfin mukaan sd-lehtien toi-
mitusten ja työväenliikkeen ihmisten tiivis-
tä suhdetta 1900-luvun jälkipuolella selitti 
liikkeen elinvoima.

”Järjestöt toimivat aktiivisesti ja lehdet 
olivat tiiviisti kytköksissä tähän. Oli paljon 
tapahtumia, joissa lehti oli päätoimittajaa 
myöten mukana. Kun sitten järjestötoimin-
ta alkoi myöhemmin hiipua, oheni luon-
nollisesti myös sd-liikkeen ja sen ihmisten 
suhde lehtiin”, Harpf muistuttaa.

Aktiivinen järjestötoiminta tiesi varsin-
kin lehtien poliittisille toimittajille ja alue-
toimittajille pitkiä päiviä ja epäsäännöllis-

tä työtä. Varsinkin aluetoimittaja sai olla 
lähtövalmiina.

”Ajateltiin, että aluetoimittajan piti olla 
yöt ja päivät työssä. Ehkäpä puolue- ja 
ay-aktiivit samastivat meidät itseensä. Kun 
heillä oli menoja myös viikonloppuisin 
ja iltaisin, niin miksei myös alue- ja työ-
markkinatoimittajalla?”, päättelee Toive 
Tynjälä alue- ja työmarkkinatoimittajan 
kokemuksistaan.

Hän muistaa yhdenkin puhelinsoiton, 
joka muutti lauantai-illan ohjelman.

”Muuan ay-toimitsija soitti kello 21, juu-
ri kun olin saunomassa. Kurikkaan oltiin 
tuomassa isoa joen ylittävää siltaa Nokialta 
ja minun piti lähteä hänen mukaansa heti 
sitä kuvaamaan ja tekemään juttua. Soittaja 
oli tiehoitokunnan puheenjohtaja, niin ym-
märsin. On helppo arvata, kiinnostiko keik-
ka juuri sillä hetkellä”, Tynjälä kertoo.

 Demariväki ei ymmärtänyt myöhem-
minkään sitä, jos sd-lehden toimittajaa ei 
näkynyt viikonloppuisin tilaisuuksissa, ku-
ten odotettiin.

”Ay-liikkeen sopima viikkotyöaika ei an-
tanut aina siihen mahdollisuuksia. Ylityöt 
toki olivat viikoittaisia”, Tynjälä muistuttaa.

Hänestä työväenlehtien toimittajat ja 
varsinkin aluetoimittajan rooli ja työsuh-
de poikkesi juuri työaikojen joustamisessa 
muiden lehtien toimittajien töistä.

”Tapasin usein muiden lehtien aluetoi-
mittajia infoissa. Tulin jutellessamme tie-
tämään, että muiden toimittajien työ ero-
si omastani siinä, että heillä oli normaalit 
työajat”, Tynjälä kiteyttää.

Tekniikka piti  
toimittajaa kahleissaan

Demarilehtien toimittajat kokivat 1960-lu-

Lehdentekijöiden 
pitkien työpäivien 

lomassa oli aikaa välillä 
pieniin juhlahetkiinkin. 

Eteenpäin-lehden 
toimituksen väkeä 

kerääntyi juhlistaman 
todennäköisesti juomaa 

jakaneen graafik-
ko Seppo Vakkarin 
nimi- tai syntymä-
päivää 1980-luvun 

puolivälissä.
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vulta 2000-luvulle tultaessa luonnollisesti 
yhtäläisen muutoksen työssä ja sen tekemi-
sessä muiden alan ammattilaisten kanssa. 
Ennen muuta graafisen alan huima tekni-
nen harppaus ehti muuttaa journalistin ar-
jessa ja työprosessissa monta asiaa.

”Muistan, millainen prosessi lehden te-
keminen oli aiemmin. Moneen kertaan 
tehtiin työ, kun toimittaja hakkasi käsi-
kirjoituksen kirjoituskoneella. Tekstit la-
dottiin toiseen kertaan latomakoneella ja 
sitten otettiin vedokset ja niitä oikoluettiin 
ja korjattiin. Nykyisin menee kaikki säh-
köisesti, ja kun toimittaja tekee kaiken itse, 
hän myös vastaa virheettömyydestä. Ja ovat 
digitaalikamerat. Kuvat voi syöttää heti 
prosessiin. Ennen otettiin kuvat, ne kehi-
tettiin filmiksi ja valokuvista kaiverrettiin 
kuva- eli muovilaatat ja ne asetettiin me-
tallitaittoon. Ja tiedonhankintaan on tullut 
internet”, Ulla Turkki vertaili toimittajan 
arjen muuttumista 30–40 vuoden sisällä.

Vielä 1960- ja osin 1970-luvulla elivät 
pienten demarilehtien toimittajat hyvin tii-
viisti yhdessä arkea, eikä työ- ja vapaa-ajan 
ero ollut selkeä. Tähän oli selkeitä syitä.

”Sen ajan tekniikalla ja väellä syntyi tiivis 
suhde. Kun lehti oli 6-päiväinen ja viikon-
loppuinakin hoidettiin kaikki menot, oli 
työviikko käytännössä 7-päiväinen. Kun olin 
tullessani halvin työntekijä, sain hypätä kaik-
ki viikonloput jossakin. Kun ei ollut valoku-
vaajaa, niin jalkapallokentällä tolpan vieressä 
sai olla ja painisalissa kehän vieressä. Mikään 
ei jäänyt vieraaksi”, Vehkasalo kuvaa.

Työpäivät venyivät usein pitkiksi.
”Kopistimme oli varsinaiselta ammatil-

taan röntgenkuvaaja kaupunginsairaalassa. 

Hän tuli töihin vasta kello 16:n tai 17:n 
jälkeen. Ensimmäiset filmirullat menivät 
purkkiin. Kun ne oli kehitetty ja toimitus-
sihteeri valitsi lehteen menevät, oltiin jo 
pitkällä illassa. Toimittajan piti tulla usein 
vielä kirjoittamaan kuvatekstit. Työviikko 
oli 48-tuntinen”, Vehkasalo kuvailee.

Myös moni muu asia piti työyhteisöjä 
kasassa.

”Oltiin kiinni työssä ja vapaa-aikaa vie-
tettiin yhdessä. Yhtiöllä oli lentopallojouk-
kue, oli pilkkikisoja, syysretkiä ja vastaavaa. 
Ei kenelläkään ollut kesämökkejäkään, ja 
erittäin harvoilla oli oma auto. Lehtimies-
mökillä tapasi kaikkien lehtien edustajia 
vaikka milloin”, Vehkasalo jatkaa.

Vehkasalon puhetta vahvistaa omalla 
laillaan Turun Päivälehteen Eteenpäin-leh-
den toimittajan tehtävistä siirtyneen Olli 
Mäntylän ilmoitus eronsa (1966) syistä: 
”Toimituksen jatkuva vajaamiehitys, josta 
johtuen joudutaan työskentelemään ylipai-
neen alaisena (minimipalkalla)”.

Kansan Lehden toimitusta 1970- ja 
1980-luvuilla johtanut Paavo Luokkala 
muistuttaa, että isohkokin toimittajakunta 
saattoi vääristää kuvaa toimitusten arjesta. 
Kun lehdenteon prosessi vei aikaa, ei työ-
aikana päässyt vetelehtimään.

”Meillä oli toimituksessa kaksi toimitus-
sihteeriä, päätoimittaja, kulttuuritoimittaja, 
kunnallistoimittaja, työmarkkinatoimittaja 
ja joitakuita toimittajia. Olikohan meitä 11 
kaikkiaan. Lehti oli viisipäiväinen ja kun 
ottaa huomioon, että ihmisillä oli ylitöitä, 
vapaapäiviä, erilaisia lomia ja niin edelleen, 
niin kyllä me yhtenä kesänäkin kesäharjoit-
telijan kanssa teimme kahdestaan lehteä 

kannesta kanteen. Ei se tainnut olla kuin 
8-sivuinen, mutta oli siinäkin tekemistä 
kaksin”, Luokkala muistuttaa.

Raskas työ vaati raskaat huvit, todet-
tiin menneinä vuosikymmeninä. Varsinkin 
1960- ja 1970-luvuilla toimittajakulttuu-
riin kuuluivat ”pitkät lounaat” ja vapaa-ajan 
viettäminen ravintoloissa. Osa vaihtoikin 
alaa epäsäännöllisestä ja kuluttavasta työstä 
muihin ammatteihin, osa alkoholisoitui ja 
väsyi kesken työuran. Selvä muutos toimit-
tajien arkeen tapahtui 1980-luvun mittaan. 

Ammattilaiset  
valtasivat toimituksia

Toimittajien ja tiedotusalan ammattilais-
ten kouluttaminen oli Suomessa lapsen-
kengissä 1970-luvulle asti. Työnsä lehdissä 
1960-luvulla aloittaneet oppivat toimitta-
jiksi pitkälti työssä vanhempia kuuntele-
malla ja heitä matkimalla. Toimitussihtee-
reiden neuvot olivat tarpeen.

Sd-aluelehtien toimittajakuntaa rekry-
toitiin vielä 1970-luvun alkupuolella suo-
raan koulun penkiltä ylioppilaista tai työ-
väenliikkeen riennoissa kouliintuneesta 
väestä. Aiempaa enemmän toimituksiin 
tuli kuitenkin myös alan opiskelijoita ja 
tutkintonsa jo suorittaneita, usein kesätoi-
mittajuuden kautta.

Demareiden maakuntalehdissä hääri 
1970-luvun vaihteessa yhä paljon toimitta-
jia, joiden ammatillinen osaaminen ja ehkä 
lehtimiehen asennekin kaipasi petraamista. 

”Muistan anekdootin Metalliliitosta. Oli 
jälleen kerran kutsuttu t-lehtien edustajat 
liiton vieraiksi. Päivällisillä oli Sulo Penttilä 
isäntänä, ja Arjo-vainaa (Arjo Söderblom) 

oli koonnut sen joukon. Vieraiden joukos-
sa ollut Uuden Ajan toimitussihteeri rupesi 
kertomaan siinä, miten lehden väestä toi-
mitusjohtaja oli erittäin pätevä metallimies. 
Hän kertoi olleensa itsekin metallimies ja 
muista toimittajista olivat jotkut olleet me-
tallimiehiä. Kun hän lopetti, mutisi Pent-
tilä, että ehkäpä puhujan olisikin pitänyt 
tehdä jotakin muuta kuin lehteä. Ammat-
tijournalisteja t-lehdissä oli vähemmän ja 
muilla ansioilla toimittajiksi tulleita mo-
nia”, Vehkasalo muistelee.

Myös Hannu Tuovisen mukaan monet 
vanhemmat ”t-lehtimiehet” olivat poliitti-
silla ansioilla toimittajiksi tulleita.

”Valpas-lehden toimitussihteerinä oli 
sinne mennessäni Kyyhkysen Eino. Hän 
kertoili olevansa oikeastaan kutsumusteh-
tävässä. Hänet nimittäin oli kutsuttu ai-
kanaan työväenlehden toimittajaksi, kun 
hän oli piiritoimitsijana”, Hannu Tuovinen 
muistelee.

Uudessa Ajassa 1960-luvulla aloittanut 
Ulla Turkki tuli yhteiskuntatieteen mais-
teriksi valmistuttuaan lehteen kesätöihin 
ja jäi sille tielle. Hän myöntää, ettei aka-
teemista väkeä ollut työväenlehdissä mo-
nia, mutta eivät he olleet aivan tavaton 
poikkeus.

”Uudessa Ajassa heitä on itse asiassa ol-
lut historian aikana useampia. Vastaanotto 
oli näin ollen ihan hyvä”, Turkki muisteli 
myöhemmin.

Rakennusliike Hakan tiedotuspäällikön 
tehtävästä vuonna 1980 Pohjois-Karjalan 
Lieksan aluetoimittajaksi hakenut valtio-
tieteen maisteri Pekka Kivioja myöntää 
olleensa kummajainen hakiessaan töitä 
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”Länsi-Siperiasta”. Hänelle oli valinnalleen 
syynsä.

 ”Perhe- ym. syistä veri veti paitsi maa-
seudulle, myös lehtimiehen ammattiin. 
Yritystiedottajan työhän on aika yksitoik-
koista. Pääkaupunkiseudun rakentamisen 
hullut vuodetkin olivat ohi. Ja keskustelu 
rakentamisen ympärillä laantui samalla, 
kun alalla hiljeni. Merkittävimmät kaavat 
oli tehty ja suurimmat lähiöt rakennettu”, 
Kivioja muistelee.

Joensuussa oli kuitenkin lieviä vaikeuk-
sia ymmärtää Kiviojan kiinnostusta.

”Soitin edeltäjälleni Sakari Tahvanaisel-
le. Sakari pariin kertaan kysyi, että ootko 
sinä nyt ihan tosissasi. Vakuutin niin ja 
kerroin vaimonkin sanoneen, että mehän 
lähdemme”, Kivioja kertoo.

1980-luku toi laajemminkin toimitta-
jiksi opiskelleita ja yliopistojen maistereita 
työväenlehtiin. 

Vapaus-lehden toimitusta yli neljän-
nesvuosisadan johtanut Markku Lahikai-
nen sanoo tehneensä töitä aina ammat-
tilaisten ja ammattilaiseksi opiskelleiden 
kanssa.

”Teimme journalistisin kriteerein ja 
periaattein työväenlehteä. Minulla ehti 
olla toimittajia vuosikymmenten aika-
na useita. Keneltäkään en kysynyt, oli-
ko tämä jonkun puolueen jäsen. Jo se, 
että ihminen oli kiinnostunut tulemaan 
lehden palvelukseen, oli riittävä osoitus 
kiinnostuksesta. Se toimittajan piti tietää 
ennakolta, ettei hänelle olisi vastenmielis-
tä vaikkapa mennä jututtamaan joitakin 
kunnallispoliitikkoja tai tehtaan ihmisiä. 
Toimittajani olivat ammatillisesti hyviä. 

Ihmiset olivat moniosaajia, sekä toimit-
tajat että muu henkilöstö”, Lahikainen 
kehaisee.

Hän muistuttaa, ettei moni nuori toimit-
taja miettinyt 1980-luvulla asettuvansa py-
syvästi johonkin lehteen tai toimitukselli-
seen tehtävään. Sitä hän ei tehnyt itsekään.

”Aika oli sellainen, että saattoi ajatel-
la olevansa töissä viisi vuotta yhtäällä, ja 
seuraavat viisi vuotta toisaalla. Se tuntui 
mahdolliselta kunnes Uusi Suomi kaatui. 
Silloin huomasi, että tällä alalla voi käydä 
sama rakennemuutos kuin muillakin aloilla. 
2000-luvulla onkin sitten iso joukko am-
mattitoimittajia työttöminä ja markkinati-
lanne huono”, Lahikainen kuvaa.

Yksi demarilehtien riesa oli hyvien toi-
mittajien ja avustajien ”karkaaminen” tur-
vallisempiin ja palkoillaankin houkuttele-
vampiin työtehtäviin. Ne saattoivat häiritä 
pahoinkin työväenlehden arkea.

”Meiltä lähti joitakuita avaintoimitta-
jia Aamulehteen. Kolme taisi lähteä perä-
jälkeen. Piti oikein jo kysellä Aamulehden 
päätoimittaja Pertti Pesoselta, oliko se hei-
dän politiikkansa. Hän tietysti vastasi, ettei 
voi olla ottamatta, kun he hakevat. Mutta 
oli myös pitkäaikaisia toimittajia, joita ei 
voinut pitää kehäraakkeina. He olivat us-
kollisia Kansan Lehdelle eivätkä edes yrit-
täneet muualle”, Kansan Lehden Paavo 
Luokkala kertoo.

 Tiuhaan vaihtoivat monet toimitta-
jat työpaikkaa myös työväenlehdestä toi-
seen joko pyydettyinä tai avointa paikkaa 
hakemalla.

 ”Opiskelin yhteiskuntapolitiikkaa, val-
tio-oppia ja sosiologiaa. Journalismi oli 

minusta kuitenkin kiinnostavaa. Isälle tuli 
Valpas, ja kun sinne haettiin toimitushar-
joittelijaa, päätin hakea. Siitä se lehtimiesu-
ra alkoi (1982). Kun Vastimessa tuli sitten 
auki toimitussihteerin paikka, josta Mar-
jatta Pöllänen oli lähtenyt Kansan Leh-
teen, tulin valituksi sinne. Minulla ei ollut 
minkäänlaista suhdetta SDP:hen aiemmin. 
Kuopiossa vasta liityin sos.dem. keskuste-
luseuran jäseneksi”, Tuovinen kertoo.

Paavo Luokkala muistuttaa, että omat 
puumerkkinsä sd-lehtiin piirsivät myös 
monet avustajat ja kolumnistit, jotka oli-
vat usein alueen vaikuttajia laidasta lai-
taan. Moni heistä avusti ”omaa lehteä” 
talkoopohjalta.

 ”Paljon oli kolumnisteja, joille ei oike-
astaan tarvinnut maksaa mitään. Urhei-
luavustajina olivat meilläkin nimekkäistä 
ihmisistä mm. Jarmo Rantanen ja Pertti 
Paloheimo. Aulis Aarnio kirjoitti kolum-
neja sillä puheella, että lupasin lahjoittaa 
hänen kirjoituspalkkiotaan Tuorilan työ-
väentalon korjausrahastoon. Sinne niitä 
sitten laitettiin ja ilmoitin, että nämä pitää 
merkitä Aarnion lahjoituksiksi”, Luokkala 
mainitsee muutamista työväenlehdille tyy-
pillisistä avustajasuhteista.

Heikko talous puristi väkeä

Pieni, yhteen hiileen puhaltanut toimitus 
oli monelle sd-lehtien toimittajalle tärkeä 
syy pysyä lehdessä, vaikka työantajan talou-
delliset vaikeudet tunnettiin.

”Uusi Aika on ollut mielenkiintoinen 
työpaikka. Tämä on ollut sopivan pieni. 
Työryhmä on pysynyt hyvin kasassa ja hen-
ki hyvänä. Ei ole ollut kauhean isoja risti-

riitoja urani varrella. Tänne on yleensä tul-
tu ja jääty. Jotakin sekin kertoo hengestä”, 
Ulla Turkki päätteli.

Viihtyminen työväenlehdessä vaihte-
li Paavo Luokkalan mukaan varmaankin 
toimittajasta toiseen. Suurta eroa mihin ta-
hansa toimitukseen hän ei nähnyt.

”Kaikki olivat varmaan sitoutuneita 
hommiinsa. Päätoimittaja tulosvastuulli-
sena henkilönä joutui tietysti tekemään 
ikäviäkin päätöksiä. Jouduin esimerkiksi 
päättämään, ettei ylityökorvauksia makset-
tu, vaan ne sai vapaana. No, se teki työvuo-
rojen laatimisesta entistäkin hankalampaa”, 
Luokkala lisää.

Ikävimpiä tilanteita myös sd-lehdissä 
olivat lomautukset ja muut säästöt, jot-
ka karsivat väkeä ja tuntuivat palkollisten 
lompakossa. Ne myös koettelivat toimitus-
ten yhteishenkeä. 

”Yhdessä vaiheessa sain henkilökunnan 
vihat päälleni, kun yhtiön hallitus päätti, 
että toinen valokuvaajista piti irtisanoa. Pi-
din sitä hankala, koska kuvat piti kuitenkin 
kehittää, ja siinä tapauksessa olisi pitänyt 
palkata kopisti hommiin. Fotarit kun myös 
kehittivät kuvat. Päätin sitten, että aletaan 
myydä kuvia ulos, jotta sillä saisi ainakin 
paikattua sen eron, joka oli valokuvaajan 
ja kopistin palkan välillä. Porukka pis-
ti hirveästi hanttiin, enkä voinut millään 
kertoa, miksi oli ratkaisuun päätynyt. Vas-
ta kun lehti oli jo kuopattu, saatoin kertoa 
sen tilanteen todellisen laidan”, Luokkala 
muistaa.

UP-uutispalvelussa 1990-luvun puoli-
välissä toteutettu säästö henkilöstökuluissa 
oli Jouko Hovin uran ikävin tehtävä.
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”Silloin menimme lyhennettyyn työ-
aikaan ja ajoimme alas paikallisradiotoi-
minnan. Se jäi omakohtaisesta historiasta 
mieleen pahimpana vaiheena, koska se söi 
ihmisten luottamusta ja toi vammaa sielul-
le”, Hovi myöntää.

 Yksi keino saada potkua työyhteisöön ja 
kaikkien ääni ja voimavarat esiin olivat yh-
teiset tuumaustauot. 

”Me pidimme aika usein toimituksen 
kesken suunnittelupalavereita, joissa en-
simmäinen vaihe oli se, että keksittiin mah-
dollisimman paljon erilaisia ideoita. Niistä 
tuli yleensä 20–30 juttuaihetta, joita sitten 
hiljalleen toteutettiin uutisvirran lomassa”, 
Luokkala mainitsee.

Vesa Karvisen mukaan niukat resurssit 
olivat siitä kiitollinen asia, että se pakotti 
kaikki päätoimittajaa myöten osallistumaan 
lehden tekoon.

”Jouduin tekemään välillä juttuja laidasta 
laitaan. Erilaisia reportaaseja tehtiin. Ker-

ran olin rekka-auton matkassa Helsingissä 
ja toisen kerran kalassa ummikkoruotsa-
laisen kalastajan kanssa. Hyvin me kalaa 
saimmekin. Päätoimittajuus ei Pohjanmaan 
Kansassa niin kauhean paljon korostunut, 
kun piti saada lehteen tarinoita. Aika pal-
jon haettiin lehteen sellaista kansanläheistä 
tarinaa”, Karvinen muistelee 1980-luvun 
alkuvuosien kokemuksiaan.

Erityisempää viisautta työhyvinvoinnin 
asioissa demarilehdissä ei ollut käytös-
sä, vaikka väkeä puristettiin ponnistelui-
hin keskimääräisiä toimituksia enemmän. 
Myönteinen palaute oli kortilla, kuten oli 
suomalaisessa työelämässä yleisemminkin.

”Kun olimme jo osa Demaria, päätoi-
mittaja soitti eräänä kesänä meille pohjalai-
sille. Hän totesi, että olemme ahkeroineet 
koko kesän niin, että juttuja on tullut useita 
päivittäin tarjolle. Harvoin kiitosta annet-
tiin. Työhyvinvoinnista ei keskusteltu”, Toi-
ve Tynjälä mainitsee.

Lehtimiesuraltaan hän muistaa tapauk-
sen, jossa hänen oma jaksamisensa oli 
äärirajoilla.

”Lapualla sattui kymmeniä uhreja vaa-
tinut Patruunatehtaan räjähdys huhtikuun 
13. päivä vuonna 1976. Pari viikkoa autoni 
nokka suuntautui aamuisin Lapualle teke-
mään jälkijuttuja. Kun lopulta oli uhrien 
hautajaisten aika, kysyin yhteispalaveris-
samme, voisiko joku muu lähteä jutunte-
koon, kun olin niin loppu. Halukkaita ei 
löytynyt. Minulla oli siinä mukana syvää 
surua, kun tunsin aikaisemmista yhteyk-
sistä patruunatehtaan työväkeä”, Tynjälä 
myöntää.

Tavanomaisen kömpelöitä t-lehdissä 
oltiin ilmeisesti myös tilanteissa, joissa vä-
keä piti vähentää. Tynjälällä on tästä oma-
kohtainen kokemus 2000-luvulta Pohjan-
maan Kansan väen ollessa jo osa Demarin 
henkilöstöä.

”Seinäjoen aluetoimisto lakkautettiin ja 
minut vuorotteluvapaalla ollessani irtisa-
nottiin 30 vuoden palvelun jälkeen. Tiedon 
irtisanomisestani sain Ilkka-lehden toimit-
tajalta, ja naapuritoimistossa istuva Dema-
rin hallituksen jäsenkin väitti, ettei tiedä 
irtisanomisestani mitään. Toimitusjohtaja 
soitti vasta seuraavana päivänä”, Tynjälä 
kertoo.

Suhde ay- ja puolueväkeen oli erityinen

SDP:n aluelehtien toimitukset olivat 
enemmän ja vähemmän osa sosialidemo-
kraattisen liikkeen arkea. Uutislehdiksi ke-
hittyneissä lehdissä kuten Eteenpäin-leh-
dessä saattoi uutistoimittaja tehdä työtään 
aika lailla irti demareiden järjestöelämäs-

tä. Mitä tiiviimmin toimitus oli omaksu-
nut piirilehden roolin, sitä enemmän leh-
den kirjoitteluun vaikutti puolueen tai sen 
edustajien intressi.

Osa liikkeen ja sen lehden vahvasta 
kytköksestä selittyi ilmestymispaikkakun-
tien luonteesta. SDP:llä oli niissä vankka 
kannatus ja jalansija kaikkeen toimin-
taan. Vielä 1960-luvulla olivat myös työ-
väenlehtien toimittajat monesti mukana 
luottamustehtävissä.

Jukka Vehkasalo muistaa olleensa poik-
keus aloittaessaan Eteenpäin-lehdessä.

”Lehti oli hemmetin tiukasti sidottu 
kunnallispolitiikkaan. Myös virkamiehet 
ja kunnallispamput, joiden kanssa oli teke-
misissä, olivat demareita. Kun aloitin työt, 
olivat toimituksessa ilmeisesti kaikki muut 
toimittajat jossakin kunnallisessa luotta-
mustoimessa paitsi Elo Blomqvist. Toimi-
tus oli vielä niin sidoksissa kunnalliselä-
mään”, Vehkasalo kertoo

Myös Ulla Turkki muisti, että sd-lehti-
miehen rooliin oli kuulunut myös osallistu-
minen puolue- ja kunnalliselämään.

”Meillä oli toimitussihteeri mukana 
politiikassa, kaupunginhallituksen jäse-
nenä niihin aikoihin. Minä olin puolesta-
ni 1970-luvulla valtuustossa ja sittemmin 
maakunnallisissa luottamustehtävissä. Ja 
lautakunnissa olen ollut pienen ikäni”, Ulla 
Turkki kertoi.

Turkki osallistui vuosikymmenten ajan 
myös aktiivisesti puoluetoimintaan yhdis-
tystasolta puoluehallitusta myöten. Hän 
alkoi olla kuitenkin poikkeus säännöstä. 
Osallistumisesta oli Turkin mielestä kui-
tenkin hyötyä.

Sd-lehtiryhmän pää-
toimittajat keskuste-
livat ajankohtaisista 
kysymyksistä tasaval-
lan presidentti Tarja 
Halosen kanssa osana 
Helsingissä pidettyä 
neuvottelupäivää huh-
tikuussa 2008.
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”Itse asiassa journalistisesti parhaita ai-
kojani olivat vuodet puoluehallituksessa. 
Siellä oli tiedon lähteillä. Sitä saattoi hyö-
dyntää paljon taustatietona kirjoittelussa”, 
Turkki muisteli.

Hän myönsi, että toimittajan ja päättäjän 
roolien välillä on ristiriita, jota pitää hallita. 
Kaikkea tietämäänsä ei voi kertoa.

”Mutta journalistina olen hyötynyt ko-
kemuksesta, että ymmärrän päätöksen-
tekoprosesseja enkä ole kurkku suorana 
huutamassa heti, jos jokin ei mene mieleni 
mukaan”, Ulla Turkki mietti.

Kunnallispolitiikkaan osallistunut alue-
toimittaja Toive Tynjälä nostaa niin ikään 
esiin poliittisesta toiminnasta toimittajalle 
koituvan hyödyn.

”Se oli mainio foorumi vinkkien anta-
jana. Tulin tutuksi kuntaihmisten kanssa 
ja vinkkien antaminen oli joskus muiden 
puolueiden poliitikoilta luontevampaa kuin 
omilta. Omat usein kielsivät, ettei asiasta 
vielä saa kirjoittaa. Ei olisi pitänyt totella, 
koska asia uutisoitiin sitten useimmiten 
seuraavan päivän Ilkassa tai muussa lehdes-
sä”, Tynjälä kuittaa.

Toimittajan työssä oli hänestä kuitenkin 
syytä pitää jonkinlainen hajurako puolueen 
toimintaan.

”Kun sd-piiritoimistosta vähennettiin 
väkeä, olisi PK:n Seinäjoen toimituksen pi-
tänyt siirtyä joidenkin kaavailujen mukaan 
piiritoimiston palvelukseen ”puhelinvastaa-
jaksi” ja kai myös ”seurustelu-upseeriksi”. 
Onneksi silloinen toimitusjohtaja Risto 
Salonen tuli käymään Seinäjoella ja sanoi, 
ettei sinne ole syytä siirtyä, tarvitsette toi-
mitustyöhönne työrauhan”, Tynjälä huokaa.

Vapautta Mikkelissä toimittanut Mark-
ku Lahikainen asennoitui puoluelehden 
toimittajan osallistumiseen poliittiseen 
päätöksentekoon nuivasti. Siitä koitui vai-
keuksia omalle työlle.

”Ikäviä tilanteita minulle ei tullut vas-
taan. Yksi tekijä tässä oli varmaankin se, 
että pidättäydyin kaikista luottamustoimis-
ta, etten olisi joutunut osapuoleksi. Saman 
tein liike-elämän puolella. En ottanut kut-
suja vastaan, ettei siinä olisi tullut sidoksia. 
Jos toimittajasta tulee osapuoli, ei tee us-
kottavaa journalismia edes omissa silmissä”, 
Lahikainen muistuttaa.

Demarilehtien toimittajien ja toimitus-
ten johdon suhteet työväenjärjestöihin oli-
vat osin luontevat, osin suomalaisen järjes-
tökulttuurin muovaamat. Kun poliittisesti 
aktiivisina aikoina pidettiin runsaasti ko-
kouksia ja näissä hyväksyttiin yhtä tiuhaan 
julkilausumia, tuli näistä t-lehtimiehelle 
milteipä riesa. Ainakin tekstin suoltajana 
sai hypätä poliitikon rooliin.

 Kansan Lehden Paavo Luokkalalle puo-
luejärjestöt olivat lehden kriitikoita ja sen 
toimittajien kykyjen valppaita hyödyntäjiä.

”Puolueen piirikokouksissa oli lehdestä 
aina jotakin puhetta. Kun sain tilaisuuden 
esittää niissä Kansan Lehden katsauksen, 
sanoinkin joskus oppineeni jo siihen, että 
jokainen perusjärjestöjen sihteerikin tietää 
mielestään minua paremmin, miten Kan-
san Lehteä pitäisi tehdä. Mutta kritiikki oli 
yleensä sellaista, että mihinkään tärkeisiin 
asioihin se ei koskenut”, Luokkala kuvaa.

Erityistä herkkyyttä aiheuttivat julki-
lausumat, joiden kohtelusta syntyi usein 
porua.

”Kerran jätin Tampereen sd-kunnallis-
järjestön julkilausuman julkaisematta. No, 
meillä oli olemassa toimitusneuvosto, jolla 
ei ollut oikein käyttöä. Puheenjohtajana 
oli silloin Risto Sänkiaho. Sepä kutsuttiin 
koolle arvioimaan asiaa, jolloin Sänkiaho 
saneli pöytäkirjaan, että jos julkilausumat 
on pakko julkaista, niin kiinnitettäköön 
ne teipillä lehtitalon ikkunaan, jolloin ne 
ovat julki”, Luokkala naurahtaa yhdelle 
muistolleen.

Toinen totuus sd-järjestöjen tavoista 
oli, että niillä oli suorastaan vanha perin-
ne kirjoituttaa työväenlehden toimittajilla 
tekstejään. 

”Piirikokousten julkilausumat laitoin 
lehden pääkirjoitukseen, kun olin yleen-
sä ne kirjoittanutkin. Kerran Jermu Laine 
oli julkilausumavaliokunnan puheenjohta-
ja ja itse toimin sen sihteerinä. Hän katsoi 
luonnostani ja sanoi ehdottavansa siihen 
yhtä muutosta. Se oli se, että siitä poistet-
tiin sana luonnos. Osasihan sen ennakoida, 
mitä mieltä oltiin jostakin ajankohtaisesta 
asiasta”, Luokkala muistelee.

Sd-journalismin tunnisti aiheistaan

Demarilehdet kevensivät sisältöään 
1980-luvun mittaan. Yksin uusien luki-
joiden ja ilmoitusten saaminen edellytti 
lehtien sisällön monipuolistamista tavalli-
sia palkansaajia ja kuluttajia kiinnostavilla 
aiheilla. Sd-lehti erottui kuitenkin muista 
aluelehdistä yhä.

”Näkökulma ja aiheiden valinta oli de-
marilehdille ominainen, mutta haimme 
monipuolisuutta. Työpaikoillekin kun 
mentiin, niin jututettiin myös työnantajaa. 

Demareiden ay-liikehän on ollut kokonais-
valtaisen työelämän puolella. Ay-aktiivit 
ovat olleet rakentamassa ja kehittämässä 
firmoja eikä kyse ole ollut antagonistisesta 
ristiriidasta. Ehkä demarilehtiä on syytelty 
senkin vuoksi usein hampaattomuudesta. 
Ei haettu rettelöitä, mutta eipä niitä moni 
tullut tarjoamaankaan”, Hannu Tuovinen 
kuvaa.

Yritettiin siis noudattaa länsimaisen 
journalismin periaatteita?

”Ehkä analyyttisuus voisi olla oikea 
sana. Sitä pyrimme noudattamaan pääkir-
joituksia myöten. Yritimme hakea näkö-
kulmaamme joka juttuun. Kuvataan tuota 
vaikkapa maakunnalliseksi laatujournalis-
miksi”, Tuovinen sanoo Vastimen ja Kes-
ki-Suomen Viikon vuosistaan.

Myös Toive Tynjälän mielestä sd-alue-
lehdet tunnisti muista erottuvista teksteistä 
ja aiheista.

 ”Lehdenteko oli meillä piirun verran 
punaisempaa. Yritettiin löytää palvelu-
pointti jutun yhteyteen. Laatujournalismia 
oli ehkä siinä, että yritettiin hakea muusta 
mediasta poikkeavia näkökulmia juttuihin”, 
hän miettii.

 Tärkeä sd-lehtien intressiryhmä ja jut-
tujen lähde oli alueen ay-väki. Se oli Juk-
ka Vehkasalon mielestä ainakin Eteen-
päin-lehdelle tärkeämpi viiteryhmä kuin 
SDP:n puolueväki.

”Sen väen kanssa oltiin melkoisesti te-
kemisissä. Kotkankadun toimituksessa-
kin tiesi, että satama seisoo ja toimikunta 
marssii kohta sisään kertomaan syitä, kun 
alkoi isompi romina kuulua portaikosta. 
Ahlströmin konepaja oli niin ikiään ta-
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vattoman lakkoherkkä. Niitä oli seuratta-
va kuin hai laivaa. Suhteissa ay-väkeen ei 
häirinnyt edes valtataistelu siellä. Jos työ-
paikalla oli kommunisti pääluottamusmies, 
niin se oli aina saarislainen ja se yhteys oli 
hyvä”, Vehkasalo päättelee.

SAK:laisen ay-liikkeen jäsenilleen 
myöntämä lehtietu ja seurustelu ay-liik-
keen ihmisten kanssa muovasi Hannu 
Tuovisen mukaan väkisin lehtien sisältöä.

”Meidän ulkoinen kuvamme muuttui 
ehkä liikaakin ammattiyhdistyslehdeksi. 
Ehkä me huomaamattamme myös olimme 
sellainen, kun pysyimme aika lailla niissä 
piireissä. Aatteellisempi yleispolitiikkaa jäi 
taka-alalle”, Hannu Tuovinen miettii.

Antti Vuorenrinne päättelee puolestaan, 
että ay-lehtietu avitti osaltaan toimituksia 
palvelemaan lehtien erilaisia lukijaryhmiä.

”Olisi työmarkkina-asiaa ollut ilman 
lehtietuakin runsaasti lehdissämme. Meil-
lä oli käsitys työväenliikkeestä laajana ko-
konaisuutena, jossa puolue-elämä on vain 
yksi osa. Minulle tämä oli ainakin itsestään 
selvää, kun entinen työnantajani TSL on 
järjestöjen järjestö. Siellä palveltiin kaikkia 
tahoja ja sama tehtävä oli myös sd-lehdil-
lä. Kun lehtietujen kautta meni niin ja niin 
paljon lehteä eri ammattiryhmille, saattoi 
se jotenkin painottaa lehtien tarjontaa. Jos 
esimerkiksi tiedettiin, että oli saatu paljon 
KTV:läisiä (kunnan työntekijöitä) tilaajik-
si, niin mieluusti heille halusi tarjota jota-
kin omaa tarinaa”, Vuorenrinne päättelee.

Pohjanmaalla työmarkkinatoimitta-
jana toiminut Toive Tynjälä vahvistaa, 
että sd-aluelehtien toimittajien suhteet 
ay-kenttään olivat tiiviit. Aina ne eivät sa-

taneet kuitenkaan työväenlehden laariin.
 ”Työmarkkinatoimittajana koin, ettei 

soittokierros työpaikkojen pääluottamus-
miehille tai vastaaville antanut kovinkaan 
paljon uutisaiheita. Pelättiin kertoa toimit-
tajalle, vaikka sama asia saattoi olla seuraa-
van päivän lehdessä työnantajan kertoma-
na”, Tynjälä sanoo.

Vallan maku tuoksui toimituksiin

Toimittajan tehtävä on olla, Eteen-
päin-lehden edesmennyttä toimittaja Jor-
ma Savikkoa siteeraten, ”osa sitä säädeltyä 
valtakoneistoa, joka valitsee tiedon tiedosta, 
eräänlainen yhteiskunnassa toimiva kata-
lysaattori, joka käynnistää prosesseja”.

Demarilehtien toimituksissakin tehtiin 
valinnoilla politiikkaa antamalle eri asioille 
erilaisia merkityksiä. Toisaalta toimituksia 
yritettiin käyttää paitsi joidenkin tavoittei-
den ajamiseen, myös poliittiseen valtatais-
teluun, jopa joidenkin henkilökohtaisten 
pyrkimysten käsikassarana.

”Tässähän me pyrimme olemaan aina 
varpaillamme. Päätoimittajana olleen Hir-
vosen Kaukon kanssa usein puhuimme, 
ettei kannata laittaa kaikkea poliitikon 
puhetta sellaisenaan lehteen. Sitä ei nuo-
rena toimitussihteerinä tahtonut huomata. 
Siinähän on solmukohdassa ratkaisemassa 
paljon sitä, mitä lehteen menee ja millä ta-
voin”, Tuovinen muistelee toimitussihteeri-
vuosiaan Vastimessa.

Demarilehden tekijöitä vaani Tuovi-
sen mukaan myös jatkuvasti sd-liikkeen 
itseriittoisuudesta kumpuava vaara pää-
tyä sisäänpäinlämpiäväksi pienen ryhmän 
julkaisuksi.

”Demareiden valta-asemista tuli se il-
luusio, että hallitaan kaikkea ja että on 
kontaktit kaikkialle.

Siltarin Aimo, joka oli ollut Päivän Sa-
nomien toimittaja Kuopion seudulla ja teki 
pitkän päivätyön Savon Sanomissa, muis-
teli minulle häntä haastatellessani työvä-
enlehtivuosistaan, että silloin se lehden 
tekeminen menee hunningolle ja tulee lap-
pu luukulle, kun kirjoitetaan vain pienes-
tä porukasta, joka lämmittelee sen lehden 
loisteessa. Se nuotio voidaan sytyttää, ja se 
loistaa vähän aikaa, mutta se hiipuu ja sit-
ten tulee kylmä”, Tuovinen muistelee.

Tunnistaa piti myös muut vahvat toimi-
jat ja niiden pyrkimykset.

”Jyväskylässä vahva vaikuttaja oli Jyväs-
kylän Työväenyhdistys. Sen kautta kulkivat 
kaikki tärkeät asiat ja päätökset. Kun kau-
punginjohtajaksi tuli Pekka Kettunen, niin 
hän oli ensimmäinen kaupunginjohtaja, 
joka sanoi, ettei hän ota vastaan määräyksiä 
työväenyhdistyksen johtokunnasta. Se oli 
uutta poliittista kulttuuria. Näin se oli ja 
näin oli varmaan monessa muussakin kau-
pungissa”, Tuovinen arvelee.

Pekka Kiviojan mukaan puoluelehden 
toimittajat saivat tuta menneinä vuosikym-
meninä poliittisten vaikuttajien pyrkimyk-
set. Kukin joutui sitten päättämään itse, 
miten pitkälle olivat milloinkin valmiita 
ottamaan ne huomioon.

 ”Kyllä yritystä oli, varsinkin sellaisilla 
vaikuttajilla, jotka olivat saavuttaneet jon-
kinlaisen aseman. He käyttivät tätä härs-
kisti hyväkseen eritoten ennen vaaleja. 
Eihän siinä auttanut välillä kuin nöyrtyä, 
jotta vahingot olisivat jääneet mahdolli-

simman pieniksi. Sitä teki mieluummin 
sen vaikuttajan haluaman jutun, vaikka 
se ei toimittajan sielua lämmittänytkään. 
Mutta voihan niitäkin juttuja tehdä mo-
nella tavalla”, Kivioja muistuttaa.

 Toive Tynjälän mieleen on jäänyt sellai-
siakin muistoja, jotka kertovat poliittisen 
järjestöväen usein pikkusieluisesta puuttu-
misesta varsin mitättömiin ja toisarvoisiin 
asioihin.

”Muistan tilanteen, kun tein juttua ju-
naliikenteestä ja kiireellä piti siihen saada 
myös kuva. Kun vein linja-autolle kirjettä, 
jossa myös kuvarullan lähetin Vaasaan, otin 
kuvan juna-asemalta, jossa paikallisjuna oli 
lähdössä Jyväskylään. Sain pari konnaria 
kuvaan junan vierelle. Tuli sitten yhdeltä 
johtavalta demarilta kiukkuinen soitto, jos-
sa toruttiin toimittajaa, miksi juuri näistä 

Sd-lehtitalojen ja kirja-
painojen toimitusjoh-
tajat ja päätoimittajat 
vetäytyivät silloin täl-
löin kesäisille retkille, 
joiden ohjelmassa oli 

neuvonpitoa ja virkis-
täytymistä. Berliiniin 

matka suuntautui 
kesällä 2010.
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kokoomuslaisista piti ottaa kuva lehteen”, 
Tynjälä naurahtaa.

Helsingin ohjaus puuttui täysin

Sd-aluelehdille keljuiltiin ilmestymispaik-
kakunnillaan aika ajoin siitä, että ne olivat 
vain ay-linnakkeiden ja puoluetoimiston 
etäispäätteitä ja näiden talutusnuorassa. 
Esimerkiksi Hannu Tuovinen ei kuiten-
kaan muista, että Helsingistä työväenliik-
keen linnakkeista olisi koskaan pyritty vai-
kuttamaan maakuntalehden kirjoitteluun.

”En muista ensimmäistäkään paimen-
kirjettä tai muuta viestintää. Joitakin sur-
kuhupaisia tapauksia tietysti oli. Satuin 
esimerkiksi tekemään jutun Martoista. 
Kuinka ollakaan yksi merkittävässä ase-
massa ollut sosialidemokraatti katsoi 
asiakseen soittaa ja ihmetellä pitikö lehden 
tehdä ”noista hemmetin porvareista” juttua. 
Joitain tämmöisiä, ihmisen puutteellista 
ymmärrystä osoittavia yhteydenottoja oli 
toki”, Tuovinen muistaa.

Jukka Vehkasalokaan ei muista päätoi-
mittaja-ajaltaan painostusta ja yrityksiä 
vaikuttaa lehtien kirjoitteluun. Myös tar-
peet Helsingin linjausten käyttämiseen 
olivat vähäiset.

”Mitään ohjauspyrkimystä ei ollut kos-
kaan, ei paikallisesti eikä valtakunnallisesti. 
Sivosen Laurihan TST:ssä – sen tulin tie-
tämään – kannusti itsenäistä tapaa tehdä 
lehteä. Me nautimme hänen myötätun-
toaan. Kun Tuomisen Risto putosi edus-
kunnasta ja tuli takaisin toimitukseen, 
emme tarvinneet enää TST:n puolelta 
pääkirjoituksiakaan”, Jukka Vehkasalo 
mainitsee.

 Pekka Kivioja kertoo kysyneensä aloit-
taessa päätoimittajana Joensuussa ilmei-
sesti pilke silmäkulmassaan puoluetoimis-
ton ”propagandapäällikkönä” toimineelta 
Sivoselta, millaista lehteä alueella olisi syy-
tä tehdä.

 ”Hän antoi minulle ohjeeksi tehdä leh-
teä, miten parhaaksi näen: Niin siten me 
toimimme”, Kivioja sanoo.

Markku Lahikainen päättelee, ettei 
aluelehtien toimituksia oikein voinut pai-
mentaa Helsingistä eikä siihen ollut juuri-
kaan tarvetta.

”Lehtemme kustantajahan oli Mikke-
lin Työväenlehti Oy. Joskus puolueelta 
saattoi tulla joitakin toiveita, jotka tulivat 
”Helsingin toimituksen” kautta. Tietysti 
me toimimme jo lähtökohtaisesti yhteisen 
asian puolesta, jolloin paimentamista ei 
kovin tarvita”, Lahikainen muistuttaa.

Useille päätoimittajille olivat tuttuja sen 
sijaan monien järjestöjen ja varsinkin eri-
puraisen urheiluliikkeen toimituksiin koh-
distuneet ”odotukset”.

”Urheiluavustajamme Juha Sorri jututti 
kerran äänekoskelaista maajoukkuehiih-
täjää. Hän sattui mainitsemaan haastat-
telussaan, että resursseja säästääkseen olisi 
kannattanut pistää Hiihtoliitto ja TUL:n 
hiihtojaosto yhteen. Minä toimitussihtee-
rinä otsikoin sen niin, että ”Siitä vaan liitot 
yhteen”. Tästä tuohtuneena Matti Ahde 
vaati STT:n kautta oikaisua. Sen sisältö 
oli se, että Keski-Suomen Viikko kirjoit-
taa täyttä sontaa eikä hän uskonut, että 
tämä TUL:n hiihtäjä olisi moista sanonut. 
Myöhemmin satuin lukemaan haastat-
telun litteroinnin, ja siinä hiihtäjä käytti 

juuri tuota otsikon ilmaisua”, Tuovinen 
mainitsee.

Ilmoittajaa piti houkutella

Sd-lehdissä piti olla nokkela ja luova mo-
nessa asiassa, kun voimavarat olivat vä-
häiset ja raha tiukassa. Esimerkiksi saa-
dakseen ilmoitustuloja työväenlehtien piti 
kehitellä omia konsteja, kun isoille lehtita-
loille riitti menneinä vuosikymmeninä se, 
että niillä oli konttori, johon saattoi kii-
kuttaa ilmoituksensa. Erityistä ponnistelua 
se ei niiltä vaatinut.

”Ilmoitusmyynnissä piti yrittää räätälöi-
dä palvelua. Ilmoitukset tulivat pääasiassa 
pieniltä ilmoittajilta, kun isot kaupparyh-
mät ovat niin keskittyneet valtakunnal-
liseen mainontaan. Meillä on ilmestynyt 
kerran kuukaudessa Spesiaali. Se on ollut 
yllättävän hyvätuottoinen. Sen isompi ja-
kelu pitää tietoisuudessa lehteä, toisaalta 
se tuo ilmoitustuloja. Tietysti siinä on vaa-
ra tekstimainontaan, mutta olemme pyr-
kineet tekemään teemoja journalistisesti”, 
Ulla Turkki mainitsi.

Viikkolehti Pohjois-Karjala oli Eteen-
päin-päivälehden ohella poikkeus sd-leh-
distä siinä, että se pärjäsi mukavas-
ti ilmoitusten hankinnassa huolimatta 
suhteellisen vaatimattomasta levikistään 
1990- ja 2000-luvuilla. Näin ollen sen ta-
lous oli kunnossa silloinkin, kun sen muil-
la sisarlehdillä meni huonosti.

Pekka Kiviojan mielestä asiassa ei ollut 
suurta ihmettelyn aihetta. Työtä ja suhde-
toimintaa ilmoitusten saaminen, varsinkin 
suurten kauppaketjujen isojen mainosten 
saaminen kuitenkin vaati.

 ”Kyllähän nämä kauppiaat tiesivät 
täällä poliittiset kannatusluvut ja ymmär-
sivät, että ostavat duunaritkin makkaraa, 
autoja ja muita hyödykkeitä. Se viesti 
meni läpi, mutta ei se mennyt puhelinsoi-
tolla. Piti olla henkilökohtaisia kontakte-
ja”, Kivioja muistuttaa.

Elämä vuoden 2007 jälkeen oli 
sd-maakuntalehdissä epävarmaa ja tu-
kalaa myös ilmoitus- ja tilausmyyntiä ja 
kaikenlaista markkinointia ajatellen. Kun 
lehdistötuen määrästä ja lehtien ilmesty-
misen jatkosta ei tiennyt juurikaan eteen-
päin, oli myös henkilöstön rekrytointi ja 
kaikenlainen kehittäminen vaikeita ellei 
mahdottomia.

”Viestintätuen määrä pieneni enti-
sestään ja tiesi vaikeutuvaa budjetin te-
koa. Budjetin laatiminen kysyi aina sitä, 
kuinka rehellisiä oltiin itsellemme ja mitä 
riveille laitettiin. Jos tuki jäi 30 000 pie-
nemmäksi, niin pantiin helposti muil-
le riveille vähän lisää tuloja, jolloin sitä 
viilasi itseään linssiin. Käytännössä se 
tarkoitti sitä, että loppuvuodesta pantiin 
kaikki avustajahanat kiinni ja päätoimit-
tajaa uhattiin kutakuinkin palkan pidät-
tämisellä”, Hannu Tuovinen kuvaa.

Monet sd-lehdet olivat niukkenevien 
resurssien kierteessä pitääkseen tilin-
päätöksiä siedettävinä ja pitkittääkseen 
elinkaartaan.

”Lopulta meilläkin sitten myytiin 
kaikki mahdollinen omaisuus, siirryttiin 
vuokralle entistä pienempiin ja lopul-
ta nippa nappa meille riittäviin tiloihin. 
Kaikki kivet ja kannot käännettiin”, Tuo-
vinen sanoo.
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Sosialidemokraattiset maakuntalehdet 
eivät kyenneet vastaamaan toisen maail-
mansodan jälkeen sanomalehdistön kau-
pallistuessa levikkikilpailuun. Ne jäivät eri 
syistä kakkoslehden asemaan ilmestymis-
alueillaan. Erityisesti sosialidemokraattisen 
liikkeen hajaannus 1950-luvun lopulla ja 
1960-luvulla heikensi niiden asemaa.

 Poliittisen ja ammatillisen työväenliik-
keen eheytyminen ja vasemmiston voiman 
ja kannatuksen kasvu 1970-luvun vaihtees-
sa loivat pohjaa työväenlehdistön uudelle 
nousulle. Osin tämän seurauksena maahan 
synnytettiin kaksi uutta tukijalkaa työväen-
lehtien toiminnan turvaamiseksi ja niiden 
aseman vahvistamiseksi. Työväenlehdet ja 
niiden lehtipainot saivat valtion lehdistö-
tuesta ja SAK:laisen ay-liikkeen lehtisete-
lijärjestelmästä kaipaamansa taloudellisen 
perustan uudelle nousulle. Valtion lehtitu-
esta hyötyivät toki muutkin tilattavat sano-
malehdet, jopa työväenlehtiä enemmän.

Tiivistäen

 Sosialidemokraattiset sanomalehdet 
kasvattivat levikkiään pitkin 1970-lukua 
aina 1980-luvun puoliväliin asti. Niitä jul-
kaisevat yhtiöt kykenivät myös uusimaan 
parantuneiden taseiden myötä teknisiä val-
miuksiaan ja toimitilojaan. Myös toimitus-
ten henkilöstöä saatettiin lisätä parantunei-
den voimavarojen myötä. Sd-lehdistö sai 
joukkoonsa niin ikään uusia, kerran viikos-
sa ilmestyneitä viikkolehtiä. Sd-aluelehdis-
tö kattoikin 1980-luvun puolivälissä aika 
hyvin maan eri osat.

 Sd-aluelehdistö uusiutui myös sisällöl-
lisesti 1970-luvuolta lähtien. Toimituksiin 
rekrytoitu toimittajakunta oli yhä koulute-
tumpaa ja se pyrki noudattamaan työssään 
yhä selvemmin journalistisia käytäntöjä ja 
periaatteita. Sd-viestinnän laatu parani.

Ay-liikkeen myöntämä lehtietu muut-
ti sd-aluelehtien tilaajakunnan rakennet-
ta. Yhä suurempi osa niiden lukijoista oli 
puolueisiin sitoutumattomia palkansaajia. 

Osin tästä johtuen sd-aluelehdet muuttui-
vat sisällöltään vähemmän puoluelehdeksi 
ja enemmän alueelliseksi uutis- ja ajankoh-
taisjulkaisuiksi. Toimituksille lukijakun-
ta merkitsi jatkuvaa tasapainoilua SDP:n 
puolueväen ja muiden lukijoiden odotusten 
ja toimitusten omien halujen ja resurssien 
välillä.

Sd-aluelehdet olivat luonteva ja tärkeä 
osa perinteistä suomalaista sanomalehti-
kenttää, jossa maakuntien keskuskaupun-
geissa ilmestyi useita sanomalehtiä, ja joissa 
ihmiset myös seurasivat useampia alueleh-
tiä. Ns. kakkoslehdet olivat merkityksellisiä 
viestintävälineitä vielä 1980-luvulla ja osis-
sa maata vielä 1990-luvulla. Jälkimmäisenä 
vuosikymmenenä niiden paikan veivät hil-
jalleen iltapäivälehdet kotitalouksien toise-
na päivälehtenä alueen valtalehden rinnalla.

 Sd-aluelehdet olivat nostaneet levik-
kejään ja niiden talous on parantunut 
1980-luvun puoliväliin tultaessa. Niiden 
ylle kerääntyi kuitenkin tummia pilviä. 
Lehtitalojen menot kasvoivat tuloja enem-
män ja niiden asema suhteessa alueen val-
talehtiin heikkeni kilpailtaessa tilaajista ja 
ilmoituksista. 

Myös julkinen i lmoitte lu väheni 
1980-luvun jälkipuoliskolla ja painotalojen 
kilpailu heikensi yhtiöiden kannattavuutta. 
Maakuntien sd-lehtiyhtiöt hakivatkin toi-
minnalleen uusia tukijalkoja mm. omistuk-
sista paikallisradioissa. Ne myös yrittivät 
lisätä yhteistyötään. Näistä ei kuitenkaan 
saatu toivotusti uutta kassavirtaa yhtiöihin.

Strateginen työskentely ja konserniajat-
telu vahvistuivat sd-lehdistössä 1980-luvun 
mittaan. Nämä pyrkimykset konkretisoitui-

Keskeisiä tapahtumia 
sd-lehdistössä

1970 SDP antaa puoluetuesta  
rahaa lehdilleen

Eteenpäin raivaa tietä  
offset-tekniikkaan

1971 Valtio alkaa maksaa  
lehdille kuljetustukea

1972 SAK kampanjoi  
työväenlehtien puolesta

Työväenlehdistö Oy perustetaan

1973 Metalliliitto ja viisi muuta liittoa 
alkavat jakaa lehtiseteleitä

1974 Parlamentaarinen  
lehdistötuki saa alkunsa

Viikkolehti Valpas  
aloittaa Kuopiossa

1976 Eteenpäin nousee  
ykköslehden asemaan

1977 Mikkeliin perustetaan  
viikkolehti Vapaus

Työväenlehdistö juhlii  
70-vuotistaivaltaan

1979 Viimeinenkin sd-lehdistä  
siirtyy offset-rotaatioon

1981 Vastin aloittaa Jyväskylässä

1983 Sd-lehdistö saavuttaa  
levikissä ennätyksensä

1985 Saimaan Sanomat lopettaa

1986 Suomen Viestintärahoitus syntyy

1988 UP-uutistoimisto aloittaa

Päivälehti Eteenpäin  
lakkautetaan, tilalle viikkolehti

SVR liittoutuu Sanoma Oy:n kanssa
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vat UP-uutispalvelun ja Viestintärahoitus 
Oy:n perustamisissa. Ne olivat sd-lehdis-
tön vastaus suomalaisen mediakentän kes-
kittymiseen ja omistusjärjestelyihin, jotka 
käynnistyivät 1980-luvun lopulla ja jatkui-
vat vilkkaana 1990-luvulla. 

Sd-lehdistön merkittävin yksittäinen 
tapahtuma tässä prosessissa oli sen ainoan 
ykköslehden, kotkalaisen Eteenpäin-leh-
den fuusioiminen kilpailijansa kanssa vuo-
den 1989 alussa. 

 Suomi ajautui 1990-luvun alkuvuo-
sina taloudellisen lamaan. Se lopet-
ti tuhansittain yrityksiä ja muutti maan 
elinkeinorakennetta. 

Sanomalehdistössä lamavuodet heiken-
sivät erityisesti kakkoslehtien asemaa, kun 
ilmoittajat keskittivät mainontaansa yk-
köslehtiin ja kansalaiset tilasivat enenevästi 
vain alueen valtalehteä kotiinsa. 

Kakkoslehtien ahdinkoa kasvatti li-
säksi se, että valtio leikkasi rajulla kädellä 
lehdistötukea.

Sd-aluelehtien määrä laski ja niiden il-
mestymiskertoja supistettiin. Laman väis-
tyttyä oli käynyt selväksi, ettei sd-lehdistö 
haastaisi enää valtalehtiä. Sen kehittämi-
sestä ja uskaliasta ponnisteluista siirryttiin 
pitämään lehtiä hengissä. 

Lehtien yhteistyötä tiivistettiin erityi-
sesti viikkolehtien ryhmässä kustannus-
säästöjen aikaansaamiseksi. Tässä oli leh-
tien yhteisellä Helsingin toimituksella, 
UP-uutispalvelulla tärkeä rooli. 

Sd-aluelehdet leimautuivat entistä 
enemmän SAK:laisen ay-liikkeen kanssa 
läheistä yhteistyötä tekeviksi palkansaaja-
lehdiksi. Se heijastui myös niiden sisältöön

 Sd-aluelehdistö ryhmittyi omistusjär-
jestelyjen seurauksena Viestintärahoituk-
sen ympärille. Sd-lehdistö voitiinkin jakaa 
1990-alkuvuosista lukien SVR-ryhmään ja 
pää-äänenkannattaja Demariin, johon fuu-
sioitiin vuosien myötä muutama länsiranni-
kon aluelehti.

Sd-aluelehdet kohtasivat muun print-
timedian lailla entistä rajumpana digitali-
saation haasteen tultaessa 2000-luvulle. Ne 
onnistuivat pitämään suhteellisen hyvin le-
vikkinsä, mutta niiden lukija- ja tilaajakunta 
kävi yhä vanhemmaksi. Sd-lehdet yrittivät 
myös kehittää verkkopalvelujaan yksin ja yh-
teistyössä. Pisimmälleyhteistyö vietiin viik-
kolehtien ja SDP:n pää-äänenkannattajan 
yhteisessä demari.fi-portaalissa.

Toinen ongelma demarilehdille oli se, että 
muiden puolueiden aluelehdistö oli kuihtu-
nut niiden ympäriltä olemattomiin. Muiden 
puolueiden intressi tukea ja ylläpitää puo-
luelehtien ilmestymistä tukevia järjestelmiä 
heikkeni ja kävi ongelmalliseksi, kun katta-
vaa aluelehdistöä oli vain demareilla. 

Kolmas haaste sd-aluelehdille oli yhteis-
kunnan muutos ja poliittisen osallistumisen 
heikkeneminen. SDP menetti johtavan puo-
lueen asemansa, sen aktiivit ikääntyivät ja 
puolue-elämä näivettyi. 

Myöskään ay-liikkeen toiminta ei ollut 
edellisten vuosikymmenten tasolla ja sen 
toiminta oli aiempaa epäpoliittisempaa. Ra-
kenteet ja poliittinen kulttuuri, joiden va-
rassa sd-aluelehdet olivat syntyneet ja toi-
mineet, olivat murentumassa. Lehdillä oli 
puolestapuhujia yhtä vähemmän.

2000-luvun keskustelussa sd-aluelehtien 
asemasta kiteytyivät SDP:n sisällä näkemy-

serot puolueen luonteesta. Ne, jotka pitivät 
puoluetta lähinnä vaaliorganisaationa, oli-
sivat ohjanneet puolueen viestinnän resurs-
sit pää-äänenkannattajaan ja vaalityöhön. 

Puoluetta kansanliikkeenä pitäneet ko-
rostivat puolestaan aluelehtien merkitystä 
järjestöväen näkemysten kanavana ja ko-
koavana voimana. Ensiksi mainitun ryh-
män ydintä olivat politiikasta leipänsä 
saavien joukko kansanedustajista erilaisiin 
politiikan esikuntiin ja valmistelijoihin. 

Aluelehtien puolustajat olivat puoles-
taan pääosin paikallistason järjestöaktiive-
ja. Näin ollen aluelehtien asema heikkeni 
sitä mukaa, mitä enemmän poliittinen val-
ta ja toiminta keskittyivät järjestötoimin-
nan areenalta niin sanotulle poliittiselle 
luokalle.

 Poliittisen elämän ja media-alan mur-
ros tuli ilmi hyvin päätöksessä, joka muutti 
valtion lehdistötuen puolueille jaettavaksi 
viestintätueksi vuoden 2008 alusta lukien. 

Myös SDP:ssä ohjattiin osa puolueen 
saamasta tuesta tuon jälkeen muuhun kuin 
sen aluelehdistöön, erityisesti verkkovies-
tintään. Kun sitten SDP:n puoluejohto 
päätti kesällä 2011, ettei viestintätukea 
jaettaisi vuoden 2012 alusta lukien enää 
sd-lehtien kesken, merkitsi se kuoliniskua 
pääosalle SDP:n maakuntalehtiä. 

Niistä jäi jatkamaan tuon jälkeen vie-
lä muutama niille myönnetyn vuosittai-
sen tuen ja maakuntien demariväen omien 
ponnistelujen turvin. 

Vuoden 2015 keväällä sd-aluelehdis-
töstä olivat jäljellä porilainen Uusi Aika ja 
joensuulainen Pohjois-Karjala, kumpikin 
viikkolehtinä.

Keskeisiä tapahtumia 
sd-lehdistössä

1989 Päijätseutu syntyy Lahteen

1990 Pohjanmaan Kansa  
sulautuu Demarin liitteeksi

1991 Hämeen Kansa kokeilee  
seutulehtiä

Kansan Lehti lakkautetaan

1992 Sd-viikkolehtiä aletaan  
sitoa toisiinsa

1995 Hämeen Kansa  
lopettaa seutulehtensä

1996 Viikkolehtiprojekti käynnistetään

1997 Turun Päivälehti  
muuttuu osaksi Demaria

2001  Valpas lopetetaan

2002 Viikkolehdet uudistavat ulkoasunsa

2007 Lehdistötuesta tulee viestintätuki

2008 Viikkolehdet ja Demari siirtyvät 
yhteiseen nettiportaaliin

Puoluekokous velvoittaa 
SDP:n tukevan aluelehtiään

2009 Puoluerahoituskohu vie  
ilmoituksia puoluelehdiltä

2011 SDP:n johto päättää keskittää  
viestintätuen Helsinkiin

2012 Neljä sd-aluelehteä  
lopettaa ilmestymisensä

SVR alkaa vetäytyä  
sd-aluelehdistä

2013 Keski-Suomen Viikko lopettaa

2015 Uusi Aika ja Pohjois-Karjala 
 jatkavat viimeisinä sd-aluelehtinä
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Työväenlehdistö ry:n ja Työväenlehdistö Oy:n arkistot

Työväen Sanomalehtien Tiedotustoimisto  
TST:n arkisto

Viestintärahoituksen arkisto

UP-uutispalvelun arkisto

Kirjallisuus
Arola Kari, Herraduunari, Media Wallius,  
Juankosken Kirjapaino Oy, 2013

Bergholm Tapio, Kohti tasa-arvoa, Tulopolitiikan 
aika I, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö 
1969–1977, Otava, Keuruu 2012

Cantell Jorma: Tyhjäntoimittajan tunnustuksia, Vies-
tintäkanavat Oy, Karisto 2008

Chomsky Noam: Mediakontrolli, Kustannusosakeyh-
tiö Sammakko, Keuruu 2003

Fairlough Norman: Miten media puhuu, Vastapaino, 
Tampere 1997

Halonen Jukka (toim.): Matkan jatkuessa, Demarin 
satavuotistaival, Kustannus Oy Demari,  
Keski-Uusimaa Oy, Hyrylä 1995

Halonen Jukka: Turun päivät, Turun lehdet, Vihdin 
Painorasteri, Vihti 1988

Harpf Tuomas: UP-uudistuksen idea, teoksessa Pie-
tilä Jyrki (toim.), Viestintä muutoksessa, muutok-
seen viestinnässä, Tampereen Keskuspaino, 1990.

Hazard Kaarina: Kontallaan, muistiinpanoja mediasta, 
Gummerus, Jyväskylä 2006

Hemánus Pertti: Propaganda sanomalehdissä, Otava, 
Keuruu 1975

Honka-Hallila Helena: Eteenpäin 1905-1988, 
Työväen ja pienviljelijäin äänenkannattajasta sosialide-
mokraattiseksi ykköslehdeksi, Eteenpäin Osakeyhtiö, 
Tema-Team, Turku 1995

Honkonen Juha & Lankinen Jussi: Huonoja uutisia, 
Into Kustannus Oy, Riika 2012.

Hämäläinen Reijo: Kymenlaakson journalisti,  
Mainospaino R Pigg Ky, Hamina 1993

Hämäläinen Reijo: Mikä sanoma Kotkan Sanomilla?, 
teoksessa Pietilä Jyrki (toim.), Viestintä muutoksessa, 
muutokseen viestinnässä, Tampereen Keskuspaino, 
1990.

Hämäläinen Reijo: Sanojen Savikko, Painokotka Oy, 
Kotka 2013

Karvinen Vesa: Kaiken takaa löytyi nauru, Kirjapaino 
Fram Oy, Vaasa 2013

Karvinen Vesa: Työn ja aatteen lehdet, Työväenlehdis-
tö ry, 1990

Kekkonen Antero: Ja vanhakin vallattiin, Kellastupa, 
Porvoo 2014

Kekkonen Antero: Turva kelkassa, Kehitys, Pori 
1999

Kenttä Risto: 50 vuotta painavaa sanaa, Pohjolan Työ 
1937–1987

Kiuru Sakari: Mielikuvademokratia, Työväen Sivistys-
liitto, Tammerprint Oy, 2013

Lähteet
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Kivimäki T. O.: 60 vuotta Kymenlaakson Työväen kir-
japaino- ja kustannustoimintaa, Eteenpäin 1905–1965, 
Eteenpäin Osakeyhtiön Kirjapaino Oy, Kotka 1965

Kunelius Risto: Viestinnän vallassa, WSOY, Porvoo 
2003

Lahikainen Markku (toim.): Vapaus-lehti 100 vuotta - 
Etelä-Savo vuonna 2006

Laukkanen Harri: Saisinko miekin sanoa..., Poh-
jois-Karjala -lehden historiikki, Kirjapaino Jaarli Oy, 
Turenki 2006

Lipponen Paavo: Murrosten aika, muistelmat 1979-
1995, WSOY 2014

Mankel Henning: Juoksuhiekka, Otava, Keuruu 2015

Nieminen Hannu, Saarikoski Petri ja Suominen Jaak-
ko: Uusi media ja arkielämä, Gummerus, Saarijärvi 
2000

Nordenstreng Kaarle ja Wiio Osmo A. (toim.): Suo-
men mediamaisema, WSOY, Vantaa 2001.

Pietilä Kauko: Journalismi ammattina, Gaudeamus, 
Helsinki 2012

Pietilä Kauko ja Sondermann Klaus: Sanomalehden 
yhteiskunta, Vastapaino, Tampere 1994

Ruusunen Aimo (toim.): Media muuttuu, Gaudeamus, 
Helsinki 2002

Seppälä Aarne: Uusi Aika, sitoutunut mutta ei sidottu 
sanomalehti - Kehitys Oy, nykyaikainen mediatalo, 
Kehitys Oy, Pori, 2006

Soukola Timo: Sallitun riskinoton rajat, STS-pankki 
ja sen edeltäjä 1980-1992, Kellastupa, WS Bookwell, 
Porvoo 2008

Tapper Helena (toim.): Me median maisemissa, 
Palmenia-kustannus, Helsinki 2000

Tuomioja Erkki (toim. Veli-Pekka Leppänen): Siinä 
syntyy vielä rumihia, Poliittiset muistelmat 1991-
1994, Tammi 2014

Väliverronen Esa (toim.): Journalismi murroksessa, 
Gaudeamus, Hakapaino, Helsinki 2009

Vuorinen Heikki V. (toim.): Suomen sanomalehdis-
tö – yhteiskunnan kuvastin, Sanomalehtien liitto, 
Pietarsaaren Kirjapaino 1971

Muut julkaisut
Ainasoja Kauko, Järvinen Harri, Mattila Annakati ja 
Pöllänen Marjatta: Vuosisata sitoutunutta journalis-
mia, Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehti-
miesliitto SSSL ry 1907–2007

Ammattiyhdistysliike ja viestintäpolitiikka, Selonte-
ko SAK:n 12. edustajakokoukselle, SAK 1981

Hietanen Olli-Pekka: Eteenpäin-lehden lakkauttami-
nen Kotkassa 1988, Tiedotusopin pro gradu-tutkiel-
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Hämäläinen Reijo: Keskushallinnon ilmoittelu ja 
mainonta julkisen tiedotuksen osana, Helsingin yli-
opiston yleisen valtio-opin laitoksen pro gradu-tut-
kielma, 1978

Lehtiasiain neuvottelukunta: Lehdistön tulevaisuus, 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 35/2013

Lilja Tuomo: SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen 
viestintästrategioiden kehittyminen vuodesta 1969 
vuoteen 2000, Helsingin yliopiston yleisen val-
tio-opin laitoksen pro gradu-tutkielma, 2000

Pietilä Jyrki ym. (toim.): Sanan vapaus, Suomen So-
sialidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton 70-vuotis-
juhlajulkaisu, Tampereen Keskuspaino, 1977

SAK:n työväenlehtityöryhmän raportti, 24.4.1997

Sosiaalisen ja sähköisen median uudet muodot & 
työväenliikkeen ja -lehtien tulevaisuus,

T-lehtimiehen vuosikirja 2010

Lehtijutut
Harpf Tuomas: Vapauden kaiho, Vapaus-lehden 
90-vuotisjuhlanumero, 1996

Hämäläinen Reijo: Ihalaisesta SAK:n ainoa puheen-
johtaja, Kotkan Sanomat 19.6.1991

Hämäläinen Reijo: Palkkatyöläinen käy viimeiseen 
taistoon, Kotkan Sanomat 15.11.1990

Hämäläinen Reijo: SAK ottaa hajuraon poliittiseen 
työväenliikkeeseen, Kouvolan Sanomat 26.2.1990

Virkkunen Janne: Täydellinen Myrsky, Ydin 4/2014
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Demari)

Eteenpäin

Helsingin Sanomat

Kansan Lehti

Keski-Suomen Viikko/Vastin

Kotkan Sanomat

Kouvolan Sanomat

Kirjatyö

Pohjanmaan Kansa

Pohjolan Työ

Turun Päivälehti

Uusi Aika

Valpas

Vapaus

Viikko-Eteenpäin

Viikko-Häme
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 toimitussihteeri.

Ossi Roininen, 13.1.2015, 
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 Kymen Sanomien päätoimittaja.

Jukka Vilponiemi, 2.1.2014,  
 Uusi Aika-lehden päätoimittaja,  
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 entinen Demokraatin, Pohjolan Työn  
 ja Turun Päivälehden päätoimittaja.
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 Haastattelijana Marjatta Pöllänen.
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Sosialidemokraattiset maakuntalehdet 
jäivät kakkoslehden asemaan toisen 
maailmansodan jälkeen.

Poliittisen ja ammatillisen työväen-
liikkeen eheytyminen ja vasemmiston 
voiman ja kannatuksen kasvu 1970-lu-
vun vaihteessa loivat pohjaa työvä-
enlehdistön uudelle nousulle. Työvä-
enlehdet ja niiden lehtipainot saivat 
valtion lehdistötuesta ja SAK:laisen 
ay-liikkeen lehtisetelijärjestelmästä kai-
paamansa taloudellisen perustan uudel-
le nousulle.

Sosialidemokraattiset sanomalehdet 
kasvattivat levikkiään pitkin 1970-lu-
kua aina 1980-luvun puoliväliin asti. 
Sd-lehdistö sai joukkoonsa niin ikään 
uusia, kerran viikossa ilmestyneitä 
viikkolehtiä. Sd-aluelehdistö kattoi-
kin 1980-luvun puolivälissä aika hyvin 
maan eri osat.

1990-luvun alun lamavuodet heiken-
sivät erityisesti kakkoslehtien asemaa, 

kun ilmoittajat keskittivät mainon-
taansa ykköslehtiin ja kansalaiset tila-
sivat enenevästi vain alueen valtalehteä 
kotiinsa. Lisäksi valtio leikkasi rajulla 
kädellä lehdistötukea. Sd-aluelehtien 
määrä laski ja niiden ilmestymiskertoja 
supistettiin. Laman väistyttyä oli käy-
nyt selväksi, ettei sd-lehdistö haastaisi 
enää valtalehtiä. Muiden puolueiden 
aluelehdistö oli kuihtunut jo aiemmin 
olemattomiin.

Poliittisen elämän ja media-alan 
murros ilmeni päätöksessä, joka muutti 
valtion lehdistötuen puolueille jaetta-
vaksi viestintätueksi vuoden 2008 alus-
ta lukien. Myös SDP:ssä ohjattiin osa 
puolueen saamasta tuesta verkkovies-
tintään. Vuoden 2012 alussa maakunta-
lehtien viestintätuki loppui kokonaan. 
Vuoden 2015 keväällä sd-aluelehdis-
töstä olivat jäljellä porilainen Uusi Aika 
ja joensuulainen Pohjois-Karjala, kum-
pikin viikkolehtinä.
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