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AJANKOHTAISTA: LEHTI-IHMINEN

JOKA ILTAPÄIVÄ tuottaja lähettää yh-
teistoimituksen WhatsApp-ryhmään 
viestin. Siinä hän kysyy, mitä kukin 
toimittaja tekee huomenna verkkoon 
ja mistä tulee verkon ykkösjuttu.

Verkkovuorolainen ei kirjoita 
enempää verkkojuttuja kuin muut-
kaan toimittajat, sillä niistä huoleh-
tivat kaikki. Kaikki tekevät myös yh-
den verkkovideon joka viikko.

Näillä uudistuksilla Kankaanpään 
Seudun, Luoteisväylän ja Merikar-
via-lehden yhteistoimituksen toi-
mintatapoja muutetaan yhä verk-
kovetoisemmiksi.

Kesäkuun alusta kolmea paikal-
lislehteä on päätoimittanut Jarkko 
Ambrusin. Hänen näkemyksensä 
paikallislehden tulevaisuudesta on 
selvä: printtiä ei olla tappamassa, 

Jarkko Ambrusin 
herättelee paikal-
lislehtiensä toimit-
tajien digivaistoja 
selkeillä tavoitteilla.

Esimies edellä digiin
mutta juuri nyt ainoat kasvuluvut 
ovat verkossa.

– Teemme verkkoa koko ajan vähän 
paremmin. Digiosaaminen parantaa 
myös printtiä, Ambrusin sanoo.

Loppuvuodeksi Ambrusinin johta-
milla toimittajilla on yksi tavoite: kä-
vijälukuihin pitää saada kasvua. Syitä 
onnistumisiin sekä epäonnistumi-
siin käydään yhdessä läpi.

Ambrusinin kokemuksen mukaan 
konkaritoimittajiakin motivoi se, 
että verkossa lukijoiden kiinnostus-
ta voi seurata juttu jutulta.

– Kyllä minun naamani valahti, 
kun ensimmäisen kerran näin, että 
kukaan ei ollut lukenut pääkirjoi-
tustani verkossa.

Alma Median paikallislehdet ot-
tivat keväällä käyttöön kovan mak-
sumuurin. Pohjoisen Satakunnan 
kolmen lehden kävijämäärät not-
kahtivat aluksi, mutta nyt kävijöitä 
on enemmän kuin ennen maksu-
muuria. Ensi vuonna verkkomainos-
ten myynti saattaa jo kompensoi-
da printin mainosmyynnin laskun.

– Jos peilaan aiempiin kokemuk-
siini Iisalmen Sanomissa, niin lisät-

tyämme verkon ja sosiaalisen medi-
an painoarvoa brändi pehmeni ja 
muuttui ihmisläheisemmäksi. Pik-
kuhiljaa se kasvatti kävijämääriä.

AMBRUSIN ASTUI sanomalehden toi-
mitukseen ensimmäistä kertaa vasta 
26-vuotiaana, kun sai kesätöitä ko-
tipaikkakuntansa Varkauden pai-
kallislehdestä. Ambrusinin pääaine 
Tampereen yliopistossa oli historia, 
mutta hän ei halunnut opettajaksi 
tai tutkijaksi.

Vuonna 2010 Ambrusin oli Savon 
Sanomissa töissä, kun Warkauden 
Lehden ja Iisalmen Sanomien silloi-
nen päätoimittaja Mai Koivula soit-
ti ja ehdotti, että hän voisi kouluttaa 
Ambrusinista esimiehen.

– Ajattelin, että hitto, jos minulle 
tullaan tarjoamaan tällaisia mahdol-
lisuuksia kehittyä ja kasvaa, niin kyl-
lä lähden, Ambrusin kertoo.

Koivula muistaa nuoren Ambru-
sinin ahkerana työntekijänä, jolle 
halusi tarjota tilaisuuden hankkia 
esimiestaitoja.

– Sellainen intohimo ei ole kauhe-
an tavallista, Koivula sanoo.

Iisalmessa 
asuessaan Jarkko 
Ambrusin soitti 
CH Bandissa, joka 
esitti Hurrigan-
esin Cisse Häkki-
sen kappaleita. 
Hurriganes-näyt-
tely on maalis-
kuuhun asti esillä 
Museokeskus 
Vapriikissa Tam-
pereella, Ambru-
sinille tärkeässä 
opiskelukaupun-
gissa.

Ambrusin työskenteli kolme vuot-
ta esimiestehtävissä Iisalmessa. Kun 
Koivula jäi eläkkeelle 2013, Ambrusi-
nista tuli Iisalmen Sanomien päätoi-
mittaja, ja hän ryhtyi uudistamaan 
lehteä ja sen tekotapaa.

Tämän vuoden kesäkuussa Am-
brusin siirtyi Keskisuomalainen-
konsernista nykyiseen tehtäväänsä 
Alma Median palvelukseen. Päätök-
seen vaikuttivat myös sosiaaliset 
seikat: Iisalmessa arkea olivat työ 
ja bändiharrastus, Kankaanpäässä 
ystävät ovat lähempänä.

Ensi vuoden alusta Ambrusinista 
tulee myös Alma Median muiden pai-
kallislehtien kymmenen päätoimit-
tajan esimies. Työajan on tarkoitus 
jakautua päätoimittamisen ja esimies-
työn kesken puoliksi. Pian kymme-
nen vuoden mittaisella uralla paikal-
lisjournalismista on tullut intohimo.

– Me paikallislehdissä olemme 
tehneet vuosia niitä asioita, joita 
muut opettelevat, hän sanoo.

Niin, monimediatoimittajia on 
paikallislehdissä ollut aina. Luki-
jasuhde on ollut tiivis. Ja juuri ne 
pienet uutiset, jotka nyt keräävät 
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Suomen Lehdistölle 
kultaa lehtikilpailussa
SUOMEN LEHDISTÖ valittiin par-
haaksi järjestölehdeksi ProCom 
– Viestinnän ammattilaiset ry:n 
Lehtikatsauksessa, jossa arvioitiin 
lehden sisältö ja ulkoasu. 

Tuomariston perustelujen mu-
kaan lehti seuraa alaansa laajasti, 
sekä tekijöiden että tutkimuksen 
näkökulmasta. Lehdestä välittyy 
kunnianhimo ja ammattitaito. 

Palkitun numeron suunnittelus-
ta ja toteutuksesta vastasi toimitus-
päällikkö Noora Autio. Ulkoasukon-
septin ovat suunnitelleet graafiset 
suunnittelijat Janne Hulkkonen ja 
Reima Kangas.

Noora Autio

Robotti laajentaa          
urheilujuttujen kirjoa
HSS MEDIA ottaa ensimmäisenä 
suomalaismediana käyttöön ro-
botin, joka tuottaa urheilu-uuti-
sia Vasabladetiin, Syd-Österbot-
teniin ja Österbottens Tidningiin.

Rosalinda-robotti tekee juttu-
ja alempien divisioonien peleis-
tä, joihin toimituksella ei ole ai-
kaa paneutua.

– Tämä ei missään nimessä kor-
vaa journalistista tekemistä vaan 
laajentaa urheilutarjontaamme ja 
tuo lukijoille lisää heidän kaipaa-
maansa paikallisuutisointia, Vasa-
bladetin päätoimittaja Niklas Ny-
berg sanoo.

Robotti käyttää hyväkseen laji-

liittojen tulospalveluja. Se on ruot-
salaisen United Robots -nimisen 
yrityksen tuote, jota käytetään jo 
sanomalehtikonserni Mittmedi-
an lehdissä.

Noora Autio

Suomen Lehdistö          
aloitti uutiskirjeen
SUOMEN LEHDISTÖ julkaisee nyt 
viikoittaista uutiskirjettä media-
alalla työskenteleville ja siitä kiin-
nostuneille. Kerromme uusista ko-
keiluista, hyvistä käytännöistä ja 
tutkimuksesta. Katsomme alan 
tulevaisuuteen ja toimimme foo-
rumina mielipiteille.

Uutiskirje täydentää printtiä. Si-
sällöt ovat pääosin muuta kuin jo 
printissä julkaistua.

Riikka Virranta

Printti- ja digi-alv  
jäsenmaiden harkintaan
EU-KOMISSIO ehdottaa, että jäsen-
valtiot voivat vapaasti päättää pai-
nettujen ja digitaalisten julkaisu-
jen arvonlisäveron tasosta. Digi-alv 
voitaisiin siis alentaa printin tasol-
le, ja myös printti-alv:n laskeminen 
onnistuu kansallisella päätöksellä.

Suomessa painettujen lehtien 
arvonlisävero on 10 ja digijulkai-
sujen 24 prosenttia.

Viestinnän Keskusliitto on ko-
mission esitykseen tyytyväinen. 
Esitys menee EU:n neuvostoon hy-
väksyttäväksi. Hyväksyminen edel-
lyttää jäsenmaiden yksimielisyyttä. 

Riikka Virranta

Media-alalla pitkään 
kaivattua kasvua
MEDIA-ALAN LIIKEVAIHTO on kasva-
nut hieman kahtena peräkkäisenä 
vuosineljänneksenä: sekä toinen 
että kolmas neljännes olivat po-
sitiivisia edellisvuoteen verrattu-
na, arvioidaan Viestinnän Keskus-
liiton ennusteessa.

Liiton ekonomistin Elias Erä-
majan mukaan laimeakin kasvu 
on merkittävää, sillä viimeksi ala 
on kasvanut kahtena peräkkäisenä 
neljänneksenä viisi vuotta sitten.

Viestinnän Keskusliitto alkaa 
julkaista jatkossa säännöllisiä suh-
dannekatsauksia ja -ennusteita.

Noora Autio

Esimies edellä digiin
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klikkejä, ovat olleet aina lehtien 
ydintoimintaa.

PAIKALLISMEDIAN PITÄISIKIN Ambru-
sinin mielestä kirkastaa brändiään. 
Yksi keino siihen on sisältömark-
kinointi paikallisille yrityksille. Ii-
salmen Sanomat teki Ambrusinin 
aikaan alueen suuren työllistäjän 
mainosmateriaaliksi Ponsse News 
-sivuston.

– Paikallislehti voi tuoda muut-
totappioseudun hyviä juttuja esille.

Sisältömarkkinointia tekevät pää-
osin mediamyynnin ihmiset. Kun 
pelisäännöt ovat selviä, ei Ambrusi-
nin mukaan journalismi ole vaaras-
sa. Hän pitää sisältömarkkinointia 
selkeämpänä vaihtoehtona perin-
teisille puffijutuille.

Kuka?
35-vuotias Kankaanpään Seudun, 
Merikarvia-lehden ja Luoteisväylän 
päätoimittaja. Vuoden 2017 alusta 
kaikkien Alma Median paikallisleh-
tien päätoimittajien esimies. Aiem-
min Iisalmen Sanomien päätoimit-
taja, aloittaessaan 31-vuotias ja 
Suomen nuorin seitsemänpäiväisen 
lehden päätoimittaja. Aiemmin työs-
kennellyt Iisalmen Sanomissa, Savon 
Sanomissa ja Uudessa Suomessa. 
Kotoisin Varkaudesta ja valmistunut 
2009 Tampereen yliopistosta filoso-
fian maisteriksi, pääaineenaan his-
toria ja sivuaineenaan tiedotusoppi. 
Asuu Kankaanpäässä, parisuhteessa.

Puntari
> Vahvat maakunnat vai vahvat 
kunnat?
Maakunnat. Uskon, että ihmisten 
hyvinvointi paranee, jos maakuntien 
rooli vahvistuu. Näin siksi, että ny-
kyiset kunnat eivät ole elinvoimaisia 
ja joutuvat keskittymään pelkkään 
hengissä säilymiseen.

> Facebook vai uutiskirje?
Yleisön tavoittamisessa Facebook 
on selkeästi parempi. Jos itse saan 
uutiskirjeen, harvoin aukaisen sitä. 
Hyvän somepostauksen linkkiä klik-
kaan aina. Some on interaktiivinen, 
ja kommenttien lukeminen on suu-
rinta juhlaa.
  
> Leonard Cohen vai David Bowie?
Jos on ihan pakko valita, niin Bowie. 
Kun kuulin hänen poismenostaan, 
istuin kokouksessa. Ensimmäinen 
kymmenen minuuttia meni muis-
tojen jakamiseen. Bowien kuolema 
kosketti.
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” Usein jotain juttua 
lukiessa olen miettinyt, 
että toivottavasti tästä 
saadaan rahaa.”

”Median tehtävä demokratiassa: 
näyttää asioita, ei mestaroida. Kun näin 
toimitaan, ihmiset näkevät. Näin ei 
toimittu, tässä lopputulos.” 
Toimittaja Juha Kauppinen Twitterissä Yhdysvaltain  
presidentinvaaleista

”Vanhukselle pitäisi ostaa 
suklaan sijaan lahjaksi 
tabletti. - - Ikäihminen 
on niin utelias, että 
tarttuu syöttiin.” 
Ilkan lukija Eero Peltoniemi 
Mediakirjassa 

Suomen Lehdistö valittiin parhaak-
si järjestölehdeksi. Osallistuimme 
kilpailuun numerolla 3/16.

> Lue lisää verkosta ja tilaa uutiskirje: www.suomenlehdisto.fi

UUTISKOOSTE

– Usein jotain juttua lukiessa olen 
miettinyt, että toivottavasti tästä saa-
daan rahaa.

Kaiken muun ohessa Kankaan-
pään Seudussa, Luoteisväylässä ja 
Merikarvia-lehdessä opetellaan nyt 
sosiaalisen median johdonmukais-
ta käyttöä. Facebookin kautta tulee 
kymmeniä prosentteja verkkoleh-
den lukijoista.

Kun tehdään uutta, jostain pitää 
myös luopua. Ambrusinin vahtivuo-
rolla ensimmäisenä verkkojuttujen 
ja videoiden tieltä heivataan velvol-
lisuusjournalismi. 

– Jos toimittaja miettii, miksi jut-
tua tehdään, eikä esimies osaa vas-
tata järkevästi, juttua ei pidä tehdä.

Ambrusinin mielestä esimerk-
ki on kehitystyössä tärkeintä. Siksi 
esimiesten ja päätoimittajien pitää 
opetella verkon ja sosiaalisen medi-
an logiikka, vaikka se tuntuisi itses-
tä vieraalta.

– Suhtaudun kriittisesti siihen, 
onko lehtien esimiesportaassa tar-
peeksi hyvin ymmärretty, mihin 
suuntaan maailma on menossa.

Mari Uusivirta


