
Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitus 
 
Lehtiryhmän työskentelystä (syksy 2007 - kevät 2008 ) 
 
Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitus aloitti yhteistyön Helsingin Sanomien kanssa 
joulukuussa 2006. Lehtijuttuja kirjoitettiin aluksi tv-toimitustyön ohessa, ja kevään 2007 
aikana valmistui kolme juttua.  
 
Syksyllä 2007 Nuorten Ääni -toimituksen lehtiryhmä aloitti säännölliset viikoittaiset 
kokoukset, kun hanke sai Helsingin Sanomien Säätiön avustuksella palkattua 
kokopäiväisen työntekijän. Syksyn aikana toimitus kirjoitti Helsingin Sanomiin artikkelin 
Nahkiaisten kieltämisestä Helsingissä, Ylen nuortenohjelmiin kohdistuvista säästötoimista 
ja nuorisovaltuuston puuttumisesta Helsingissä. Toimitus myös tuotti kymmenkunta 
yhteiskunnallista kysymystä IRC-Galleriaan, muun muassa uutisten luotettavuudesta ja 
kirjaston käyttämisestä. Yksi kysymyksistä, ”koetko että sinua on kohdeltu huonosti nuoren 
ikäsi takia”, jalostettiin myöhemmin uutiseksi, joka levisi STT:n kautta mm. Metron 
etusivulle, Uutislehti 100:n Päivän kysymykseksi ja useisiin muihin lehtiin. 
 
Vuoden 2008 aikana juttuja on kirjoitettu maahanmuuttajanuorten mediankäytöstä, 
koulukuvaussopimuksiin liittyvistä lahjoista sekä koulumaailmaan liittyvistä ilmiöistä, 
yhteensä viisi juttua. Useita juttuja on valmistumassa vielä kevään aikana.  
 
Lehtitoimituksen työskentelyyn osallistuu säännöllisesti parikymmentä nuorta eri puolilta 
pääkaupunkiseutua. Työskentelyn vaikutukset ulottuvat kuitenkin huomattavasti 
laajemmalle: esimerkiksi toimituksen IRC-Galleriaan tekemät kysymykset saavat aina 
kymmeniätuhansia vastauksia ja keskustelu kysymyksistä käy kiivaana. Toimitus on 
onnistunut tuomaan yhteiskunnallista keskustelua sinne, missä sitä ei aikaisemmin 
juurikaan ollut ja saanut suomalaisten nuorten äänen ja mielipiteet kuulumaan kysymysten 
tuloksista tehtyjen uutisten avulla myös valtamediassa. 
 
Niin ikään toimituksen Helsingin Sanomiin kirjoittamat jutut ovat herättäneet keskustelua ja 
auttaneet nuoria tuomaan julki heille, ja sitä kautta koko yhteiskunnalle, tärkeitä asioita. 
Lehtitoimitus on tehnyt myös kannanottoja, muun muassa nuorten mielenterveys-
palveluiden parantamisen puolesta, ja kirjoittanut kommenttipuheenvuoroja Anu 
Gretschelin Nuoret ja kunta –kirjaan. Lisäksi olemme puhuneet nuorista, mediasta ja 
vaikuttamisesta seminaareissa ja työryhmissä. Annamme äänen myös nuorille 
toimituksemme ulkopuolella. 
 
Seuraamme toimituksessa jatkuvasti mitä ympärillämme tapahtuu: mistä nuoret 
keskustelevat, mikä on heille tärkeää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Puhumme ja 
reflektoimme paitsi kirjoituksia, myös maailmaa ympärillämme. 
 
Lehtitoimituksen työssä on alusta asti panostettu varsinaisen kirjoittamisen ohella opetus- 
ja kehitystyöhön. Lehtiryhmässä on testattu ja kehitetty metodeja muun muassa 
juttuaiheiden etsintään, valokuvaukseen ja lehtijutun tekemiseen. Näitä työmenetelmiä 
ollaan viemässä nyt eteenpäin myös esimerkiksi koulujen ja nuorisotalojen käyttöön.  
 
Lehtiryhmän nuoret osallistuvat osana koko Nuorten Ääni -toimitusta joka toinen viikko 
yleiskokouksiin, joissa nuoret itse toimivat puheenjohtajina (4). Nuoret itse suunnittelevat 



ja toteuttavat toimintaa yhteistyössä työntekijöiden kanssa yhteistoiminnallisin 
työmenetelmin. Nuoret ovat kouluttautuneet myös Nuori Johtaja- koulutuksissa. 
 
Yhteiskunnallista vaikuttamista opetellaan joka yleiskokouksessa, jossa on aina 
mielipidemittaus jostain mediassa olleesta nuorille tärkeästä asiasta tai haastatteluja. 
Nuoret ovat tavanneet lisäksi ammattitoimittajia, poliitikkoja, filosofeja ja muita 
yhteiskunnallisia toimijoita.  
 
Keväällä käynnistyi Politiikkaa kympillä sarja, jossa nuoret haastattelevat ja haastavat 
päättäjiä ja poliitikkoja Kirjasto 10:ssä, mukana on mm. Mikael Jungner Yle, Helsingin 
apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Toimituksen nuoret ja työntekijä käyvät kevään 
2008 aikana nuorisotaloilla opettamassa pienimuotoisesti mediatyöskentelyä. 


