
HELSINGIN Sanomain Säätiö
käynnistää laajan, lähes kah-
deksan vuotta kestävän Päi-
välehti-Helsingin Sanomat-
historiahankkeen. Tutkimus-
työ alkaa ensi kuussa, ja leh-
den historia valmistuu vuon-
na 2019, jolloin Helsingin Sa-
nomat täyttää 130 vuotta.

Helsingin Sanomain sää-
tiön hallitus myönsi Helsin-
gin yliopistolle hanketta var-
ten 1,5 miljoonan euron apu-
rahan. Hankkeen vastuulli-
nen tutkija on Suomen ja
Pohjoismaiden historian
professori Markku Kuisma
Helsingin yliopistosta. Hä-
nen lisäkseen hankkeessa on
mukana kolme Helsingin yli-
opiston varttunutta tutkijaa. 

HANKKEESSA tutkitaan Hel-
singin Sanomia ja sen edel-
täjää, vuonna 1889 perustet-
tua Päivälehteä.

”Tavoitteena on saada
aikaan korkeatasoista perus-
tutkimusta, tämän ajan tut-
kimuksellinen näkökulma
Helsingin Sanomiin”, Helsin-
gin Sanomain säätiön
yliasiamies Heleena Savela
sanoo.

”Aiemmin Helsingin Sano-
mien historiaa ei ole juuri
tutkittu, Eero Erkon ja Eljas
Erkon elämäkertoja lukuun-
ottamatta.”

Päivälehden historiasta on
julkaistu kaksiosainen teos,
mutta se ilmestyi 1940-luvul-
la.

VUONNA 2014, kun Helsin-
gin Sanomat täyttää 125
vuotta, ilmestyy hankkeen
väliraportti, joka käsittelee
Päivälehti-Helsingin Sano-
mien päätoimittajia. 

Juhlavuonna 2019 julkais-
tava teos on kattava esitys
lehden historiasta, mutta se
painottuu Helsingin Sano-
mien kehitykseen viiden vii-
me vuosikymmenen aikana. 

Tutkimuksen tarkoitukse-
na on tarkentaa aiempia kä-
sityksiä kansallisen historian
käänteistä, mutta myös leh-
den omista pyrkimyksistä ja
päämääristä. 

”Helsingin Sanomat on
pitkään ollut Suomen suurin
sanomalehti, ja se on vaikut-
tanut yhteiskunnan kehityk-
seen. On mielenkiintoista
nähdä, miten tutkijat kerto-
vat esimerkiksi itsesensuu-
rin ajasta tai vaikkapa leh-
den vaikutuksesta Suomen
päätökseen liittyä Euroopan
unioniin”, Savela sanoo.

HELSINGIN Sanomain Säätiö
myönsi toisen suuren apura-
han Helsingin yliopiston so-
siaalitieteiden laitokselle.
Laitos sai 750 000 euroa kan-
sainvälisen viestinnän mais-
teriohjelman jatkamiseen
vuoteen 2017.

Kaikkiaan säätiö jakoi apu-
rahoina 2 891 000 euroa.

Facebook.com/helsinginsano-
mat -sivun aikajanalla HS:n ja
Päivälehden historiaa lehden
perustamisesta alkaen.
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Päivälehti-Helsingin
Sanomien historiasta
tehdään laaja teos
Helsingin Sanomain
säätiö tukee lähes
kahdeksanvuotista
hanketta 1,5
miljoonalla eurolla.


