
HAASTATTELU on ohi, ja He-
leena Savelaa kuvataan. Syn-
tyy keskustelua Savelan syn-
nyinpaikasta. Hän puuskah-
taa: ”Minä olen niin länsisuo-
malainen kuin ihminen voi
olla.”

Tarkemmin sanottuna Save-
la on eteläpohjalainen, kotoi-
sin Lappajärveltä. 

Vanhat työtoverit Helsingin
Sanomissa tietävät, mitä se
merkitsee: Savelan kanssa pär-
jää mainiosti, jos on ”virkiä-
nä”, puhuu suoraan ja pitää
kiinni sovituista asioista. Jos ei
niin tee, kenelläkään ei ole ki-
vaa.

VIISI VUOTTA sitten päätoi-
mittaja Savela yllätti työtove-
rit ja lähti lehdestä, jonka joh-
topaikoilta ei yleensä siirrytä
kuin eläkkeelle.

”Mietin sitä pitkään ja pää-
tin lopulta ottaa tarjouksen
vastaan. Ajattelin, että voisin
vielä tehdä jotain uutta ja eri-
laista kuin aikaisemmin”, hän
kertoo.

Ehkä lähtemistä helpotti se,
että uusi työpaikka on lähellä
lehteä. Savelasta tuli Helsingin
Sanomain Säätiön yliasiamies.
Säätiö syntyi, kun Helsingin
Sanomain 100-vuotissäätiö ja
Päivälehden arkistosäätiö yh-
distettiin.

Siirtyminen säätiömaail-
maan oli melkoinen elämän-
muutos, sillä Savela oli ollut
toimittajana koko työikänsä.

”Olen tehnyt kaikkia mah-
dollisia toimittajan töitä”, hän
kuvaa pitkää uraansa Helsin-
gin Sanomissa.

Savela aloitti toimittajana

vuonna 1978. Lopettaessaan
vuonna 2005 hän oli Helsin-
gin Sanomien viikonlopputoi-
mituksesta vastannut päätoi-
mittaja, jonka peukalon alla
olivat Kuukausiliite, Sunnun-
tai-sivut ja Nyt-liite.

”Se oli työntäyteistä aikaa.
Erityisen innostavaa oli päästä
mukaan moniin hankkeisiin,
joissa pienestä ideanpoikases-
ta jalostettiin kokonaan uusi
tuote. Sai käyttää omaa mieli-
kuvitusta ja tehdä töitä ete-
vien ammattilaisten kanssa.”

HELSINGIN SANOMAIN Säätiö
on yksi Suomen suurimmista
säätiöistä. Viime vuoden lo-
pussa sen varallisuuden mark-
kina-arvo oli 138 miljoonaa
euroa ja se myönsi avustuksia
ja lahjoituksia lähes kolme
miljoonaa euroa.

”Säätiön tarkoituksena on
turvata suomalaisen median,
erityisesti sanomalehden, tu-
levaisuus. Säädekirja on sää-
tiössä aina pyhä. Sitä pitää
noudattaa tinkimättä”, Savela
sanoo. Säätiö jakaa apurahoja
ja ylläpitää Päivälehden arkis-
toa ja Päivälehden museota.

Savela on ensimmäisiin sää-
tiövuosiinsa pääosin tyytyväi-
nen mutta myös hieman tyy-
tymätön. Tutkimushankkeet
ovat onnistuneet hyvin, ja toi-
mittajien jatkokoulutuksesta
on myös saatu myönteisiä ko-
kemuksia.

Mutta Heleena Savela on
määrätietoinen ja vaativa nai-
nen. Hän haluaa nostaa jour-
nalismitutkimuksen rimaa.

”Tutkimus tarvitsee lisää
potkua. Odotan tutkijoilta
enemmän intohimoa ja uusia
ideoita. Kun esittelee hanket-
taan, on oltava vakuuttunut
sen erinomaisuudesta”, hän
sanoo ja lisää napakasti: ”Eikä
silloin kannata haukotella.”

Savela toivoo, että syntyisi
poikkitieteellisiä projekteja,
joissa etsitään keinoja suoma-
laisen sanomalehdistön tule-
vaisuuden turvaamiseksi.

”Siinä voisi yhdistyä teknii-
kan, kauppatieteiden ja yhteis-
kuntatieteen osaamista.”

SAVELAA harmittaa nuorten
tutkijoiden haluttomuus läh-
teä ulkomaille.

”Säätiöllä on kanavat auki

moniin ulkomaalaisiin huip-
puyliopistoihin ja mahdolli-
suus tukea stipendeillä tutki-
janalkuja, mutta emme löydä
riittävästi hyviä lähtijöitä.”

Viimeistään väitöskirjan jäl-
keen pitää mennä muutamak-

si vuodeksi maailmalle, hän
suosittelee. Muuten ei pysty
rakentamaan verkostoja, joi-
den kautta uudet ideat ja tie-
dot kulkevat.

Oppivuosien jälkeen voi pa-
lata kotimaahan ja perustaa

esimerkiksi oman tutkimus-
ryhmän.

”Parhaat ideat kypsyvät
vain kovan työn ja kansainvä-
lisen vuorovaikutuksen tulok-
sena. Nuorelle tutkijalle on
lottovoitto päästä ulkomaille.”

Säätiöjohtaja Heleena Savela patistaa nuoria tutkijoita ulkomaille.
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Hyvä tutkimus ei haukotuta

Heleena Savela loikkasi päätoimittajan paikalta Helsingin Sanomain Säätiön johtoon. Säätiön tarkoi-
tuksena on turvata suomalaisen median, erityisesti sanomalehden, tulevaisuus, Savela sanoo.
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”Odotan tutkijoilta
enemmän
intohimoa.”


