
MAANANTAINA Päivälehden
museossa oli harvinainen nä-
ky. Mediaseminaari veti pai-
kan niin täyteen, että osa ylei-
söstä joutui seisomaan.

Toimittaja Tanja Aitamurto
esitteli seminaarissa tutki-
mustaan Yhdysvaltain journa-
lismin nykytrendeistä. Viesti
oli optimistinen: mediamark-
kinat mullistuvat, mutta jour-
nalismi säilyy jossain muo-
dossa. 

Eniten yleisöä kiinnosti kui-
tenkin Helsingin Sanomain
Säätiön seminaariin saatu me-
diapomojen kamppailupari:
Yleisradion toimitusjohtaja
Mikael Jungner ja Sanoma
Newsin toimitusjohtaja Mi-
kael Pentikäinen.

Kaksikon aiempi julkinen
sanailu on ollut niin nohevaa,
että kohtaamisessa oli sähköä
ilmassa. Ja historiaa, mutta
Jungnerin lähtöpasseista ei
tuolloin ollut tietoa. 

JUNGNER AVASI pelin tokaise-
malla, että viime vuosikym-
menellä ”Suomi ei ole tuotta-
nut mitään viestinnän maail-
maan”.

Pentikäinen pisteli myö-
hemmin takaisin sanomalla,
että Yleisradion suunnalta ei
ole tullut innovaatiota.

Vähän myöhemmin Jungner
varoitti siitä, että parin vuo-
den sisällä suomalaismedian
täytyy uudistua. Nettiin pitää
saada järkeviä ja haluttuja pal-
veluita. Muuten tulee ulko-
maisten mediayhtiöiden ”tsu-
nami”, joka valtaa paikalliset
markkinat.

”Nykyjournalismi ei ole
verkkoon good enough”, Jung-
ner sanoi.

Pentikäinen taas luetteli esi-
merkkejä siitä, että miksi hän
ei ole huolissaan. Helsingin

Sanomilla on satatuhatta verk-
kotilauksesta maksavaa tilaa-
jaa ja käyttäjien tekemiä pai-
kallisuutisia hyödynnetään jo
Sanomien paikallislehdissä.

”Joillakin on usko, että Suo-
messa ollaan valovuoden
päässä muista”, Pentikäinen
sanoi.

ROOLIT MIEHILLÄ olivat sel-
vät: Pentikäinen edusti varo-
vaista perinteistä mediaa, Jun-
gner haluaisi olla nopeiden
uudistusten online-mies.

Varsinaista uusmediaa se-
minaarissa edustivat mikro-
blogipalvelu Jaikun perustaja
Jyri Engeström ja Indiedays-
tyylisivuston Helene Auramo.

Seminaarista lähetettiin
maailmalle paria liveblogia ja
monet osallistujat kirjoittivat
Twitter-mikroblogiin kom-
mentteja. 

Puolet seminaarin keskuste-
lusta käytiin netissä.

”Wow, nämä kaksi panelistia
eivät tunnu pitävän toisis-
taan”, kirjoitti Engeström.

VERKKOKESKUSTELUUN osal-
listui väkeä ympäri maailman.
Yleissävy tuntui olevan se, että
isot mediapomot eivät tajua
mitä maailmalla tapahtuu.

Sitten Pentikäinen tokaisi,
että sanomalehden hiilijalan-
jälki vastaa 15 Google-hakua.
Engeström pyysi verkkoseu-
raajia selvittämään asiaa.

Eihän Google nyt luonnon-
varoja käytä, närkästyi verkko-
väki.

Yksi vastaus tuli suomalai-
selta Google-pomo Petri Ko-
kolta. ”Yhden sanomalehden
tuotantokustannus vastaa 850
hakua ja viiden mailin auto-
reissu vastaa 10 000 hakua, et-
tä silleen . . .”, Kokko kirjoitti.

Seminaarissa viimeinen sa-
na jäi Sanomille, Twitter-seu-
raajat tyytyivät Googlen kan-
taan. Uusmediaa parhaimmil-
laan.

SEMINAARIN LOPUSSA Mikae-
lit Jungner ja Pentikäinen
näyttivät olevan taas hyvässä
sovussa. Jungner esitteli Penti-
käiselle iPhonestaan Twitter-
virtaa Engeströmin ja muiden
kommenteista. 

Lopuksi molemmat nauroi-
vat.

Raportti ja verkkokeskustelua
osoitteessa HS.fi/v5

Sanoma Newsin ja
Yleisradion pomot
sanailivat median
tulevaisuudesta.
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Mikaelien viimeinen taisto

Mikaelit Pentikäinen ja Jungner kohtasivat seminaarissa.
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