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Kaupunkilehtikilpailu 2018 

PALKINTOPERUSTELUT 
 

Vuoden kaupunkilehti 
 
1. Kuopion Kaupunkilehti 
Lehti lunastaa lupauksensa olla se rohkeampi. Visuaalinen lehti on helppolukuinen, selkeästi 
taitettu ja sisällöltään monipuolinen. Vaihteleva taitollinen ja sisällöllinen rytmi sai raadilta kii-
tosta. Lehdellä on selkeästi oma luonteensa. 
 
2. Uusi Rovaniemi 
Lehdellä on erottuva paikallinen näkemys ja identiteetti, joka on visuaalisesti nuorekas ja mo-
derni. Lehdessä on koko kilpajoukon parhaimmat valokuvat, jotka todella erottuvat edukseen. 
Taitto on selkeä, juuri tarpeeksi ilmava ja riittävän vaihteleva. 
 
3. Epari 
Visuaalinen ilme ja raikas värimaailma jättävät Eparin lukijan mieleen. Lehteä on miellyttävä lu-
kea hyvien fonttivalintojen ansiosta. Alkuun sijoitettu uutisaukeama sai kiitosta. Ilmoitukset ja 
jutut ovat selkeästi erotetut toisistaan. 
 
 

Vuoden kaupunkilehtijuttu 

Sarja 1 (tekstin, kuvan ja taiton kokonaisuus) 
 
1. Uusi Rovaniemi: Akka ratissa, teksti Anne Torvinen, kuvat Jussi Leinonen ja Jouni Porsan-
ger 
Uusi Rovaniemi-lehdessä taiton tekeminen on kiitollista, sillä ulkoasun pohjatyö on tehty hyvin. 
Se on kauttaaltaan moderni, selkeä ja typografialtaan hallittu. Lehdessä osataan myös käyttää 
valokuvia rohkeasti, raikkaasti ja yllättävästi. Palkitussa työssä kerrotaan naispuolisesta ralli-
kuskista. Jutussa on vahva taitto ja laadukkaat kuvat saavat kiinnostumaan aiheesta, vaikka 
ralli ei sinänsä kiinnostaisikaan. Ilahduttavan epätyypillinen valinta on aukeaman pääkuva, 
jossa etualan epätarkka koiran naama tuo tarinaan eloa ja huumoria. 
 
2. Lauttasaari-lehti: Saaren tähtikartta, teksti Katja Pesonen 
Tällaista kaupunginosalehteä kelpaa lukea. Kaiken pohjana on vahva paikallistuntemus ja sel-
västi syvä kiinnostus omaan asuinalueeseen. Lehti on tehnyt lukuisia kokonaisuuksia, joissa 
pureudutaan lauttasaarelaisuuden eri puoliin käyttäen monia erilaisia tapoja yhdistää grafiik-
kaa ja valokuvaa. Taitto ei perustu valmiiden mallien käyttöön, vaan jokainen kokonaisuus on 
erilainen. Raati päätti palkita työn, joka esittelee saarella asuvia ja asuneita julkkiksia ja sijoittaa 
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heidät saaren kartalle, mutta palkinnon olisi voinut saada moni muukin saman lehden kilpailu-
työ. Siksi palkinto on myös lehden innostuneelle ja ideoivalle ajattelutavalle. 
 
3. Länsiväylä: Kaksi päivää Suomea vanhempi, teksti Seppo Korkman, kuvat Päivi Tuovinen 
Länsiväylän runsas ja hälyinen ulkoasu on vaativa ympäristö jutuille ja valokuville. Tässä ju-
tussa pisteet menevät erityisesti vahvoille valokuville, jotka onnistuvat nousemaan ahtaassa 
tilassa mainosten ja muun aineiston ohi. Myös otsikointi on onnistunut. Erityisesti etusivun 
kuva ja varjeluksen kypärästä kertova otsikko yhdessä herättävät kiinnostuksen ja pakottavat 
lukemaan jutun, jossa Suomen ikätoveri sotaveteraani kertoo tarinansa ja ajatuksensa sodan 
kauheudesta. 
 
Kunniamaininta: Raumalainen: Metalliromuttamon aitojen sisällä avautuu toisenlainen maa-
ilma, teksti Elina Helkelä, kuvat Pekka Lehmuskallio 
Tässä autoromuttamosta kertovassa jutussa on selkeätä kuvareportaasiajattelua. Näkee, että 
paikalla on vietetty aikaa. Kuvat ovat hyviä, kuvavalinnat monipuolisia ja kuvakulmissa on 
vaihtelua. Pääkuvassa on hienoa rujouden estetiikkaa, sen sijoittelu on hieman ongelmallinen, 
koska keskeissommitellussa kuvassa henkilön kasvot jäävät aukeaman taitteeseen. 
 
 

Vuoden kaupunkilehtijuttu 

Sarja 2 (pelkkä teksti) 
 
1. Riina Sydänmaanlakka, Suur-Jyväskylän Lehti: Katkeruus ei kuulu tähän 
Oma tai läheisen vakava sairastuminen koskettaa monia. Aihe on tuttu, usein käsitelty. Journa-
listisesti hyvin kirjoitetussa artikkelissa toimittaja onnistuu löytämään aihepiiriin jotain uutta 
haastateltavansa kautta. Raskaasta elämäntarinasta ei synny itkuvirttä, vaan haastateltavan 
persoona ja mutkaton elämänasenne ovat vahvasti läsnä. Yksi artikkeli pitää sisällään kaksi ta-
rinaa ja paljon pieniä toivon sanoja. Ihmistarina parhaasta päästä. Lukijakin jää miettimään jäl-
kikäteen sitä, millä asenteella itse suhtautuu elämäänsä. 
 
2. Tiina Suutari, Koti-Kajaani: Pian takaisin auton rattiin 
Vahvasti lukijayhteisössään toimiva kaupunkilehti tietää, mistä kylillä puhutaan. Lehden yksi 
tehtävä on selvittää ja löytää vastauksia lukijoita mietityttäviin asioihin. Uskottava journalismi 
ei lietso juoruja vaan katkaisee niiltä siivet. Artikkeli toimii juuri näin ja antaa asianomaiselle ää-
nen ilman turhempaa dramatisointia. Aihe käsitelty. Piste. 
 
3. Anna Tenhu, Karjalan Heili: Älypuhelin ei puhu karjalaa 
Made it on Gatella los Gatos. Älypuhelimen ja lähes sata vuotiaan välinen kommunikaatio ei 
aina toimi ihan vaivattomasti.  Tässä jutussa ihminen on tuotu lähelle, huumori kantaa alusta 
loppuun. Juttua lukiessa tietää tarkastamattakin missä lehdessä se on julkaistu. Leppoisaa lu-
ettavaa, muttei silti mikään hupijuttu, vaan täysin asiaa oleva tekninen testaus. Hyötyjournalis-
mia parhaimmillaan.  Jutun luettua käy selväksi, ettei kukaan tarvitse äly-Doroa, mutta jokai-
sella pitäisi olla oma Olga-mummo. 


