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Paikallislehtikilpailu 2018 

PALKINTOPERUSTELUT 
 

1-päiväiset 
 
1. Kalajokiseutu  
Lehti onnistuu kaikilla osa-alueilla. Vuorovaikutus lukijoiden kanssa on erinomaista, ja lehti 
hyödyntää verkkolehden ja sosiaalisen median sisältöjä printissä oivallisesti. Lehden visuaali-
nen ilme on ilahduttavan omaperäinen. 
 
2. Ylöjärven Uutiset 
Lehden konstruktiivinen näkökulma ja elävä kieli saavat raadilta erityiskiitoksen. Kaikkein vai-
kuttavinta on lehden poikkeuksellisen innovatiivinen tapa osallistaa lukijoita, varsinkin nuoria. 
Lehti on läsnä sosiaalisessa mediassa, mikä näkyy myös printissä! 
 
3. Tyrvään Sanomat 
Lehti houkuttelee lukemaan tyylikkäästä etusivustaan lähtien, ja ihmisläheisyys näkyy lehdessä 
alusta loppuun saakka. Rytmikkäästi etenevä lehti sekä monipuolinen ja moniääninen sisältö 
tekevät vaikutuksen.  
 
Kunniamaininta: Pyhäjärven Sanomat 
Pyhäjärven Sanomat uskaltaa käyttää värejä, ja se on rohkeasti lähtenyt uudistamaan lehden 
ulkoasua. Lehden visuaalinen ilme kaipaa vielä kehittämistä, mutta moni muu paikallislehti 
voisi ottaa mallia ennakkoluulottomuudesta, jolla uusia ratkaisuja on kokeiltu. 
 
 
Verkkosarja 1, voittaja: Siikajokilaakso 
Siikajokilaakso on verkossa aktiivinen ja kotiseutuylpeä paikallislehti − jokilaakso tulee esille jo 
osuvasti nimetyissä virtaavissa uutiskategorioissa. Lehti uskaltaa myös uida vastavirtaan, ot-
taa kantaa ja haastaa lukijoita. Silti lehdessä on yhdessä tekemisen ja olemisen meininki kuvia 
myöten. Siikkis tietää itsekin olevansa liikkis! 
 
Verkkosarja 1, kunniamaininta: Kotiseutu-uutiset 
Kotiseutu-uutiset erottuu verkossa edukseen sydämellisyydellään ja eloisuudellaan. Lehdessä 
pääsevät ääneen myös paikalliset vanhukset ja lapset – ja eläimet. Navigointi on vaivatonta, ja 
juttuja on helppo lukea.  
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2+-päiväiset 
 
1. Syd-Österbotten 
Syd-Österbotten-lehden visuaalinen ilme on kutsuva ja tekee lukemisesta miellyttävän koke-
muksen. Journalistisesti erityisen ansiokas on kaupunginjohtajan valintaan keskittyvä juttuko-
konaisuus, joka käsittelee aihetta useista eri näkökulmista ja osallistaa samalla lukijoita taidok-
kaasti. 
 
Syd-Österbottens visuella profil är inbjudande och gör läsandet till en behaglig upplevelse. Sär-
skilt journalistiskt förtjänstfull är artikelhelheten om valet av stadsdirektör, som behandlar äm-
net ur flera olika synvinklar och samtidigt skickligt gör delaktiggör läsarna. 
 
2. Alasatakunta 
Alasatakunta-lehden rakenne on selkeä ja visuaalinen yleisilme harmonisen tyylikäs. Lehti luo 
kiireettömän vaikutelman ja houkuttelee lukemaan. Lehdellä on runsaasti vuorovaikutusta lu-
kijakuntansa kanssa, ja esimerkiksi lehden verkkosivuille lukijoita ohjataan kekseliäin keinoin.  
 
3. Nokian Uutiset 
Nokian Uutiset on journalistiselta sisällöltään monipuolinen paikallislehti, joka pitää lukijansa 
kiitettävästi ajan tasalla – myös maanlaajuisesti merkittävissä aiheissa. Raati arvostaa nuorten 
kanssa toteutettua uutisyhteistyötä ja nuorille annettua runsasta palstatilaa. 
 
 
Verkkosarja 2, voittaja: Koillissanomat 
Koillissanomat on verkossa monipuolinen, lehden oma näkökulma tulee esille ja vuorovaikutus 
paikallisten ihmisten kanssa on hyvin vahvaa. Lukijoiden tuottama sisältö saa tilaa, ja yhteinen 
elämä jatkuu lehden sosiaalisen median kanavissa. Laadukas sisältö on tarjoiltu visuaalisesti 
miellyttävällä tavalla, jossa näkyy ylpeys omasta kotiseudusta. 
 
Verkkosarja 2, kunniamaininta: Rantapohja 
Rantapohja panostaa vuorovaikutukseen suosittelemalla parhaita juttujaan ja tarjoamalla luki-
jalle lisäherkkuja. Verkko ja printti eivät toista samaa vaan täydentävät toisiaan. Lehden ilme 
verkossa on ryhdikäs ja omintakeinen, ja vahva värimaailma kantaa.  


