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Kaupunkilehtikilpailu 2020

PALKINTOPERUSTELUT
Vuoden kaupunkilehti
1. Epari
Erittäin toimiva ja lukemaan houkutteleva kokonaisuus, niin visuaalisesti kuin sisällöllisesti.
Lehti ottaa kaikki lukijat huomioon tarjoamalla monipuolisia, paikallisia ja ajankohtaisia
juttuja. Lehdestä välittyy myös vahva vuorovaikutus lukijoiden kanssa, ja nämä asiat
yhdessä tekevät lehdestä mieleenpainuvan.
2. Itäväylä
Lehti tarjoaa mielenkiintoisia ja oivaltavia juttukokonaisuuksia, ja ottaa erinomaisesti
huomioon etenkin nuoret. Paikallisuus tulee esille vahvasti. Lukijoita osallistetaan ja
lukijoiden mielipiteille on annettu hyvin tilaa. Lehden kuvitus on tasokasta.
3. Uusi Lahti
Lehdessä nousee vahvasti esille paikallisuus ja ajankohtaisiin asioihin otetaan aktiivisesti
kantaa. Lehti herättelee lukijaa ajattelemaan, mutta tekee sen lämpimällä otteella. Lehti on
houkutteleva niin visuaalisesti kuin sisällöllisesti, ja lukijat on otettu huomioon erittäin hyvin.

Vuoden kaupunkilehtijuttu
Sarja 1 (tekstin, kuvan ja taiton kokonaisuus)
1. Epari: Olisiko toimittajasta karjakoksi? (20.5.2020)
teksti Sanna Keisala, kuvat Riina Perälä
Pieneen juttu- ja sivutilaan on saatu runsaudentunnetta hallitusti mukaan sekä tarinan että
kuvien keinoin. Taitto on kompakti. Viimeistelevä editointi on tehty huolella, samoin
valokuvien valinta. Tässä Toimitus testaa -juttutyypissä on selkeästi tehty valinta, että kuvat
tukevat pääosin minämuotoista, kokemuksellista, omakohtaista tarinaa. Valokuvat ovat
samaan aikaan kaunistelemattomia ja herkkiä. Toimittajan innostus kuuluu ja näkyy aitona.
Kuvassa lanta suorastaan lotisee toimittajan saappaan alla.
2. Koti-Kajaani: Kuin Etelämantereella, teksti Tiina Suutari (7.3.2020)
Visuaalisesti erityisen miellyttävä ja rauhallinen kokonaisuus. Pystykuva pääkuvana toimii
taiton kokoajana ja toisaalta pysäyttää tutkimaan kokonaisuutta. Maisemakuvat ovat tässä
taiten kuvattu ja niille on annettu tilaa. Pääkuvan kuvasisällön väljä sommittelu, ihmisen ja
luonnon välinen riittävä mittasuhde-ero avaa katsojalle hiihtovaelluksen avaraa tunnelmaa
hyvin. Tarinassa luonto kulkee henkilöiden rinnalla otsikosta lähtien.
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3. Uusi Rovaniemi: Ensimmäinen kaupunkilainen on pian 60-vuotias (28.12.2019)
teksti Tiia Haapakangas
Tässä hyväntuulenjutussa on pysäyttävä pääkuva, joka vie aikamatkalle suoraan 60-luvulle.
Ajankuva hahmottuu katsojalle hyvin autenttisena. Erinomainen pääkuvavalinta varmistaa
taiton tunnelman ja kohottaa sen perussivun yläpuolelle. Pääkuvan perusteella on voinut
lähteä rakentamaan juttua vähintään innolla. Kokonaisuutena sivupinnajako on käytetty
hyvin hyödyksi. Syvätty kuva keventää kokonaisuutta ja kohottaa taiton alapainotteista
rytmiä. Ei mitään turhaa kikkailua ylimääräisten elementtien avulla, luotetaan vanhan
valokuvan tenhoon.

Vuoden kaupunkilehtijuttu
Sarja 2 (pelkkä teksti)
1. Tiina Suutari, Koti-Kajaani: Hyvät ideat kalliit (6.5.2020)
Tähän aikaan sopiva juttu, johon oli saatu nostettua usean eri alan yrittäjän innovaatioita
korona-aikaan. Uutiseen on nähty vaivaa ja hankittu kuva jokaisesta haastateltavasta, mikä
on tasapuolista. Tämä juttu on kaupunkilehtien leipätyön ydintä.
2. Anni Kavander, Tiia Haapakangas, Uusi Rovaniemi: Karttaan ilmestyi Laivaniemi
(22.1.2020)
Uutisessa kerrottiin ongelmasta, joka globaalin toimijan karttapalvelussa hämmensi
Rovaniemellä, kun karttaan ilmestyi jostain Laivaniemi-kaupunginosa. Jutun tekeminen on
vaatinut uutishankintaa sekä kommentti on saatu myös palveluntarjoajalta. Uutisen kuvitus
on yksinkertainen, mutta informatiivinen.
3. Jukka Hämäläinen, Helsingin Uutiset: Puhos ajautui pattitilanteeseen (15.2.2020)
Valtakunnankin uutisiin nousseesta ostoskeskuksesta kertovassa uutisessa kiteytyy
kaupunkilehden merkitys: ostoskeskuksen tulevaisuus herättää keskustelua ja uutisessa
tuodaan esiin kattavasti eri osapuolien näkemykset. Kuvitus on toteutettu ansiokkaasti ja
muut jutun elementit aseteltu aukeamalle harkiten. Tekisi mieli vierailla Puhoksessa
kiiltävien solmukohtien kauppakeskusten sijaan – kuulostaa mielenkiintoiselta kotimaan
matkailukohteelta.
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