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Saatteeksi

K äsite Uusi Suometar tuntuu nykyisistä suomalaisista varmaan jo kaukaiselta – ehkä 

sentään nostalgiselta. Vuosina 1869–1918 ilmestyneen sanomalehden nimeä kantava 

säätiökin on pitänyt aina matalaa profiilia, vaikka se on sentään tunnettu journalistien 

piirissä alan jatkokoulutuksen tukijana. Apurahojen hakemisesta on ilmoiteltu vuosittain ja 

moni toimittaja tai journalismin tutkija on vuosikymmenien kuluessa saanut säätiön tukea.

Satavuotispäivänsä lähestyessä säätiön hallitus päätti selvittää vaiheitamme. Työn kulues-

sa ilmeni, että havainnot kannattaisi julkaista. Säätiön apurahat heijastavat journalistisen kult-

tuurin kehittymistä itsenäisessä Suomessa. Säätiöllä oli 1950-luvulle saakka myös rooli Uusi 

Suomi-yhtiön suurimpana omistajana. Säätiön hallintoelimissä on ollut tunnettuja kansalaisia.

Historiikin ovat pääosin laatineet säätiön hallinnossa kauan toimineet valtiotieteen mais-

teri Jyrki Haikonen ja ekonomi Pentti Oslamo. Haikonen on hoitanut myös toimitustyön, 

Oslamo mm. kirjapainoyhteyksiä. Lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa on kirjoittanut säätiöstä 

Uuden Suomen pääomistajana. Historiikkitoimikuntaan on lisäksi kuulunut ministeri Antti 

Tanskanen säätiön hallituksesta.

Uskon, että historiikki tarjoaa uusia näkökulmia median vaiheisiin. Säätiö jatkaa työtään 

sananvapauden ja luotettavan tiedonvälityksen puolesta.

Helsingissä, marraskuussa 2011

Matti Kavetvuo

Uuden Suomettaren Säätiön hallituksen puheenjohtaja���������� � � � �
� � � � � �
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Jyrki Vesikansa

Säätiö syntyy  
puoluekentän uusjaossa

U uden Suomettaren säätiö syntyi itsenäistymisen murroksessa Suomen puoluekentän 

myllerryksessä. Vahvasti puolueisiin sitoutunut sanomalehdistö ryhmittyi tällöin uu-

delleen ja säätiö perustettiin tämän kehityksen sivutuotteena.

Suomalainen Puolue eli vanhasuomalaiset tai suomettarelaiset ja Perustuslaillis-suomen-

mielinen eli nuorsuomalainen puolue järjestäytyivät joulukuussa 1918 tunnetusti uudelleen 

Kansalliseksi Kokoomukseksi ja Kansalliseksi Edistyspuolueeksi. Samassa myllerryksessä yh-

tenäinen työväenpuolue jakaantui sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin ja Maalaisliitto 

nousi mahtitekijäksi tasavaltalaisuuden sekä torpparien itsenäistymisen vauhdittamana. 

Kokoomukseen liittyivät joulukuussa 1918 useimmat vanhasuomalaiset, mutta myös nuor-

suomalaiset monarkistit, jotka olivat enimmäkseen kuuluneet puolueen oikeistoon eli ns. 

pääskysiin. Kaikki puolueen senaattorit siirtyivät Kokoomukseen. Edistyspuolueeseen lähti-

vät tasavaltaa kannattaneet nuorsuomalaisten ns. varpuset sekä muutamat vanhasuomalaiset. 

Porvarien yhteistyötä ajanut lyhytikäinen Kansanpuolue jakaantui uusien puolueiden kesken.

Aiempien puolueiden äänenkannattajat – käytännössä tietenkin niiden omistajat – jou-

tuivat uusjaossa valitsemaan puolensa. Tällöin mm. nuorsuomalaiset Karjala ja Savo siirtyi-

vät Kokoomuksen leiriin. Kansanpuolue oli ehtinyt jo fuusioida joitakin lehtiä, joista Sata-

kunnan Kansa liittyi Kokoomuksen ja Keskisuomalainen välivaiheiden jälkeen Edistyksen 

äänenkannattajiin. (Maalaisliitto sai jälkimmäisen haltuunsa 1930-luvun lamassa.) Kaikkiaan 

Kokoomuksen ja Edistyksen lehtikentät olivat säätiön syntyessä 1920-luvun alussa kattavat ja 

jokseenkin yhtä vahvat.

Myllerrys alkoi Uudesta Suomettaresta

Porvarien puoluekentän uusjako alkoi pääkaupungin lehtikysymyksestä. Monarkistien taiste-

lujärjestö Uuden Suomen turvaamiskomitea vaati lokakuussa 1918 vanhasuomalaisten pää-

lehden Uuden Suomettaren ja aktivistien 1917 perustaman, Suomen itsenäisyyttä ajaneen 

iltapäivälehden Uuden Päivän liittämistä samaan lehtitaloon. Mukaan toivottiin myös nuor-

suomalaisia monarkisteja Helsingin Sanomien pysyttyä viileänä kuningashankkeelle. Päätoi-

mittaja Eero Erkko oli tosin yhdessä vaiheessa jo valmis hyväksymään pohjoismaisen mo-

narkian, mutta nuorsuomalaisten keskinäinen välirikko jäi syväksi. Sillä oli taustaa puolueen 

aiemmissa riidoissa.

Uudet puolueet järjestäytyivät 8.–9.12.1918 ja uusi kokoomuslainen lehtipari alkoi ilmes-

tyä tammikuun 1919 alussa. Aamuisin ilmestyi nyt Uusi Suomi, iltapäivisin Uuden Päivän 
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seuraajana Iltalehti, joka muutaman vuoden ajan jaettiin myös US:n maanantainumerona.

Oy Uusi Suomi omisti tässä vaiheessa 75 prosenttia 1849 perustetusta Suomalaisen Kirjal-

lisuuden Seuran Kirjapainosta ja sittemmin mm. puolikkaan Kuva teollisuus-yhtiöstä. (Toisen 

puolikkaan omisti WSOY.) Sittemmin SKS möi kirjapaino-osakkeensa ja mm. kiinteistöjä hal-

linnut US-yhtiön tytär sulautettiin emoonsa.

Oy Uuden Suomen kolmen miljoonan markan (noin miljoona nykyeuroa) osakepää-

omasta katettiin kaksi miljoonaa markkaa apporttina Uuden Suomettaren Oy:n ja 300 000 

markkaa Uuden Päivän eli Iltalehti Oy:n omaisuudella. 700 000  markkaa päätettiin hankkia 

uusmerkinnällä.

Edeltäjäyhtiöt eivät kuitenkaan luovuttaneet kaikkea omaisuuttaan uudelle lehtitalolle. 

Uudelle Päivälle oli ehditty ostaa toimitalo Kasarmintorin laidalta – ja myydäkin, hyvällä 

voitolla. Aktivistit säätiöivät noin sata tuhatta markkaa (30 000 euroa) Uuden Päivän rahas-

toon, joka tukee edelleen isänmaallisia hankkeita; rahastolla on enimmäkseen ollut yhtei-

nen asiamieskin Uuden Suomettaren säätiön kanssa. (Poikkeuksena oli jakso vuodesta 1968 

1980- luvun lopulle.)

Uuden Suomettaren omaisuus arvioitiin 2,7 miljoonaksi markaksi, josta Uusi Suomi- yhtiön 

synnyttyä jäi 215 000 markkaa (65 532 nykyeuroa) Uuden Suomettaren säätiön peruspää-

omaksi, kuten Pentti Oslamo jäljempänä kuvaa. Entisten puolueiden ja lehtiyhtiöiden purka-

miseen meni tietenkin oma aikansa. Myös Suomalaisen Puolueen omaisuutta säätiöitiin.

Kaksi säätiötä Uuden Suomen pääosakkaina

Jyrki Haikonen kuvaa jatkossa, miten itsenäistymisen murroksessa syntynyt Uuden 

Suomettaren säätiö ryhtyi toteuttamaan säädekirjassa määriteltyä tavoitettaan vahvis-

taa journalistien ammattitaitoa. Jo aiemmin oli 1905 perustetun Suomalaisen Sanoma-

Toimittajia koolla Uuden Suomettaren aikoihin 1910-luvulla. Vas. Kasimir Leino, Eino Voionmaa, L.M. Vi-
herjuuri, Fr. Ruotsalainen, Akseli Lehmusmäki, Akseli Rauanheimo ja Ernst Nevanlina.
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lehtimiesliiton kautta tuettu mm. toimittajien  opintomatkoja. Liitolla on edelleen läheinen 

side säätiöön.

Syntyneillä kahdella rahastolla oli kuitenkin myös toinen rooli, vaikkei sitä dokument-

teihin kirjattu. Uuden Suomettaren säätiö ja Uuden Päivän rahasto olivat 1940-luvun lopulle 

saakka Oy Uuden Suomen suurimmat osakkaat.

Mahdollisesti säätiöinnillä haluttiin jättää pesämuna uuden lehtiyhtiön ongelmien varal-

le, sillä Uuteen Suomeen ja Iltalehteen siirtyi toistensa aiempia jyrkkiä vastustajia. Suometta-

relaiset olivat etenkin nuorsuomalaisten oikeistosiivelle ”bobrikoffareita”. Vanhasuomalaiset 

olivat puolestaan epäilleet ”kagaalia” – ja ainakin tunteneet katkeruutta sen sortovuosina ju-

listamasta, alkuun varsin tehokkaasta ilmoitteluboikotista myöntyvyyssuunnan äänenkannat-

tajia, kuten Uutta Suometarta ja Aamulehteä kohtaan.

Puoluekiistat olivat kylläkin lientyneet toisen sortokauden paineessa ja sosialistien uhan 

noustua. Nuoren polven aktivistit halusivat puolestaan unohtaa vanhat kiistat ja suunnata 

katseet Suur-Suomeen.

Useimmat omistajat yksityishenkilöitä

Säätiöiden avulla voitiin varmistaa maan johtavaksi pyrkivän lehti talon pysyminen toivotuissa 

käsissä. Nuorsuomalaisten jakaannuttua US:n ja HS:n kannattajiin Uuden Suomen Uudelta Suo-

mettarelta perimä, kauan alentunut levikki kääntyi nousuun. Sitä paitsi Helsingin Sanomat kärsi 

johtamisongelmista, kunnes Erkon suku hankki Sanoma- yhtiön osake-enemmistön 1920-luvun 

lopulla. Uusi Suomi ei kuitenkaan saanut koskaan täysin takaisin 1911 menettämäänsä markki-

najohtajuutta. 1940-luvulla ero HS:n ja US:n levikeissä revähti yli kaksinkertaiseksi.

Säätiön peruspääoman lähde eli Uuden Suomettaren Oy oli perustettu 1880 aiemman 

kannatusyhdistyksen tilalle. Yhtiössä oli tällöin 11 osaketta, joista päätoimittaja ja kirjapainon 

toimitusjohtaja Viktor Löfgren (myöhemmin Lounasmaa) omisti kaksi. Osakaskuntaa laajen-

nettiin 1900-luvun alun taloudellisissa ongelmissa, mutta monen perustajaosakkaan jälkeläi-

siä (mm. Yrjö-Koskisia, Jalavia ja Meurmaneja/Tulenheimoja) siirtyi Uuden Suomen omista-

jiin. On heitä yhä seuraajayhtiö Alma Mediankin osakaskunnassa.

Niin Uuden Suomettaren kuin aluksi Uuden Suomen omistajina oli lähinnä yksityis-

henkilöitä – ei siis yrityksiä eikä myöskään taustapuoluetta, joka organisaationa perustet-

tiinkin vasta 1905–06. Kansallis-Osake-Pankkiin, Pohjolaan ja Salama-yhtiöön lehtitalolla oli 

kylläkin läheiset henkilö- ja tarvittaessa myös luototussiteet.

Oy Uudessa Suomessa yhden osakkaan äänimäärä yhtiökokouksessa rajoitettiin kym-

meneen prosenttiin läsnä olleista äänistä, joten enemmistöön tarvittiin ainakin viiden suuren 

osakkaan äänet. Osakkaita oli kaikkiaan pian useita satoja. Akseli Gallen-Kallelan suunnit-

telemia osakekirjoja ei liene hankittu niinkään tuottojen takia – osinkoakin alettiin maksaa 

vasta 1922 – vaan aatteellisen sitoutumisen merkkinä.

Sisäpiirin kuuluikin johtaa porvareita

Porvarilliseen mentaliteettiin kuului 1920-luvulla (ja myöhemminkin) pätevyyden ja koke-

muksen arvostaminen. Pidettiin luonnollisena, että yleensä epämuodollisesti syntynyt sisä-

piiri päätti asioista ja muun muassa rakensi Kokoomuksen vaaliasetelmat niin, että kolmen 
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nimen listan järjestelmässä avainhenkilöt pääsivät vaalipiirinsä ”yleisehdokkaina” varmasti 

ja vaivatta läpi. Yhtä luonnollisena pidettiin sitä, että pätevyytensä osoittanut sisäpiiri hallitsi 

Kokoomuksen päälehteä – keskeisesti kahden säätiön avulla.

Vallankäyttöä ja yhteydenpitoa säätiön ja US-yhtiön välillä helpottivat henkilösiteet eli 

nykykäsittein verkottuminen. Kaksi Uuden Suomettaren säätiön ensimmäisen hallituksen vii-

destä jäsenestä kuului myös Oy Uuden Suomen johtokuntaan, yksi oli US:n silloinen ja yksi 

aiempi päätoimittaja.

Samankaltainen asetelma jatkui kauan. Suomalainen Sanomalehtimiesliittokin valitsi 

edustajakseen säätiön hallituksessa 1980-luvulle saakka lyhyttä poikkeusta (Väinö Nuorteva 

1950–58) lukuun ottamatta US:n tai (1922–33) Iltalehden päätoimittajan. Toki Nuortevakin 

oli, paitsi US:n pakinoitsija Olli, myös päätoimittajan varamies 1930-luvulla. Yrjö Koskelainen 

pysyi toisaalta tehtävässä vielä siirryttyään Iltalehdestä Teollisuusliiton kakkosmieheksi. Sää-

tiön asiamiehenä on aina ollut US-yhtiön taloushallinnon edustaja – ensin Gabriel Pätynen, 

sitten (ja edelleen) Pentti Oslamo. Siis vain kaksi henkilöä lähes 90 vuoden kuluessa!

US-yhtiön sisäpiirin keskinäiset kiistat heijastuivat väistämättä säätiöön. Niinpä profes-

sori Ernst Nevanlinnan riitainen ero säätiön hallituksesta 1924 johtui varmaan myös hänen 

dramaattisesta erottamisestaan Uuden Suomen päätoimittajan paikalta 1922. Nevanlinna vie-

roksui siten ymmärrettävästi säätiön varojen sitomista US-konsernin lainoittamiseen. Entinen 

Suomalaisen Puolueen puheenjohtaja otti etäisyyttä myös Kokoomukseen.

Sen sijaan kanslianeuvos Kaarlo Koskimies jatkoi säätiön hallituksessa senkin jälkeen, 

kun hänet oli yhtä dramaattisesti erotettu 1932 US:n päätoimittajan toimesta. Varatuomari S.J. 

Pentti jäi kylläkin sivuun säätiön hallituksesta sen jälkeen, kun hänet oli vuorostaan erotettu 

päätoimittajan tehtävästä 1940, mutta Pentti olikin SSL:n määräaikaisella hallituspaikalla, ei 

eliniäksi valittuna.

Siteet US-yhtiöön monensuuntaiset

S äätiö kietoutui Uusi Suomi-konserniin monensuuntaisesti. Säätiö varmisti vallankäyt-

töä yhtiökokouksissa: säätiö, Uuden Päivän rahasto sekä Rudolf Waldenin, K.A. Palo-

heimon ja Eino Suolahden kaltaiset sisäpiirin suurosakkaat muodostivat siellä yleensä 

helposti äänten enemmistön.

Säätiön odotettiin toisaalta sekä merkitsevän osakkeita US-yhtiön uusmerkinnöissä 

(”maksullisissa anneissa”) että luotottavan lehtitaloa ennen muuta kirjapainoyhtiön kautta. 

Säätiön tuotot koostuivat lähes tyystin lehtiyhtiön osingoista ja sen tyttärelle myönnettyjen 

luottojen koroista.

US-yhtiön suuromistajan roolista ei 1920-luvulla aiheutunut säätiölle isoja ongelmia. Sää-

tiön hallituksen kokoontuminen jopa neljästi vuodessa ei liene silti johtunut vain puolen 

kymmenen vuotuisen apurahan päättämisestä. Varmaan kokouksissa pohdittiin myös Uusi 

Suomi-yhtiön asioita – niin taloutta kuin poliittista linjaa – vaikkei tätä merkitty säätiön pöytä-

kirjoihin. US-yhtiön kiistat hoidettiin ylipäänsä 1920-luvun lopulle saakka sisäpiirissä, kunnes 

ne aitosuomalaisuuden vyöryssä vuosikymmenen lopulla levisivät Kokoomuksen eduskun-

taryhmään ja laajemmallekin. Jopa julkisuuteen.
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Oy Uuden Suomen omistustaistelussa

1930-luvun myrskyissä säätiön asema suuromistajana oli aiempaa hankalampi, vaikkei tätä-

kään dokumentoitu. Poliittisten linjariitojen ohella US-yhtiössä alkoi omistustaistelu lehtiyh-

tiön johtokunnan erotettua talvella 1938 toimitusjohtaja Armas Lassilan. Työhuoneen lukotkin 

vaihdettiin. Syyksi julkistettiin se, että Lassila oli hankkinut vähitellen vajaan kymmenesosan 

yhtiön osakekannasta. Eino Suolahden ja Edwin Linkomiehen johtama johtokunta epäili Las-

silan pyrkivän siihen, mihin Eljas Erkko, Arvo Ketonen ja K.O. Kivekäs olivat jo päässeet eli 

valtaamaan lehtiyhtiön itselleen.

Vt. toimitusjohtajaksi nimettiin Uuden Suomettaren säätiön hallituksen jäsen O.W. Lou-

hivuori, joka oli hieman aiemmin erotettu Salaman toimitusjohtajan paikalta entisen raittius-

miehen ryhdyttyä pitämään liikaakin alkoholista. Alkoi monivaiheinen prosessi sanasotineen 

ja salaisine neuvotteluineen, joihin myös Kokoomuksen eduskuntaryhmä osallistui pyrkien 

vahvistamaan taistelussa puolueen asemaa sen päälehdessä.

Omistustaistelu huipentui ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.3.1938. Vanhaan Ylioppi-

lastaloon oli ahtautunut peräti 815 osakasta, joilla oli kaikkiaan 40 718 osaketta. Uuden Suo-

mettaren säätiö oli nyt toiseksi suurin osakas 5 351 osakkeella – Lassilalla niitä oli 6 003. 

(Hänen omistamiensa yhtiöiden osakkeiden äänivallasta kiisteltiin.) Kolmantena listalla oli 

Uuden Päivän rahasto 1 571 osakkeella, sitten seurasivat Eino Suolahti ja Rudolf Walden – 

molemmat 1 130 osakkeella.

 Kun äänileikkuria oli käytetty, Uuden Suomettaren säätiöllä oli 64 ja Uuden Päivän ra-

hastolla 26 ääntä, Lassilalla 71. Ääniä oli kaikkiaan 3 559 eli säätiön osuus äänistä oli vain 

pari prosenttia. Tämä osoitti säätiön aseman suhteellisuuden. Sen äänet painoivat tavallisissa 

yhtiökokouksissa, joissa oli vähän osanottajia. Nyt valta oli kerrankin pienosakkailla.

Puhetta johti säätiön hallituksen jäsen, ylipormestari Antti Tulenheimo. Ennen kokousta 

oli Lassilan kanssa neuvoteltu sovintosopimus, mutta se rikkoutui ja lehtiyhtiön johtokun-

nan jäsenistä äänestettiin. Hovioikeus katsoi yhtiökokouksen päätöksen Lassilan omistamien 

yhtiöiden US-osakkeiden sivuuttamisesta kuitenkin laittomaksi, minkä jälkeen maaliskuussa 

1939 päästiin uuteen sovintoon Lassilan erosta.

Asiakirjat eivät kerro, miten säätiön ääniä kokouksissa käytettiin, mutta arvattavasti ol-

tiin yhtiön johtokunnan puolella. Säätiön asiamies Gabriel Pätynen nousi prosessin kestäes-

sä kaiken lisäksi pariksi vuodeksi US-yhtiön toimitusjohtajaksi Louhivuoren tultua Kauppa-

korkeakoulun kansantaloustieteen professoriksi (ja sittemmin kansleriksi).

Säätiön hallituksessa oli kylläkin vaihtelevia näkemyksiä Uuden Suomen kriisistä. Kaarlo 

Koskimies haki siinä hyvitystä erottamiselleen, kun taas K.A. Paloheimo oli tyynnytellyt kiis-

toja jo 1932 ja tuli sovintosopimuksen jälkeen 1939 miltei kuolemaansa (1949) saakka US-

yhtiön johtokunnan puheenjohtajaksi – selvästikin rauhoittelemaan arvovallallaan mielialoja. 

Tulenheimokin oli yhtiökokouksen puheenjohtajana kaikkien osapuolten hyväksymä. Eino 

Suolahden ja Edwin Linkomiehen johtamaan, jyrkästi lapualaiseen ”Uuden Suomen piiriin” 

kuului säätiön hallituksessa vain S.J. Pentti.
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Osakkeita siirtyy tukkukauppiaille

Uuden Suomen omistustaistelu 1938–39 osoitti siis omistajasäätiöiden vallan rajallisuuden, 

jos sadat pienosakkaat saatiin liikkeelle. Heitä oli kuitenkin vaikea mobilisoida jatkuvasti yh-

tiökokouksiin. Vanhan Ylioppilastalon jättikokous jäi ainutlaatuiseksi US-yhtiön historiassa, 

vaikka laajoja piirejä kiihottaneita teemoja oli myöhemminkin – Uuden Suomen lopettami-

seen 1991 saakka.

Omistuskiistan ratkaisu 1939 merkitsi perinteisten omistajasäätiöiden aseman lopun al-

kua Uusi Suomi-konsernissa. Sen omistusrakenne alkoi muuttua ja 1940-luku toi myös talou-

dellisesti sellaisia haasteita omistajille, etteivät Uuden Suomettaren säätiö ja Uuden Päivän 

rahasto pystyneet niihin vastaamaan.

Erotettu toimitusjohtaja Armas Lassila alkoi myydä US-osakkeitaan nousevalle tukku-

kauppiasryhmälle – alkuun ainakin muodollisesti yksittäisille tukkureille. Toisaalta Lassila 

kiinnitettiin 1942 muodostetun Tukkukauppojen Oy:n johtajistoon. Asioilla saattoi olla yh-

teyttäkin. Lassilalla oli toki omaakin liiketoimintaa, kuten Kustannus Oy Mantere – ja 1945 

hänestä tuli Uusi Suomi-yhtiön tilintarkastaja sekä pian Kokoomuksen luottamustoiminen 

taloudenhoitaja.

Omistusriidan pölyn laskeuduttua eli yhtiökokouksessa 1942 Uuden Suomettaren säätiö 

oli jälleen lehtitalon suurin osakas, jolla oli 64 yhtiökokouksen 612:sta äänestä. Jos vanhaan 

sisäpiiriin lukee myös Uuden Päivän rahaston (26 ääntä), Paloheimot (24), KOP:n pääjohta-

jan Mauri Honkajuuren (22), yhtiön talousjohtajaksi palanneen Gabriel Pätysen (16), KOP-

johtajat Toivo Horellin (14) ja Eero Ilveksen (13), O.W. Louhivuoren sekä perustajasukujen 

edustajat Tulenheimot (Meurmanit) ja Yrjö-Koskiset (kaikki 13), saadaan kokoon 242 ääntä. 

Tukkukauppiaiden Liiton ja Tukon johtajilla Paavo Korpisaarella ja E.O. Riislalla oli puoles-

taan kummallakin 24 ääntä. Antti Wihuri (15 ääntä) liittyi pian heihin avioiduttuaan Hj. Aar-

nion tukkuliikkeen perijän Rakel Aarnion kanssa.

Seuraavina vuosina esiin nousee lisää tukolaisia, kuten S.A. Harima (16 ääntä ja 12 Ta-

lous-Osakekaupan nimissä) sekä Oskari ja Väinö Parkkinen (molemmat 12). Tukon johtajalla 

Lauri K.J. Tukiaisella oli myös Ahlström-suvun osakkeita. Silti vielä 1949–50 Uuden Suomet-

taren säätiöllä oli yksittäisistä omistajista eniten eli vajaa kymmenen prosenttia US-yhtiön ää-

nistä. Kaikkiaan tukolaisilla oli kuitenkin tuolloin jo noin viidennes US-yhtiön äänistä. Lassi-

lallakin oli yhä 24 ääntä 850:stä.

Kokoomus pyrki lehden omistajaksi

Säätiön rooli Uuden Suomen suurimpana omistajana päättyi 1950-luvun alkuvuosina. Inflaa-

tio oli nakertanut osakepääomia. Viidennes kaikkien suuryhtiöiden osakkeista oli otettu val-

tiolle omaisuudenluovutusverona siirtoväen korvausten rahoittamiseksi, mutta US-yhtiössä 

ne oli lunastettu takaisin entisille omistajille. Tähän oli verojärjestelyssä pyrittykin. Ennen 

muuta paineita loi Ruoholahden uuden painotalon rahoittaminen.

Kuvioita hämmensi vielä se, että 1951 kuollut erotettu päätoimittaja Kaarlo Koskimies 

oli testamentannut US-osakkeensa Kansalliselle Kokoomukselle, joka oli tukenut häntä 

1930- luvun kiistassa. Myös Lassilan osakkeita oli siirtynyt puolueelle.
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Kokoomuksella olikin yhtiökokouksessa 1952 peräti toiseksi suurin äänimäärä Uuden 

Suomettaren säätiön jälkeen. Aiemmin puolueella ei ollut siis lainkaan päälehtensä osakkeita 

ja poliittinenkin side siihen oli määritelty vasta 1939 omistuskiistan yhteydessä. Määritelmän 

mukaan Uutta Suomea tuli toimittaa Kokoomuksen ”periaatteiden ja ohjelman hengessä”.

Uusi Suomi-yhtiö yritti nyt vahvistaa pääomapohjaansa osakeannilla. Kun kaikki enti-

set osakkaat eivät merkintäoikeuksiaan käyttäneet, loppuerä huutokaupattiin syksyllä 1952. 

Kokoomus yritti tässä vaiheessa vahvistaa asemaansa lehden uutena omistajana houkuttele-

malla kenttäväkeään merkintöihin, mutta tämä ei pitkälle vienyt. Investoinnit rahoitettiinkin 

ensi vaiheessa Kansallispankin, Pohjolan ja Kalevan lainoilla, mutta pian omistuspohjakin 

muuttui.

Kolme suuryhtiötä Uuden Suomen pääomistajiksi

A nnista merkitsi suuren osan – nyt omalla nimellään – Tukkukauppojen Oy, jolla oli jo 

yhtiökokouksessa 1953 puolet edustetuista eli 37 588 osaketta. Äänileikkurista huo-

limatta Tukolla oli noin kolmannes eli 386 edustetuista 1179 äänestä, minkä lisäksi 

Tukon johtajista Tukiaisella oli 51 ja Riislalla 24 ääntä. Kokoomuksella oli 62 ääntä, millä ei 

lehdessä valtaa käytetty. Toki Lauri Ahon päätoimittajakaudella (1940–56) puolueella ja sen 

päälehdellä ei – poikkeuksellisesti – ollut isompia riitoja.

Uuden Suomettaren säätiöllä oli 1953 yhä 111 ääntä eli edelleen noin kymmenesosa 

koko äänimäärästä, Uuden Päivän rahastolla 41. Tuko oli kuitenkin äänimäärässäkin huimas-

ti edellä, osakemäärästä ja valtaa antavista luototusmahdollisuuksista puhumatta.

Pohjolan pääsystä osakaskuntaan oli kiistelty – US-yhtiössä oli lunastusehto ja johtokunta 

oli aiempina vuosina torjunut monta kiintoisaa osakkaaksi pyrkinyttä. Tuko yritti 1952 estää 

vakuutusjätin pääsyn osakaskuntaan, mutta Tukon ylimmät johtajat Riisla ja Tukiainen hävi-

sivät johtokunnan äänestyksissä. Tuolloin oli kysymys vain neljästä osakkeesta, mutta oven 

auettua Pohjolalla oli 1955 jo 3 357 US-osaketta ja 44 ääntä.

KOP oli ollut US:n järjestelyjen taustalla – myös luotottamalla Uuden Suomettaren säätiön 

osakemerkintöjä – ja tuli 1955 avoimesti omistajakuntaan 11 124 osakkeella ja 122 äänellä. 

Pankki oli siis niukasti säätiön 10 000 osakkeen ja 111 äänen edellä. Pääjohtaja Matti Virk-

kusella oli myös toista tuhatta omaa osaketta, samoin hänen langollaan ja edeltäjänsä pojalla 

Paavo Honkajuurella. Molempien omistus lienee toki ollut ainakin osin perittyä.

Oy Uusi Suomi oli siten saanut 1950-luvun puolivälissä sen omistusrakenteen, joka sil-

lä oli 1970-luvun kriiseihin saakka. Kolme suurta omistajaa olivat Tuko, Kansallispankki ja 

Pohjola. Uuden Suomettaren säätiö pysyi neljänneksi suurimpana omistajana, mutta se näkyi 

aiempaa vähemmän säätiön hallinnossa. Kokoustahtiakin voitiin harventaa.

Kuten Oslamo toisaalla kuvaa, Uuden Suomen omistaminen oli silti säätiössä kauan eri-

tyisasemassa. Lehtitalon osakkeista pidettiin kiinni, vaikka yhtiön tuottonäkymät heikkenivät 

ja osingonjako viimein loppui.
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Siteet ohenevat – mutta jatkuvat

Myös säätiön henkilösiteet Uuteen Suomeen ohentuivat 1920-luvusta. Säätiön hallituksen 

uusista jäsenistä pankinjohtaja O.G. Nevanlinnalla ja pääjohtaja Matti Virkkusella ei ollut 

virallisia asemia Uusi Suomi-yhtiössä, professori Rafael Koskimies oli vain Uuden Suomen 

keskeinen avustaja. He kaikki kuuluivat silti jo sukusiteiltään suomettarelaiseen sisäpiiriin ja 

tiedostivat, miksi säätiöllä ja Uudella Suomella oli erityiset suhteet. Isänsä kautta kansallis-

filosofin sukuun, äitinsä puolelta Meurmaneihin kuulunut Virkkunen muistutti, että Kansal-

lispankkikin oli ”suomalaiskansallisen liikkeen lapsi” – ei siis mikä tahansa liikeyritys.

Uuden Suomen päätoimittaja Lauri Aho kuului säätiön hallitukseen vuodesta 1942 alka-

en – aluksi Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton mandaatilla ja 1950–80 pysyvänä jäsenenä. 

Vuodesta 1956 hän oli toki Helsingin kaupunginjohtaja. Seuraavat US:n päätoimittajat Eero 

Petäjäniemi ja Pentti Poukka olivat säätiön hallituksessa SSL:n edustajina. Hallituksen myö-

hemmistä jäsenistä toimitusjohtajat Tauno Angervo ja Jaakko Lassila olivat sen sijaan yhteen-

sä kolmisen vuosikymmentä US-yhtiön johtokunnan (hallituksen) puheenjohtajina. Vuori-

neuvos Paavo Honkajuuri oli säätiöön tullessaan US-yhtiön hallituksen entinen jäsen – ja niin 

on kauppaneuvos Pentti Kivinenkin.

Säätiön hallituksen myöhemmistä journalistijäsenistä maisteri Jyrki Haikonen ja lehdis-

töneuvos Jyrki Vesikansa ovat toimineet Uuden Suomen päätoimittajina. Päätoimittaja Jo-

hannes Koroma on puolestaan johtanut kauan sisarsäätiötä, Uuden Päivän rahastoa. Kaikilla 

SSL:n nimeämillä jäsenillä Uuden Suomettaren säätiön hallituksessa on ollut Uusi Suomi-

tausta, samoin säätiön 90-vuotisen toiminnan kahdella asiamiehellä.

Säätiön rooli Uuden Suomen omistajana päättyi lopullisesti 1970-luvulla alkaneissa suu-

rissa järjestelyissä lehtitalossa. Säätiön osakesalkkua hajautettiin ja 1980-luvulla koko Uusi 

Suomi-salkku myytiin. Lehtiyhtiön osake olikin menettänyt välillä lähes tyystin arvonsa. 

”Remppajengin” vetämä yhtiö pääsi kuitenkin kiinteistöjä ja muuta omaisuutta myymällä 

sekä Arto Tuomisen uudistaman Kauppalehden huiman nousun avulla 1980-luvun alussa 

uudelleen voitolle. Nyt sen osakkeet alkoivat kiinnostaa mm. yrityssektorille aggressiivisesti 

pyrkinyttä Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkia. Näin säätiö löysi US-osakkeilleen ostajia 

kohtuullisen hyvään hintaan.

Uusi Suomi Oy yhdistyi 1988 Aamulehti-yhtymään, josta tuli sittemmin pörssi yhtiö Alma 

Media. Se alkoi kiinnostaa Uuden Suomettaren Säätiötä ja nykyään säätiöllä on 4977 Alma 

Median osaketta – markkina-arvoltaan tilinpäätöksessä vuodelta 2010 noin 41 209 euroa. Ne 

eivät kuitenkaan periydy ”suoraan alenevassa polvessa” säätiön alkuperäisistä Oy Uuden 

Suomen osakkeista.

Säätiön hallituksessakin kahdella jäsenellä ei ole suoraa yhteyttä Uuden Suomettaren vä-

littömään seuraajaan. Henkinen side lehden parhaaseen perintöön on silti säilynyt.
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Lähteitä:

-  Uuden Suomettaren Oy:n yhtiökokousten ja sen hallintokunnan sekä Oy Uuden Suomen/ 

Uusi Suomi Oy:n yhtiökokousten, johtokunnan/hallituksen ja sen työvaliokunnan pöytä-

kirjat sekä yhtiöiden osakerekisterit, Kansallisarkisto.

-  Jyrki Vesikansa: Sinivalkoiseen Suomeen. Uuden Suomen ja sen edeltäjien historia I 1847–

1939. (1997)

-  Sama: Uuden Suomen viimeinen nousu ja tuho 1976–91. Suomen historian lisensiaattityö 

Helsingin yliopistossa 1994. Luettavissa sivuilla www.sanomalehtimiesliitto.fi.

-  Pirkko Leino-Kaukiainen – Ari Uino: Suomalaiskansallinen kokoomus. Suomalaisen Puo-

lueen ja Kansallisen Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. (1994)

-  Vesa Vares – Ari Uino: Suomalaiskansallinen kokoomus. Kansallisen Kokoo mus puolueen 

historia 1929–1944. (2007)

-  Vesa Vares: Suomalaiskansallinen kokoomus. Kansallisen Kokoomuspuo lueen historia 

1944–1966. (2008)

-  Sama: Kevätvirroista vastavirtaan. Uuden Suomen piirin poliittinen toiminta ja linja Mänt-

sälän kapinasta välirauhaan. Poliittisen historian pro gradu-työ, Turun yliopisto 1986. (Tii-

vistelmä Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisusarjassa F:3, 1986.)

-  Ohto Manninen - Raimo Salokangas: Eljas Erkko. Vaikenematon valtiomahti. (2009)    

-  Suomen lehdistön historia 1–9. (1988)
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Pentti Oslamo:

Säätiön talous ja hallinto

U uden Suomettaren Säätiö kuuluu niihin maamme vanhoihin säätiöihin, jotka aloittivat 

toimintansa jo viime vuosisadan alkupuolella. Ensimmäiset apurahansa säätiö jakoi 

vuonna 1920. Siitä on kulunut yli yhdeksänkymmentä vuotta, mikä on pitkä aika, ei 

vain säätiöiden vaan minkä tahansa suomalaisen organisaation historiassa.

Säätiöiden (rahastojen) alku Suomessa juontuu 1800-luvun jälkipuoliskolle. Silloin tavoit-

teeksi asetettiin koulutuksen edistäminen aina alkeiskoulujen perustamisesta tieteen, taiteen 

ja muun sivistyksen kehittämiseen. Svenska Kulturfonden jakoi ensimmäiset apurahansa 1915 

ja suomenkielisen kulttuurin kannalta tärkeä Alfred Kordelinin säätiö huhtikuussa 1920. Myös 

journalistit saattoivat saada Kordelinilta tukea, mutta apurahojen tarve oli sitäkin suurempi. 

Uuden Suomettaren Säätiö perustettiin ”suomenmielisessä piirissä” nimenomaan nuoren it-

senäisen maan toimittajien ammattitaidon kohottamiseksi. Yhteiskunnallisilla ideologioilla oli 

tuohon aikaan tunnetusti merkitystä.

Säätiön perustamisasiakirjan (ks. takakansi) alla perustajajäsenten allekirjoitukset ja komeat sinetit 
nauhoineen.
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Säätiön perustamisvaiheet

U uden Suomettaren Säätiön perusta-

misesta päätettiin Uuden Suometta-

ren Osakeyhtiön yhtiökokouksessa 

15.5.1919. Osakeyhtiön kustantama sano-

malehti Uusi Suometar oli lopetettu edel-

lisen vuoden lopussa. Sen seuraajana oli 

vuoden alusta alkanut ilmestyä Uusi Suomi 

julkaisijanaan Osakeyhtiö Uusi Suomi. Uu-

den Suomettaren Osakeyhtiön varsinaisen 

toiminnan näin päätyttyä yhtiökokous hy-

väksyi hallintokunnan (hallituksen) esityk-

sen yhtiön purkamisesta ja päätti, että pe-

sänselvityksen jälkeen jäljelle jäävät varat 

annettaisiin perustettavalle Uuden Suomet-

taren Säätiölle. Sen tarkoituksena olisi ”suo-

malaiskansallinen sanomalehtimiesten ke-

hittäminen koti- ja ulkomaalla”. Päätöksen 

toimeenpano sekä säätiön sääntöjen laati-

minen ja vahvistaminen jätettiin yhtiön vii-

meisen hallintokunnan tehtäväksi.

O.W. Louhivuori

Säätiön perustajajäsenet:

Antti Tulenheimo

K.A. Paloheimo
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Säätiön varsinainen perustamispäivä on 28.5.1921, jolloin edellä mainittu viisijäseninen 

hallintokunta lehtiyhtiön pesänselvityksen tapahduttua vahvisti allekirjoituksillaan laatiman-

sa perustamisasiakirjan, ”säädekirjan”, sekä säännöt. Säädekirja on ajan tapaan kauniisti to-

teutettu, väreillä ja ruusukkeilla koristeltu, fraktuuralla kirjoitettu asiakirja allekirjoituksineen 

(säilytetään nykyisin Kansallis arkistossa). 

Sääntöjen mukaan säätiön tehtävänä on ”kehittää Suomen suomenkielisen kansallismie-

lisen sanomalehdistön palveluksessa olevia ja siihen antautuvia henkilöitä tehtäväänsä pys-

tyviksi valmistamalla heille tilaisuutta yleisen ja ammattisivistyksensä lisäämiseen opinnoilla, 

matkoilla ja harjoituksella kotimaassa sekä ulkomailla”. 

Säätiön säännöt muutettiin vuonna 1932 vastaamaan pari vuotta aikaisemmin säädettyä 

säätiölakia. Oikeusministeri vahvisti säännöt joulukuussa 1932, jonka jälkeen säätiö merkit-

tiin säätiörekisteriin 16.2.1933. Sääntöjä on myöhemmin tarkistettu – lähinnä tilintarkastusta 

koskevien säätiölain muutosten osalta – toukokuussa 1965.

Säätiön peruspääoman muodostivat Uuden Suomettaren Osakeyhtiön pesänselvityksestä 

jääneet varat, yhteensä 215 000 markkaa (nykyrahassa 65 532 euroa). Peruspääoman lisäksi 

säätiö sai osakevaihtojen yhteydessä yksityishenkilöiltä lahjoituksina sadan markan nimellis-

arvoisia Osakeyhtiö Uuden Suomen osakkeita yhteensä 4 753 kappaletta (arvoltaan nykyra-

hassa yhteensä 144 871 euroa), mikä edusti lähes 16 prosenttia yhtiön osakekannasta. Sää-

tiö olikin aina 1950-luvun puoliväliin asti Uuden Suomen suurin osakkeenomistaja. Tuotot 

Uuden Suomettaren muistojulkaisusta sekä yksityishenkilöiden rahalahjoitukset vahvistivat 

lisäksi säätiön tasetta muutamalla tuhannella markalla. Tukijoitten joukossa oli 620 markan 

lahjoituksella muun muassa silloinen Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja J.K. Paasikivi.

Ernst Nevanlinna Artturi H. Virkkunen
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Hallitukset pitkäikäisiä, jäsenet aikansa vaikuttajia

Säätiön säännöissä määrätään, että hallituksessa tulee olla viisi jäsentä, joista neljä eliniäksi 

nimitettyä ja yksi Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitse-

ma. Elinikäisen jäsenen paikan vapautuessa tähän ryhmään kuuluvien tulee valita eronneen 

tilalle hallitukseen uusi elinikäinen jäsen. 

Säätiön ensimmäisen hallituksen muodostivat Uuden Suomettaren Osakeyhtiön vii-

meisen hallintokunnan viisi jäsentä: O.W. Louhivuori (professori, Vakuutusyhtiö Salaman 

toimitusjohtaja), Ernst Nevanlinna (professori, Uuden Suomettaren ja sittemmin Uuden 

Suomen päätoimittaja), K.A. Paloheimo (Vakuutusyhtiö Pohjolan toimitusjohtaja) ja Antti 

Tulenheimo (professori), kaikki neljä elinikäisiksi valittuina, sekä Artturi H. Virkkunen 

(kansanedustaja, Uuden Suomettaren ja sen jälkeen Uuden Suomen päätoimittaja) Suoma-

laisen Sanomalehtimiesliiton edustajana. He olivat myös säätiön edellä mainitun perustamis-

asiakirjan laatijat ja allekirjoittajat. 

Artturi H. Virkkusen siirryttyä jo vuoden 1921 loppupuolella Turun Suomalaisen Yliopis-

ton rehtoriksi Suomalainen Sanomalehtimiesliitto valitsi hänen tilalleen Iltalehden päätoi-

mittajan Yrjö Koskelaisen. Virkkusen yhteys säätiöön ei kuitenkaan katkennut tähän, sillä 

säätiön säännöissä määrättiin, että  ”säätiön varojen sijoitusta ja tilejä tarkastamaan valitsee 

Turun Yliopiston Rehtori vuosittain yhden asianymmärtävän henkilön”. Tällainen tilintarkasta-

jan pätevyystason määrittely oli ehkä aiheellinen siinä mielessä, että tuohon aikaan säätiöiltä 

enempää kuin yhtiöiltäkään ei vielä edellytetty nykyisenlaista ammattimaista tilintarkastusta. 

Määräys säilyi samassa muodossa aina vuoteen 1965 asti, jolloin säätiölain edellyttämät tilin-

tarkastajia koskevat vaatimukset muuttuivat. Turun yliopisto on kuitenkin pysynyt kuvassa 

mukana, ja vielä tänäänkin, yhdeksänkymmentä vuotta myöhemmin, säätiön toisen tilintar-

kastajan valitsee Turun yliopiston rehtori.

Uuden Suomettaren Säätiö on alusta alkaen saanut hallituksensa jäseniksi pitkäaikaises-

ti sitoutuneita yhteiskunnan eturivin vaikuttajia. Säätiön perustamiseen ja sen ensimmäisten 

vuosien toimintaan aktiivisesti vaikuttanut Ernst Nevanlinna tosin erosi hallituksesta jo vuoden 

1925 alussa. Hänen tilalleen valittiin uudeksi elinikäiseksi jäseneksi Uuden Suomen päätoimit-

taja Kaarlo Koskimies ja hallituksen puheenjohtajaksi O.W. Louhivuori. Tässä kokoonpanos-

sa hallitus toimi 1930-luvun puoliväliin asti, elinikäisten jäsenten osalta aina 1950-luvulle asti. 

Pitkäaikaisia hallituksen jäseniä ovat sittemmin olleet muun muassa päätoimittaja, myö-

hemmin Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormestari Lauri Aho (1942–1980), professori 

Rafael  Koskimies (1953–1978), pääjohtaja Matti Virkkunen (1954–1980), toimitusjohta-

ja Tauno Angervo (1955–2000), vuorineuvos Paavo Honkajuuri (1978–2000), pääjohta-

ja Jaakko Lassila (1986–2003) ja päätoimittaja, sittemmin Elinkeinoelämän Valtuuskunnan 

vara toimitusjohtaja Jyrki Haikonen (1980–2010).

Vuoden 2011 lopussa säätiön hallituksen muodostivat elinikäisinä jäseninä vuorineuvos 

Matti Kavetvuo, kauppaneuvos Pentti Kivinen, ministeri Antti Tanskanen ja lehdistö-

neuvos Jyrki Vesikansa sekä Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajana artikkelitoimit-

taja Margit Hara.

Hallituksissa on vuosikymmenien varrella ollut poikkeuksetta yhdistyneenä monipuolis-

ta talouselämän, kulttuurin ja yhteiskunnallisten asioiden tuntemusta samoin kuin syvällistä 

perehtyneisyyttä käytännön sanomalehtimiestyöhön. 
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Yksimielisyyttä mutta myös näkemyseroja

Alkuvuosikymmeninä hallitus kokoontui aina tarpeen vaatiessa. Niinpä 1920- ja 1930- luvuilla 

kokouksia saattoi vuodessa olla kolme, joskus neljäkin. Ne pidettiin joko Uuden Suomen 

taloudenhoitokonttorissa tai toimituksen tiloissa. Myöhemmin, 1960- ja 1970-luvuilla, ko-

kouksia oli normaalisti kaksi vuodessa, ja ne järjestettiin lähes poikkeuksetta kulloisenkin 

puheenjohtajan työpaikalla joko Kansallis-Osake-Pankissa, Pohjolassa tai ylipormestarin vir-

ka-asunnossa. Käytännön syistä siirryttiin 1970-luvun lopulla kokoontumaan vain kerran 

vuodessa, ellei asioiden hoitaminen vaatinut useampia tapaamisia. Vuodesta 1977 lähtien 

säätiön hallitus on pitänyt vuosikokouksensa keväisin Helsingin Suomalaisella Klubilla.

Hallituksen kokouksissa käsitellään vuosittain säätiön hallintoon ja varain hoitoon liittyvät 

asiat, tarkistetaan aikaisemmilta apurahansaajilta saadut kertomukset ja päätetään kokous-

vuonna myönnettävistä apurahoista. Säätiön asiamies valmistelee kokousasiat yhdessä pu-

heenjohtajan kanssa. Apurahoihin liittyvissä asioissa esittelytehtävästä ovat alusta alkaen vas-

tanneet hallituksen sanomalehtimiestaustaiset jäsenet. Asiamies huolehtii hallituksen ja sen 

sijoitusvaliokunnan päätösten toteuttamisesta, hoitaa yhteydenpidon apurahanhakijoihin ja 

viranomaisiin ja vastaa säätiön varainhoidosta. 

Pöytäkirjojen mukaan hallituksen päätökset ovat useimmiten olleet yksimielisiä; muuta-

man kerran yksittäiset hallituksen jäsenet ovat tosin apurahoja koskevissa asioissa halunneet 

pöytäkirjaan merkittäväksi oman eriävän näkemyksensä. Yleensä pöytäkirjoissa on tyydytty 

Säätiön hallituksen jäsenet, vas.: Pentti Kivinen, Antti Tanskanen, Matti Kavetvuo, Margit Hara, Jyrki Vesi-
kansa, Jyrki Haikonen (1980–2010) ja Pentti Oslamo (asiamies).
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pelkästään kirjaamaan tehdyt päätökset, eikä mahdollisista niitä edeltäneistä keskusteluista 

ole juurikaan merkintöjä. Joskus harvoin kokouksen kulkua on selostettu hiukan laveammin. 

Esimerkiksi vuonna 1924 hallitus näkyy pohdiskelleen kahdessa peräkkäisessä kokoukses-

saan, tulisiko apurahoihin käytettävissä olevia varoja säätiön taustan huomioon ottaen ja-

kaa ainoastaan kokoomuspuolueeseen kuuluville hakijoille. Vaikka mitään päätöstä ei tässä 

asiassa ole kirjattu, eräänlaisena linjanvetona voitaneen pitää sitä, että näiden keskustelujen 

jälkeen apurahoista ilmoiteltiin ja uutisoitiin pitkään yksinomaan Uudessa Suomessa ja Ilta-

lehdessä.

Sijoituskohteiden valinnasta syntyi hallituksessa alkuvuosina vakavaa erimielisyyttä, mikä 

johti lopulta professori Nevanlinnan eroon hallituksen jäsenyydestä vuoden 1925 alussa, ku-

ten edellä on mainittu. Hallitukselle osoittamassaan erokirjeessä Nevanlinna ilmoitti pitävän-

sä periaatteellisesti vääränä hallituksen kantaa ”mitä tulee säätiön varojen käyttämiseen kuin 

niiden sijoittamiseen”. Eroa selventävien pöytäkirjamerkintöjen mukaan Nevanlinna ei hyväk-

synyt sitä, että säätiön varoja annettiin lainaksi yksityiselle yritykselle, kuten oli tapahtunut. 

Apurahoille kysyntää alusta asti

Säätiö on vuosikymmenestä toiseen tunnollisesti toteuttanut säännöissä määriteltyä tehtä-

väänsä jakamalla apurahoja suomalaisille lehtimiehille. Apurahat jaetaan kunkin tilivuoden 

ylijäämästä seuraavan tilivuoden alkupuolella. Apurahoja on myönnetty lähes joka vuosi al-

kaen ensimmäisestä tilivuodesta, joka alkoi 1.9.1920 ja päättyi 31.12.1921. Ensimmäiset mat-

ka-apurahat myönnettiin jo hieman etukäteen lokakuussa 1920 ja toukokuussa 1921. Apu-

rahoja ei jaettu sotavuosina 1941–1943 eikä vuosina 1949 ja 1973–1979, jolloin säätiö käytti 

ylijäämät kokonaisuudessaan sijoitusomaisuuden hankintaan.

Kaiken kaikkiaan säätiö on toiminta-aikanaan jakanut apurahoina määrän, joka vastaa 

nykyrahassa yhteensä 816 300 euroa. Tästä kokonaismäärästä on hakemusten perusteella 

myönnetty 496 henkilökohtaista apurahaa, yhteensä 754 213 euroa, opintoihin, tutkimuksiin 

ja matkoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä 27 apurahaa, yhteensä 62 087 euroa, alan yhdis-

tyksille koulutustapahtumiin ja toiminnan tukemiseen.

Ilmoitus haettavista apurahoista julkaistaan nykyisin Journalisti-lehdessä. Viime vuosina 

tavaksi on tullut tiedottaa asiasta myös Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen vies-

tinnän laitoksille.

Apurahojen määrä on pääsääntöisesti perustunut säätiön edellisen vuoden ylijäämään, 

josta on vähennetty tilivuonna saadut omaisuuden myyntivoitot. Omaisuuden myynnistä 

saadut varat on lähes poikkeuksetta sijoitettu uudelleen säätiön varallisuuden kasvattamisek-

si. Jaettujen apurahojen yhteismäärä on ollut keskimäärin noin 70 prosenttia myyntivoitoilla 

vähennetyistä ylijäämistä. 

Vuosien varrella jakoprosentti on tosin vaihdellut huomattavastikin kuvastaen kunkin 

aikakauden yhteiskunnallisia oloja, säätiön taloudellista asemaa ja apurahahakemusten lu-

kumäärää ja luonnetta: 1980-luvulla jaettiin keskimäärin 83 prosenttia ja 1990-luvulla lähes 

95 prosenttia edellä mainitulla tavalla lasketuista ylijäämistä mutta 1940- ja 1970-luvuilla vain 

noin 35 prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on jaettu keskimäärin puolet käy-

tettävissä olevista ylijäämistä. Vuonna 2010 apurahoihin käytetty määrä oli 73 prosenttia 

edellisen vuoden ylijäämästä. Keväällä 2011 vuoden 2010 ylijäämästä jaettiin 57 prosenttia.
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Säätiön jakamat apurahat kymmenvuotiskausittain

Kausi kpl yhteensä euroina 1)

1920–1930                                                68 103 222
1931–1940                                                58 126 818
1941–1950 2)                                                34 47 433
1951–1960                                                 70 126 152
1961–1970                                                 67 128 811
1971–1980 3)                                                  9 13 552
1981–1990                                                   38 47 695
1991–2000                                                   54 58 726
2001–2010                                               125 163 891

                                                                                                  523 816 300

1) Vuoden 2010 rahassa, rahanarvokertoimessa otettu huomioon elinkustannusindeksi ja vuoden 1963 rahanuudistus.
2) Apurahoja ei jaettu vuosina 1941–43 ja 1949.
3) Apurahoja ei jaettu vuosina 1973–79.

Varainhoito kehittyy, sijoituksia lainamarkkinoille

S äätiön ensimmäiset vuosikymmenet aina 1950-luvun puoleenväliin asti olivat varain-

hoidollisesti suhteellisen ongelmattomia. Lahjaksi saadut Uuden Suomen osakkeet 5–8 

prosentin vuotuisine osinkotuottoineen olivat vuodesta 1923 lähtien lähes ainoa sään-

nöllinen tulonlähde peräti kolmen vuosikymmenen ajan. Osinkojen lisäksi tuottoja alkoi 

1920-luvun puolivälistä lähtien kertyä vähitellen myös muusta sijoitustoiminnasta. Ensimmäi-

sen vuosikymmenen aikana säätiön varallisuus karttui kuitenkin varsin hitaasti heti perusta-

misesta lähtien myönnettyjen apurahojen suuren määrän vuoksi. 

Pääomien hitaaseen kasvuun kiinnitti tuolloin huomiota myös säätiön tilintarkastaja Eino 

Railo keväällä 1930 antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, kun Uusi Suomi ei ollut mak-

sanut osinkoa vuodelta 1929 ja oli käynyt selväksi, ettei osinkoa heruisi myöskään vuodel-

ta 1930. Railo suositteli pääomien vahvistamiseksi pidättäytymistä joksikin aikaa kokonaan 

apurahojen jaosta. Näin ei kuitenkaan menetelty, vaan säätiön apurahat ja muut sitoumukset 

suhteutettiin paremmin vastaamaan sijoituksista saatavia tuottoja.

Ensimmäisinä toimintavuosina säätiön peruspääoma oli sijoitettuna pankkitilillä. Lainan-

ottajia olisi kyllä ollut paremmalla korolla useampiakin, sillä pääomista oli pulaa 1920-lu-

vulla. Pitkällisten ja monivaiheisten neuvottelujen jälkeen hallitus päätti äänestyksen jälkeen 

marraskuussa 1924 myöntää vuoden 1925 alusta 200 000 markan (nykyrahassa 58 880 euroa) 

määräaikaisen lainan kiinteätä vakuutta vastaan Uuden Suomen tytäryhtiölle Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy:lle kirjapainotoiminnan kehittämiseen. Tämä tapahtui 

vastoin hallituksen puheenjohtajan Ernst Nevanlinnan esitystä. Nevanlinna olisi halunnut, 

että laina olisi myönnetty Sääksmäen seurakunnalle, joka tarvitsi rahaa kirkkonsa kunnosta-

miseen ja jonka kanssa oli jo aikaisemmin käyty neuvotteluja. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainosta tuli pitkäaikainen lainanottaja. Säätiö 

myönsi sille lainaa kahdessa noin kahdeksan vuoden jaksossa aina vuoteen 1945 asti määrän 

kohotessa ensimmäisellä jaksolla 350 000 markkaan ja jälkimmäisellä jaksolla 500 000 mark-

kaan (nykyrahassa 169 850 euroa). Lainasta 1920-luvulla saatu korko provisioineen oli yli 



24

yhdeksän prosenttia vuodessa. Välivuosina 1932–1936, jolloin kirjapaino ei tarvinnut rahoi-

tusta, varat lainattiin helsinkiläiselle kiinteistöyhtiölle 8,5 %:n korolla, lisättynä ”provisionilla”. 

Korkoa jouduttiin kuitenkin alentamaan useamman kerran, niin että laina-ajan loppupuolella 

saatiin tyytyä 6 prosenttiin. Kirjapainolle vuonna 1937 myönnetyn uuden lainan korko oli 

enää 5½ prosenttia.

Kun säätiö ei vuodesta 1940 lähtien sotaolosuhteiden vuoksi voinut moneen vuoteen ja-

kaa normaaliin tapaan apurahoja, kassavaroja alettiin sijoittaa valtion liikkeeseen laskemiin 

velkakirjalainoihin. Joukkovelkakirjoista säätiöllä olikin aikaisempaa kokemusta jo vuodel-

ta 1933, jolloin se oli merkinnyt Helsingin kaupungin pitkäaikaista obligaatiolainaa 40 000 

markalla. Myös kirjapainon lainasta vapautuneita varoja päätettiin vuonna 1945 sijoittaa val-

tion velkapapereihin. Tavoitteena oli, että velkakirjalainoja saataisiin ”kurssiin 70 prosenttia 

tai alle”. Varojen sijoittaminen valtion obligaatioihin oli tuottoisaa, sillä merkintähinnan ja 

nimellis arvon välinen ero saattoi olla huomattavankin suuri. Sitä paitsi niiden ostaminen kat-

sottiin yleensä myös isänmaalliseksi velvollisuudeksi. 

Sotalainaobligaatioita ja jälleenrakennuslainaobligaatioita merkittiin vuosina 1941–1946 

nimellisarvoltaan yhteensä 950 000 markalla ja myöhemmin vuonna 1948 hankittiin vielä 

korvauslainaobligaatiota 200 000 markalla. Näiden obligaatiolainojen eräännyttyä, viimeis-

ten 1950-luvun puolivälissä, lyhytaikaista tuottoa haettiin vielä kerran Suomen Teollisuus- 

hypoteekkipankin liikkeeseen laskemasta obligaatiolainasta.

Osakesijoitusten määrä kasvaa

S odan päätyttyä säätiön hallituksessa keskusteltiin vuoden 1945 keväällä myös varojen 

sijoittamisesta osakkeisiin mutta konkreettisia päätöksiä ei vielä tehty. Säätiön osake-

omistus käsitti tuolloin yhteensä 5 355 lahjaksi saatua Osakeyhtiö Uuden Suomen sekä 

118 vuosien varrella hankittua Kansallis-Osake-Pankin osaketta. Kirjapainoyhtiölle myönne-

tyt suurehkot lainat olivat tähän asti rajoittaneet muuta sijoitustoimintaa. Vapaitten varojen 

puute lienee ollut syynä siihenkin, että hallitus päätti odotusten vastaisesti olla merkitsemättä 

Osakeyhtiö Uuden Suomen osakkeita vuoden 1930 osakeannissa. Kielteistä päätöstä on pöy-

täkirjamerkinnöissä perusteltu vetoamalla siihen, ”etteivät säätiön säännöt edellytä tällaista 

varojen sijoittamista”.

Vuodesta 1946 lähtien ryhdyttiin määrätietoisemmin kasvattamaan säätiön osakesalkkua. 

Pöytäkirjamerkintöjen mukaan säätiön ”toimitsija” eli asiamies valtuutettiin ostamaan Uu-

den Suomen osakkeita markkinoilta enintään osakkeen verotusarvosta, 400 markan hintaan 

osakkeelta. Säätiö osallistui myös aktiivisesti lehtiyhtiön lähinnä kirjapainoinvestointiensa 

rahoittamiseksi järjestämiin osakeanteihin vuosina 1952 ja 1956. Vuoden 1952 osakeannis-

ta merkittiin omin varoin ja osittain entisiä osakkeita myyden 5 000 uutta yhtiön osaketta, 

jolloin säätiön osakemäärä nousi 10 000 osakkeeseen. Vuoden 1956 osakeannista merkit-

tiin lainavaroin 10 000 uutta osaketta nimellisarvoltaan 500 markkaa osakkeelta. Merkinnän 

rahoittamiseksi Kansallis-Osake-Pankki ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjola myönsivät säätiölle 

vuonna 1956 yhteensä 4 600 000 markan (nykyrahassa 127 420 euroa) järjestelylainat, jotka 

maksettiin pois seuraavana vuonna myymällä puolet merkityistä osakkeista. Vuoden 1963 
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ilmaisannin jälkeen säätiö oli 22 500 osakkeellaan Osakeyhtiö Uuden Suomen neljänneksi 

suurin omistaja. 

Myös Kansallis-Osake-Pankin ja Rauma-Repolan osakkeita alettiin hankkia säännöllisesti 

1950-luvulta lähtien ja Vakuutusyhtiö Pohjolan osakkeita vuodesta 1965 lähtien. Sijoituksiin 

käytettävien varojen vähäisyyden takia osakehankinnat rajoittuivat kuitenkin pankkiosakkeita  

lukuun ottamatta lähinnä osakeantien yhteydessä suoritettuihin merkintöihin. 

Vaikka osakeomistusten kasvattaminen muissa yhtiöissä eteni niukkojen taloudellisten 

resurssien takia melko hitaasti, se merkitsi silti säätiön tuottorakenteen monipuolistumista 

ja vahvistumista. Osakkeista saadut tuotot kasvoivat tasaisesti 1950-luvulta alkaen Osakeyh-

tiö Uuden Suomen ja siihen liitetyn kirjapainoyhtiön menestyksen myötä aina 1960-luvun 

loppu puolelle asti. Sitten lehtiyhtiön liiketoiminta alkoi taantua ja sen jakamat osingot vähen-

tyä. Uusi Suomi maksoi viimeisen kerran osinkoa vuodelta 1970. 

Säätiön varallisuus ja sijoitukset  

Taseen varallisuudesta 
31.12.

euroa1), % 

Taseen sijoituksista 31.12.
euroa1), %

Vuosi Talletuksia Sijoituksia Lainoja  JVK-lainoja Osakkeita
1930 12 067

10 % 
114 830

90 %
110 600

96 % 
4 230

4%
1945 19 662

19 %
81 470  

81 % 
75 692

93 %
5 778

7 %
1965 1 536

2 % 
67 378

98 %   
67 378
100 %

1985 3 611
9 %

36 272
91 %

36 272
100 %

1990 1 970
2 %

86 075
98 % 

14 160
 16 %

71 915
84 %

2000 976
1 %

158 161  
99 %

158 161
 100 %

2010 23 466
4 %

618 414
96 %

 618 414 2)

100 % 
1)   Vuoden 2010 rahassa, rahanarvokertoimessa otettu huomioon elinkustannusindeksi ja 

     vuoden 1963 rahanuudistus.
2)   Osakkeiden markkina-arvo 31.12.2010 oli 1 103 213 euroa. 

Osakeyhtiö Uuden Suomen jouduttua taloudellisiin vaikeuksiin säätiön osinkotuotot ei-

vät enää mahdollistaneet entisenlaista apurahojen jakamista. Apurahoja jaettiin vuoteen 1972 

asti, minkä jälkeen niiden jako keskeytyi seitsemäksi vuodeksi. Sijoitukset edellä mainittuihin 

”sinivalkoisiin” yhtiöihin olivat vielä riittämättömät korvaamaan Uudelta Suomelta aikaisem-

min saatuja osinkoja. Vuosina 1972–1980 säätiön osakesalkkua vahvistettiin kasvattamalla 

omistuksia näissä yhtiöissä. Lähinnä osakeantien yhteydessä suoritetut osakehankinnat ra-

hoitettiin pankkilainoilla, osinkotuotoilla ja vähäisillä osakemyynneillä. Tauon jälkeen apura-

hat julistettiin jälleen haettaviksi keväällä 1980.

Säätiön tulevaisuuden turvaamisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävin askel 

oli 1980-luvun loppupuolella tehty päätös osakeomistusten uudelleenjärjestelystä. Vuosina 
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1986–1988 luovuttiin Uuden Suomen osakkeista. Myynnistä saaduilla varoilla monipuolistet-

tiin osakesalkkua hankkimalla osakkeita muun muassa metsäteollisuus-, metalliteollisuus- ja 

tietotekniikka-alan yhtiöistä. Omistajanvaihdosten ja yritysjärjestelyjen tuloksena monet näis-

tä sijoituksista ovat 1990-luvulta alkaen kasvattaneet säätiön varallisuutta. Realisoimalla sijoi-

tusten arvonnousuja on myös voitu hankkia uusia osakkeita. 

Tulevaisuuden näkymiä

V iimeisten kahden vuosikymmenen aikana säätiön osakeomistuksia on edelleen lisät-

ty ja hajautettu yritystoiminnan eri aloille. Tavoitteena on ollut keskittyä vähäriskisiin, 

tasaisen tuoton takaaviin kohteisiin. Sijoitusten niin kirjanpidollinen kuin markkina-

arvokin ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet suotuisasti. Sijoituksista saadut vuotuiset tuotot 

ovat kasvaneet samoin kuin vuosittain jaettavat apurahatkin. Säätiön osakeomistus kattaa 

tällä hetkellä lähes kaikki tärkeimmät suomalaiset pörssiyhtiöt. Nykytilanteen valossa ja har-

kitun varainhoidon jatkuessa säätiöllä on hyvät edellytykset säilyttää tuottorakenteensa va-

kaana ja apurahoihin sekä uusiin sijoituksiin riittävänä myös tulevina vuosina ja siten jatkaa 

toimintaansa suomalaisen journalismin hyväksi. 

Lähteet:

�� Säätiön pöytäkirjat ja tilikirjat

�� Kansallisarkisto

Säätiön pitkäaikainen ensimmäinen asiamies 
Gabriel Pätynen (Tauno Miesmaan maalaus).
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Antti Tulenheimo
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1954–1980

Kaarlo Koskimies
päätoimittaja, Uusi Suomi
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Lauri Aho
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professori
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Veikko Makkonen
pääjohtaja
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O.G. Nevanlinna
johtaja
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Jaakko Lassila
pääjohtaja
Kansallis-Osake-Pankki
1986–2003

Tauno Angervo
toimitusjohtaja
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Pohjola
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Jyrki Haikonen
päätoimittaja, Uusi Suomi
varatoimitusjohtaja
Elinkeinoelämän 
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1980–2010

Paavo Honkajuuri
hallituksen puheenjohtaja
Rauma-Repola Oy
vuorineuvos
1978–2000

Pentti Kivinen
toimitusjohtaja
Suomen Messut 
Osuuskunta
kauppaneuvos 
2003–

Matti Kavetvuo 
toimitusjohtaja
Pohjola-Yhtymä
vuorineuvos
2001–

Jyrki Vesikansa
artikkelitoimittaja, Iltalehti
lehdistöneuvos
2010–

Antti Tanskanen
pääjohtaja
OP-ryhmä
ministeri
2001–

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry:n valitsemat:

Artturi H. Virkkunen
päätoimittaja
Uusi Suomi
1921

Yrjö Koskelainen
päätoimittaja
Iltalehti
1922–1933

S.J. Pentti
päätoimittaja
Uusi Suomi
1934–1941

Lauri Aho
päätoimittaja
Uusi Suomi
1942–1949

Väinö Nuorteva
toimittaja
Uusi Suomi
1950–1958

Eero Petäjäniemi
päätoimittaja
Uusi Suomi
1959–1967

Pentti Poukka
päätoimittaja
Uusi Suomi
1968–1982

Jukka Knuuti
toimituspäällikkö
Uusi Suomi
1983–1991

Hannu Salokorpi
toimittaja
Uusi Suomi
1992–1997

Ilkka Lampi
toimittaja
Kauppalehti
1998–2000

Eero Karisto
toimittaja
Nykypäivä
2001–2003

Margit Hara
päätoimittaja 
Nykypäivä
2004–

Säätiön asiamiehet
Gabriel Pätynen
talousneuvos
1921–1967

Pentti Oslamo
ekonomi
1968–
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Jyrki Haikonen:

Vuosikymmenten kulku,  
apurahojen laaja kirjo

Y hdeksänkymmentä vuotta on journalismissa pitkä aika. Tässä historiikissa säätiön ta-

rina kerrotaan perustamisajankohdasta vuoteen 2010 eli suurin piirtein kokonaisuu-

dessaan. Tarkastelussa olennaista ovat säätiön toiminnan tulokset ja tietenkin se, mitä 

toimittajat ovat yhdeksänkymmenen vuoden aikana tehneet apurahoillaan. Mutta tässäkään 

ei ole ihan kaikki. Journalistiammatin harjoittajat elävät kulloisessakin ajassa, jopa mielellään 

uskovat elävänsä vähän sen edellä. Journalisteille apurahoja jakavan säätiön historia heijas-

taa näin kaikkea sitä, mitä Suomessa on tapahtunut itsenäisyyden aikana. Säätiön arkistoidut 

paperit ovat ikkuna itsenäisen Suomen menneisyyteen.

Suomalainen 1920-luvun journalismi oli näin jälkikäteen katsoen yllättävän korkeatasois-

ta, ja sellaista se on myös sitä taustaa vasten, että jälkipolvilla on tapana aliarvioida edeltäjien-

sä saavutuksia omiinsa verrattuina. Kun menneisyyttä tutkii, kokee yllätyksiä. Perehtyminen 

1920-luvun apurahahakemuksiin vie silloisten toimittajien ammatillisiin kehittymistavoittei-

siin. Mitä haluttiin oppia? Mihin haluttiin matkustaa? Kuinka ammattitaitoa haluttiin parantaa? 

Minkälaista lehdistö oli muualla maailmassa? Sen ajan toimittajat olivat uteliaita ja tiedonha-

luisia. Rahaa oli niukalti ja opittavaa paljon. Tavoitteet eivät olleet vähäiset.

Historiikissa painotetaan säätiön toiminnan alkuvaiheita eli 1920- ja 1930-lukuja. Tämä 

sen vuoksi, että siellä on säätiön olemassaolon ja toiminnan perusta. Toinen syy tulee siitä, 

että noista vuosikymmenistä luultavasti tiedämme vähiten. Mikä oli suomalaisten toimittajien 

ja lukijoiden suhde muuhun Eurooppaan heti itsenäistymisen jälkeen? Missä määrin matkus-

tettiin ulkomailla ja mitä haluttiin nähdä? – Tarkasteltavia vuosikymmeniä säätiön historiassa 

on peräti yhdeksän. Mainittujen kahden lisäksi on sota-aika eli 1940-luku, on 1950-luvun 

jälleenrakennuskausi ja myöhemmin monta kansainvälistymisen vuosikymmentä, kullakin 

niistä on jollakin tavalla oma luonteensa. 

Säätiön useimmilta toimintavuosilta esitetään esimerkkejä hakijoista ja heidän suunnitel-

mistaan. Tarkasteluun on ollut mielekästä ottaa mukaan myös niitä apurahan hakijoita, joil-

le tukea ei myönnetty. Tällä tavalla kuva säätiön toimintakentästä ja hakemusten luonteesta 

muodostuu monipuolisemmaksi kuin jos pitäydyttäisiin vain apurahan saaneissa.

Olivatko 1920-luvun toimittajat apurahojen hakijoina ja muutenkin toisenlaisia kuin ny-

kyiset kollegansa? Tähän kysymykseen saadaan historiikista toivottavasti vastauksia. Ja on-

han siihenkin etsittävä selvyyttä, kuinka hyvin tai huonosti säätiön varat on käytetty. 
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1920-luku

K uten edellä todettiin, Uuden Suomettaren Säätiön perustaminen tapahtui käytännössä jo 

vuoden 1919 puolella, Uuden Suomettaren Osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Silloin teh-

tiin päätös siitä, että osakeyhtiön lopettamisesta ylijäävät varat annetaan perustettavalle 

Uuden Suomettaren Säätiölle. Kokouksessa mainittiin säätiön tehtävistä lyhyesti: ”Tarkoituksena 

on suomalais-kansallinen sanomalehtimiesten kehittäminen koti- ja ulkomaalla”. 

Tämä tapahtui uudessa kansallisessa tilanteessa. Maailmansota oli päättynyt, Suomi oli 

vastikään itsenäistynyt, sisällissodasta (vapaussodasta, veljessodasta, kapinasta, kansalaisso-

dasta…) oli kulunut vasta pari vuotta. Journalistit olivat kaikkien muiden suomalaisten tavoin 

ennen kokemattomassa tilanteessa: kuinka tästä eteenpäin? Apurahoja jakavan, journalismin 

kehittämistä ajavan säätiön perustamista tässä yhteiskunnallisessa elämänvaiheessa voi myös 

pitää osoituksena olojen vakiintumisesta, ei vain Suomessa, vaan laajemminkin Euroopassa. 

Siinä Euroopassa, johon suomalaisten piti suhteuttaa maansa ja itseänsä.

Mediasta ei tuohon aikaan vielä puhuttu, eikä puhuttu edes tiedotusvälineistä. Sanoma-

lehdistöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä kaikki kuitenkin alkoi.

Vuosisadan parikymmentä ensimmäistä vuotta olivat journalistien järjestäytymisen 

aikaa. Uuden Suomettaren säätiötä lähellä silloin ja myöhemminkin ollut Suomalai-

nen Sanomalehtimiesliitto perustettiin lokakuussa 1905 ”julkisen sanan palveluksessa 

työskentelevien kansanvaltaisten suomenmielisten, miesten ja naisten yhdyssiteeksi”. 

Samana vuonna sai alkunsa myös Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys. So-

sialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto ja Finlands Svenska Publicistförbund ovat 

vuodelta 1907, Keskustan Lehtimiehet 1919 ja Yleinen lehtimiesliitto vuodelta 1947. 

Toimittajien valtakunnallinen järjestö Suomen Sanomalehtimiesten Liitto (nykyinen 

Journalistiliitto) aloitti toimintansa maaliskuussa 1921. 

Säätiön toiminnan alkuvaiheessa apurahoja haettiin ja myönnettiin pääasiallisesti ulko-

maanmatkoihin. Säätiön hallitus itsekin puhui aluksi yksiselitteisesti ”matka-apurahoista”. Mutta 

mukana oli aina myös joitakin kotimaan kohteita, jotka eivät edellyttäneet matkustamista. Vas-

ta paljon myöhemmin stipendejä alettiin hakea ja jakaa laajemmin erilaisiin muihinkin tarkoi-

tuksiin kuin matkoihin, lopulta yhä useammin myös ammatillisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin.

Ensimmäiset apurahat ja matkat (1920–1924)

P erustamiskirjassa toiminnan tarkoitukseksi määriteltiin maamme suomenmielisen kan-

sallismielisen sanomalehdistön palveluksessa olevien yleisen ja ammattisivistyksen 

lisääminen opinnoilla, matkoilla ja harjoituksella kotimaassa ja ulkomailla. Yllättävää 

on, että nämä niin kauan sitten asetetut päämäärät ovat pysyneet kautta vuosien ja vuosikym-

menien käytännössä samoina. 

Median muuttuessa säätiön sääntöjä on kuitenkin jouduttu tulkitsemaan kulloisenkin ajan 

ja tilanteen mukaisesti. Sanomalehdistö ei enää pitkään aikaan ole ollut median ainoa muoto, 

eikä politiikalla tai ideologioilla ole enää samaa merkitystä kuin yhdeksänkymmentä vuotta 
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sitten. Sellaiset määritteet kuin ”suomenmielinen” ja ”kansallismielinen” on luettava tämän 

päivän tilanteiden ja vaatimusten mukaisesti – eli kovin ahtaasti niiden sisältöä ei voi ottaa. 

Olennainen kuitenkin pysyy: journalismin tehtävä yhteiskunnassa. Siihen puolestaan liittyvät 

toimittajien ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen.

Säätiön hallituksella ei ole ollut suuria vaikeuksia sääntöjen tarkoituspykälän [”kehittää 

suomenkielisen kansallismielisen sanomalehdistön palveluksessa olevia ja siihen antautuvia 

henkilöitä tehtäväänsä pystyviksi valmistamalla heille tilaisuutta yleisen ja ammattisivistyk-

sensä lisäämiseen opinnoilla, matkoilla ja harjoituksella kotimaassa sekä ulkomailla”] toteut-

tamisessa. Esimerkiksi vuoden 2010 apurahojen hakulistan aiheet ovat kuin suoraan yhdek-

sänkymmenen vuoden takaisten sääntöjen periaatteista.

On asia erikseen, että 1920-luvun (ja vielä seuraavienkin vuosikymmenien) journalistit 

pystyivät toimimaan uutismaailman portinvartijoina olennaisesti suuremmassa määrin kuin 

nykyiset toimittajat. Monet muutkin journalismin käytännöt ovat muuttuneet, mutta ammatin 

sisältö on säilynyt suurin piirtein entisenä. Voikin esittää väitteen, että toimittajan työhön vai-

kuttavat tänään, tässä yhä teknistyvässä maailmassa, hämmästyttävässä määrin täysin samat 

periaatteet kuin lähemmäs sata vuotta sitten. Ammatin perusidea ei ole kovin paljon muut-

tunut – jos ollenkaan. Kun muutoksia on tapahtunut, niiden syitä voi etsiä voittopuolisesti 

tekniseltä puolelta.

Koulutuksen tarve

Säätiön perustaminen kertoo siitä, että suomalaisten ja suomenkielisten toimittajien koulu-

tuksen tarpeellisuus oli tullut ymmärretyksi, vaikkakin – kuten Jyrki Vesikansan esityksestä 

selviää – säätiön perustamiselle oli varmaan muitakin, julkilausumattomia syitä. Toimitta-

jan ammatti vaati monenlaista osaamista. Lisäkoulutukseen oli aihetta, ja myös sen vuoksi, 

että lehtien lukumäärän kasvaessa toimittajien ammattitaito suhteellisesti ottaen laski. Vie-

lä 1800-luvun jälkipuoliskolla suurella osalla kirjoittajista oli akateeminen koulutus, mutta 

seuraavan vuosisadan puolella alalle tuli lisää vähemmän koulutettua väkeä. – Varsinainen 

systemaattinen toimittajakoulutus aloitettiin Suomessa 1925 Yhteiskunnallisen Korkeakoulun 

edeltäjässä Kansalaiskorkeakoulussa. 

Sanomalehdistön kehitys kaikenlaisen ”uuden tekniikan” – turha luulla, ettei sitä olisi ol-

lut 1920-luvulla ja etteikö silloinkin olisi ollut ”nykyaikaa” – ansiosta edellytti alan ih-

misten ammattitaidon parantamista. Ei voi mitenkään suoralta kädeltä väittää, että maamme 

sanomalehtien taso ja laatu olisi ollut huonompi kuin mikä tilanne oli keskimäärin muualla 

Euroopassa. Jotkut säätiön apurahoilla Pohjoismaissa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa lehti-

taloihin tutustuneet journalistit totesivat matkakertomuksissaan esimerkiksi, ”ettei ulkomailta 

ollut saatavissa kovin kummoista lisäoppia”.  Mutta täsmällisiä vertailuja on tässä vaiheessa 

enää vaikea tehdä.

Tänäkin päivänä journalisti hakee matkoilta myös elämyksiä ja kokemuksia, eikä vain 

uutisia ja yksityiskohtaista tietoja tai ammattiopintojen täydennystä. Missä tahansa toimitta-

ja matkustaa, kokemuspiiriin tarttuu kaikki vastaantuleva. Tämän vuoksi on vaikeaa erottaa 

toisistaan opintomatkoja ja muunlaisia matkoja. Toimittajakielessä tosin puhutaan myös ”vir-

kistysmatkoista” ikään kuin vakavampien opintomatkojen vastapainona. Ne toki ovatkin tar-

peellisia tässä vaativassa, kuluttavassa ja ehkäpä tylsistyttävässäkin ammatissa. Myös virkistys-
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matkoja varten on tarjolla erityisiä apurahoja. Uuden Suomettaren säätiö keskittyy pääasiassa 

opintomatkoihin ja vastaaviin hankkeisiin.

Matkustamisessa on vuosikymmenien aikana tapahtunut suuria muutoksia. Journalismiin 

liittyy aina matkustamista (mielenkiintoista on nähdä, vähentääkö internet ja missä määrin 

fyysistä liikkumista). Itsenäisyyden alkuvuosina kyse oli nimenomaisesti pienen Suomen 

kulttuurisesta avautumisesta, vähän samaan tapaan kuin myöhemmin Euroopan unioniin lii-

tyttäessä. Haluttiin nähdä, minkälaista elämää on Suomen ulkopuolella ja haluttiin oppia Eu-

roopan vanhojen kulttuurimaiden tavoista ja kokemuksista. Nyt, yhdeksänkymmentä vuotta 

myöhemmin on yhä edelleen samansuuntaisia tarpeita ja tavoitteita, mutta olennaisesti suu-

remmassa ja vaikeammassa maailmassa. Koko maapallo on tavoitettavissa, matkustaa voi 

melkein minne tahansa. 

Vielä 1920-luvulla Suomi oli voimakkaasti maaseutuvaltainen maa; maatalous oli ehdo-

ton pääelinkeino. Tosin jo siinä vaiheessa oli myös hämmästyttävän paljon puunjalostusteol-

lisuutta ja metalliteollisuuttakin. Valtaosa sanomalehdistä oli alueellisia tai paikallisia. Lehti-

en sisältö koostui pääosin kotimaisesta aineistosta. Toimittajat olivat vastaavasti ”kotimaisia”, 

heistä monet eivät olleet koskaan käyneet ulkomailla. Apuraha-aineiston valossa näyttää toi-

saalta siltä, että kokeneimmille ja pitemmälle päässeille toimittajille (niille, jotka olivat myös 

innokkaimpia apurahojen hakijoita) Eurooppa tai ainakin jokin kolkka siitä oli 1920-luvun 

alussa jo tuttu paikka. Mutta moni apurahan hakija ilmoittaa, että kyseessä olisi elämän en-

simmäinen Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuva matka. 

Koskelainen Eurooppaan 1920

Uuden Suomettaren Säätiön perustamiskir-

ja on keväältä 1921; säätiön toiminta käyn-

nistyi jo ennen sen virallista perustamista. 

Ensimmäinen apuraha nimittäin myönnet-

tiin helsinkiläisen Iltalehden päätoimittajal-

le Yrjö Koskelaiselle. Tämä oli elokuussa 

1920 hakenut säätiöltä 5 000 markan apu-

rahaa (sen apurahan lisäksi, jonka hän oli 

saanut Kordelinin säätiöltä). Apuraha mak-

settiin säätiölle varatuista rahoista hänelle jo 

lokakuussa 1920.

Koskelainen pyysi säätiöltä rahallista tu-

kea matkustaakseen Lontooseen ja Pariisiin. 

Siellä hänen tavoitteenaan oli tutkia päivä-

lehtien toimitustekniikkaa, ”mitä kehitty-

neempiä menetelmiä ja parempia työtapo-

ja sieltä mahdollisesti voitaisiin siirtää omiin 

oloihimme”. Hänellä oli mielessään muita-

kin mielenkiintoisia tutkimuskohteita kuten 

Englannin ja Ranskan yhteiskunnalliset olo-

suhteet ja sosiaaliset liikkeet. 

Iltalehden päätoimittaja Yrjö Koskelainen sai sää-
tiön ensimmäisen apurahan.
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Muutama sana Koskelaisesta (s. 1885) on tässä paikallaan; hänen henkilökuvansa antaa 

valaistusta 1910- ja 1920-lukujen nimekkäiden ammattijournalistien elämänvaiheisiin. Nyky-

julkisuudessa Koskelaisesta ei tiedetä paljonkaan, mutta hän oli yksi aikakautensa monipuo-

lisimpia journalisteja. Koskelainen – alkuvaiheessa uudistusmielisenä ja myöhemmin kon-

servatiivina pidetty – oli uransa aikana kirjailija ja kääntäjä, mm. Uuden Auran toimittaja ja 

päätoimittaja, Uusi Päivä -lehden päätoimittaja, Jousimies-lehden toimittaja ja Iltalehden pää-

toimittaja. Myöhemmässä vaiheessa hän toimi Suomen Teollisuusliitossa johtajana. Hän oli 

perustamassa Suomen Sanomalehtimiesliiton liittoa ja toimi sen puheenjohtajana 1921–1928. 

Olipa hän lyhyen aikaa myös Yleisradion vt. toimitusjohtaja. Kokoomuksen kansanedustaja-

na hän toimi yhden kauden 1930-luvun alussa. 

Koskelaisella oli laaja kulttuurinäkemys ja -tietous. Jo 23-vuotiaana (siis paljon ennen sää-

tiön apurahaa) hän oli tehnyt vuoden kestäneen Italian-matkan. Koskelainen oli perehtynyt 

erityisesti moderniin skandinaaviseen ja italialaiseen kirjallisuuteen ja suomensi monia teok-

sia. Hänen omassa tuotannossaan on matkakirja, novellikokoelma ja runoteos.

Koskelainen oli Uuden Suomettaren säätiön hallituksen jäsen noin viidentoista vuoden 

ajan, vuoteen 1934 saakka. Hänellä oli siis omakohtaista kokemusta säätiön Ranskaan ja Eng-

lantiin myöntämästä matka-apurahasta, jopa aivan ensimmäisestä lajiaan. Koskelaisen matka-

kertomusta ei valitettavasti löydy arkistoista.

Ajatellen Suomen poliittista kehitystä heti itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen ja sanoma-

lehdistön tehtäviä silloisessa tilanteessa Koskelaisen apurahahakemus on kiinnostava: 

”Matkalla on tarkoitus tutkia sanomalehdistössä ilmenevän yleisen mielipiteen ja parla-

mentaarisen valtiotoiminnan välisiä suhteita. Erikoisesti kiinnittävät tässä mieltäni, minkälai-

seksi parlamentaarinen poliittinen käytäntö (teoriasta antaa jokainen käsikirja tietoja) näissä 

maissa on muodostunut seuraaviin valtioelämän ilmiöihin ja funktioihin nähden: eduskun-

nan hajottaminen ja uudet vaalit, parlamentaarisen ministeristön muodostaminen, parla-

mentaarinen hallituskritiikki, parlamentaarisen ministeristön solidaarisuus, parlamentaarisen 

luottamuksen luonne, alivaltiosihteerijärjestelmä sekä kansainliittoaatteen elinvoimaisuus so-

danjälkeisessä Englannissa ja Ranskassa.” 

Koskelaisen kiinnostuksen kohteet olivat aloittelevan valtion poliittisen ja muunkin yh-

teiskuntaelämän kannalta keskeisiä. Epäilemättä apurahamatkasta oli työssä suurta hyötyä 

tälle politiikasta kiinnostuneelle ja politiikkaan myös osallistuneelle journalistille.

1920-luvun luonne

Itsenäisyyden ensimmäinen vuosikymmen on nykypäivän suomalaisille varmaan yksi viime 

vuosisadan vähiten tunnettuja ajanjaksoja. Sisällissodasta ja sen seurauksista on kyllä puhuttu 

paljon, mutta 1920-luvun yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri on jäänyt vieraaksi. Vähän tiedet-

täneen myös tuon ajan journalismista ja sanomalehdistön asemasta. Mihin lehdet ja toimittajat 

kiinnittivät huomiota ja mihin suuntasivat katseensa ulkomaista kirjoittaessaan? Mistä he haki-

vat ammatillisia esimerkkejä, oli kyse sitten omista työsuorituksista tai lehden sisällön ja tek-

niikan kehittämisestä? Säätiölle lähetetyt ja arkistossa säilyneet apurahahakemukset kertovat, 

joskaan eivät kaikkea niin kuitenkin paljon 20-luvun journalistien mielenkiinnon kohteista.

Euroopassa 1920-lukua on yleisesti pidetty modernismin vuosikymmenenä. Tämä so-

pii varman erityisen hyvin suomalaisiin, jotka olivat alkaneet rakentaa kaikilla elämänaloilla 
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uutta kansakuntaa Eurooppaan. Ajan olen-

naisiin piirteisiin liitetään myös eräänlainen 

iloisuus ja vallattomuus kuten usein sotien 

jälkeisiin aikoihin. Ehkä Suomi oli tässä suh-

teessa hieman jälkijättöinen. Meillä Suomes-

sa oli kahdenlaista ilmapiiriä: yhtäältä kär-

sittiin sotien aiheuttamasta puutteesta, mutta 

toisaalta vastikään itsenäistyneessä valtiossa 

katsottiin toiveikkaasti tulevaisuuteen. ”Nati-

on building” -prosessi ulottui tietenkin myös 

sanomalehdistöön. – Saattaisi olla kiinnosta-

va tutkimusaihe, mikä oli sanomalehdistön 

merkitys tässä kansakunnan 1920-luvun ra-

kennusprojektissa.

Kaiken kaikkiaan 1920- ja 1930-luvut 

olivat maallemme merkityksellisiä vuosi-

kymmeniä; perustamisvaihe yleensä antaa 

organisaatiolle pysyvän suunnan. Lehdistöl-

lä oli tärkeä asema kansalaisten tietomäärän 

kartuttamisessa (radio oli vasta tuloillaan). 

Tämä pätee erityisen hyvin kansainväli-

sin suhteisiin ja ylipäätään muiden mai-

den oloista kertomiseen. Uuden Suometta-

ren Säätiön toimittaja-apurahojen tarkastelu 

tuo näin tietoa kiintoisalta ammattialalta. 

Voidaanhan toimittajat perustellusti katsoa 

osaksi kansallista intelligentsiaa, joka niin 

meillä kuin muuallakin on kulkenut kehi-

tyksen eturivissä. Journalismin perusluonteeseen kuuluu, totta kai, uusien asioiden havain-

nointi ja niistä kertominen. Mitä tuon ajan journalistit ajattelivat ja tekivät, ennakoi ja kuvaa 

koko kansakunnan kehitystä. 

Uuden Suomettaren Säätiön journalistiapurahojen hakemista, myöntämistä ja käyttöä tar-

kastellaan historiikissa myös tällaiset pohdinnat mielessä. 

Ensimmäinen tilikausi

Uuden Suomettaren Säätiö kirjasi ensimmäiseltä tilikaudeltaan (syksy 1921) jaetuksi viisi 

apurahaa, yhteismäärältään 16 500 markkaa eli nykyrahassa noin 5 200 euroa. Näistä Koske-

laisen edellä mainittu ”kaikkein ensimmäinen” apuraha oli yksi. Neljä muuta apurahaa sai-

vat Uuden Suomen toimittajat Emil Juntto, Eino Palola, Uuno Hirvonen ja J.R. Torppa.

Yrjö Koskelaisen Englannin- ja Ranskan- matkojen apurahan ohella kaksi muuta alku-

vaiheen apurahaa (Hirvonen, Torppa) myönnettiin Saksan-matkoihin. Hirvonen sai 1 500 

mk, Torppa 500 mk. Säätiön hallitus myönsi heille ko. apurahat jo tehtyjen matkojen jälkeen 

tammikuussa 1922. 

Säätiötä 1920-luvun alussa perustettaessa Suo-
men talous pohjautui maa- ja metsätalouteen. 
Mutta oli myös teollisuutta: metalliteollisuutta ja 
etenkin puunjalostusteollisuutta. - Tällaista Suo-
mea markkinoitiin Yhdysvalloissa 1922 kirjassa 
”Trade and Industry of Finland”. Suomen kartta 
vuodelta 1919. Eri puolilla etelä- ja itä-Suomea oli 
silloin  22 selluloosatehdasta ja lisää rakennettiin.
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Uuno Hirvonen oli tehnyt matkansa 23-vuotiaana kesällä 1921 Berliiniin, Leipzigiin, 

Dresdeniin, Prahaan ja Wieniin. Kuuden rivin matkakertomuksesta (kirjailijan sana on ol-

lut tiukassa) ei irtoa kovin paljon matkan kokemuksista. ”Viipyen matkalla kaikkiaan yhden 

kuukauden oleskelin Berlinissä, Leipzigissa, Dresdenissä, Pragissa ja Wienissä…”.

Hirvonen (s.1898) tuli laajemmin tunnetuksi salapoliisikirjailija Simo Penttilänä. Ensim-

mäisen kirjansa hän sai julki jo 20-vuotiaana. Sittemmin hän teki neljän vuosikymmenen 

pituisen uran Uudessa Suomessa, jonka kotimaanosaston toimittajaksi hänet oli kiinnitetty 

1919. Hänestä tuli pian toimitussihteeri ja 1937 toimituspäällikkö. Hirvonen johti varsin it-

senäisesti lehden käytännön toimia etenkin Lauri Ahon päätoimittajakaudella (1940–1956). 

Eläkkeelle hän jäi 1958. – Kun Hirvonen 1923 haki säätiöltä uudelleen apurahaa, hänen mai-

nittiin jo tehneen muutamia ulkomaanmatkoja ja kirjoittaneen useita seikkailu- ym. romaa-

neja.

Uuden Suomen toimitussihteerin J.R. Torpan stipendimatka suuntautui Hampuriin, Kie-

liin ja Lyypekkiin, missä hän osallistui Lyypekin Pohjoismaiselle viikolle. Torppa kertoo si-

vun pituisessa matkakertomuksessaan tutustuneensa mm. Hamburger Neueste Nachrichten 

-lehdessä ”toimituksen kokoonpanoon, työnjakoon, käsikirjaston kuva- ja klishekokoelmien 

hoitoon ja luettelemissysteemiin sekä lehden valmistamisessa esiintyviin yksityiskohtiin aina 

latomoon asti”.

Eino Palolan hakemus lisärahasta – hän oli jo saanut Kordelinin säätiöltä apurahan – oli 

sikäli edellisistä poikkeava, että hän sanoi kuuden viikon matkalla pyrkivänsä haastattele-

maan Saksan johtomiehiä. Palola mainitsee hakemuksessa nimet: Hindenburg (sotamar-

salkka), Ludendorff (kenraali), von der Golz (kenraali, Suomessa 1918), Stinnes (teol-

lisuusmies ja poliitikko), Rathenau (juutalainen poliitikko ja kirjailija), Wirth (poliitikko), 

Hauptmann (kirjailija) ja Frentzen (arkkitehti). Kun Palolan matkakertomus ei ilmeisesti 

ole säilynyt, ei myöskään ole tiedossa, kuinka suunnitellut haastattelut toteutuivat.

Säätiön hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 9.1.1922 olivat läsnä tohtorit E. Nevanlin-

na ja O.W. Louhivuori ja toimittaja Yrjö Koskelainen sekä kutsuttuna johtaja ja kulttuurimies 

Uuno Hirvosen (1898–1971) lyhyt matkakertomus vuoden 1921 Saksan-matkalta. 
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Väinö Jalava (jonka isä Antti Jalava oli Uu-

den Suomettaren ensimmäinen päätoimit-

taja). Kokouksessa piti pöytäkirjaa Gunnar 

Pätynen, josta tuli säätiön pitkäaikainen 

asiamies. 

Uuden Suomen ulkomaanosaston toi-

mittaja Väinö Joensuu – hän oli jo ollut 

kirjeenvaihtajana Virossa – pyrki 1922 Eng-

lantiin. Joensuu haki 7 000 markan apu-

rahaa, aikomuksenaan matkustaa tutustu-

maan Lontoon sanomalehtiin ja yleensäkin 

Englantiin. ”On varmaa, että englanninkieli 

tulee kauan säilyttämään tärkeän merkityk-

sensä. Meidän maamme sanomalehdistö on 

aikaa myöten joutuva yhä enemmän teke-

misiin englanninkieltä puhuvan maailman 

kanssa”, Joensuu ennusti – eikä ollut vää-

rässä. Apurahahakemus hylättiin ”jaettavi-

en varojen puutteessa”. Mutta jo seuraavana 

vuonna Joensuu sai vastaavaan Englannin-

matkaan 5 000 markkaa.

Hakemuksia saatiin 1923 yhdeksän, 

apurahoja jaettiin viisi. Hakijoista Riihimäen 

Sanomien päätoimittaja Väinö Leisio oli sa-

mana vuonna jo saanut valtion ulkomaisen 

sanomalehtimiesstipendin; vastikään perus-

tettu uusi stipendi oli valtion ensimmäisiä 

kädenojennuksia journalisteille. Säätiöltä 

Leisio ei tällä kertaa saanut apurahaa. Satakunnan Kansan päätoimittaja Antero Lamminen 

lähti apurahan turvin kolmen viikon matkalle Saksaan; kyseessä oli kunnallispoliittinen ret-

keily useiden eri maiden toimittajille. Kalevan päätoimittaja Jussi Oksanen puolestaan mat-

kusti kolmen kuukauden opintomatkalle Itävaltaan, Unkariin ja Sveitsiin.

Kiintoisasti tämä yksi alkupään apurahoista myönnettiin Kansallisen Edistyspuolu-

een keskeisen äänenkannattajan Kalevan päätoimittajalle Jussi Oksaselle. Hän oli toki 

suomettarelais -kokoomuslaisen Kaiun entinen päätoimittaja, mutta 1925–30 peräti Edistyk-

sen puoluesihteeri. Oksanen oli niitä harvoja vanhasuomalaisia, joka siirtyi tasavaltalaiseen 

liberaalipuolueeseen. Tunsiko säätiön hallitus lukkarinrakkautta entistä suomettarelaista koh-

taan? Usein toiseen leiriin siirtynyttä pikemmin vieroksutaan.

Oululaisen Kaiku-lehden päätoimittaja Väinö Paasikangas perusteli 1923 rahantarvet-

taan apurahahakemuksessa hieman poikkeuksellisesti: ”Viitaten myös siihen, että punaiset 

polttivat 1918 kaiken omaisuuteni, joukossa myöskin käsikirjoituksena valmiin runoteokseni 

---”. Paasikangas halusi tehdä opintomatkan Lappiin ja ”mahdollisesti Petsamoon asti”. – Pe-

rustelut eivät hellyttäneet säätiön hallitusta, apuraha jäi saamatta.

Yrjö Koskelainen (1885–1976) oli säätiön halli-
tuksen pitkäaikainen jäsen – myös ensimmäisen 
apurahan saaja – ja muutenkin aktiivinen toimi-
ja lehtimaailmassa ja myöhemmin elinkeinoelä-
mässä.
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Kuopiolaisen Savon päätoimittaja Albert Paavilainen kirjoitti hakemukseensa (matka 

Keski-Eurooppaan ja Unkariin): ”Maaseudulla työskentelevälle sanomalehtimiehelle, jonka 

spesiaalivoimien puutteessa täytyy pakostakin harrastaa mitä moninaisimpia asioita, on ulko-

maanmatka epäilemättä sangen kehittävä ja hyödyllinen”. Paavilainen olisi halunnut mennä 

Unkariin, mutta hänkin jäi tällä kertaa ilman apurahaa.

Säätiöllä meni heti alkuvaiheessa hyvin tai ainakin tyydyttävästi. Toimintakertomukseen 

kirjattiin 1924: ”V. 1922 aikana säätiön varat ovat edelleen lisääntyneet.” Ja edelleen: ”V. 1923 

ovat säätiön tulot huomattavasti kohonneet.” – Oy Uusi Suomi jakoi 1922 osinkoa 6 prosent-

tia, mikä merkitsi kohtalaista tuloa säätiölle.

Alkuaikojen linjaukset

Suomessa ilmestyi 1920 yhteensä 128 sanomalehteä, niistä suomenkielisiä 100 ja ruotsinkie-

lisiä 28. Useimmat 20-luvun lehdistä olivat sitoutuneet johonkin puolueeseen, joko suoraan 

tai ainakin epäsuorasti. Tilanne oli siis päinvastainen kuin tänään. Vuosikymmenen lopulla 

asiat alkoivat jonkin verran muuttua ja sitoutumattomuus lisääntyä. Kun vanhasuomalaiset 

ja nuorsuomalaiset olivat 1918 jakautuneet kokoomuspuolueeksi ja edistyspuolueeksi, myös 

sanomalehtien ryhmittyminen mukaili suurin piirtein tätä jakoa. Kuten historiikin ensimmäi-

sestä luvusta käy ilmi, Uuden Suomettaren Säätiö toimi alussa ja vielä pitkään sen jälkeen 

kokoomuksen lähipiirissä. 

Toimittajan ja poliitikon roolit menivät 1920- ja 1930-luvuilla usein päällekkäin, ja ylipää-

tään Suomi oli sisällissodan seurauksena poliittisesti jakautunut. Uuden Suomettaren Säätiö 

oli nimenomaisesti Suomalaisen puolueen pää-äänenkannattajan, Uuden Suomettaren peril-

linen. Säätiön perustajajäsenistä useimmat toimivat tai olivat toimineet kokoomuksen johto-

tehtävissä. Myös jotkut apurahojen hakijat näyttävät olleen kokoomuksen luottamuselimissä 

ja / tai puolueen edustajina kunnallisvaltuustoissa.

Apurahahakemuksissa ei kuitenkaan alkuvaiheessa eikä myöhemminkään tule esille ha-

kijan puoluekanta, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Säätiön hallituksen pöytäkirjois-

sakaan ei hakijoiden puoluekantaan ole viitattu. Asianomaisen hakijan lehti on yleensä mai-

nittu, joten sillä perusteella on tietysti voitu tehdä johtopäätöksiä. Mutta sekään ei kerro 

apurahojen hakijoiden, yksityisten toimittajien puoluekantoja. Hakijoiden työnantajalehtien 

Satakunnan Kansan päätoimittaja Antero Lamminen osallistui 1923 kunnallispoliittiseen retkeilyyn Sak-
sassa.
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joukossa näyttää olleen myös sitoutumattomia lehtiä, valtaosa oli kuitenkin kokoomustaus-

taisiksi tunnustautuvia. 

Kuvaa hämärtää sen ajan nuorsuomalaisten ja vanhasuomalaisten suuntautuminen. Nuor-

suomalaisten enemmistö kuului edistyspuolueeseen. Historia heijastuu tähän päivään. Nuor-

suomalainen Sanomalehtimiesyhdistys  ilmoittaa nettisivuillaan hyväksyvänsä jäsenikseen 

”nuorsuomalaisuuden historiallista aatetaustaa kannattavien lehtitalojen toimittajia, valoku-

vaajia ja taiteilijoita”. Suomalainen Sanomalehtimiesliitto puolestaan kertoo tarkoituksenaan 

olevan toimia suomalaista kansanvaltaa puolustavien journalistien yhteisönä seuraten perus-

tajiensa vuonna 1905 määrittelemää tavoitetta ”olla julkisen sanan palveluksessa työskentele-

vien kansanvaltaisten suomenmielisten, miesten ja naisten, yhdyssiteenä”. Liitto myös sanoo, 

että se ei ole koskaan sitoutunut puolueisiin.

Säätiön hallitus keskusteli maaliskuussa 1924 siitä, olisiko apurahat jaettava ainoastaan 

kokoomuspuolueeseen kuuluville sanomalehtimiehille vai myös muille. Päätöksenteko siir-

rettiin seuraavaan kokoukseen, mutta siinäkään asiaa ei haluttu ratkaista. Asia jäi pysyvästi 

avoimeksi. Ensimmäiset hakuilmoitukset oli julkaistu Uudessa Suomessa ja Helsingin Sano-

missa. Nyt ilmoitukset sovittiin julkaistavaksi Uudessa Suomessa ja Iltalehdessä. – Ehkäpä 

tässä päätöksessä parhaiten näkyy noudatettu jakolinja. Se ei kulkenut nimenomaisesti puo-

lueiden, vaan ehkä enemmänkin nuorsuomalaisuuden ja vanhasuomalaisuuden aatteiden 

välillä ja osin myös bisnesperustein.

Uuden Suomettaren Säätiön apurahoja alkuvuosikymmeninä hakeneet olivat varmaan 

sataprosenttisesti porvarillisten sanomalehtien ja useimmat kokoomustaustaisen lehden toi-

mittajia. Mutta mikä oli kunkin journalistin puoluepoliittinen kanta, on asia erikseen. Uuden 

Suomen toimittajien suurehko määrä hakijoissa ja apurahan saajissa selittyy sillä, että säätiö 

oli perustettu tämän ”mediatalon” piiriin.

Puhdas ammatillisuus alkoi sodan jälkeen vähitellen entisestään korostua säätiön apura-

hapolitiikassa. Säätiöllä oli kyllä kokoomuslainen tausta, mutta median laaja-alainen irtautu-

minen puoluepolitiikasta heijastui tällaisen journalistisen säätiön toimintaan. Tähän kehityk-

Vuoden 1923 apurahojen hakuilmoitus ja uutinen vuoden 1924 lehtimieskurssien järjestämisestä. 
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seen on sittemmin tuonut lisänsä muun median – ensin kaupallisen television ja radion ja 

sitten monimuotoisen uuden ”verkkomedian” – tulo sanomalehdistön rinnalle. Rintamalinjat 

ovat tähän päivään tultaessa sekoittuneet.

Suomen ulkopolitiikka

Suomen poliittisilla linjauksilla oli 1920-luvulla vaikutusta toimittajien matkasuunnitelmiin – 

kuten sitten myöhemmin oli vaikkapa 1970-luvulla. Suomi asettui 1920-luvun alussa joksikin 

aikaa ns. reunavaltiopolitiikan kannattajaksi yhdessä Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kans-

sa. Nämä Itämeren maat pyrkivät tekemään keskinäistä yhteistyötä – ennen kaikkea saadak-

seen neuvotteluvoimaa Neuvosto-Venäjää ja Neuvostoliittoa kohtaan. Ongelmaksi muodos-

tui se, ettei ko. mailla loppujen lopuksi ollut riittävästi yhteisiä intressejä, eikä voimaakaan. 

Tultaessa 1930-luvulle Suomen mielenkiinto osallistumiseen laimeni. Säätiön varhaisista 

apurahahakemuksista löytyy merkkejä ”reunavaltioajattelusta”. Viro ja muut Itämeren maat 

olivat useasti joko toteutuneina tai ainakin toivottuina matkakohteina. Ja Puolaan on tuskin 

matkustettu myöhemmin yhtä innokkaasti kuin 1920-luvulla.

Jo 1924 paljon hakijoita

Vuosi 1924 oli uudelle säätiölle täysipainoinen toimintavuosi sikäli, että hakemusten määrä 

kasvoi ja niitä tuli eri puolilta Suomea – tarkastelu olkoonkin tässä tavallista laajempi.

Yhdeksästätoista hakijasta kymmenen oli Helsingistä, yhdeksän muualta maasta. Seu-

raavat lehdet olivat edustettuina: Karjalainen (Joensuu), Savo (Kuopio), Lahti -lehti (Lahti), 

Etelä-Suomi (Kotka), Uusi Aura (Turku), Kaiku (Oulu), Etelä-Savo (Lappeenranta), Aamulehti  

(Tampere), Mikkelin Sanomat (Mikkeli), Uusi Suomi (Helsinki), Iltalehti (Helsinki).

Uuden Suomettaren Säätiötä ei voi alkuvuosinakaan pitää pelkästään pääkaupunkilaisena 

organisaationa, vaikka sen toiminnan lähtökohta oli Helsingissä. Säätiö tunnettiin toimituk-

sissa muualla maassa ja apurahojen tarvetta oli joka puolella. Maaseudulla lehtien kehittä-

mistarve oli vieläkin suurempi kuin isoissa kaupungeissa. Maaseudulla lehdet olivat pieniä ja 

toimittajia oli vähän. Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa oli kummassakin noin kaksi-

kymmentäviisi toimittajaa, kun taas maaseutulehdissä heitä oli keskimäärin vain kolme tai nel-

jä. Ja kun väkeä oli vähän, oli tietysti hankalaa yhdenkään lähteä pitkälle ulkomaanmatkalle.

Säätiö myönsi 1924 apurahat viidelle hakijalle, 4 000–10 000 markkaa henkilöä kohden. 

Rahat menivät helsinkiläiselle Väinö Kaarnalle (Ranska), lahtelaiselle Matti Klemolalle 

(Itämeren maat ja Tshekkoslovakia), kotkalaiselle Heikki Lehmukselle (Tukholma ja Köö-

penhamina), lappeenrantalaiselle Toivo Rasilaiselle (Ruotsi, Saksa, Ranska) sekä helsinki-

läiselle Ensio Svanbergille eli myöhemmälle Rislakille eli nimimerkki Valentinelle (Unkari). 

Akateemiset opintonäytteet eivät 1920- ja 1930-luvuilla kuuluneet toimittajien apuraha-

suunnitelmiin. Vuodelle 1924 tuli yksi tällainen hakemus, maininnan arvoinen sinänsä, sil-

lä se oli laatuaan ensimmäinen. Joensuulainen Karjalaisen toimittaja A.L Hintikka pyrki 

kulttuurimatkalle Italiaan (joskaan ei päässyt) ja mainitsi: ”Kaksi viikkoa käytän pro gradua 

varten – kirjoittamani laajan tutkielman ”Giornado Bruno, hänen elämänsä ja maailmankat-

somuksensa” tarkistamiseen. (Bruno oli 1500-luvun dominikaanimunkki ja filosofi, jonka in-
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kvisitio poltti harhaoppisena roviolla ja jonka nykyaika on kokonaan unohtanut.) – Gradut 

yleistyivät hakemuksissa vasta vuosikymmeniä myöhemmin.

Iltalehden toimitussihteeri Artturi Järviluoma oli 1924 menossa Varsovaan ja Tallinnaan 

ohjaamaan Pohjalaiset-näytelmänsä. Hän haki 4 000 markan apurahaa ja kertoi edustavansa 

matkoilla myös Iltalehteä ja Uutta Suomea. Tämä ei kuitenkaan vedonnut säätiön hallituk-

seen, raha jäi saamatta.

Vuoden 1924 apurahahakemukset kertovat silloisten hakijoiden toiveista ja tavoitteista: 

mihin päin Euroopassa journalistin oli houkuttelevaa matkustaa joko opinto- tai muunlaisel-

le matkalle. Kohdemaat jakautuivat seuraavasti (useimmat mainitsivat mahdollisina kohteina 

enemmän kuin yhden maan joten tästä syystä listalla on enemmän maita kuin hakijoita):

- Viro tai Itämeren maat 6 kpl

- Ranska 6 

- Puola 3 

- Ruotsi 3 

- Italia 2 

- Saksa 2 

- Englanti 1

- Itävalta 1 

- Sveitsi 1 

- Tanska 1 

- Tshekkoslovakia 1 

- Unkari 1 

- Venäjä 1 

Kun näistä ajoista on kulunut pitkälti aikaa, on lähes mahdotonta tietää, miksi juuri nämä 

maat valikoituivat opintomatkojen kohteiksi – paitsi, että ne olivat laajalti tunnettuja ja aina-

kin siinä mielessä suomalaisille läheisiä. Lista on monipuolinen, kuten näemme, siinä ovat 

mukana useimmat niistä Euroopan maista, joihin Suomella on tänäkin päivänä tiiviit suhteet. 

Sveitsiä ja Venäjää lukuun ottamatta ne ovat nykyisin EU:n jäsenmaita ja samalla Euroopan 

jonkinlaisia ydinmaita. Melkein jokainen Euroopan osa-alue on jollakin tavalla edustettuna: 

Etelä-Eurooppa, Keski-Eurooppa (ml. itäinen Keski-Eurooppa), Englanti, Pohjois-Eurooppa 

ja myös Venäjä. 

Venäjälle (Neuvostoliittoon) suuntautuviin matkoihin apurahoja ei säätiöltä yleensä haet-

tu, mutta vuoden 1924 listalla Venäjä on mukana – tosin hakijan lisämaininnalla ”tai jos se 

käy mahdottomaksi...”. Vallankumouksen jälkeinen Venäjä ei ollut erityisen mielekäs kohde 

monestakin syystä, ei vähiten sen vuoksi, että rajat alkoivat tämän Leninin kuolinvuoden 

jälkeen vähitellen sulkeutua. Stalinin valtaantulo loi sitten ”punaisen hämärän maan”. Tosin 

vuosi 1924 oli vielä NEP-ajan huippuvaiheita, joka saattoi kiinnostaa toimittajiakin. Säätiölle 

tuli vielä 1925 tuli yksi hakemus Venäjälle, mutta seuraava ilmaantui säätiön pöydälle vasta 

sotien jälkeen 1956. Poliittinen ilmapiiri Suomessa olikin silloin jo toinen.

Pariisin olympialaiset

Urheilu on kautta vuosikymmenien ollut aina jossakin muodossa stipendihakemuksissa edus-

tettuna. Näin oli myös 1924, jolloin edessä olivat Pariisin olympialaiset. Lappeenrantalaisen 

Etelä-Savon päätoimittaja Toivo Rasilainen pyysi säätiöltä stipendiä matkustaakseen olym-

pialaisiin. ”Kisoista lähettäisin halpaan hintaan kirjeitä sanomalehdille, ennen kaikkea heikoim-

massa taloudellisessa asemassa oleville maaseutulehdille.” Rasilainen sai 10 000 markan apu-

rahan matkaan, joka suuntautui Ruotsin ja Saksan kohteiden kautta lopulta viikoksi Pariisiin.
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Myös US:n urheilutoimittaja Väinö Kaarna matkusti Pariisiin ilmeisesti Suomen olympi-

ajoukkueen tai sen osan mukana Ruotsin kautta. 

Mussolini ja Iltalehden toimittaja 

Iltalehden toimittaja, filosofian maisteri A. (Arne) Ylermi haki 1924 säätiön stipendiä matkus-

taakseen kahdeksi kuukaudeksi Italiaan, tarkoituksenaan tutustua maan poliittisiin oloihin. 

Ylermi oli monipuolinen henkilö: filosofian maisteri, suomentaja, entinen yrittäjä Pietarissa, 

ja sanomalehtimies (Karjala, Sanomalehtien Tietotoimisto, Suomen Virallinen Tieto toimisto, 

kauppa- ja teollisuuskomissio, Iltalehti). Italian tilanne kiinnosti häntä varmasti juuri tällaista 

taustaa vasten. Apurahahakemuksessaan Ylermi kirjoittaa:

”Niiden lähes puolentoista vuoden aikana, jolloin facismi on ollut Italiassa vallalla, ovat 

koko maailman katseet olleet kiintyneet tuohon maahan ja sen johtavaan henkilöön, dik-

taattori Mussoliniin, joka tähän asti on menestyksellä johtanut maansa kohtaloita. -- vaikka 

facistit yhäkin pitävät sitä puhtaasti tyypillisenä italialaisena liikkeenä, ei se kuitenkaan enää 

ole pelkästään Italian ’sisäinen kysymys’, vaan otettuaan hallitusvallan käsiinsä se on tullut 

huomattavaksi tekijäksi Euroopan politiikassa.”

”Facismin todellisesta olemuksesta – sen keinoista päämääriensä saavuttamiseksi ja var-

sinkin sen jatkuvasta elinvoimasta ovat käsitykset hyvin erilaiset. Kysymys siitä, mikä on 

kansan enemmistön suhde tuohon liikkeeseen, mitä se siitä ajattelee ja kuinka se siihen si-

simmässään suhtautuu, herättää tämän vuoksi suurta mielenkiintoa. --- Varsinkin ulkomaalai-

selle tarjoaa siis erittäin mielenkiintoista tutkimuksen aihetta Italiassa vallitseva sisäpoliittinen 

mieliala, koska se kuitenkin lopulta määrää, mitä osaa tämä maa tulee vastedes näyttelemään 

maailmanpolitiikassa.” 

Näin A. Ylermi apurahahakemuksessaan säätiölle – ilmeisen hyvin tulevaa aavistellen. 

Mussolini oli tuolloin ollut jo muutaman vuoden merkittävä tekijä Italian politiikassa. Päämi-

nisteri hänestä tuli vuoden 1924 syksyllä, diktaattorin valtuudet hän otti seuraavana vuonna, 

eli Ylermi olisi ollut juuri oikeaan aikaan paikalla. Hän haki suurta, peräti 15 000 markan 

apurahaa, joka oli sen vuoden isoin hakusumma – eikä saanut mitään. Ehkä hänelle olisi 

kuitenkin pitänyt antaa…

Ylermin kohdalla tulee mieleen kysymys, olisiko nykypäivän journalisti pystynyt yhtään 

paremmin perustelemaan hakemuksensa?

Lehtimiesten kurssit

Säätiö tiedusteli 1924 Suomen Sanomalehtimiesten liitolta (perustettu siis maaliskuussa 1921), 

onko se suostuvainen ottamaan järjestääkseen suomenkielisten sanomalehtimiesten luento-

kurssit säätiön myöntämällä 18 000 markan tuella. ”On ajateltu noin viikon kestäviä kursseja, 

joilla pätevät asiantuntijat pitäisivät noin 30 luentoa sellaisista aineista kuin Suomen valtio-

säännöstä, sen hallinnon organisatsionista ja sen valtiontaloudesta, nykyisestä kansainväli-

sestä asemasta jne. Luennot on suunniteltu korvattavaksi noin 500 markalla kappaleelta --- 

myös matkat rautateillä edestakaisin korvattaisiin.” – Tämä oli liitoilta ja säätiöltä juuri edellä 

mainittua ”nation building” -toimintaa.
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Liitto vastasi myöntävästi, kurssien järjestelyihin ryhdyttiin; säätiö nimesi toimikuntaan 

omat edustajansa. Kyseessä olivat ensimmäiset Suomen sanomalehdistön ammattikurssit. 

Säätiön roolista kertoo, että se toimi hankkeessa aloitteentekijänä ja rahoittajanakin.

Kun lehtimieskursseja varten haettiin uudelleen apurahaa 1928, silloin hakemuksessa 

mainittiin, että edelliset vuosien 1924 ja 1926 kurssit onnistuivat jopa yli odotusten. ”Osanot-

tajia oli kummallakin kerralla hyvän joukon toista sataa, niistä 60–80 maaseutulaista.”

Viipurilaisen Karjala-lehden toimitussihteeri Ilmari Mäkisellä oli ollut jo monta työpaikkaa, kun hän 
haki apurahaa Ranskan-matkalle 1925. Apuraha jäi sillä kertaa saamatta. Väinö Nuorteva (Uuden Suo-
men pakinoitsija Olli) puolestaan matkusti Keski-Eurooppaan. – Kuvassa säätiön hallituksen kokouksen 
24.4.1925 esityslistaa.
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Eurooppa kohteena

Journalistien matkat – tässä tapauksessa Uuden Suomettaren Säätiön rahoittamat – suun-

tautuivat 1920-luvulla melkein pelkästään Eurooppaan. Näin oli asia pääosin vielä seuraa-

vallakin vuosikymmenellä. Syyt tähän ovat ilmeiset. Matkustaminen oli kallista ja vei run-

saasti aikaa. Itsenäisyyden alkuvaiheen journalisteilla ei ollut suuria rahavaroja – aikaa olisi 

ehkä ollut enemmän. Suomi oli tuohon aikaan kulttuurisesti ja liikenteellisesti pikemminkin 

Fenno skandian etäinen niemeke tai melkeinpä saari kuin kiinteä osa Eurooppaa. Ero on 

valtava, kun ajatellaan, miten tiiviit yhteydet suomalaisilla on tänä päivänä EU-maihin, koko 

Eurooppaan ja laajemmin maailmaan.

Monista stipendikertomuksista selviää, että matkoihin jouduttiin käyttämään myös omaa 

rahaa, mikä onkin itsestään selvää. Näin asia on tänäkin päivänä. Kun säätiö halusi jakaa 

apurahoja vuosittain useille henkilöille, eikä vain yhdelle tai kahdelle, myönnetyt summat 

jäivät pienemmiksi kuin mitä ulkomaanmatkat sinänsä olisivat edellyttäneet. Apurahojen ha-

kijat onneksi ymmärsivät, ettei säätiöllä ollut mahdollisuuksia myöntää yhdelle journalistille 

muiden kannalta kohtuuttoman suurta rahasummaa. Silti lukuisissa hakemuksissa suorastaan 

kerjätään isompaa rahasummaa, ja perustelut olivat yleensä painavat. 

Paitsi että silloiset liikenneolot olivat – nykypäivän mittapuun mukaan – perin puutteelli-

set, olivat myös toimituksille tärkeät puhelinyhteydet Eurooppaan vielä 1920-luvun alkupuo-

lella heikohkot. Kaukoyhteydet Eurooppaan paranivat ratkaisevasti vasta 1928, kun Suomes-

ta vedettiin merenalainen puhelinkaapeli Ruotsiin. Suomella oli tässäkin suhteessa ongelmia 

suhteissaan ulkomaihin.

Matkustaminen muualle kuin Eurooppaan – Amerikkaan, Aasiaan tai Afrikkaan – oli kus-

tannus- ja liikennesyistä lähes mahdotonta. Yhdysvallat nousi toimittajien stipendihakemus- 

ja matkustuslistalle niin myöhään kuin vasta 1950-luvulla. Mutta jo 1920-luvulla oli kuitenkin 

yksi poikkeus. Aamulehden maaseutuosaston toimittaja Urho Savisaari haki 1927 apurahaa 

Amerikan eli siis Yhdysvaltojen ja Kanadan matkaa varten. Savisaari kertoi haluavansa lähteä 

”noin kolmen kuukauden matkalle Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan hankki-

maan omakohtaisia vaikutelmia sikäläisistä oloista”. Savisaari aikoi tutustua etenkin suoma-

laisten siirtolaisten elämään ja selvittää heidän käsityksiään paikallisista oloista ja maasta-

muuttoa koskevista asioista.

Tämä aihepiiri olisi ollut journalistille jo tuohon aikaan kiintoisa tutustumiskohde. Suo-

mesta oli muuttanut vuosina 1870–1930 Pohjois-Amerikkaan noin 400 000 siirtolaista. Savi-

saari pyysi säätiöltä suurehkoa summaa, 15 000 markkaa. Rahaa ei kuitenkaan silloin, 1927 

riittänyt tarkoitukseen. Savisaari sai kuitenkin seuraavana vuonna stipendin Unkariin. – Uu-

den Suomettaren säätiön apurahoilla on myöhemmin tehty myös siirtolaisuuteen liittyviä sti-

pendimatkoja eri puolille maailmaa. Aihepiiri on tällä hetkellä mitä ajankohtaisin.

Ehkä yllätys: Saksa ei dominoinut

Apurahojen vuosittaisilla hakijalistoilla yksi asia herättää erityistä huomiota. Saksan suhteel-

lisen vähäinen osuus matkakohteena tuntuu oudolta kaiken sen perusteella, mitä Suomen 

ja Saksan suhteista on esimerkiksi toiseen maailmansotaan liittyen kerrottu ja mitä ehkä ole-

tetaan. Apurahavuosi 1924 ei juuri poikkea siitä yleislinjasta, joka oli vallalla kautta 1920- ja 
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1930-lukujen. Journalistit kyllä matkustivat Saksaan ja Saksassa, mutta eivät juurikaan enem-

pää kuin muissa lähimaissa. Saksan-käyntien lukumäärän osalta oli silläkin merkitystä, että 

Suomesta Keski- ja Etelä-Eurooppaan matkustettaessa Saksa oli reitillä ensimmäinen ”suuri 

maa” ja myös siksi luonnostaan vetovoimainen.

Pitkiä kiertomatkoja, kulttuuria (1925–1929)

V uonna 1925 hakemuksia jätettiin seitsemäntoista. Kohteet jakautuivat maittain: Skan-

dinavian maat 8, Ranska 6, Saksa 4, Englanti 2, Sveitsi 2, Hollanti 1, Puola 1, Venäjä 1. 

Säätiö myönsi apurahat – keskimäärin 5 000 markkaa – kahdeksalle hakijalle, niistä 

Skandinaviaan kaksi, Englantiin, Ranskaan, Saksaan, Itämeren maihin ja Sveitsiin kuhunkin 

yksi. Lisäksi oli kaksi apurahaa ulkomaista opintomatkaa varten.

Vaasan päätoimittaja V.O. Ikola – pakinoitsija ja kirjailija Vaasan Jaakkoo – kävi kahden 

kuukauden matkalla tutustumassa Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Hollannin ja Englannin 

lehdistöön ja poliittisiin oloihin.

Hakijoiden määrä nousi 1926 kahteenkymmeneen yhteen, mikä oli siihen mennessä 

suurin määrä. Hakijoiden kohdemaat jakautuivat tällä kertaa: Saksa 4, Ranska 3, Skandinavi-

an maat 3, Italia 2, Viro 1, Sveitsi 1 ja Suomi 2. Eli kaksi kotimaahan ja yhdeksäntoista ulko-

maille. Säätiön toiminnan alkuvaiheessa apurahakohteet olivatkin melkein aina muualla kuin 

Suomessa; halukkuus perehtyä kotimaan kohteisiin oli vähäistä. Jos sellaisia apurahoja haet-

tiin, päämääränä oli yleensä opintomatka yhteen tai useampaan sanomalehteen Helsingissä.

Iltalehden päätoimittaja Iisakki Laati sai 5 000 markan apurahan ”oleskeluun Saksas-

sa ja Ranskassa”. Laati haki apurahaa kahdeksan kuukauden matkaan. Matkakertomuksen 

puuttuessa ei ole tietoa, kuinka kauan hän lopulta viipyi, ehkä rahat loppuivat kesken. Laati 

oli paitsi Iltalehden päätoimittaja vuodesta 1924, monipuolinen kulttuurihenkilö, suomentaja, 

historioitsija ja paljon muuta. Hakemuksessaan hän mainitsi: ”Iltalehteen olen kirjoittanut lä-

hemmäs neljä sataa pääkirjoitusta, suunnilleen yhtä monta pakinaa, joukon kirja-arvosteluja, 

katsauksia ynnä muuta”.

Torniolainen Niilo Vapaavuori teki 1927 lähes kolmen viikon opintomatkan Helsinkiin 

pääkohteenaan Uuden Suomen toimitus.

”Erikoista huomiota kiinnitti minussa Uuden Suomen ulkomaanosaston itsenäinen työs-

kentely. Vaikka toimitussihteerit olivat hämmästyttävän vähän selvillä ulkomaanosaston työs-

kentelystä, osasivat he silti ihailtavalla taidolla käyttää hyväkseen tämänkin osaston työsken-

telyä lehden kokonaisuudesta huolehtiessaan. --- Kiinteämpi yhteistyö toimitussihteerien ja 

ulkomaanosaston välillä kyllä johtaisi vieläkin parempiin tuloksiin.”

Vuoden 1927 stipendiaatteihin kuului myös August Tuhka (myöhemmin tunnettu puu-

piirroksistaan ja litografioistaan), joka muun ohessa oli Uuden Suomen viikkolehden piir-

täjä. Tuhka matkusti Saksaan ”tutustumaan maan suurimpien päivälehtien kuvitukseen ja 

menettely tapoihin”. Matka ulottui myös Itävaltaan ja Italiaan.
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Väinö Nuorteva eli Uuden Suomen Olli

Toimittaja Väinö Nuorteva eli Uuden Suomen Olli oli aktiivinen toimija Helsingin lehtimies-

piireissä. Tämä oikeastaan hieman hämmästyttää, sillä 1960-luvun alun Uuden Suomen toi-

mituksesta hänet voi muistaa hiljaisena, omassa työhuoneessaan yksinään viihtyvänä. – Syy 

on tietysti selvä. Muut aikalaiset olivat jo poissa.

Vuonna 1899 syntynyt Nuorteva oli koulutukseltaan filosofian maisteri. Ennen Uutta Suo-

mea hän oli työskennellyt Ylioppilaslehdessä, Uudessa Päivässä, Iltalehdessä ja aikaisemmin 

lyhyitä aikoja myös liike-elämässä. Uuden Suomen palvelukseen hän tuli 1922. Nuorteva toi-

mi aktiivisti Suomalaisessa Sanomalehtimiesliitossa ja oli liiton edustajana Uuden Suometta-

ren säätiön hallituksessa peräti kolme kolmivuotiskautta. 

Hänelle myönnettiin pariinkin kertaan säätiön apuraha. Oltuaan kolmisen vuotta paki-

noitsijana Uudessa Suomessa Nuorteva haki 1925 apurahaa (15 000 markkaa) ”ammatillisen 

kokemuspohjan laajentamiseen, mikä tapahtuisi vähintään kuukauden kestävällä opiskelu-

matkalla Ranskassa, Sveitsissä ja Saksassa”. Säätiö myönsi hänelle vajaat puolet haetusta sum-

masta eli 7 000 markkaa. Tämä oli Nuortevan toinen ulkomaanmatka – tätä ennen hän oli 

käynyt 1921 Lyypekin pohjoismaisessa sanomalehtimieskokouksessa, jonka aiheena oli sillä 

kertaa ”Saksa sodan jälkeen”. – Siis ensimmäisen maailmansodan.

Väinö Nuortevan eli Uuden Suomen Ollin apurahahakemus 1925.
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Nuorteva matkusti yli kuukaudeksi Saksaan ja Ranskaan. ”Matkareittini oli seuraava: Hel-

singistä Stettinin kautta Berliniin, sieltä Kölniin, josta parin vuorokauden oleskelun jälkeen 

Pariisiin, josta suoritin kiertomatkan Lyoniin, Avignoniin, Marseilleen, Nizzaan ja Grenobleen. 

Kotimatka tapahtui jälleen Parisin, Kölnin, Berlinin ja Stettinin kautta.”

Nuorteva kiittää matkakertomuksessa apurahasta ja valottaa samalla pakinoitsijatyönsä 

taustaa ja myös sen ongelmia. ”Ammatissani harjoittamani erikoisala, pakinain kirjoittaminen 

asettaa jokapäiväisenä harjoitettuna siksi raskaita vaatimuksia henkiselle joustavuudelle ja 

kuluttaa siksi nopeasti loppuun tavallisen ympäristön ’polttoainevarastot’, että ulkomaanmat-

kan tarjoama näköpiirin laajentaminen on aivan erinomaisen tervetullut.”

Matkallaan Nuorteva tutustui entistä paremmin ranskalaisiin, ja toteaa: 

”Jos kohta ranskalaisella journalistiikalla on heikkoutensa ja ikävät puolensa, niin sen 

vahvat puolet, vanhan kulttuurin kirkkaaksi hioma, iskevä ja samalla kauttaaltaan persoo-

nallinen tyyli, ajatusten selkeä, tarpeettomien sanojen painolastia ja venyttelyä karttava esit-

täminen, aineiston keskitys ja ennen kaikkea verraton ranskalainen äly ovat seikkoja, joita 

suomalaiset eivät tosin koskaan pystyne omaksumaan, mutta joihin pyrkiminenkin vaikuttai-

si virkistävästi omaan tyyliimme, joka, niin kuin tiedetään, on ranskalaisen täysi vastakohta.”

Hän ilmaisee tyytyväisyytensä stipendimatkaansa:

”Olen puolestani voinut olla matkan tuloksiin ja noudatetun matkareitin valintaan tyy-

tyväinen. Omakohtainen tutustuminen useihin varsin eriluontoisiin kulttuurikeskuksiin on 

antanut kokemuksia, jotka työlleni ja kehitykselleni olen tuntenut suuriarvoisiksi. On saanut 

lisää taustaa, johon vertailemalla oman maan elämän ilmiöitten arviointi voi käydä monipuo-

lisemmaksi.”

Ollin pakinoitsijaura jatkui Uudessa Suomessa tämän jälkeen vielä nelisenkymmentä 

vuotta. Suomen sanomalehdistön vuosikirjassa 1932 Nuortevan erikoisalueeksi toimittajana 

mainitaan ”kulttuuri-ilmiöt”.

Teatteria ja muuta taidetta

Säätiön jakamien apurahojen joukossa oli jo varhain yksi muista erottuva opintomatkojen 

muoto: kulttuurikirjoittajien matkat. Sanomalehdissä ei vielä 1920-luvulla ollut nykyisessä 

mielessä erityisiä kulttuuritoimittajia puhumattakaan kulttuuritoimituksista. Yksittäiset toimit-

tajat paneutuivat aihepiiriin. Kulttuuria käsiteltiin muun aineiston lomassa; kirjallisuutta ja 

teatteria esiteltiin ja arvioitiin ainakin isoissa lehdissä laajasti.

Ensimmäiset selkeästi kulttuuritoimittajien hakemukset säätiö sai 1924. Silloin Aamuleh-

den toimittaja Eino Salmelainen haki 5 000 markan apurahaa Ranskan-matkaa varten. Hä-

nen tarkoituksenaan oli tutustua Pariisin teattereihin ja kuvataiteisiin. Salmelainen oli ollut 

Ilkan ja Aamulehden toimittajana ja kertoo hakemuksessaan: ”Toimin nykyisin Aamulehden 

artikkeliosastossa päätoimittajan apuna, samalla kaiken aikaa hoitaen teattereiden, kuvaama-

taiteiden ja osittain kirjallisuuden arvostelua”. Hän oli näihin aikoihin aloittanut Tampereen 

teatterin johtajana. 
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Aamulehden toimittajasta Eino Salmelaisesta tuli myöhemmin Tampereen Työväen teatterin pitkäaikai-
nen johtaja.

Myös 20-vuotias Uuden Suomen toimittaja Arvi Kivimaa haki samana vuonna säätiöl-

tä apurahaa – peräti 10 000 markkaa, samoin Pariisiin suuntautuvaa opintomatkaa varten. 

Kumpikaan ei tällä kertaa saanut stipendiä. Kivimaasta tuli myöhemmin teatterinjohtaja ja ai-

kanaan Kansallisteatterin pääjohtaja. Salmelainen puolestaan toimi Tampereen työväen teat-

terin johtajana aina vuoteen 1966.

Kivimaa haki apurahaa uudelleen seuraavana vuonna, 1925, mutta Ranskaan matkusta-

minen ei vielä silloinkaan onnistunut. Paremmin kävi Uuden Suomen kirjallisuuskriitikkona 

1921–34 toimineelle Rafael Koskimiehelle (Forsman), jolle myönnettiin 6 000 markkaa 

ulkomaista opintomatkaa varten – Saksaan, Ranskaan ja Englantiin. Seuraavana vuonna ha-

kijana jo aiemmin ahkeroinut Kivimaa sai apurahansa, 10 000 markkaa. Sen turvin hän mat-

kusti neljän kuukauden pituiselle matkalle Ranskaan, ”tutustumaan Ranskan tämänhetkiseen 

kulttuurielämään”. Kivimaa sai vielä myöhemminkin säätiöltä matkarahoitusta. 

Palattuaan Ranskan-matkalta Kivimaa raportoi matkakertomuksessaan säätiölle: ”Saatan 

laskea kokeneeni Seinen kaupungissa noin 50 teatteri-iltaa”. 

Kuinka matkustettiin

Matkustaminen Suomesta ulkomaille ei ollut 1920- ja 1930-luvuilla kovinkaan helppoa. Ei se 

ollut mahdotonta, mutta ei puoliksikaan niin vaivatonta kuin myöhempinä vuosikymmeninä. 

Kulkuvälineet olivat hitaita ja matkakohteet usein etäällä. Toimittajille liikkuminen paikasta 
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toiseen on aina ollut ammatin olennainen osa, perusedellytys työn onnistumiselle. Apurahat 

ja matkustaminen liittyvät vahvasti yhteen, ilman toista ei olisi toista. Siksi matkustamisesta 

kannattaa puhua tässä hieman erikseenkin.

Suomesta lähdettiin 1920-luvulla ulkomaille useimmiten laivoilla. Laiva- ja junaliikenne 

toimi Euroopassa kohtalaisen hyvin, mutta matkustaminen oli hidasta. Keski- ja Etelä-Euroo-

passa kuljettiin maasta toiseen useimmiten rautateitse. Autoliikenne alkoi kehittyä varsinai-

sesti vasta 1920-luvulla. Matkustamisen mukavuuden paranemista kuoppaisilla maanteillä 

kuvaa, että täyskumiset renkaat väistyivät ilmatäytteisten tieltä 20-luvun loppua kohden.

Lentoliikennettä käynnisteltiin 1920-luvun puolivälissä. Todelliseksi matkustusvaihtoeh-

doksi lentäminen alkoi tulla vasta 1930-luvulla – jos useimpien kohdalla vielä silloinkaan. 

Tuon ajan journalistit saivat seurata lentämisen alkuvaiheita, vaikka eivät ehkä päässeetkään 

sitä heti itse hyödyntämään. Aero-yhtiön (Finnairin edeltäjän) ensimmäinen lento starttasi 

maaliskuussa 1924 Helsingistä Tallinnaan. Aluksi lentoliikenne suuntautui vain Tallinnaan 

ja Tukholmaan; jälkimmäiseen pääsi 1928 lähes kahdessa tunnissa. Kotimaassa Aero aloitti 

säännöllisen reittiliikenteen vasta 1937. Kotimaan liikenne toimi aluksi vain kesäisin. Aina 

1930-luvulle saakka matkustajakoneet olivat lentoveneitä, Suomessa koneet operoivat kel-

lukkeilla. Aero lopetti vesitasoilla toimimisen 1936, minkä jälkeen toiminta siirtyi Malmin 

lentokentälle.

Vuoden 1929 lopussa Aerolla oli viisi 

Junkers-konetta. Junkersiin mahtui yhdek-

sän matkustajaa. Tukholmasta ja Tallinnasta 

oli jo 30-luvulla mahdollisuus päästä jatko-

yhteyksillä lentoteitse Länsi-Euroopan suu-

riin keskuksiin, Göteborgista jo 1920-luvun 

puolella. Lentomatkustamisen varsinainen 

läpimurto maailmalla ja sitten myös Suomes-

sa tapahtui vasta toisen maailmansodan jäl-

keen. Finnairin lennot Yhdysvaltoihin New 

Yorkiin alkoivat 1969. Aasiaan (Bangkokiin) 

alettiin lentää 1983. Amerikkalainen Pan Am 

oli aloittanut Amerikan ja Euroopan välisen 

matkustajaliikenteen 1937.

Tähän sopii lainaus vuodelta 1928. Mat-

kakertomus säätiölle on Kajaani-lehden pää-

toimittajan Arvi Tapiolan.

”Heinäkuun 9. p:nä 1928, saatuani Ae-

ro-yhtiöltä 50 % alennuksen matkalipus-

sa, nousin lentokoneeseen klo 3 i.p. ja saa-

vuin Tukholman lentosatamaan klo 5.15 i.p. 

Tukholmassa viivyin sitten saman kuun 13 

p:ään. Tämän ajan käytin tutustuakseni si-

käläisiin museoihin, kirkkoihin, muihin jul-

kisiin rakennuksiin ja taidekokoelmiin sekä 

SHOY:n laivareitit Euroopassa noin 1920, jolloin 
Suomesta matkustettiin ulkomaille meritse.

Tällaisella Junkers F-13 –koneella Aero aloitti lii-
kennöinnin 1924.
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vierailemalla eri sanomalehdissä, joista erikoisemmin mainittakoon Aftonbladet, missä mi-

nulle osoitettiin sangen huomaavaista kohtelua.” ” Norrköpingiin saavuin heinäkuun 14 p:nä. 

Esittäydyin Norrköpings Tidningar’in toimituksessa pyytäen saada seurata lehden toimitus-

työtä ja muutenkin tutustua liikkeen toimintaan. Pyyntööni suostuttiin mielihyvin.”

Historian valossa on selvää, että journalistien matkat seurasivat monella tavalla kansain-

välisen liikenteen kehitystä. Uuden Suomettaren säätiön apurahojen saajien ensimmäisiä aja-

tuksia taitaa olla vieläkin: miten ja millä kulkuvälineillä matkustan stipendimatkalle? Opinto-

matkojen suunnittelussa liikenneyhteydet ja matkalippujen hinnat eivät ole vähäinen asia, 

niin helppoa kuin matkustaminen sinänsä nykyisin onkin. Säätiön tuki kohdistunee useasti 

ensisijaisesti matkakulujen osuuteen.

Capellalla meren yli

Säätiön Englannin-matkalle avustama Uuden Suomen ulkomaanosaston toimittaja Väinö 

Joen suu ei 1925 kesällä matkustanut lentokoneella, vaan vanhaan tapaan laivalla. Hän ker-

too: ”Matkalle läksin Helsingistä S.H.O.Y:n Capella-laivalla heinäkuun 10. pnä tätä vuotta. 

Matkastani meren yli Englantiin ei ole mitään erikoista mainittavaa – jollen ehkä mainitse sitä, 

että kirjoitin kaksi matkakirjettä Uudelle Suomelle, joka julkaisi ne 26/7 ja 2/8 pnä.”

”Lastilaiva viipyi matkalla viisi vuorokautta, minkä vuoksi saavuin vasta heinäkuun 16. 

pnä Hulliin ja samana päivänä Lontooseen. Pienenä kokemuksena maihinnoususta Englan-

tiin voinen mainita, että se ei ole aina vallan yksinkertainen asia. Niin kuin tiedetään, kärsii 

Englanti sodan jälkeenkin liikakansoittumisesta. Emigratsioonia koetetaan edistää kaikin ta-

voin. – Yhtä toivottavaa kuin Yhdistetyn Kuningaskunnan hallitusviranomaisista on maasta 

siirtyminen pois, yhtä vastenmielisesti he näkevät uuden väestön, varsinkin ansiotyöhön pyr-

kivän, nousevan maihin Englannin satamissa. Sen sain minäkin kokea.”

Forssan Lehden Verner Rekola haki 1928 apurahaa matkustaakseen Kielin voimiste-

lujuhlille ja Antwerpenin olympialaisiin. Sitä hänelle ei kuitenkaan myönnetty. Sen sijaan 

Yhdysvaltojen matkaa aiemmin, 1927 ilman jäänyt Aamulehden Urho Savisaari matkusti 

nyt apurahan turvin Unkariin. Unkari olikin 1920- ja 1930- luvuilla monen apurahamatkan 

kohdemaa.

Alpo Sailon puuttuva veistos

Näihin samoihin aikoihin saatiin päätökseen säätiön kannalta hieman erikoinen episodi. Täs-

täkin asiasta löytyi tieto Kansallisarkistosta säätiön papereista. Uusi Suometar -lehti oli ennen 

loppumistaan 1919 lahjoittanut urheiluseura Helsingin Kisa-Veikoille kiertopalkinnoksi ku-

vanveistäjä Alpo Sailon veistoksen. HKV tiedusteli huhtikuussa 1920 säätiöltä, mitä se ken-

ties tiesi tästä lahjoitushankkeesta ja totesi samalla, ettei se ollut saanut haltuunsa patsasta. 

HKV tiesi syynkin siihen: ”Tait. Sailo ei ole vielä valmistanut mainittua veistosta, vaan jäi se 

kesken.” Samalla urheiluseura tiedusteli säätiöltä, ”onko veistos mahdollisesti valmistuva tai 

miten asia järjestettäisiin”.

Seitsemän vuotta myöhemmin (1927) asia oli edennyt niin pitkälle, että HKV ilmoitti kir-

jeellään tiedot siitä, minne säätiön ilmoittama, Sailon puuttuvan patsaan korvaukseksi sovittu 

3 000 markan rahasumma voitaisiin osoittaa. Kaikki viittaa siihen, ettei Alpo Sailo koskaan 
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tehnyt tätä veistosta tai ei tehnyt sitä ainakaan loppuun. Säätiö korvasi sen Uusi Suometar –

lehden puolesta rahalla.

Säätiön hallitus keskusteli myös 1927 siitä, voitaisiinko stipendejä myöntää lehtien talous-

puolella toimiville journalistien ohella. Asia jätettiin avoimeksi, tosin todettiin, että ”kustakin 

hakijasta voidaan päättää erikseen”. Myöhemmin näin joka tapauksessa tapahtui; jotkut leh-

titalojen talouspuolen ihmiset ovat saaneet apurahoja opintomatkoihinsa.

Raitis toimittaja

Iisalmelaisen Salmetar –lehden päätoimittaja Aaro Nuutinen perusteli 1929 haluaan tutus-

tua Tanskan maatalouteen ja lisäsi: ”Voinen vielä mainita, että en käytä ollenkaan väkijuomia 

Uuden Suomen Anni Voipio osallistui 1928 toukokuussa pohjoismaisille sanomalehtimieskursseille Tuk-
holmassa.
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ja muutenkin olen säännöllinen elämäntavoiltani, joten saamani matkarahat tulisivat käyte-

tyksi oikeaan tarkoitukseen”. Perustelusta voitaneen lukea hieman muutakin kuin vain haki-

jaa itseään koskevaa informaatiota. Lisäselvityskään ei johtanut apurahan saamiseen.

Tilintarkastajan huomautus

Säätiön tilintarkastaja filosofian tohtori Eino Railo esitti – myönnettyään hallitukselle ja ra-

hastonhoitajalle tilivapauden vuodelta 1927-, että apurahojen toteutusta valvottaisiin tarkem-

min:

”Lopuksi huomautan lukemani kolmen stipendiaattikertomuksen johdosta, että Säätiön 

Hallituksen olisi mielestäni vaadittava hakijoilta yhä täsmällisempää aiotun matkan opinto-

tarkoituksen määrittelyä, koska matkat muuten, kuten näistäkin [vuoden 1927] kertomuksista 

näkyy, kyllä ovat erittäin virkistäviä ja hyödyllisiä huvimatkan kannalta arvosteltuina, mutta 

tuskin muuten. Koska esim. maaseutusanomalehtimiesten on ehkä itse vaikea sommitella 

todella asiallista matka- ja opinto-ohjelmaa, olisi Säätiön sopivalla tavalla heitä muistettava.”

Olivatko 1920-luvun opintomatkat säätiön sääntöjen mukaisesti ammatillisessa mielessä 

aina hyödyllisiä vai olivatko ne pikemminkin huvimatkoja kuten tilintarkastaja Railo esittää, 

on jälkikäteen vaikea arvioida. Riippuu näkökulmasta ja siitäkin, mitä vaihtoehtoja olisi ollut 

tarjolla. Säätiön säännöt sallivat myös yleisluontoiset ulkomaanmatkat, sanotaanhan niissä 

näin: ”--- valmistamalla heille tilaisuutta yleisen ja ammattisivistyksen lisäämiseen --- matkoil-

la kotimaassa ja ulkomailla”. 

”Yleinen sivistys” kattaa 

journalistien kohdalla peri-

aatteessa kaiken ulkomail-

la matkustamisen, kyse on 

aina kunkin matkan tarkoi-

tuksen ja toteutuksen tul-

kinnasta.

Matkojen luonne poik-
kesi nykyisestä

Kun lukee apurahahake-

muksia ja säilyneitä matka-

kertomuksia toteaa ainakin 

sen, että nuoren tasavallan 

sanomalehtimiehet olivat 

äärimmäisen uteliaita nä-

kemään Eurooppaa. Roh-

keasti he valitsivat pitkiä 

matkareittejä ja hyväksyi-

vät mukisematta lukuisia 

siirtymisiä maitse ja meritse 

maasta toiseen. Euroopassa 

V.A. Koskeniemen ilmoitus säätiön tilintarkastajan valinnasta vuon-
na 1928. Turun yliopiston rehtori  on säätiön perustamisesta lähtien 
valinnut säätiön toisen tilintarkastajan. 
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oli siihen aikaan enemmän rajoja kuin nykyisin – rajamuodollisuudet olivat usein tiukkoja. 

Mutta sellainen oli ajan yleinen matkustamistapa, kaikki olivat siihen tottuneet.

Ennen sotia apurahojen saajat tekivät hämmästyttävän pitkiä kiertomatkoja; reitti saat-

toi helposti sisältää viidestä kymmeneen maata – pääkaupunkeja, pienempiä kaupunkeja 

ja muita kiinnostavia matkakohteita, myös monia matkan varrelle sattuneita maaseudun ky-

liä. Hakemuksista käy ilmi, kuinka huolellisesti matkat suunniteltiin. Kun ulkomaille kerran 

lähdettiin, siellä viivyttiin saman tien useita viikkoja tai kuukausia. Puolen vuoden pituiseksi 

kaavailtu opintomatka ei säätiön hakemuspinossa ollut aivan harvinainen. Esimerkiksi vuo-

den 1924 hakemuksissa oli useita kahden kuukauden matkasuunnitelmia.

Jyväskyläläinen Viljo Mäkipuro sai 1929 apurahan Saksaan ja Ranskaan ja kierteli sitten 

laajalti näissä maissa. Mäkipuro päättää matkakertomuksensa: ”Paluumatkani tapahtui Sveit-

sin, Parisin ja Berlinin kautta, ja kesti matka kokonaisuudessaan muutaman päivän yli kak-

si kuukautta. --- Opintomatkaani olen mitä suurimmassa määrin tyytyväinen, vaikka se tuli 

maksamaan hyvän joukon yli saamieni stipendien kokonaissumman”. - Mäkipuron säätiöltä 

saama apuraha, 4 000 mk, vastaa nykyrahassa noin 1 170 euroa.

Toimittajien apurahamatkat olivat säätiön toiminnan alkuvuosikymmeninä sekä monivai-

heisia että aikaa vieviä. Haluttiin nähdä ja kokea ulkomaiden elämää, haluttiin katsella ym-

pärille ja myös ehdittiin katsella. Matkoilla opiskeltiin elämää. Rytmi oli nykyistä valtavasti 

hitaampi. Ei ollut lentokoneita – kuten sanottu, vasta lentämisen tulo muutti matkustamisen 

luonteen totaalisesti. Kulkuvälineiden (laivojen, junien, autojen, hevoskärryjen jne.) käytettä-

vyys oli liikkumisen kannalta ratkaisevaa. Voi vain kuvitella, kuinka monia pysähdyksiä (ja 

hotelleja, matkustajakoteja) oli jollakin usean maan kautta kulkeneella matkalla. Apuraha-

matkoista iloittiin, ne koettiin harvinaislaatuisina elämyksinä. 

Vasta sitten paljon myöhemmin ulkomaanmatkat alkoivat muuttua osaksi arkipäivää. 

Kaikki me tiedämme, että matkustamisesta on tullut vähitellen eräänlaista pistäytymistä ul-

komailla. 

Jokainen journalisti ymmärtää ulkomaanmatkojensa (ja toki myös kotimaanmatkojen) ar-

von oman maailmankuvansa muodostumisessa. Tämän päivän toimittajan käsitys maailmasta 

syntyy kenties kymmenillä matkoilla monien vuosien kuluessa, kun taas useimmat 1920- ja 

1930-lukujen journalistit tiesivät tekevänsä ainutkertaisen matkan. Tuolloin vain harvat pys-

tyivät matkustamaan Eurooppaan toistuvasti, tai jopa peräkkäisinä vuosina – mikä kyllä on-

nistui joillekin; heihin kuuluivat mm. Uuno Hirvonen, alias Simo Penttilä, Arvi Kivimaa ja 

myöhemmin Anni Voipio. Eurooppa oli matkan päämääränä kaikille ainakin periaatteessa 

mahdollinen kohde; muut maanosat olivat liian kaukana, valtamerien takana. 

Säätiön hallitus näyttää jo varhain ymmärtäneen toimittaja-ammatin vaatimukset: työhön 

kuuluu matkustelu myös ilman erityistä tarkoitusta. Jos toimittaja oli työskennellyt koko ikän-

sä vain kotimaassa, apurahalla rahoitetun ulkomaanmatkan tuli mahdollisuuksien mukaan 

täyttää useampia tarkoituksia, sekä ahtaammin ammatillisia että yleisemmin matkailullisia. 

Tämä monipuolisuuden tarve ja toive näkyy useissa apurahahakemuksissa. Säätiö kyllä pyrki 

tiukkuuteen kriteereissään – joskaan se ei aina ollut toimittajien kohdalla helppoa.

Matkustaminen on – ehkäpä jostain 1980-luvulta lähtien – muuttunut aikaisempaa selväs-

ti kohdennetummaksi. Päämääräksi asetetaan jokin tarkasti rajattu teema: kokoustapahtuma, 

ammattikurssi, yliopistollinen seminaari, tutkimusaineiston hankinta tai muu vastaava. Joskus 
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kyseessä saattaa olla myös perinteinen juttumatka. Säätiö on pysynyt sellaisista mieluummin 

erossa; kuuluuhan juttumatkojen kustantaminen lähinnä työnantajalle. 

Suunnanmuutos kohti tiukkoja tavoitteita on ymmärrettävä, mutta tulee kysyneeksi, onko 

nykypäivän journalistilla enää aikaa tai yleensäkään mahdollisuutta perehtyä mihinkään 

kunnolla? Eli siis perehtyä eri maissa elämään ja kulttuureihin kokemuksia hitaasti keräten, 

tarkkaillen ja näkemäänsä pohtien, sekä matkan aikana että vielä sen jälkeen? Tässä voinee 

jälleen hienoisella surumielisyydellä todeta, että aika entinen ei koskaan palaa.

Tämän päivän journalistit varmaan ajattelevat ihmetellen ja ehkä kadehtienkin 1900- luvun 

alkupuoliskon kollegoitaan. Saivathan nämä matkustella ulkomailla kuukausikaupalla mie-

lenkiintoisilla ja epäilemättä usein viihtyisillä matkareiteillään, tutustumassa seudun parhai-

siin nähtävyyksiin. Jotta emme tekisi vääryyttä tuon ajan toimittajille muistettakoon, että heillä 

oli matkaohjelmassa useimmiten jokin ammatillinen kohde, vähintään tutustuminen paikal-

listen sanomalehtien toimintaan. Jo ensimmäisistä apurahahakemuksista ja matkakertomuk-

sista näkee, kuinka tärkeää suomalaistoimittajille oli päästä perehtymään eri maiden yhteis-

kunnallisiin kysymyksiin: politiikkaan, talouteen, kulttuurin jne. Malleja etsittiin ulkomailta.

Apurahojen käytön valvonta on ollut jossakin määrin vaikeaa. Hakemukset antavat pe-

rustiedot apurahan suunnitellusta käyttötavasta, mutta hakijan todellisista tavoitteista ei vält-

tämättä selviä kaikki tai ei ainakaan riittävästi. Huolenaiheena on tietenkin se, että huonosti 

käytetty apuraha vie mahdollisuuden jonkun toisen hakijan ammatillisesti täyspainoiseksi 

suunnitellulta matkalta tai tutkimukselta. 

Niskalan lehtikierros

Toimittaja A.A. Niskala, kuopiolaisen Savo-lehden päätoimittaja, haki 1929 säätiöltä apu-

rahaa kotimaiselle lehtitalokierrokselle ja sen saatuaan hänen kiertomatkastaan tulikin laaja. 

Niskala halusi perehtyä eri lehtien tai oikeammin silloisten lehtitalojen organisaatioon, toi-

mintatapoihin ja toimituksien tasokkuuteen, mikä toki perustui subjektiiviseen arvioon. Nis-

kala vieraili kuukauden aikana kahdeksantoista sanomalehden toimituksessa ja luonnehti 

niitä kaikkia lyhyesti matkaraportissaan. Matkan on täytynyt olla melko raskas. Seuraavassa 

on joitakin poimintoja Niskalan raportista:

”Karjalainen, Joensuu, 3-päiv. lehti: Tavallisesti kolme toimittajaa. Lehti vähitellen valloit-

tanut alaa maalaisliiton lehdeltä ja on nyt siihen verraten ylivoimainen.”

”Savonmaa, Savonlinna, 3-päiv.: Toimitus retuperällä. Toinen toimittaja muuttanut 

vast’ikään Laatokka-lehteen.”

”Mikkelin Sanomat, 3-päiv.: Lehti kirjapainoineen on siirtynyt osuuskunnalta osakeyh-

tiölle ja työskentelymahdollisuudet parantuneet. Maaseutu- ja muidenkin uutisten hoito pir-

teätä. Toimitustyö vielä sikäli vanhanaikaista, että toimituksella ei ollut mitään taittolistaa.”

”Länsi-Savo: Voimakkain Mikkelin lehdistä. Kilpailee Mikkelin Sanomien kanssa uutis-

ten tuoreudesta.”

”Uusi Suomi, 7-päiv.: Toimitushuoneusto kokonaan remontissa. Arkistohuone oli kui-

tenkin jo kunnossa ja onkin se hyvin järjestettyine käsikirjastoineen, leikkele- sekä kuvalaat-

takokoelmineen erikoisesti katsomisen arvoinen.”

”Helsingin Sanomat, 7-päiv.: Hyvin järjestetty, käytännöllinen toimitushuoneusto. Siis-

teys ja järjestys hyvä kaikkialla muualla paitsi päätoimittaja Erkon pöydällä. Arkistohuoneet 
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yhtä hyvät kuin Uudella Suomellakin. Toimitus aikoo luopua kokonaan parlografista, joka 

korvataan pikakirjoituksella. Toimitushuoneisto aiotaan järjestää siten, että kaikki toimittajat 

työskentelevät samassa suuressa salissa [maisemakonttori 1929?, JH]. Käsittämätön suunnitel-

ma, kun puhelinta niin paljon tarvitaan toimitustyössä.”

”Uusi Aura, Turku, 7-päiv.: Päätoimittaja aamusta iltamyöhään toimituksessa ja valvoo 

kaikkea toimitustyötä. Ulkomaalaisten ja muiden Turun kautta kulkevien haastatteluja leh-

dessä paljon. Yksi toimittaja käy joka päivä satamassa haastatteluja kärttämässä. Lehden toi-

mituskunta, 7 miestä, on liian pieni.”

”Turun Sanomat, 7-päiv.: Toimituksella kehno, ahdas huoneusto. Toimitusvoimat pal-

jon suuremmat kuin Uudella Auralla. Parhaillaan käynnissä olevat suuret rakennushommat 

kivistävät kovasti yhtiötä (Ketolaa). Toimitusjohtaja kuuluu määräävän, mistä toimitus saa 

kirjoittaa ja mistä ei saa.”

”Turunmaa, 6-päiv.: Toimitusvoimat heikot. Talous horjuu.”

”Aamulehti, Tampere, 7-päiv.: Uusi erinomainen toimitushuoneusto, 11 huonetta. Toimi-

tuksessa yksitoista toimittajaa, mikä lehden sisältöön katsoen on varsin kunnioitettava määrä. 

Toimittajilla on pitkät työpäivät, kun ei ole osattu järjestää sopivaa vuorottelua. Käsikirjasto 

heikko. Päätoimittaja liian vähän kosketuksissa muiden toimittajien kanssa. Ostettuihin kirjoi-

tuksiin uhrataan runsaasti varoja. Oma kuvalaattalaitos ja kuvalaatat järjestyksessä.”

Uuden Suomen toimittajia kahvihuoneessaan 1922, vas. Akseli Lehmusmäki, tunnistamaton, Väinö Kaar-
na, Leo Eronen, J.R. Torppa, Emil Juntto, Yrjö Soini, Ernst Nevanlinna, J.H. Kala, Oskari Kostiainen, Yrjö 
Kataja, Uuno Hirvonen. Seinällä kansallisten suurmiesten kuvia.
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”Tampereen Sanomat, 6-päiv.: Toimituskunta 5-miehinen, joten lehti ei pysty kilpaile-

maan Aamulehden kanssa.”

”Hämeen Sanomat, 6-päiv.: Toimitus 4-miehinen. Uusi hyvä toimitushuoneusto ja siinä 

sekä työskentelyssä erinomainen järjestys.”

”Satakunnan Kansa, 6-päiv.: Energinen ja pystyvä, mutta liian pieni toimituskunta näin 

suurella lehdellä. Taloudenhoitajan mielestä toimituksen kesälomat ovat liian pitkät, joten 

käynyt niitä supistamaan.”

”Keskisuomalainen, 6-päiv.: Ei oikeastaan mitään muuta nähtävää kuin ainutlaatuinen 

alastomain naisten kuvakokoelma toimitushuoneen seinillä.”

”Karjala, Viipuri, 7-päiv.: Huoneet remontissa. Kuvalaattavarasto sekaisin. Päätoimittaja ha-

lukas muuttamaan lehden ”puolueettomaksi”, jota kuitenkin kokoomuslaiset piirit vastustavat.

Vatanen Konstantinopolissa 1929

Varmaan pisimmän 1920-luvun apurahamatkan teki Uuden Suomen toimittaja Väinö J. Vata-

nen vuoden 1929 kesällä. Vatanen oli 29-vuotias, kun hän matkusti Helsingistä Tallinnan ja 

Riian kautta Varsovaan, jatkoi sieltä Puolaan Poznanin näyttelyyn. Sitten takaisin Varsovaan, 

ja edelleen Saksan Lembergiin ja sieltä Galitsian öljyalueille Boryslaviin (nyk. Ukrainassa) ja 

Brohobycziin. 

Matka jatkui Sniatynin (nyk. Ukrainassa) ja Jessyn kautta Bessarabiaan (ennen Romani-

assa, nyk. Ukrainassa ja Moldoviassa) ja edelleen Benderyyn (ennen Romaniassa, nyk. Mol-

daviassa). Bukarestissa oleskelun jälkeen Vatanen matkusti Sofiaan ja sieltä hän jatkoi Kons-

tantinopoliin. Edelleen Angoraan eli Ankaraan . ”Sain tilaisuuden tänä aikana tutustua hyvin 

perusteellisesti uuden Turkin uudistustyöhön ja sain haastattelut mm. neljältä hallituksen 

ministeriltä”. [Kyse oli Ataturkin ajasta Turkissa] Ankarasta Vatanen palasi takaisin Konstanti-

nopoliin, josta Pireuksen ja Ateenan kautta Italian Brindisiin.

Italiassa Vatanen viipyi toista viikkoa (Roomassa ja Venetsiassa) ja palasi sitten Berliinin 

kautta kotimaahan. – Matka kesti vajaat kaksi kuukautta, ja Vatasen matkakokemukset oli-

vat oletettavasti runsaat. Vatanen oli paitsi journalisti, myös kirjailija. Hänen kynästään syntyi 

toistakymmentä kirjaa, mm. 1933 julkaistu elämänkerta ”Kuninkaantekijä: T. E. Lawrence – 

Arabian vapaustaistelun sankari”. 

Puolassa poikkesivat noihin aikoihin monet muutkin. Apurahan saanut Karjalan toimit-

taja, virolahtelainen Otto Kotonen kirjoittaa vuoden 1929 matkakertomuksessaan: ”Puolan 

Posenissa saatoin ilokseni tutustua suureen ja hyvin järjestettyyn Puolan yleiseen maatalous-, 

teollisuus-, ym. näyttelyyn, jonka jo yksinään katson vastanneen matkani vaatimia uhrauk-

sia.” – Kotosen stipendimatka kulki Viron, Puolan, Saksan ja Ruotsin kautta, mikä lieneekin 

ollut yksi yleisimpiä lyhyen Euroopan-matkan reittejä.

Pitkä kiertomatka Euroopassa

Mikkelin Sanomien päätoimittaja Arvi Kivenheimo matkusteli 1929 säätiön apurahalla hie-

man toista kuukautta Keski- ja Etelä Euroopassa:

”Stipendimatkani Saksaan ja Italiaan alkoi viime syyskuun 28 päivänä hl ”Ariadnella” Hel-

singistä. Matkani ohjelmaan kuului tutustuminen ensin Italiaan ja sitten vasta paluumatkallani 
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Saksaan. Sen vuoksi saavuttuani Stettiniin jatkoin heti seuraavalla junalla matkaani Berliiniin 

ja sieltä edelleen Münchenin, Kufsteinin ja Brenneren kautta Venetsiaan, jonne saavuin loka-

kuun 1 päivän illalla.”

Kivenheimon mainitsema Kufstein sijaitsee Itävallan puolella Tirolissa ja Brenner Itali-

an Tirolissa. Brenner ei ole kovinkaan kaukana Similaun-vuoresta, jolta 1991 löydettiin jää-

mies Ötzi, hieman Italian puolelta rajaa. Alppien ylittäminen ei Kivenheimon matkustaessa 

1929 Itävallasta Italiaan ollut yhtä helppoa kuin nykyisin. Osa rautatiestä oli valmistunut jo 

1800-luvun lopulla, ja ilmeisesti matkailijamme käytti junayhteyttä. Kivenheimon säätiölle toi-

mittamassa kertomuksessa huomio kiinnittyy lakoniseen tapaan, jolla hän selostaa matkaan-

sa. Olikohan kyseessä ns. kaiken nähnyt toimittaja?

Kivenheimo jatkaa: ”Venetsiassa viivyin neljättä päivää ja matkani jatkui Bolognaan, jossa 

viivähdin kuuden tunnin ajan, ja sieltä edelleen Roomaan, jonne saavuin 5. päivänä.” ---”Na-

polissa kävin jälleen ensin läpi matkailupaikkojen runsaan sarjan ja kuuluivat siihen Vesu-

vius, Herculaneum, Pompeiji, Castellammare ja Palozo Reale. Caprin saarella kävin myös ja 

viivyin siellä kolme päivää.”

”Milanossa vieraili samoihin aikoihin prinssi Umberto, joka palasi Belgiasta kihlausmat-

kaltaan. -- Saksaan lähdin Milanosta 29 päivänä lokakuuta ja saavuin Aronan, Bernin ja 

Frankfurt am Mainin kautta Berliiniin 30 päivänä [tässä vaiheessa matka oli kestänyt kuukau-

den]. Berliinissä jälleen tutustuin itse kaupunkiin ---. Sitten matkustin Stettiniin, jossa vietin 

kolme vuorokautta. Stettinistä lähdin marraskuun 2 päivänä ”Ariadnella” paluumatkalle Hel-

sinkiin, jonne saavuin 4 päivänä.”

”Matkani tein tarkoituksessa tutustua ylläesitettyjen maiden sivistys- ja muihin oloihin sekä 

kansallisiin nähtävyyksiin ja poliittisiin oloihin täydentääkseni siten sanomalehtimiesopintojani.  

Mikkelin Sanomien Arvi Kivenheimon matkakertomuksen alku.
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Matka vastasi täysin niitä toiveita ja vaatimuksia, mitkä olin sille ennakolta asettanut. --- Sti-

pendivarojen riittämättömyyden takia jäi suunniteltu matkani Ranskaan tekemättä. --- Matkal-

ta olen kirjoittanut matkakirjeitä Mikkelin Sanomiin, Karjalaan ja Länsi-Suomeen.”

Säätiön hallituksen pöytäkirjassa vuodelta 1929 on maininta, että ”kävi selville, että Ville 

Sederholm Sortavalasta ei ollut käyttänyt stipendiä hakemuksensa tarkoitukseen, joten pää-

tettiin vaatia häntä palauttamaan rahat, 5 000 markkaa”. Sederholm kuitenkin käytti apurahan 

seuraavana vuonna, joten asiasta oli päästy sovintoon.

Ensimmäinen rikostoimittajan apurahahakemus näyttää tulleen säätiölle 1929. Silloin Uu-

den Suomen rikostoimittaja L. T. Eronen (s. 1895) pyrki tutustumaan Berliinin suurten leh-

tien rikosuutisten hoitamiseen ja tapaamaan vastaavia kollegojaan. Hän jäi kuitenkin apura-

haa vaille.

Toimittajan henkilökuva

Apurahojen hakijoiden joukossa oli alkuvaiheessa useita johtavia toimittajia: päätoimittajia, 

toimituspäälliköitä jne. Nuoren maan päällikkötoimittajille oli tarpeellista päästä näkemään 

sekä muiden Euroopan maiden oloja että tutustumaan sikäläisten lehtien toimitustyöhön 

ja uusiin tekniikoihin. Esimerkiksi valokuvien käyttö sanomalehdissä löi itsensä läpi vasta 

1920-luvulla ja sehän vaati uuden tekniikan opiskelua – vaikka vaatimukset eivät ehkä ol-

leetkaan yhtä suurisuuntaiset ja mahtavat kuin mitä nykyisen bittiaikakauden tekniset sovel-

lutukset edellyttävät.

Lehtiin tuli oma valokuvaaja tai valokuvaajia vasta myöhemmin. Heitä ei näy vielä 

1930-luvun apurahahakijoiden joukossa. Sanomalehdistön vuosikirjassa 1932 vain Uuden 

Suomen toimituksen henkilöluettelossa mainitaan valokuvaaja, K.U.A. Pietinen (Aarne Pie-

tinen). Hän oli tullut lehden palvelukseen 1929. Helsingin Sanomien luettelossa valokuvaajaa 

ei ole mainittu. Uuteen Suomeen, Aamulehteen ja Hufvudstadsbladetiin palkattiin vakinaiset 

valokuvaajat 20-luvun lopulla.

Mainitussa vuosikirjassa on oma luettelonsa otsikolla ”sanomalehtivalokuvaajia” (siis leh-

titalojen ulkopuolisia). Heitä mainitaan nimeltä neljältäkymmeneltä yhdeksältä paikkakun-

nalta, joiltakin jopa kaksi; kuusi on Helsingistä.

Jos apurahahakemusten perusteella voitaisiin puhua tyypillisestä 1920-luvun sanoma-

lehdentoimittajasta, luonnehdinta voisi olla seuraavanlainen: Hän oli syntynyt vuoden 1880 

jälkeen ja elänyt sekä Venäjän alaisessa suurruhtinaskunnassa että itsenäisessä Suomessa. 

Yleensä hän oli mies, naiset olivat toimituksissa pienenä vähemmistönä. Naisten määrä alkoi 

kasvaa vasta toisen maailmansodan aikana ja jälkeen. Koulutukseltaan hän saattoi olla mais-

teri tai ainakin jonkin aikaa yliopistossa opiskellut, mutta yhtä hyvin lähes kouluttamaton ja / 

tai vaikkapa maatalousammatissa aluksi työskennellyt. Eikä hän ollut kovin varakas. 

Suomen itsenäistymisen ja sen jälkeisen sisällissodan vuodet olivat heitelleet tätä ”keski-

arvotoimittajaa” erilaisiin tehtäviin myös lehtiammatin ulkopuolella eri puolille maata. Hän 

ei ollut matkustellut kovinkaan paljon, ei ainakaan ellei hän työskennellyt suurimpien kau-

punkien sanomalehdissä. Helsinki oli monella tavalla muuta maata edistyneempi, sieltä oli 

enemmistö myös ulkomaanmatkoista kiinnostuneista. Toimittajan työ oli raskasta ja sitä oli 

paljon. Kaiken kaikkiaan toimituksissa oli väkeä niukasti, maaseudun lehdissä vain muuta-

ma harva toimittaja. - Poliittinen lehtimiehen ammatti oli siinä mielessä, että melkein kaikki 
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lehdet edustivat poliittisia puolueita. Monet toimittajat osallistuivat itsekin politiikkaan joko 

valtakunnallisella tai paikallisella tasolla. 

Kautta koko 1920-luvun suomalaisesta journalismista näkyy pyrkimys ammattitaidon 

nostamiseen. Siihen ei varmaan kukaan käskenyt – se on eri ammateissa myötäsyntyinen 

ominaisuus. Asia käy hyvin ilmi, kun tarkastellaan apurahahakemuksia ja apurahoja saanei-

den matkakertomuksia. Maamme sanomalehdistölle oli siinä vaiheessa jo kehittynyt amma-

tilliset perinteet. Suhteellisen lyhyessä ajassa, alle sadassa vuodessa, oli ehtinyt syntyä jour-

nalismin ammattilaisten perusjoukko, joka työskenteli runsaasti yli sadassa sanomalehdessä. 

Itsenäinen Suomi oli saanut heistä sparraajan ja kiihdyttäjän. Ulkomaanmatkoillaan he haki-

vat ja saivat vaikutteita kotimaiseen toimintaansa.

1930-luku

S anomalehtien määrä oli 1930-luvulle tultaessa jonkin verran lisääntynyt. Valtaosa niistä 

oli yhä edelleen puolueisiin sitoutuneita. Äänenkannattajia oli 1932 seuraavasti: ko-

koomus 27, svenska folkpartiet 20, maalaisliitto 18, sos.dem.puolue 14, edistyspuolue 

11. Puolueettomia eli sitoutumattomia sanomalehtiä oli 24 ja pitäjälehtiä 42. [Suomen sano-

malehdistön vuosikirja 1932; Suomen Sanomalehtimiesten liiton julkaisema vuosikirja ilmes-

tyi kahtena vuonna, 1931 ja 1932.]

Vuosikymmenen alkupuolta leimasi ns. suuri lama, jota Suomessa kutsuttiin pula-ajaksi. Se 

alkoi Yhdysvalloissa 1920-luvun lopulla ja levisi sieltä nopeasti Eurooppaan. Lamaa kesti muu-

taman vuoden, se alkoi hellittää 30-luvun puolenvälin tienoilla. Lama vaikutti tietenkin myös 

sanomalehtiyhtiöiden talouteen, toimittajia jäi työttömäksi ja lehtien toimintamahdollisuudet 

heikkenivät. Journalistien matkustusmahdollisuudet kotimaassa ja ulkomaille vähenivät.

Toisaalta, kuten Jyrki Pietilä sanoo ”Kirjoitus, juttu, tekstielementti” -väitöskirjassaan: 

”1930-luvun sanomalehti oli jo aikamoinen tavaratalo. Oli ja tuli uutisia, uutistoimistojen ja 

kirjeenvaihtajien kuljettamina nopeasti ulkomailtakin. --- Pääkirjoitus oli kehkeytynyt lehdis-

tön yleiseksi omaisuudeksi. Pakina kehittyi vaikkapa Uuden Suomen Ollin kirjoittelussa jo 

huippuunsa.” – Sanomalehdet olivat siis jo saaneet nykyaikaisen perusluonteensa.

Myös kaikkinainen tekninen kehitys oli 1930-luvulla vauhdikasta. Matkustaminen nopeu-

tui, lentoliikenteen laajeneminen helpotti siirtymistä maasta ja maanosasta toiseen. Joukko-

tiedotusvälineistä radio alkoi kasvattaa merkitystään. Vaikuttavin 1930-luvun poliittinen ilmiö 

oli Hitlerin ja natsien nousu Saksan johtoon 1933, mikä sitten johti toiseen maailmansotaan. 

Etelä-Euroopassa ja lähialueilla oli konflikteja: Italia hyökkäsi 1935 Abessiniaan ja Espanjas-

sa käytiin verinen sisällissota 1936–1939. Neuvostoliitossa Stalinin puhdistukset voimistuivat. 

Toisaalta 1930-luvun loppupuoli oli myös voimakkaan taloudellisen elpymisen aikaa.

Säätiön hallitus määritteli nyt – sääntöjen puitteissa – apurahojen hakemisen aikaisempaa 

tarkemmin ja jopa hieman uudella tavalla. Hakuilmoituksessa vuodelta 1930 nimittäin sano-

taan, että tänä vuonna ”on käytettävänä 25 000 markkaa, joista osa on tarkoitettu lähinnä 

Skandinaviaan tehtäviä opintomatkoja varten...”. Oli siis ilmennyt tarvetta korostaa Pohjois-

maiden merkitystä.
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Syyt täsmennykseen eivät ole täysin selvillä, pöytäkirjoissa asiasta ei ole erityistä mainin-

taa. Matkoja haluttiin ehkä ohjata lähemmäksi eli pienempien kustannusten suuntaan. Mutta 

ennen kaikkea haluttiin varmaan lisätä Suomessa kansalaisten kiinnostusta Ruotsia, Norjaa 

ja Tanskaa kohtaan. Uudella hakumenettelyn muotoilulla oli ilmeisesti vaikutusta – yhteensä 

kahdestakymmenestä hakemuksesta kuusitoista sisältää tällä kertaa Skandinavian maat joko 

ainoana matkakohteena tai ainakin osana matkasuunnitelmaa. Tässä on selvä muutos aikai-

sempaan.

Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että poliittiset suuntaukset vaikuttavat matkustamiseen 

ja ylipäätään kansainväliseen yhteydenpitoon. Tultaessa 1930-luvulle Suomi alkoi hakeutua 

pohjoismaiseen seuraan, 1935 siitä tuli virallinen puolueettomuutta korostava suuntaus. Yh-

teyksiä lisättiin erityisesti Ruotsiin, mutta myös muut pohjoismaat haluttiin kokea läheisiksi. 

Sanomalehdistössä pohjoismaisuus alkaa heti 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa saada näky-

vää jalansijaa. Ei ole ihme, että myös Uuden Suomettaren säätiön hakemuslistat täyttyivät 

Skandinavian-matkahankkeista.

Esimerkiksi Arvi Kivimaa haki 1930 apurahaa Tukholman ja Oslon -matkaan – eikä 

suinkaan Pariisiin. Hän toteaa hakemuksessaan muun ohessa, että ”en ole koskaan käynyt 

Skandinaviassa”. Kuitenkin hänellä oli jo tuolloin takanaan muutama etelämmäksi Euroop-

paan, mm. Pariisiin suuntautunut matka. Oslossa pidettiin kesällä 1930 suuri sanomalehdis-

töalan konferenssi ja näyttely. Viisi stipendinhakijaa asetti Oslon matkatavoitteekseen. Mut-

ta edelleen oli halukkuutta vierailla myös Saksassa, lähinnä Berliinissä. – Useimmat hakijat 

sisällyttivät matkaohjelmiinsa tutustumisia ulkomaisiin sanomalehtiin ja osallistumisia alan 

kokouksiin.

Mainittuja pohjoismaisia sanomalehtimieskokouksia pidettiin 1920- ja 1930-luvuilla vuo-

sittain. Niissä käsiteltiin sekä alan sisäisiä – toimituksellisia, teknisiä, taloudellisia yms. – ky-

symyksiä että yleisiä yhteiskunnallisia asioita. Uuden Suomettaren Säätiö avusti monia toimit-

tajia matkustamaan näihin tilaisuuksiin. Arvi Kivimaa tosin valitti matkakertomuksessaan, että 

suomalainen osanottaja tuntee itsensä tarpeettomaksi ”niin kauan kuin hänen oma kielensä, 

suomenkieli, ei ole saavuttanut sille kuuluvaa asemaa pohjoismaisen kongressin neljäntenä 

valtakielenä”.

Lipponen Petsamossa, Ada Norna Berliinissä (1930–1934)

Akseli Lipponen, entinen Uuden Suomettaren ja sittemmin Uuden Suomen toimit-

taja ei kuitenkaan ollut 1930 menossa Tukholmaan, vaan Petsamoon. Akseli on 

Paavo Lipposen isoisä. Suomi oli saanut Petsamon Tarton rauhassa 1920. Eksoot-

tiseksi koettua aluetta kohtaan heräsi kiinnostusta myös journalistien piirissä – harva kuiten-

kaan ehti tai pääsi Jäämeren rannalle asti. Akseli Lipponen oli yksi Petsamon-kävijöitä. Säätiö 

myönsi hänelle matkaan 3 000 markan apurahan.

Matkakertomuksessaan Lipponen mainitsee lähteneensä Helsingistä elokuun 16. päivän 

illalla 1930. Hän saapui ilmeisesti parissa kolmessa päivässä Petsamoon Trifonan kylään. 

Se sijaitsee Petsamonvuonon länsirannalla. Tuohon aikaan kylässä oli 140 asukasta. – Jää-

merentie Sodankylästä Petsamoon Liinahamariin oli juuri kokonaisuudessaan valmistumassa. 
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Petsamosta ehtikin sitten lyhyeksi ajaksi tulla Suomen vetovoimaisimpia turistikohteita. Aero 

aloitti Helsingin ja Petsamon (Yläluostarin kylän lentokenttä) välisen lentoliikenteen kesä-

kuussa 1940 Jäämeren sataman ja kaivostoiminnan ja varmaan myös matkailun vuoksi, sitä 

tosin ehti jatkua vain vuoden ajan.

Trifonasta Lipponen jatkoi ”eräällä norjalaisella rahtihöyryllä” Kalastajasaarennon Vaito-

lahteen. ”Sieltä kuljin jalkaisin tunturin yli Kervannon kylään.” Kervannosta hän palasi Trifo-

naan valtion pienellä moottorialuksella. ”Trifoonasta käsin kävin Yläluostarissa ja pistäydyin 

läheisillä tuntureilla ja Liinahamarin sataman maantierakennuksella.” Suppeassa kertomuk-

sessaan Akseli Lipponen mainitsee sitten palaneensa etelään Salmijärven Könkään, Norjan 

Jokiniemen, Ivalon kirkonkylän ja Tornion kautta.

”Jo matkarahaa hakiessani olin selvillä siitä, ettei niin lyhyellä ajalla mihinkään perusteelli-

siin olojen tutkimuksiin ehdi syventyä.” – Mutta kun ”käyttää aikansa tarkoin ja suunnitelmal-

lisesti, ehtii kuitenkin saada varsin mielenkiintoisen kuvan tästä mahtavien asumattomien tun-

turien maasta, sen erikoisesta kasvillisuudesta ja erämaaluonteesta, aavistuksen sen vähäisten 

asutusalueitten asukkaiden ankarasta taistelusta toimeentulonsa puolesta, vilauksen Jäämeren 

tuottoisaan ja osittain sekä ihmeelliseen että kauniiseen eläinkuntaan, ja saa vakaumuksen, 

että tällä eristetyllä, suurimmaksi osaksi täysin kelvottomalla maakunnallammekin on omat tu-

levaisuuden mahdollisuutensa, joitten käyttämistä on vain kehitettävä ja tuettava”. 

Lipposen matkan aikaan Petsamon nikkelikaivos – Kolosjoen kaivos – ei vielä ollut val-

mis. Tämä Euroopan rikkain nikkeliesiintymä oli löydetty kymmenenkunta vuotta aikaisem-

min, mutta rakennustyöt saatiin päätökseen vasta vähän ennen jatkosodan päättymistä. Kai-

voksen nykyinen venäläinen nimi on Nikel. – Kuten havaitsemme, Akseli Lipposta voinee 

pitää dynaamisen aluepolitiikan kannattajana.

Akseli Lipponen oli ollut jo Uuden Suomettaren toimittaja ja jatkoi sitten Uudessa Suomessa..
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Anni Voipio, omana aikanaan aktiivinen ja laajalti tunnettu Uuden Suomen toimittaja 

kommentoi seuraavana vuonna Petsamo-hakemuksensa yhteydessä: ”Lehtimiesten on käy-

tävä tutustumassa paikan päällä tuohon valtakuntamme kaukaisimpaan kolkkaan”. ”Petsamo 

entistä enemmän keskittyy maamme valtamerikalastukseen ja siihen, että siitä on muodostu-

nut erittäin huomattava turistikeskus”. Voipio, vaikkakin oli ahkera apurahojen hakija ja myös 

saaja, jäi tällä kertaa ilman matkaansa, eikä ilmeisesti ehtinyt käydä Petsamossa koskaan.

Koskimiehen kommentit

Säätiön hallituksen jäsen, Uuden Suomen päätoimittaja Kaarlo Koskimies kävi matka-

kertomukset useana vuonna ensin läpi ja antoi niistä sitten johtokunnalle oman lausuntonsa. 

Vuoden 1929 matkoja hän arvioi näin:

”Stipendiaateista ovat ilman epäilyksiä Timonen, Voipio ja Rauanheimo tunnustettavat 

hyvin käyttäneen stipendinsä.  Samaten Vatasen matka on sisältänyt varman tutustumisohjel-

man, joka on määrätietoisesti toteutettu (mm. haastattelut Bulgariassa ja Turkissa). --- Sinisalo 

ja Ylänne näyttävät voineen ainakin jossakin määrin perehtyä heidän harrastuksiaan lähellä 

oleviin oloihin, vaikkakin matkat samalla lienevät olleen turistimatkoja.” 

Seuraavan vuoden (1930) apurahojen käytöstä annetut kertomukset saivat Koskimiehen 

toteamaan: ”Toimittaja Ukko Havukka (Falck) [Iltalehden toimitussihteeri] sai stipendin tu-

tustuakseen iltapäivälehtien toimitusmenetelmiin ulkomailla. Tässä tarkoituksessa hän kävi 

Tukholmassa, Göteborgissa, Kööpenhaminassa, Hampurissa, Berliinissä, Kölnissä, Frankfur-

tissa, Münchenissä ja Nürnbergissä suorittaen tarkoin asettamansa tehtävän. Vahinko vain, 

että matka Iltalehden sittemmin tapahtuneen lakkauttamisen takia ei tullut kantamaan suo-

ranaista hedelmää.” ”Toimittaja Akseli Lipponen sai matkarahan Petsamoon tehtävää tutus-

tumismatkaa varten, minkä matkan hän myös on ohjelmansa mukaisesti suorittanut, saaden 

ilmeisesti työlleen vastedes hyötyä tuottavia vaikutteita”.

Koskimies jatkaa:

”Sanomalehtimiesten ulkomaisten stipendimatkojen hyödystä kuulee joskus esitettävän 

erilaisia ajatuksia. Monet asettuvat sille kannalle, että ne muodostuvat pelkiksi huvittelu-

matkoiksi, ja saattaahan niinkin joskus olla laita”. Päätoimittaja Koskimies näkee kuitenkin 

kaikenlaisten matkojen yleisen hyödyn: ”Varmaan lyhyemmätkin matkat oikein käytettyinä 

saattavat avartaa sanomalehtimiesten näköpiiriä ja myötävaikuttaa heidän yleiseksi kehittymi-

sekseen, mistä kaikesta on hyötyä heidän ammatilleen.”

Vain harvat naiset nousivat päätoimittajan asemaan 1920- ja 1930-luvuilla. Yksi heistä oli 

savonlinnalaisen Savonmaan päätoimittaja Valma Kivitie (s. 1896). Hän oli tullut lehden pal-

velukseen 1926; myöhemmin hän toimi Elokuva-Aitan päätoimittajana, kriitikkona, radiose-

lostajana ja esiintyi myös parissa 1950-luvun elokuvassa. Kivitie haki säätiöltä 1931 apurahaa 

kotimaista opintomatkaa varten. 

Kivitie halusi tutustua lähinnä pääkaupungin lehtien toimituksiin. Hänen hakemuspape-

riensa joukosta erottuu punaisella lakkasinetillä koristeltu suosituskirje, jossa Savonlinnan 

kaupungin pormestarin A. Hietaro kehuu Kivitietä päteväksi ja aikaansaavaksi toimittajaksi 

sekä suosittelee apurahan myöntämistä. Hakija saikin 2 000 markkaa. – Erilliset suositus-

kirjeet olivat hakemuksissa yleisiä suunnilleen 1950-luvulle asti, mutta sittemmin niiden mää-

rä on vähentynyt. Nykyisinkin monet hakijat nimeävät yhden tai useamman suosittelijan.
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Iltalehden ent. päätoimittaja, silloinen Uuden Suomen päätoimittajan apulainen Iisakki 

Laati matkusti säätiön apurahalla 1931 Keski-Eurooppaan, ”tutustumaan --- mm. Saksan ja 

Itävallan yhtymiskysymykseen ja erikoisesti Tshekkoslovakian suhtautumiseen siihen sekä 

kysymykseen nykyisen Unkarin elinehdoista, ja pyrkimykseen ns. suurempaan Unkariin”. 

Laati oli tässä liikkeellä hyvissä ajoin ennakoimassa tulevaa kehitystä ja vieläpä useas-

ta näkökulmasta. Kuten tiedetään, Saksa marssi 1938 Itävaltaan. Seuraavana vuonna 1939 

Tshekkoslovakian tshekkiläinen osa liitettiin Saksaan. Ja Slovakiasta tuli muodollisesti itse-

näinen Saksan vasallivaltio. Unkari puolestaan miehitti Etelä-Slovakian (silloisen Slovakian 

unkarilaisenemmistöiset alueet) 1938. 

Kun 1920-luvun journalismissa ulkomailta haettiin sekä henkilökohtaisia kokemuksia että 

rakennuspuita nuorelle itsenäiselle valtiolle, 1930-luvun suunta oli jo hieman toinen. Opinto-

matkat ja ”kokemusmatkat” jatkuivat, mutta säätiön kirjaamista toimittajien matkahankkeista 

ja niiden aiheista näkee, että ajattelu Euroopassa ja Suomessa oli muuttunut poliittisemmaksi. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen rauhantila ei kestänyt pitkään. Myöhemmin on usein 

puhuttu siitä, kuinka ”tummat pilvet alkoivat jo varhain 1930-luvulla kerääntyä Euroopan 

ylle”. Edellä mainittu Iisakki Laatin tutustumismatka Keski-Eurooppaan on esimerkki jour-

nalistisesta haistelusta: mitä maailmalla nyt oikein on tapahtumassa, jotain uutta, mutta mitä. 

– Voisikohan tuota ajankohtaa verrata tämänhetkiseen – jotain uutta näyttää olevan nytkin 

tapahtumassa, ainakin maailmantaloudessa – ja meidän Euroopassamme, mutta edes jour-

nalistit eivät tiedä, mitä.

Kielten opiskelua

Kielten opiskelu ulkomailla on esimerkki opintomatkatyypistä, joka on säilynyt samanlaisena 

1920-luvulta nykyhetkeen saakka. Vuonna 1932 lahtelainen Jalmari Niemi haki stipendiä 

opiskellakseen englantia Lontoossa ja maaseudulla. ”Lähitulevaisuudessa on odotettavissa, 

että suhteet Englannin kanssa tulevat entisestään vilkastumaan. Kaikki nämä seikat ovat   anta-

Valma Kivitie (1894–1967) oli ensin Savonmaan ja myöhemmin Elokuva-Aitan päätoimittaja. Esimerkki 
suosituskirjeestä – Savonlinnan pormestarin suositus Savonmaan päätoimittajalle Valma Kivitielle 1931. 
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neet allekirjoittaneelle aiheen englanninkielen teoreettiseen opiskeluun. Sitä olen harrastanut 

erityisesti tänä vuonna --- ja olen suunnitellut Englantiin noin puolitoista kuukautta kestävän 

opintomatkan. – Edestakainen matkalippu Lontooseen maksaa noin 2 500 markkaa.” 

Niemi haki 6 000 markkaa, mutta ei sillä kertaa saanut rahaa. Yhtä huonosti kävi Aamu-

lehden Teuvo Nuotiolle, joka olisi halunnut mennä Berliiniin ”kielikurssille ja tutustumaan 

Saksan poliittiseen elämään”.

Matkat suuntautuivat 1930-luvun alkupuolella sekä Skandinaviaan että Keski- ja Etelä-

Eurooppaan. Mukana oli aina myös kotimaisia kohteita. Oululaisen Kaiku-lehden toimittaja 

Arvo Alanne sai 6 000 markkaa 1932 ”tutkimusmatkaa varten Suomen Lappiin ja Petsamoon 

sekä Norjan Ruijaan ja Ruotsin Länsipohjaan”. 

Ada Nornan apurahat

Samana vuonna (1932) myönnettiin 6 000 markkaa ”maisteri Ada Nornalle Berliinistä [osoi-

te: Berlin, NW 40, Alsenstrasse 1 – eli Norna oli merkinnyt osoitteekseen Suomen silloisen 

lähetystöosoitteen aivan Berliinin keskustassa] oleskelua varten Pariisissa ja mahdollisesti 

Lontoossa politiikkaan perehtymistä varten”. Norna mainitsi hakemuksensa perusteluiksi: 

”Apurahaa anon lyhyttä Parisissa ja mahdollisesti myös Lontoossa oleskelua varten päästäk-

seni saamaan politiikasta sieltä käsin suoria vaikutelmia, minkä pitäisin erittäin terveellisenä 

täydennyksenä huomioon ottaen ulkopoliittisen tiedotustoimintani Uudelle Suomelle Berli-

nistä.”

Norna (1896–1976) on kiinnostava henkilö Suomen lehdistöhistoriassa. Hän oli kirja-

kauppiaan tytär Tampereelta ja ottanut itselleen sukunimen Norna (pohjoismaisessa mytolo-

giassa norna tarkoittaa kohtalonjumalatarta). 

Kertomansa mukaan hänen juurensa ulottuivat vanhaan Kurki-sukuun. Ada toimi vuo-

desta 1923 alkaen ensin tilapäisenä ja sit-

ten vakinaisena Uuden Suomen kirjeen-

vaihtajana Berliinissä (Jyrki Vesikansan 

mukaan Norna oli ensimmäinen suomalai-

nen vakinainen kirjeenvaihtaja) aina toisen 

maailmansodan loppumiseen saakka. Hän 

kirjoitti sodan jälkeen päiväkirjamuistiin-

panojensa pohjalta kirjan ”Kun venäläiset 

tulivat Berliiniin: päiväkirjan lehtiä Hitler-

Saksan viime ajoilta”. Vuoden 1946 jälkeen 

Norna asui vapaana toimittajana Milanossa 

ja avusti ainakin Aamulehteä, Suomen Ku-

valehteä ja Maaseudun Tulevaisuutta.

Uuden Suomettaren Säätiöltä Norna 

haki lisäapurahaa seuraavana vuonna eli 

1933. Hänelle myönnettiin 5 000 markkaa 

”opintomatkaa varten Pariisiin viime vuon-

na saamansa apurahan lisäksi”. Tällä kertaa 

matka myös toteutui. Ada Norna (1896-1976) Berliinin-vuosinaan.
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Uudelleen Norna oli 1936 hakemassa säätiön apurahaa, tällä kertaa Baltian-matkaan, 

”voidakseen avartaa ulkopoliittista tuntemustaan --- nykyisenä ulkopoliittisesti tärkeänä aika-

na”. Hakija piti matkaa toiminalleen erittäin tärkeänä. Hän selvitti siihenastista toimintaansa: 

”--- vuodesta 1923 toiminut ensin tilapäisesti, sittemmin vakituisena Uuden Suomen kirjeen-

vaihtajana ja sen ohella Aamulehden, Rintamamiehen, Suomen Kuvalehden y.m. lehtien tila-

päisenä kirjeenvaihtajana”. - Tällä kertaa raha jäi kuitenkin jostakin syystä saamatta. 

Norna oli aluksi innostunut kansallissosialistien valtaannoususta ja hän ryhtyi puuhaa-

maan Suomen Saksan-lähettilään Wäinö Wuolijoen – näkyvän sosiaalidemokraatin ja Hellan 

lankomiehen – vaihtoa, koska tämä oli hänen mielestään vasemmistolaisena tehtäväänsä so-

pimaton. Ada Norna eli ja toimi Saksassa ja Euroopassa mielenkiintoisena aikana mielenkiin-

toisessa tehtävässä suomalaisen lehden kirjeenvaihtajana. 

Vesikansa sanoo Nornan ajautuneen syksyllä 1943 asemamaassaan uusiin kiistoihin ja hä-

nen raportointinsa vähentyi. ”Suomen irtaantuessa Saksasta syksyllä 1944 Ada Norna jäi Ber-

liiniin. Hän yritti jatkaa raportointia Uuteen Suomeen sen yhteistyökumppanin Stockholms-

Tidningenin kanssa, mutta päätoimittaja Lauri Ahon mielestä Uudella Suomella ei voinut olla 

kirjeenvaihtajaa Saksassa maiden diplomaattisuhteiden katkeamisen jälkeen. Ulkopoliittiset 

realiteetit olivat siis journalistista kunnianhimoa tärkeämmät. Aho katsoi Nornan samalla irti-

sanoutuneen Uudesta Suomesta.” 

”Vielä neuvostojoukkojen tunkeuduttua syvälle Berliiniin Ada Norna kierteli 24.4.1945 

autollaan kaupungin keskustassa maataistelukoneista ja tykkitulesta välittämättä. Venäläis-

ten valtaajien kanssa hän kertoi tulleensa kohtuullisesti toimeen. Tosin hän joutui tekemään 

pari kuukautta ruokansa nuotiolla huvilansa puutarhassa.” – Nornan koti Berliinissä tuhoutui 

pommituksissa, mutta hän löysi uudeksi asunnokseen huvilan Dahlemista lounais-Berliinistä.

Norna kiisteli vielä 1940-luvun lopulla Uuden Suomen kanssa irtisanomiskorvauksista. 

Ikääntynyt entinen kirjeenvaihtaja sai 1970-luvulla Suomen valtion sanomalehtimieseläkkeen ja 

asettui hieman ennen kuolemaansa asumaan Ouluun. Norna toimi myös suomentajana; jo vuo-

delta 1927 on hänen suomennoksensa William Schäferin taidemaalari Karl Staufferin elämänker-

rasta. Vielä 1960-luvun alussa Norna käänsi televisiolle Edgar Wallacen ”Noidan” kolme jaksoa.

Kuten monet kollegansa, Ada Norna oli monitoiminen. Kirjeenvaihtajatyönsä lomassa hän mm.  suomen-
si näytelmiä. Tämän vanhan Turussa otetun kuvan taakse on kirjoitettu ”Ada Norna, näyttelijätär”. Ada 
Nornan apurahahakemus 1932. 
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Nornan elämästä ja työskentelystä tiedetään kohtalaisen paljon, mutta hänen ja muuta-

man muunkin tässä historiikissa mainitun suomalaisen journalistin elämänvaiheet ansaitsisi-

vat lisävalaistusta, jopa kirjoiksi asti. Sellaisilla kirjoilla on sekin hyvä puoli, että niiden koh-

de voidaan helposti liittää laajempiin kansainvälisiin tapahtumiin – kuten Nornan kohdalla 

epäilemättä voitaisiin tehdä.

Vuonna 1933 myös toimittaja Väinö J. Vatanen – joka muutamaa vuotta aikaisemmin 

oli säätiön silloisella apurahalla käynyt Konstantinopolissa ja Ankarassa asti – sai apurahan 

Saksaan suuntautuvaan opintomatkaan. Hän oli hakenut stipendiä tutustuakseen ”Saksan 

oloissa viime aikoina tapahtuneisiin käänteentekeviin muutoksiin”. Vatanen piti mahdollise-

na päästä ”henkilökohtaiseen kosketukseen uuden järjestelmän johtavien miesten, myöskin 

itse valtakunnankansleri Hitlerin kanssa, jonka elämänkertateoksen kirjoittamista varten olen 

ryhtynyt valmistelutöihin”.

Vatasen mahdollista natsimielisyyttä on jälkikäteen pohdiskeltu, mutta mitään varmaa 

kuvaa tähän suuntaan ei ole syntynyt. Häntä voi – myös Uuden Suomettaren Säätiön apura-

hahakemusten ja matkakertomusten pohjalta – pitää aikansa kansainvälistä politiikkaa tark-

kaan tutkineena ja siitä kirjoittaneena ammattitaitoisena journalistina. Vatanen oli keskeisiä 

Uuden Suomen nimiä ja ulkomaanosaston päällikkö. Kirjoja Vataselta syntyi viitisentoista. 

Hitlerin elämänkerran hän sai valmiiksi apurahamatkansa pohjalta 1933 nimellä ”Adolf Hit-

ler: Saksan kansallissosialismin luoja ja hänen liikkeensä”. Vatanen julkaisi 1943 kaksiosaisen 

’Kriisien ja sodan maailma’, ja sitä on pidetty hämmästyttävän tarkkana analyysina toisesta 

maailmansodasta jo näin varhaisessa vaiheessa. Kirja tosin päätyi sodan päätyttyä Suomes-

sa kiellettyjen kirjojen listalle Neuvostoliitolle vihamielisenä. Sodan jälkeen Väinö Vatanen 

katsoikin parhaaksi siirtyä Ruotsiin radiotoimittajaksi; hänet kiinnitettiin siellä myös Uuden 

Suomen kirjeenvaihtajaksi.

Saksa oli 1930-luvulla journalistisesti kiinnostava kohdemaa – epäilemättä läntisen Euroo-

pan taloudellisesti ja poliittisesti merkittävin maa -, johon sitten alettiin suhtautua monin eri 

tavoin. Kolmannen valtakunnan vieraina ehti käydä useita journalisteja ja kulttuurihenkilöitä 

eri maista.

Kaiku-lehden toimittaja Vilho Hyttinen Oulusta sai 1934 säätiöltä 2 000 markkaa 

Pohjois- Suomeen ja Lappiin suuntautuvaa matkaa varten. Tämäkin stipendi on osoituksena 

siitä, että säätiö piti tärkeänä rahoittaa myös kotimaahan suuntautuvaa journalismia. 

Samana vuonna maisteri Juho Timonen (Uuden Suomen Lontoon kirjeenvaihtaja vuo-

desta 1932 sotavuosiin asti) matkusti kirjahankkeen merkeissä Pariisiin. Apurahan myöntä-

minen kertoo säätiön apurahojen laaja-alaisuudesta. Tämän päivän valossa Timosen suunni-

telma vaikuttaa journalistille hieman erikoiselta: ”Kirjani teesin kannalta ranskalainen leicismi 

ja skeptisismi ovat minulle mielenkiintoisimmat, koska ne ovat jo kypsyneet käytännöllisiksi 

johtopäätöksiksi. – Teesini on – ensimmäisen ateistisukupolven kiltti, hoffdingiläinen natu-

ralismi kehittyy seuraavissa sukupolvissa vastustamattomasti, loogillisen johdonmukaisesti 

eetillistä nihilismiä kohti.” 

Timonen sai rahansa, mutta kirjaa häneltä ei tästä aiheesta tullut. Sen sijaan häneltä ilmes-

tyi 1933 Lenin-elämänkerta. Olisiko Timonen käyttänyt kaksi Pariisin kuukauttaan juuri Leni-

nin tutkimiseen? Valistuksen julkaisema Timosen Leninin elämänkerta päätyi sekin Suomessa 

heti sodan päätyttyä kiellettyjen kirjojen listalle. Timonen olikin brittisuuntautunut, mutta ei 
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vähimmässäkään määrin saksalaismielinen 

journalisti. – ”Liian viisas Suomeen”, on joku 

päätellyt hänestä.

Timosen mainitseminen tuo mieleen 

yleispätevän asian: sanomalehtien toimituk-

sissa on kautta aikojen ollut erikoislaatuisia 

ihmisiä, toiset poikkeuksellisen lahjakkaita, 

toiset ehkä muulla tavalla huomiota herättä-

neitä tai herättäviä. Journalismi on yksi niitä 

ammatteja, jotka tarjoavat ihmiselle mahdol-

lisuuden kykyjensä hyvinkin monipuoliseen 

esittelyyn. – Juho Timonen käytti elämän-

sä loppuajan tutkijana British Museumissa. 

Hän kuoli 86 vuoden ikäisenä Lontoossa 

26.8.1977.

Timosen sukulainen Eero Timonen on 

kertonut historiikin tämän osuuden kirjoit-

tajalle hänelle arvellun, että ”Juho Timo-

nen olisi ollut ensimmäinen Uuden Suo-

men palkkaama vakinainen kirjeenvaihtaja”. 

Tämä kunnia kuuluu kuitenkin Ada Nornal-

le – Timonen oli sitten toinen kuukausipalk-

kainen kirjeenvaihtaja, tosin ensimmäinen kotitoimituksesta lähetetty, Norna asui jo valmiiksi 

Berliinissä. 

Säätiön hallituksen pitkäaikainen jäsen, useissa lehdissä työskennellyt Yrjö Koskelainen 

jätti 1933 paikkansa siirryttyään (jo 1923) pois lehtialalta ensin Teollisuusliiton sihteeriksi ja 

sitten merkittävään liiton johtotehtävään. Tilalle tuli Uuden Suomen päätoimittaja S.J. Pentti. 

Hänet oli ylimääräisessä kokouksessa valittu Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajaksi 

vuosiksi 1934–1936. Pentti valittiin uudelleen vuosiksi 1937–1939 ”liiton vuosikokouksessa 

Kämpin hotellissa”.

Tietyt journalistit hakivat apurahaa yhä uudelleen ja uudelleen. Hyvä esimerkki ahke-

rasta hakijasta oli Uuden Suomen toimittaja, myöhemmin lehden toimituspäällikkö Uuno 

Hirvonen. Hän sai jo säätiön syntyessä 1920-luvun alussa yhden ensimmäisistä apurahoista. 

Seuraavalla vuosikymmenellä Hirvonen sai apurahan neljästi: vuosina 1931 (Ruotsiin), 

1935 (Englantiin), 1936 (Englantiin ja Espanjaan) sekä 1938 (Ruotsiin). Nämäkään eivät jää-

neet hänen viimeisiksi stipendeikseen. Hirvosella oli kenties erityinen suosija säätiössä tai 

sitten hän on kerta kerran jälkeen esittänyt erinomaiset perustelut matkahankkeilleen. Lienee 

lupa olettaa, että ainakin jotkut kirjailijanimimerkki Simo Penttilän seikkailukirjoista ovat saa-

neet kirjoitusvauhtia näillä stipendimatkoilla. Myös Uuno Hirvonen kuuluu niihin journalis-

teihin, joiden elämänvaiheista kaipaisi tarkempaa tietoa.

Juho Timonen (1891–1977) oli paitsi ulkomaan-
kirjeenvaihtaja, monipuolinen kirjoittaja ja tut-
kija.
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Kuin sotaa ei tulisikaan  
(1935–1939) 

O n jälkipolvienkin tiedossa, että sotaa 

edeltäneet 1930-luvun loppupuolen 

kesät olivat täällä pohjoisessa tavan-

omaista lämpimämpiä. Sää helli ja pula-ai-

kakin oli jo väistynyt, elämisen suunta oli 

eteenpäin. 

Mistä sanomalehtien toimittajat olivat 

kiinnostuneita tällä 30-luvun kansainvälises-

ti hektisellä jälkipuoliskolla ja mihin tarkoi-

tuksiin he hakivat säätiöltä apurahoja? Eu-

roopassa poliittinen tilanne oli kiristynyt. 

Suomessa elämä jatkui vielä jonkin aikaa 

entisenlaisena – tai kenties entistä parem-

pana. Itsenäisyyden saamisesta oli kulunut 

vasta parikymmentä vuotta. Suomalaisilla oli 

kriiseistä huonoja kokemuksia ja he jos ketkä halusivat elää ja rakentaa maataan rauhan-

omaisesti. 

Vuosi 1935 tuotti säätiölle viisitoista hakemusta. Niistä melkein puoleen eli seitsemään 

vastattiin apurahalla. Säätiöllä oli stipendeihin käytettävissä 38 000 markkaa ja tästä summas-

ta jaettiin 2 000–10 000 markan suuruiset apurahat. Matkat suuntautuivat Englantiin (3 kpl), 

Skandinaviaan (1), Saksaan, Itävaltaan ja Unkariin (1), ja Englantiin, Ranskaan, Italiaan ja To-

navan maihin (1) ja yksi kotimaahan. Viimeksi mainittu oli Karjalaisen uutistoimittajan A. L. 

Hintikan opintomatka Helsinkiin.

Mukana oli jälleen myös Uuno Hirvosen hakemus. Tällä kertaa Hirvonen matkusti 

opintomatkalle Englantiin. Matka tosin siirtyi seuraavalle vuodelle, jolloin hän sai siihen vielä 

lisärahoitusta. Hakijana ja saajana oli jälleen myös aikaisemmista matkoistaan (mm. Konstan-

tinopoli) tuttu Väinö Vatanen; hän sai säätiöltä Kordelinin apurahan lisukkeeksi 4 000 mk 

tehdäkseen kiertomatkan Englannin, Ranskan, Italian ja Tonavan maiden kautta. Tällä kertaa 

Vatanen matkusti Keski-Euroopassa reitillä: Rooma – Napoli – Trieste – Fiume – Zagreb – 

Belgrad – Szegedin – Budapest – Wien – Praha – Berliini.

Berliinin olympialaiset 1936 kiinnostivat Lahti-lehden toimitussihteeriä Eero Salovuor-

ta, mutta säätiön hallitus ei antanut apurahaa siihen tarkoitukseen.

Myös Lauri Ahon (myöhemmin Uuden Suomen päätoimittaja ja Helsingin ylipormes-

tari) nimi esiintyy hakijana vuoden 1936 listalla. Hänelle myönnettiin 12 000 markkaa Sak-

saan ja Ranskaan suuntautuvaa opintomatkaa varten. Hän ilmaisi apurahahakemuksessaan 

mm. halunsa ”kuunnella niitä vapaita luentosarjoja, joita pidetään Pariisin korkeakouluissa ja 

Grenoblessa”. Matkakertomus ei ole säilynyt, jos Aho sellaisen kirjoitti.

Aholle oli varmaan merkittävää hyötyä tutustumisesta juuri tässä vaiheessa kahteen Eu-

roopan politiikassa tärkeään maahan. Vain muutamaa vuotta myöhemmin, 1940-luvun sota-

Lauri Aho toimi säätiön hallituksessa 1942–1980.
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vuosina hän linjasi lehdessään politiikkaa 

läheisessä yhteistyössä uussuomettarelaisen 

J.K. Paasikiven kanssa.

Apurahojen hakijoiden määrä nousi 

1937 kahteenkymmeneen. Näistä neljäl-

le myönnettiin 8 000–10 000 markan rahat. 

Jaossa oli yhteensä 50 000 markkaa. Suo-

situimmat matkakohteet olivat Englanti ja 

Pohjoismaat, kummankin kohdalla viisi ha-

kemusta.

Englanti kiinnosti 1938

Pari viimeistä vuotta ennen talvisodan ja 

jatkosodan syttymistä ovat poikkeukselli-

sen mielenkiintoisia. Hakemuksista näkyy 

journalistien suhtautuminen ajankohtaiseen 

kansainväliseen ja kotimaiseen tilanteeseen. 

Hakemuksia tuli 1938 vain kaksitoista. Täs-

tä ei kuitenkaan voi tehdä suuria johtopää-

töksiä, sillä vuosittaiset määrät vaihtelivat 

1920-luvun alusta alkaen, näköjään ilman erityistä havaittavaa syytä. Kahdeksan hakijaa sai 

tällä kertaa apurahan eli kuitenkin varsin moni.

Englannin-matka oli tavoitteena neljällä hakijalla, Tanska kolmella. Ranskaan halusi kaksi 

ja Saksaan kolme. Yksi hakija oli menossa Itävaltaan ja yksi Espanjaan. Yhdellä oli mielessä 

kotimainen opintomatka. Kahdella oli jo Kordelinilta saatu stipendi, niiden osalta käyttötar-

koitus ei käy ilmi aineistosta. – Maiden suuri yhteismäärä johtuu jälleen siitä, että moni hakija 

halusi matkustaa samalla kertaa useaan maahan.

Huomiota herättää tälläkin kertaa vuoden 1938 apurahan hakijoiden kiinnostus Englan-

tia kohtaan ja vastaavasti Saksan jääminen kolmeen. Ruotsiin ei tuolloin pyrkinyt yksikään 

apurahan hakija.

Saksan ja Tanskan rajalla

Aamulehden ulkomaanosaston toimittajalla Ale-Einari Riipisellä oli mielenkiintoinen apu-

rahahakemus kevättalvella 1938: ”Opintomatka Saksaan ja Tanskaan, perehtyäkseen valtiolli-

siin ja kansalaisuusoloihin Pohjois- ja Etelä-Schleswigissä sekä muutenkin saksalais-tanskalai-

siin suhteisiin, erikoisesti silmälläpitäen ’suursaksalaisuuden’ tavoitteita Tanskan suunnassa ja 

Tanskan mahdollisia vastatoimenpiteitä. Riipinen oleskelisi seudulla molemmin puolin rajaa.”  

Saksan pyrkimykset olivat aavistettavissa, niin pitkälle, että suomalainen journalisti piti 

perehtymistä tilanteeseen järkevänä. Hän sai säätiöltä tähän tarkoitukseen 8 000 markkaa. En 

ole tarkistanut, mitä tämä myöhempi Kauppalehden päätoimittaja kirjoitti Aamulehteen mat-

kastaan, mutta hän oli hakemuksessaan oikeilla jäljillä. Varhain huhtikuun 9. päivän aamuna 

1940 Saksa käynnisti Tanskan valloituksen ja hyökkäsi myös Norjaan.

Uutta tietotekniikkaa. Uutisten vastaanottoa ja 
purkamista toimituksessa (US) 1937. Työn tou-
hussa talvisodassa kaatunut Kalevi Rönkä.
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Apurahojen hakijamäärä vaihteli 

1930- luvulla  vuosittain melkoisesti. Määrä oli 

pienin 1933, silloin hakijoita oli ainoastaan yh-

deksän. Vähän ennen toisen maailmansodan 

alkamista, keväällä 1939, hakemuksia saapui 

kaksikymmentäneljä. Apurahojen toivotuista 

kohteista havaitsee, että ulkomaille uskottiin 

voitavan matkustaa aivan kuten ennenkin. Mut-

ta syksyn tullessa Eurooppa oli sodan pyörteis-

sä. Saksa hyökkäsi 1. syyskuuta Puolaan. Parii-

siin saksalaiset marssivat 14. kesäkuuta 1940. 

Suomessa käytiin talvisota. Toimittajilla oli sil-

loin jo muita tehtäviä kuin matkustella Euroo-

passa eri maihin ja kulttuureihin perehtymässä.

Vuoden 1939 apurahat julistettiin haetta-

vaksi kuten aikaisemminkin kevättalvella ja 

keväällä ne myös myönnettiin. Silloin ei voitu 

arvata, että Neuvostoliitto hyökkäisi Suomeen 

loppusyksyllä. Hakemukset jätettiin kuten aina 

ennenkin: hyvässä uskossa siihen, että Suo-

messa ja Euroopassa kaikki sujuisi hyvin, rau-

hanomaisesti. Hakemuksia tuli 23 kappaletta, jälleen suurehko määrä. Jaettavana oli siihen 

mennessä suurin summa, 73 000 markkaa. Kahdeksan apurahaa jaettiin, suuruudeltaan 5 

000–12 000 markkaa.

Ulkomaisten matka-apurahojen puolella kohdemaat jakautuivat: Saksa 7, Englanti 6, 

Ranska 4, Ruotsi ja Norja 4, Unkari 2, Puola 2, Italia 2, Hollanti ja Belgia 1. Kotimaassa halusi 

apurahansa käyttää viisi hakijaa. Listalla oli jälleen ns. vaihtoehtoisia maita. Saksa oli hyvin 

edustettuna, mutta niin olivat myös Englanti, Ranska, Ruotsi ja Norja. Kohdemaiden osuudet 

olivat säilyneet suhteellisen samanlaisena lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, mutta nyt 

Saksa kiinnosti jonkin verran aikaisempaa enemmän. 

Ei erityistä Saksa-suuntausta…

Suomalaisten suhteet Saksaan ja saksalaisiin olivat itsenäistymisen jälkeen runsaanpuolei-

set. Toisaalta, kuten apurahahakemukset pitkältä ajalta osoittavat, myös Englanti ja Ranska 

sekä kaikki Pohjoismaat olivat suunnilleen yhtäläisen mielenkiinnon kohteena. Mistään suo-

malaisten toimittajien – tässä tapauksessa porvarillisten lehtien – saksalaissuuntauksesta ei 

tämän aineiston pohjalta voi puhua. Hakemusten jakaumaa kohdemaittain voi pitää varsin 

tasapainoisena; haluttiin matkustaa sinne, missä oli opittavaa ja missä oli nähtävää. Matkat 

suuntautuivat sekä 1920- että 1930-luvulla eri puolille Eurooppaa – kuitenkin Venäjää ja laa-

jemmin Itä-Eurooppaa lukuun ottamatta.

Kieliopintojen tukeminen jatkui 1930-luvulla. Uuden Suomen Yrjö Nikkolalle annettiin 

3 000 markkaa 1938 saksan ja venäjän kieliopintoja varten. Saman lehden Erkki Kaireni-

us – joka vuoden 1932 vuosikirjassa on merkitty lehden radistiksi – sai 1939 kieli opintoihin 

Aamulehden toimittaja (myöhemmin Kauppa-
lehden päätoimittaja) Ale-Einari Riipinen mat-
kusti kesällä 1938 Saksan Schleswigissä.
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Ruotsissa ja Norjassa 5 000 

markkaa. Kuopiolaiselle  

Savo-lehden toimittajal-

le Veikko Pekkariselle 

myönnettiin 8 000 mark-

kaa keskeytyneiden filoso-

fian kandidaatin opintojen 

loppuun saattamiseksi. Mo-

nien muidenkin Keski- ja 

Etelä-Eurooppaan suuntau-

tuneiden kulttuurimatkojen 

ohjelmiin kuuluivat myös 

kieliopinnot, vaikka tämä ei 

hakemuksista suoraan nä-

kynytkään.

Säätiön talvella 1939 

saamat apurahahakemuk-

set kertovat journalistien 

elämän jatkuneen entiseen 

malliin (tai sen toivottiin 

jatkuvan entiseen malliin): 

oli työtä ja oli myös mat-

kustushaluja. Kun tarkaste-

lee säätiölle tulleiden ha-

kemusten yhteislistaa, siitä 

ei juuri välity kuva tai edes 

aavistus pian käynnistyvis-

tä maailmanhistoriallisista 

tapahtumista. Pelonsekaisia 

ounasteluja varmaan oli il-

massa, mutta ne piilotettiin 

normaalielämän jatkumista 

koskeneiden toiveiden alle. 

Tänä ”viimeisenä” kesä-

nä 1939 (kuten sitten osoittautui) moni halusi lähteä ulkomaille. Moni ehti myös sen juuri ja 

juuri tehdä. Syksymmällä ei Keski-Eurooppaan enää päässyt lentoteitse ja myös matkustaja-

laivojen kulku kävi pian mahdottomaksi. Säätiön kertomuksessa kyseiseltä vuodelta sano-

taan lyhyesti, että ”hakijat ovat toteuttaneet matkasuunnitelmansa”. Ko. vuoden matkakerto-

mukset eivät valitettavasti ole säilyneet, jos niitä ylipäänsä tehtiin.

Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30. marraskuuta 1939. Talvisota alkoi. Kun säätiön hal-

litus seuraavan kerran kokoontui vuoden 1940 puolella (silloin poikkeuksellisesti vasta syk-

syllä) asiat olivat perin pohjin muuttuneet.

 Uutinen vuoden 1939 apurahojen jaosta.  



70

Vuoden 1939 hakijalistaa hallituksen kokouksesta.



71

1940-luku
Sotavuodet – vain yksi apuraha (1940–1944)

I lman sotaa, eurooppalaista ja omaamme, 1940-luvusta olisi varmaan tullut maallemme 

hieno vuosikymmen. Suomi olisi voinut jatkaa kahden edellisen vuosikymmenen suo-

tuisaa kehitystä sekä taloudessaan että muutenkin. Kaikkeen tähän tuli lähes vuosikym-

menen pituinen katkos. Normaalielämään palattiin vasta joskus 1950-luvun jälkipuoliskolla.

Sanomalehdistö joutui 1940-luvulla mukautumaan sodan olosuhteisiin: uutishankinnan 

vaikeuksiin, paperisäännöstelyyn, yleiseen materiaalipulaan, sensuuriin ja siihen, että toimit-

tajia ja muuta henkilökuntaa kutsuttiin sotapalvelukseen. Myös Uuden Suomettaren Säätiön 

normaali toiminta kävi mahdottomaksi. Vuosikymmenen ensimmäinen puolisko kului hil-

jaiselon merkeissä. Edes jossakin määrin entiseen verrattavaa työskentely oli kymmenluvun 

muutamana viime vuotena. Säätiön hallitus kuitenkin kokoontui jokaisena sotavuotena.

Kun vuosikymmen alkoi, talvisota oli käynnissä ja sitä jatkui maaliskuulle saakka. Ilmoi-

tusta apurahoista ei voitu ajatellakaan julkaistavaksi; sodan oloissa kaikki oli epävarmaa ja 

epäselvää. Säätiön toiminta jähmettyi suurimmaksi osaksi paikalleen. Tämä oli yleistä mui-

denkin säätiöiden kohdalla, kun olosuhteet heikensivät säätiöiden taloutta.

Antero Vartian Saksan-matka

Säätiön hallitus kokoontui 1940 tarkastelemaan tilannetta poikkeuksellisesti vasta syksyllä, 

lokakuun 22. päivänä. Pöydällä oli yksi ainoa apurahahakemus, US:n toimittaja Antero Var-

tia oli halukas lähtemään pitkälle, neljästä kuuteen kuukauteen kestävälle opintomatkalle 

Saksaan, lähinnä Berliiniin. 

Antero Vartian (1912–1969) Berliinin-hakemus lokakuussa 1940.
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Hakemus hyväksyttiin, mutta apurahan suuruus jätettiin vielä auki. Haettu summa oli sil-

loisissa oloissa suuri – 25 000 markkaa eli n. 6 900 euroa. Muutamaa kuukautta myöhemmin, 

välirauhan aikana tammikuussa 1941 pidetty hallituksen kokous määritteli Vartialle annetta-

van apurahan 15 000 markaksi.

Säätiön toimintakertomus vuodelta 1940 toteaa: ”Vuoden 1939 korkovaroista ei kuluneen 

vuoden [1940] aikana – vallinneesta poikkeustilasta johtuen – ole jaettu muita matka-apura-

hoja paitsi toimittaja Antero Vartialle, jolle varattiin Saksan matkaa varten tarpeellinen mää-

räraha.” 

Vartian apurahaa ei kenties tulekaan pitää säätiön normaalina ulkomaanmatkastipendinä. 

Journalistien matkustelu Suomesta ulkomaille vanhaan tapaan ei näissä poikkeuksellisissa 

olosuhteissa ollut mahdollista. Eikä apurahoja edes ollut julistettu haettaviksi. Mahdollises-

ti Uuden Suomettaren Säätiö oli sopiva instanssi, jolta voitiin saada rahaa tärkeänä pidetyn 

journalistisen ”tiedustelumatkan” toteuttamiseen. – Kenen oli aloite tällaiseen matkaan tällai-

sena aikana – Vartian itsensä vai jonkun muun – , siitä ei ole tietoa.

Vartia Saksaan lähti tammikuun lopulla 1941 ja palasi takaisin heinäkuun alussa eli oles-

kelu Saksassa kesti vajaat puoli vuotta. Sinä aikana hänen on täytynyt Berliinin kursseille 

osallistumisen lisäksi ehtiä nähdä, kuulla ja havainnoida Saksassa hyvinkin monenlaisia asi-

oita. Ajankohta oli mitä mielenkiintoisin. Hitler valmistautui isoihin ratkaisuihin, tapahtumat 

kehittyivät nopeasti. Vartian matkan hyväksyneiden piirissä oltiin varmasti kiinnostuneita tä-

män ”opintomatkan” tuloksista. 

Säätiön vuosikertomuksessa 1942 todetaan lyhyesti, että palattuaan Suomeen Antero Var-

tia joutui sotapalvelukseen, ”eikä sen vuoksi ole vielä voinut toimittaa matkakertomustaan”. 

– Tämä saattaa olla aivan totta tai sotatilanteen vuoksi kertomusta ei haluttu rekisteröidä jul-

kiseksi asiakirjaksi. Jos apurahan saaja laati säätiölle jossakin vaiheessa kirjallisen matkara-

portin, sitä ei ainakaan ole arkistoitu säätiön papereihin. 

Uuden Suomen päätoimittajaksi noussut Lauri Aho oli vuodesta 1942 alkaen mukana 

säätiön hallituksessa Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton valitsemana edustajana; vakinai-

nen eli ns. ainaisjäsen hänestä tuli 1949. Jyrki Vesikansan mukaan Lauri Aho järjesti Varti-

an 1943 vapaaksi asepalveluksesta lähettääkseen hänet kirjeenvaihtajaksi Tukholmaan. Aho 

piti tällaista kurkistusikkunaa suorastaan kansallisesti tärkeänä. Vartia täytti hyvin tehtävänsä 

Tukholmassa. Kun US:lle perustettiin 1947 uudelleen paikka Lontooseen – haltijanaan Max 

Jakobson – Tukholma oli lopetettava valuuttasyistä. Vartia siirtyi tässä vaiheessa 1950 ulko-

ministeriön pressiattaseoiden joukkoon Lontooseen. Tällä alalla hän palveli 1960-luvun lopul-

le saakka. Vartian henkilökuvaan kuuluu avioliitto Miss Euroopan Sirkka Salosen kanssa. 

Kaikesta näkemästään Vartia kirjoitti – ehkä matkakertomuksen sijaan – kirjan ”Korintista 

kalastajasaarennolle” (1943). Teosta mainostettiin näin:

”Suomalainen sanomalehtimies on kerännyt tähän kirjaansa ne kokemukset, joita hän 

sotakirjeenvaihtajana on saanut sekä Etelä-Euroopassa että Pohjoisen jäämeren rannoilla. 

Tekijä aloittaa kuvauksensa Balkanin valtioista. Saksalaisten joukkojen kintereillä hän seuraa 

Kreikan sotatapahtumia. Kerrottuaan Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan syttymisestä ja 

mahtavien armeijoiden vyörymisestä kohti itää tekijä piirtää vielä mieliinpainuvia kuvia tais-

telutoiminnasta pohjoisessa lumen ja viimaisten tunturien keskellä. Teos antaa persoonal-

lisiin havaintoihin nojautuvan, mutta asiallisen kuvan Euroopan suurtapahtumista kahden 

viimeisen vuoden aikana.”
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Kokemuksista kirjeenvaihtajana Tukholmassa syntyi myös kirja: ”Herra Karlsson ja hänen 

kuningaskuntansa – Huomioita nykypäivän Ruotsista ja ruotsalaisista” (1949).

Journalismin monimuotoisuudesta kannattaa muistuttaa juuri Antero Vartian kohdalla. 

Hänet tunnetaan nimittäin kaiken muun lisäksi iskelmien säveltäjänä ja sanoittajana, minkä 

lisäksi hän esiintyi myös elokuvien sivuosissa. Vartialla oli muutamia hittejä, niistä tunnetuin 

ja yhä soitettu sävellys on Rantatie (julkaistu mm. kokoelmassa Suuret suomalaiset tangot 3). 

Sen ovat levyttäneet ainakin Henry Theel, Erkki Junkkarinen, Eino Gröhn ja Tapani Kansa. 

Jo 1936 elokuvassa Kaikenlaisia vieraita kuultiin Eugen Malmstenin esittämänä Vartian sävel-

lys ”Sun huulesi kertoo onnesta”. Ja sotavuonna 1942 levytettiin rintamalla olevasta pojasta 

huolta kantavasta äidistä kertova sävellys Äiti (sanat Heikki Asunta, esitys A. Aimo). – Niin 

että jos ja kun kuulette näitä lauluja esitettävän, muistakaapa silloin ulkomaantoimittaja An-

tero Vartiaa. Aikamoiset elämänvaiheet jopa journalistille! – Mutta netissä Vartia tunnetaan 

näköjään vain viihdemusiikin säveltäjänä ja sanoittajana, ei journalistina…

Sotavuodet – ei juuri apurahoja

Huhtikuussa 1942 kokoontunut säätiön hallitus totesi pöytäkirjan mukaan, että ”huomioi-

den nykyiset matka- ja valuuttavaikeudet päätettiin, että matka-apurahoja ei nyt julisteta 

haettaviksi”. Samanlainen ilmoitus voidaan lukea myös vuoden 1943 toukokuussa pidetystä 

hallituksen pöytäkirjasta: ”Sotatilan vuoksi ei voida tehdä ulkomaanmatkoja ja kotimaassakin 

on vaikeata matkustaa, joten apurahoja ei jaeta.”

Vuoden 1944 huhtikuussa – sodan loppuratkaisun jo lähestyessä – säätiön hallitus ko-

koontui jälleen ja päätti antaa Suomalaiselle Sanomalehtimiesliitolle toiminnan tukemiseksi 

25 000 markkaa. Muita apurahoja ei jaettu. Säätiön sen vuoden ylijäämä oli yhteensä 173 000 

markkaa, joten säästöön jäi jälleen varoja.

Savoon, ei Pariisiin (1945–1949)

M yös seuraavan vuoden (ensimmäisen rauhanvuoden; Lapin sota tosin päättyi vasta 

huhtikuussa) 1945 alussa Suomalainen Sanomalehtimiesliitto sai säätiöltä saman-

suuruisen 25 000 markan avustuksen. Sille määriteltiin tällä kertaa selvä tarkoitus: 

”kokoomuspuolueen sanomalehtimiehille 13.1.1945 pidettävien luentopäivien kustannusten 

peittämiseksi”. – Sota oli Suomen osalta päättynyt ja alettiin taas harjoitella siviilielämää. Po-

liittiset suhteet eri yhteiskuntatahojen ja puolueiden välillä olivat kuitenkin kärjistymässä.

Säätiön toiminta vilkastui 1945 selvästi. Hallitus kokoontui vuoden aikana poikkeukselli-

sesti kolme kertaa, mikä ilmeisesti johtui monesta asiasta ja siitäkin, että olot olivat vakiintu-

mattomat ja sanomalehdet toimittajineen etsivät paikkaansa sodanjälkeisessä yhteiskunnassa. 

Toinen kokous oli toukokuun alussa ja silloin toimittaja Salama Simoselle (Uusi Suomi) 

myönnettiin takautuvasti 6 000 markan apuraha ”Tukholmassa oloa varten lomansa aikana 

helmikuussa 1945”. Suomessa vallitsi ankara valuuttasäännöstely, mikä näkyy myös Salama 

Simosen hakemuksessa: ”--- ja koska minulle Suomen Pankin välityksellä todennäköisesti 

järjestyy muutamia kymmeniä kruunuja Tukholmassa tarvittavia tilapäismenoja varten---”. 
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Etelä-Savon päätoimittaja Eero Salovuori perusteli samana vuonna omaa apurahaha-

kemustaan: ”Sain aikoinani [ennen sotaa] säätiöltä stipendin ulkomaanmatkaa varten. Kun 

en asepalveluksen vuoksi voinut sitä silloin käyttää --- lähtisin nyt matkalle Lappeenrannan 

kummikaupunkiin Ruotsin Örebrohon”. Hallitus suostui hakemukseen ”ehdolla, että Salo-

vuori viipyy Ruotsissa ainakin kaksi viikkoa”. - Kerran näinkin päin.

Maataloustoimittaja Seppo Simoselle (Uusi Suomi) myönnettiin toukokuun lopun ko-

kouksessa 5 000 markan apuraha Ruotsin-matkaan. ”Simonen tutustuu sikäläisiin maatalous-

oloihin niin tarkoin kuin aika ja käytettävissä olevat rahavarat sallivat”. – Ruotsalaiset (Sveri-

ges Agronomförening) maksoivat Simoselle Ruotsissa yhden kuukauden oleskelun.

Jospa pääsisi Ruotsiin…

Vuotta 1946 voidaan pitää säätiön ensimmäisenä sodanjälkeisenä edes jollakin tavalla nor-

maalivuotena. Hakuilmoitus julkaistiin lehdissä ja se toi kolmetoista hakemusta. Kyseessä ei 

todellakaan ollut entisenlainen normaalivuosi. Hakijoista yksikään ei ollut matkustamassa 

Keski- tai Etelä-Eurooppaan. ”Skandinavian maat” oli kaukaisin tavoite, tämäkin vain yhdellä 

hakijalla – ja hänkin asetti vaihtoehdoksi Ahvenanmaan ja Turun saariston. 

Neljä haki apurahaa lähinaapuriin Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten. Muut seitse-

män katsoivat kotimaan riittävän. US:n toimitussihteeri Vilho Hyttinen pyysi 15 000 markan 

stipendiä matkustaakseen Pohjois-Savoon, Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Verrattuna 1920- 

ja 1930-lukujen pitkiin Keski- ja Etelä-Euroopan kiertomatkoihin tämä oli todella vaatimaton-

ta. Kun 20-luvulla mentiin katsomaan Pariisin teatterimaailmaa, nyt oltiin menossa ”tutustu-

maan Suomen maaseutukaupunkien ja paikkakuntien teatteritoimintaan”.

Asialla oli ymmärrettävät syynsä: kansa eli tiukan valuuttasäännöstelyn alaisuudessa, en-

tisenlaisiin kaukomatkoihin ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia. Hyvä jos Ruotsiin pääs-

täisiin. Ja vaikka yhdelle hakijalle myönnettiinkin apuraha opintomatkalle Ruotsiin, matka 

jäi toteuttamatta, koska Suomen Pankki tylysti, joskin silloiselle tyylilleen uskollisena kielsi 

valuutan saannin. Ajankohdan matkakertomuksia ei ole tallella, joten aivan varmaa ei ole, 

mitkä matkat toteutuivat ja mitkä eivät. Joka tapauksessa hallitus toteaa vuoden 1947 osalta, 

että apurahan saaneilta on saatu matkakertomus.

Mikkelin Sanomien päätoimittaja Arvo Pekonen olisi samana vuonna ollut halukas tu-

tustumaan Pohjois-Suomen hävitettyyn alueeseen, mutta hän jäi ilman stipendiä. Oululaisen 

Kaltio-lehden päätoimittaja Atte Kalajoki puolestaan sai 20 000 markkaa ”maisteri Kivek-

kään elämänkertaa varten” kerätäkseen tietoja Pohjois-Suomessa ja Helsingissä. – Konrad 

Fredrik Kivekäs oli ollut oululaisen Kaiku-sanomalehden perustaja ja päätoimittaja.

Mutta sitten myös Yhdysvaltoihin…

Yhdysvaltoihin matkustamiseksi ensimmäinen hakemuksen sitten vuoden 1929 (jolloin 

Aamulehden Urho Savisaari oli turhaan hakenut stipendiä) säätiö sai 1946. Silloin Uuden 

Suomen ilmoituspäällikkö Tuure Jalkanen pyysi rahoitusta pitkälle, 10–12 kuukauden 

opintomatkalle Amerikkaan. ”Sanomalehti on liikeyritys. Sen taloudelle on yksistään jo ilmoi-

tusosasto mitä merkityksellisin.” Jalkanen sanoo havainneensa, miten edistynyt maa USA on 

sanomalehdistön kehittämisessä. ”Niistä kokemuksista, nykyisistä menetelmistä ja kehityksen 

suunnasta on hyvä päästä osalliseksi.” Ilmoitusosaston merkitys lienee sittemmin selvinnyt 



75

lehtitaloissa muillekin kuin ilmoituspäälliköille. – Yhdysvaltojen myöhemmin yhä vain vah-

vistunut asema informaatiotaloudessa näkyi näin jo 1940-luvun loppupuolella.

Ulkopoliittiset luentokurssit

Säätiö myönsi huhtikuussa 1946 Suomalaiselle Sanomalehtimiesliitolle 15 000 markkaa (ha-

kusumma oli 50 000 markkaa). Apurahalle oli tällä kertaa poikkeuksellinen käyttötarkoitus. 

Rahat annettiin ulkopoliittisten luentokurssien kustannusten peittämiseksi liiton 40-vuotis-

juhlakokouksen yhteydessä. Paasikivi oli valittu presidentiksi saman vuoden maaliskuussa. 

Hieman mielikuvitusta käyttäen – ja tietäen päätoimittaja Lauri Ahon ja Paasikiven keskus-

telusuhteen ja Ahon mukanaolon sekä säätiön hallituksessa (1942–1949) että Suomalaisessa 

Sanomalehtimiesliitossa – voisi kuvitella ulkopolitiikkaa selitetyn toimittajille korostetun paa-

sikiviläisessä hengessä. Lauri Aho oli jo apurahahakemuksen perusteluissa maininnut, että 

”koska tällaisten kurssien toimeenpaneminen oikeistoon lukeutuville sanomalehtimiehille 

nykyisin on erittäin suotavaa…”. Siis uutta ulkopolitiikkaa.

Kursseilla lähetystöneuvos Toivo Heikkilä ulkoministeriöstä puhui ulkopoliittisista päi-

vänkysymyksistä, ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston päällikkö Matti Virkkunen ul-

komaankaupan kysymyksistä sekä toimittaja Martti Juvas (US) sanomalehtien ulkomaan-

osaston toimittamisesta.

Vuoden 1946 USA:n toteutunut Jalkasen matkahanke oli ensimmäinen sodanjälkeinen 

kaukomatka. Sellaisena se oli myös osoitus olojen normalisoitumisesta (USA tosin ei ollut 

antanut Suomelle sodanjulistusta toisin kuin Iso-Britannia). Seuraavana vuonna kauemmas 

ulottuvia hakemuksia tuli jo kaksi, toinen Ranskaan ja toinen Englantiin. Seitsemän hakijaa 

neljästätoista halusi matkustaa Ruotsiin ja/tai Norjaan, yksi Kööpenhaminaan. Loput neljä 

pyrkivät kotimaahan. Näistä yksi halusi ”oleskella maaseudulla venäjänkielisessä perheessä” 

– ajan muuttumisen merkki sekin.

Ulkomaanapurahat myönnettiin sillä varauksella, että Suomen Pankki myy asianomaisil-

le tarvittavan ulkomaanvaluutan. Salama Simonen (joka sitten 1954 avioitui Uuno Hirvo-

sen kanssa) selosti Norjan-matkaansa: ”Matka voidaan järjestää clearingin avulla siten, että 

Suomeen aikanaan saapuvalle journalistille varataan täällä Suomen valuuttaa, joka vastaisi 

Norjassa samaa kruunumäärää”. Vuonna 1947 myönnettyjen apurahojen yhteismäärä oli 115 

000 markkaa.

1948 – paluuta kohti normaalia

Vuosikymmenen lopulla säätiölle alkoi tulla lisääntyvässä määrin hakemuksia, joissa kohtee-

na aikaisempaan 1920- ja 1930-lukujen tapaan oli manner-Eurooppa. Pohjoismaat olivat ol-

leet suosittuja etenkin 1930-luvun Skandinavia-suuntauksen aikana ja jatkosodan rauhanteon 

jälkeisinä ”köyhinä vuosina”. Nyt journalistit käänsivät katseensa hiljakseen taas kauemmas. 

Siellä se on sittemmin pysynyt jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan. 

Vasta vuosi 1948 merkitsi varsinaisesti paluuta kohti apurahahakemusten kahden ensim-

mäisen vuosikymmenen moninaisuutta. Hakemuksia tuli kaksikymmentäneljä (yhtä monta 

kuin 1930-luvun kahtena viimeisenä vuotena), mikä osoittaa journalistien työelämäkuvion 

olleen palaamassa entisiin uomiin - toki vielä vaatimattomissa puitteissa. Halu ja kyky mat-

kustaa jälleen ulkomaille apurahamatkalle kertovat elintason ja elämänlaadun yleisestä  pa-
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ranemisesta. Puhdaspiirteinen uteliaisuus oli sodanjälkeisen journalismin hallitsevia piirteitä 

– ja oli sitä ehkä enemmän kuin koskaan sen jälkeen.

Vuonna 1948 apurahoja haettiin yhä edelleen ennen kaikkea Pohjoismaihin (12 kpl). 

Ranskaan pyrki kolme toimittajaa ja samoin Englantiin kolme; yksi halusi Italiaan, Roomaan. 

Lopuilla viidellä oli apurahalle kotimainen käyttötarkoitus. Säätiöllä oli nyt käytettävissä apu-

rahoihin 170 000 markkaa. Ruotsin-matkojen perusteluksi ilmoitettiin useimmiten halu tutus-

tua sanomalehdistön oloihin ja tekniikkaan ulkomailla. Sodanjälkeisinä vuosina ulkomaan-

matkalle tosiasiassa vetivät monet arkisemmatkin syyt; niinpä kotimaahan saattoi takaisin 

tullessaan aina tuoda jotakin tarpeellista. Karjalaisen päätoimittaja Veikko Pekkarinen pe-

rusteli: ”En ole koskaan onnistunut pääsemään ulkomaille”.

Listalta voi poimia myös Seppo Simosen hakemuksen. Hän anoi stipendiä Roomaan, 

FAO:oon, ”maailman elintarvikeohjelmatilanteen tutkimista varten, laatiakseen yhteenve-

don, joka helpottaisi maatalouspoliittisten kysymysten käsittelyä ja antaisi viitteitä Suomen 

mahdollisuuksista kv. maa- ja metsätaloustuotemarkkinoilla.” Simonen sai tarkoitukseen 

20 000 markkaa. Simonen väitteli vuoden kuluttua maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi 

julkaistuaan  jo sitä ennen useita teoksia alalta.

Seuraavana vuonna, 1949, kävi kuitenkin taas niin, ettei yhtäkään apurahaa jaettu. Sää-

tiön hallitus ilmoittaa vuosikertomuksessaan: ”Pääomatilille suoritettiin ylijäämä 185 445 mk  

--- joten matka-apurahoja ei kuluneena vuonna myönnetty.” Päämääränä oli vahvistaa sääti-

ön rahoitusasemaa.

1950-luku

S uomen 1950-luvun maamerkkejä olivat Paasikivi, sotakorvausten päättyminen, Helsin-

gin olympiakisat, Armi Kuusela, Tuntematon sotilas, YK-jäsenyys, yleislakko, Kek-

kosen presidenttikauden alku ja television tulo. Vuosikymmen oli sodasta toipumisen 

ja jälleenrakennuksen aikaa. Se merkitsi elintason huomattavaa nousua ja useimmissa asiois-

sa sotaa edeltäneen tason saavuttamista. 

Uuden Suomettaren säätiö kokoontui jälleen uusitussa kokoonpanossa. Perustajajäsen 

K.A. Paloheimo oli kuollut kesäkuussa 1949 ja hänen tilalleen tuli ainaisjäseneksi Suoma-

laista Sanomalehtimiesliittoa aiemmin hallituksessa edustanut päätoimittaja Lauri Aho. Tä-

män paikalle liiton edustajaksi kolmivuotiskaudeksi nimettiin Väinö Nuorteva. Hallituksen 

puheenjohtajana toimi O.W. Louhivuori.

Näköradio kiinnosti (1950–1954)

A purahahakemuksia jätettiin 1950 talvella kymmenen ja niistä puolet hyväksyttiin. Ra-

haa oli käytettävissä 228 000 ja sitä jaettiinkin ennätysmäärä, 200 000 markkaa – in-

flaatio oli kiihtynyt uudelleen. Puolet hakijoita suuntasi Pohjoismaihin, toinen puoli 

kauemmas Eurooppaan. Karjalaisen toimittaja Maire Leino hakeutui vuoden suurimmalla 
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apurahalla (60 000 markkaa eli nykyrahassa noin 2 100 euroa) Ranskaan ja Italiaan – kult-

tuurimatkalle kuten niin monet muut suomalaiset journalistit jo ennen häntä. 

Kulttuuri- ja muu matkailu alkoivat elpyä näihin aikoihin; viisumit poistuivat Länsi- 

Euroopan suunnalta ja matkavaluuttaakin alkoi saada, joskin säännöstely jatkui 1960-luvulle 

saakka.

Televisiosta alettiin puhua uutena, mielenkiintoisena keksintönä. Uuden Suomen Erkki 

Kairenius olisi halunnut matkustaa Englantiin ja Ranskaan tutustuakseen ”uusimpiin tele-

visiolähetin- ja vastaanottolaitteisiin ja televisiotoiminnan järjestelyyn. ... Marconi-yhtymä on 

luvannut tutustuttaa tehtaisiin Englannissa.” Kairenius ei vielä sillä kertaa saanut apurahaa. 

Säätiön sanomalehtitaustainen hallitus ei nähnyt matkaa tarpeelliseksi. - Suomessa ensimmäi-

nen antennien kautta välitetty tv-lähetys nähtiin sitten 1955. Pari vuotta myöhemmin säätiö 

korjasi apurahapäätöksensä – Kairenius pääsi sittenkin matkaan.

Toimittaja Väinö Leisio toi vuoden 1950 hakemuksessaan tuulahduksen historiasta ja 

pätevät perustelut:

”…olen nuoruuteni taloudellisen voimakkuuden päivinä kuulunut US:n perustajaosak-

kaisiin ja sen säätiön lahjoittajiin. Lisäksi minulla lienee – isänmaan onnen nimessä toivot-

tavasti – lyömätön ennätys eri ajanjaksoina saman lehden palveluksessa olla lähetettynä tai 

oma-aloitteisena kirjeenvaihtajana seitsemässä sodassa tai niihin verrattavassa: 1. Mommilan 

kahakka, 2. Vapaussota, 3. Viron vapaussota (lähetettynä), 4. Judenitshin hyökkäys Pieta-

riin (lähetettynä), 5. Sihvon yritys Kauko-Karjalaan (lähetettynä), 6. Myöhempi samanlainen 

yritys, 7. Talvisota eri vaiheissaan (lähetettynä), 8. Jatkosota (lähetettynä). Nyt on osakseni 

keskittynyt Helsingin kunnallinen elämä. Jollei vuosikymmeniin pääse yhtään avartamaan 

näkemystään, ihminen tyhjentyy. – – Näin olen uskaltautunut jättämään anomukseni. Kun-

nioituksella Väinö Leisio.” 

Myös Leisio jäi ilman apurahaa, huolimatta vetoavasta hakemuksesta. Leisio oli hakenut 

stipendiä ensi kerran 1923. Hänen hakemuksessa kertomansa tarina lienee tuttu monille 

journalisteille. Ensin sotareportterina tai ties missä jännittävissä tehtävissä. Vanhempana sit-

ten seuraamassa kenties vähemmän värikästä kunnallispolitiikkaa… Pitkä, komea ura joka 

tapauksessa.

Nyt sitten Länsi-Saksaan

Vuosi vuodelta apurahakohteet laajenivat, niin myös 1951. Stipendimatkat Saksaan olivat 

olleet keskeytyksissä kymmenisen vuotta; Antero Vartian vierailu Saksassa 1941 oli ollut vii-

meinen ennen täydellistä katkoa. Sodan päättymisen jälkeenkään hakijoista kukaan ei ollut 

pyrkinyt stipendimatkalle Saksaan – ei Länsi-Saksaan eikä Itä-Saksaan. 

Vasta 1951 ensimmäiset halukkaat ilmaantuivat apurahan hakijoiksi Länsi-Saksaan. Toi-

nen heistä oli Uuden Suomen toimittaja Pentti Pirhonen (myöhemmin Katso-lehden pää-

toimittaja) ja toinen Satakunnan Kansan silloinen toimittaja Kauko Vahe. Pirhonen ei saanut 

apurahaa, Vahe sai. Tästä käynnistyivät uudelleen Saksan-matkat ja ne myös jatkuvat edel-

leen, 2000-luvulla. 

Saksan sanomalehdistö on aina ollut vahvaa; samoin yleensäkin maan graafinen teolli-

suus. Monien suomalaisten lehtitalojen painokoneet on valmistettu Saksassa ja siellä on käyty 

erilaisilla opintomatkoilla. Kuinka hyvin saksalaiset lehtitalot pystyvät sopeutumaan internet-
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aikaan, jää nähtäväksi eli riittääkö suomalaisille siellä opittavaa myöhemminkin. Säätiölle 

nykyisin tulevista hakemuksista havaitsee internetaikakauden suunnan olevan pikemminkin 

Yhdysvaltoihin kuin Eurooppaan. – Hakemuksia säätiölle tuli 1951 kaikkiaan kolmetoista, 

apurahat myönnettiin kahdeksalle, yhteensä 340 000 markkaa (n. 10 500 euroa).

Uusi aika näytti muutenkin saapuneen; vuoden 1951 hakija, Mikkelin Sanomien toimit-

taja Erkki Kakkonen, pyysi apurahaa ”yksityisellä lentokoneella Suomen ympäri tehtävää 

journalistista lentomatkaa varten”. Kyseessä olisi ollut opinto- ja reportaasimatka. Kakkonen 

ei kuitenkaan rahaa saanut. Uuden Auran toimittaja Aake Jermo puolestaan anoi 50 000 

markkaa tehdäkseen opintomatkan Keski-Eurooppaan, lähinnä Sveitsiin, mutta hänkään ei 

saanut siihen rahoitusta. - Säätiöllä on aina ollut useampikertainen määrä hakijoita kuin on 

ollut mahdollisuuksia myöntää apurahoja.

Olympiavuoden hakemukset

Olympiavuonna 1952 ulkomaisten opintomatkojen suuntautumisessa tapahtui näyttävä pa-

luu 1920- ja 1930-lukujen monipuolisuuteen. Hakemuksia tuli kolmattakymmentä (23) ja 

kohteina oli ennätysmäärä maita ja kohteita. Monet pyrkivät vanhaan tapaan matkustamaan 

samalla reissulla useisiin maihin. Kyse oli kiertomatkoista aivan 1920-luvun malliin. – Vanha 

Eurooppa näyttää vielä hetken eläneen.

Ranska oli ehkä hieman yllättäen noussut kärkeen (8), seuraavina tulivat Skandinavian 

maat, ennen kaikkea Ruotsi (6) ja sitten Italia (4). Muita vuoden 1952 maakohteita olivat Es-

panja (2), Hollanti (2), Kreikka (2), Belgia (1), Sveitsi (2), Marokko (1), Turkki (1). 

Ensimmäisen kerran hakulistalla oli nyt mukana Etelä-Amerikan valtio, Brasilia. Koti-

maisiin tarkoituksiin hakemuksia tuli kaksi, toinen kirjahankkeeseen (Lahti-lehden Jalmari 

Niemi) ja toinen kirjalliseen tutkielmaan (US:n Vilho Suomi). Myönnetyt rahat jakautuivat 

kahdeksalle hakijalle, viisitoista jäi tälläkin kertaa ilman.

Hakemuksista voi päätellä, että journalistien mielenkiinto oli tosiaan yhtäältä palaamas-

sa ”vanhaan Eurooppaan”, toisaalta se oli laajenemassa ohi perinteisten kohteiden muihin 

maanosiin. Nyt ilmeni halukkuutta lähteä Pohjois- ja Keski-Euroopan ulkopuolelle, mukana 

olivat Brasilian (L.M. Viherjuuri) ohella Kreikka ja Turkki (Sakari Talvitie) ja Marokko 

(Esko J. Puranen). Mainituista kolmesta vain Talvitie sai stipendin. Hankkeissa näkyy aikai-

sempaa enemmän eräänlaista turismiluonnetta, näyttää siltä, että journalistit olivat pyrkimäs-

sä etelän aurinkoon. 

Missä määrin kyseessä olivat ns. virkistysmatkat ilman erityistä opinto- tai koulutustar-

koitusta, on jälkikäteen vaikea todentaa. Toimittaja saattoi löytää Espanjastakin yhtä ja toista 

ammatillisesti mielenkiintoista. Kuten tiedämme, koko kansan ”etelän seuramatkat” käynnis-

tyivät sitten oikein kunnolla seuraavalla vuosikymmenellä. Sanoma- ja aikakauslehtien mat-

kajutuissa tuli 1960-luvulla kuvatuksi melkein jokainen Välimeren rantakatu ja -kivi.

Mutta hyvin voi ymmärtää, että ankeiden sotavuosien jälkeen haluttiin hakeutua ek-

soottisempiin olosuhteisiin kuin Skandinaviaan tai kotimaahan. Toimittajat halusivat nähdä 

maailmaa sinänsä, kerätä kokemuksia ja myös lisätä ammattitaitoaan Pohjolan ulkopuolelta 

saaduin näkemyksin. Aiemmin esitelty toimittaja ja diplomaatti Antero Vartia sanoi myöhem-

min – kun 1950-luvun alun matkustamista koskevissa kirjoituksissa vilahteli vähän väliä sana 
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”kaukokaipuu” -, että se yksinkertaisesti ilmensi suomalaisten voimakasta ”halua päästä ul-

komaille pitkien sotavuosien jälkeen”.

Hampurissa yhä raunioita

Toisen maailmansodan jäljet näkyivät 1950-luvun alkuvuosina yhä Euroopassa. Tämä käy 

ilmi esimerkiksi Uuden Auran toimitussihteerin Arvo Hovilan jutusta,. Hän kirjoitti stipendi-

matkansa kokemuksista Länsi-Saksassa, Hampurissa (Uusi Aura 7.9.1952):

”Hämmästyttävää on ollut se voima ja vauhti, jolla Hampurin jälleenrakentaminen on 

muutamien vuosien kuluessa tapahtunut. Keskikaupungilla ei ensi näkemältä enää suures-

tikaan huomaa pommitusten tuhoja, mutta sivummalle tultaessa saa kyllä vieläkin havain-

nollisen käsityksen hävityksen perusteellisuudesta. Korttelikaupalla näkee tuhottujen talojen 

rauniorunkoja, joita ei vielä ole saatu edes raivatuiksi, saatikka uudelleen rakennetuiksi.”

Erkki Kaireniukselle myönnettiin 1952 apuraha (hän oli hakenut sitä jo kaksi vuotta 

aikaisemmin) ”uuden tekniikan” tutustumismatkalle Ranskaan, Länsi-Saksaan ja Englantiin. 

Kairenius selvitti matkaansa jälkikäteen: ”Kaikissa näissä maissa minulla oli erinomainen ti-

laisuus tutustua näköradioon (televisioon), ultralyhytaaltotoimintaan ja sikäläisten suurten 

päivälehtien käyttämiin radiolaitteisiin.” ”Sanomalehdet käyttävät Länsi-Saksassa ja Ranskassa 

Arvo Hovilan Hampuri-juttu Uudessa Aurassa apurahamatkan jälkeen 7.9.1952. 
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hyväkseen ns. radioautoja. Autoon on asennettu täydelliset radio-, puhelin- ja vastaanotto-

laitteet. Toimituksiin on muodostumassa erikoinen reportterikunta, joka on saanut koulutuk-

sen mainitunlaista ’ lentävää reportaashia’ varten. Toimittaja voi koko ajan olla yhteydessä 

toimitukseen.” 

Kyseessä oli selvästikin matkapuhelimen edeltäjä – ei kuitenkaan vielä nokialainen...  Mat-

kakertomuksessaan Kairenius ilmaisee luottamuksensa alan kehitykseen: ”Jo lähitulevaisuu-

dessa kotimaiset radíotehtaamme alkavat ryhtyä rakentamaan autoihin asennettavia uutis-

välityslaitteita.” – No, me tiedämme, että tämä homma on mennyt aika paljon pitemmälle…

Jaettavana 1952 oli 375 000 markkaa ja jakosummat saajaa kohden 25 000 markan ja   

60 000   markan välillä. – Säätiön hallitukseen tuli edesmenneen kanslianeuvos Kaarlo Kos-

kimiehen tilalle pankinjohtaja O.G. Nevanlinna.

Seuraavana vuonna 1953 tultiin takaisin perinteisiin näkymiin siinä mielessä, että Keski-

Eurooppa palasi matkakohteena hallitsevaan asemaan. Hakemuksia jätettiin yhdeksäntoista, 

apurahoja jaettiin yhdeksän. 

Niistä kuusi suuntautui Saksaan, Ranskaan tai näiden naapurimaihin. Kaksi apurahaa 

myönnettiin Englannin matkoihin. Ruotsiin ei tällä kertaa ollut kukaan menossa. Suomalai-

selle Sanomalehtimiesliitolle osoitettiin 50 000 markkaa toiminnan tukemiseksi. – Apurahan 

hakijoista neljä ilmoitti pyrkivänsä tutustumaan kohdemaan sanomalehtien toimintaan. Muu-

tama ilmoitti aikovansa perehtyä taide-elämään kuten teattereihin ja näyttelyihin (Pariisi on 

aina ollut tässä suhteessa erityisen suosittu kohde). Myös Käsivarren Lappiin olisi haluttu 

matkustaa, mutta siihen ei säätiöltä herunut rahaa.

Säätiön hallituksessa tapahtui jälleen muutos, kun edellisvuonna kuolleen kansleri Antti 

Tulenheimon tilalle valittiin ainaisjäseneksi professori Rafael Koskimies.

Lähestyttäessä 1950-luvun puoltaväliä (1954) apurahahakemukset laajenivat jälleen uu-

siin maihin, listalle nousi uutena mm. Jugoslavia. Muu Itä-Eurooppa, Neuvostoliitto mukaan 

lukien, pysyi kuitenkin yhä hakemuspiirin ulkopuolella. Edes Hrutshevin aikainen suojasää, 

tosin lyhytaikaiseksi jäänyt, ei houkutellut toimittajia hakemaan säätiöltä stipendiä opinto-

matkalle Neuvostoliittoon.

Hyvä yritys hakemukseksi

Kuten kaikille apurahasäätiöille, myös Uuden Suomettaren Säätiölle tulee löysästi perustel-

tuja apurahahakemuksia. Ne lienevät monasti koepalloja, joilla tutkitaan säätiön hallituksen 

jäsenten tarkkaavaisuutta – jospa pyyntö kaikesta ylimalkaisuudestaan huolimatta sattuisi 

menemään lävitse. Esimerkki vuodelta 1954 herättää lievää hymyilyä. Kyse on Italian, Rans-

kan ja Saksan -matkoille pyrkimisestä:

”Pääsuunnitelmana on tutustuminen filologisella silmällä käytännön kieleen niin Italiassa 

kuin Ranskassakin sekä vertailujen teko näiden kahden maan kielen välillä sekä tehdä myös 

havaintoja kaupunkien ja maaseudun kielenkäytön välillä. Toisena ohjelmanumerona on 

tutustuminen antiikin Italiaan nykypäivän valossa. Tietojen hankkiminen maan lehdistöstä 

kuuluu niin ikään ohjelmaan. Matkani aikana aion meno- tai paluureitin varrella tutustua li-

säksi tärkeimpiin kohteisiin Ranskassa ja Länsi-Saksassa, mm. Louvren taideaarteisiin, ranska-

laiseen maalaiselämään, nykysaksalaiseen teollisuuteen, maan liikennekysymyksiin, yleensä 

elämään niin laajassa skaalassa kuin se matkan aikana on mahdollista.” 
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Ei lohjennut säätiöltä markkoja! – Säätiön hallituksen kokenut jäsen toteaa, että onneksi 

yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia hakemuksista on huomattavasti paremmin perus-

teltuja kuin edellinen.

Edesmenneen kansleri O.W Louhivuoren tilalle hallitukseen tuli 1954 keväällä pää-

johtaja Matti Virkkunen. Louhivuori oli viimeinen säätiön perustajajäsenistä, vuosien 1919–

1920 aktiiveista toimijoista.

USA:aan ja Neuvostoliittoon (1955–1959)

V uoden 1955 apurahat menivät yhdeksästätoista hakijasta viidelle. Nämä tekivät opin-

tomatkat: 1. Unkariin ja Jugoslaviaan, 2. Länsi-Saksaan, Sveitsiin ja Hollantiin, 3. Länsi-

Saksaan ja Ruotsiin, 4. Skandinaviaan ja 5. Yhdysvaltoihin. Summat vaihtelivat 50 000 

markan ja 100 000 markan välillä. 

Hallituksen kokouksessa puheenjohtajana toimi Lauri Aho. Jäsenistä paikalla olivat Ra-

fael Koskimies, Matti Virkkunen ja Väinö Nuorteva. Asiamiehenä oli yhä edelleen G. 

Pätynen. Nyt vuosikymmenen puolivälissä matkakohteet valittiin jälleen kerran perinteiseen 

tapaan lähinnä Skandinaviasta ja Keski-Euroopasta. Euroopan ulkopuolelle ei juurikaan py-

ritty. Mutta harva hakija halusi toteuttaa matkansa tai opintonsa kotimaassa, haluttiin kuiten-

kin mennä maan rajojen ulkopuolelle. 

Kaukomatkakin oli jälleen mukana, Savon toimittaja (joka myöhemmin siirtyi Uuteen 

Suomeen) Martti Savojärvi sai 50 000 markkaa opintomatkaan Yhdysvaltoihin, teemana 

lehdistöopinnot. Savojärvi matkusti Helsingistä Yhdysvaltoihin laivalla, ei suinkaan vielä len-

tokoneella. Laiva oli Finnlinesin Finnsailor. Sen päätesatama USA:ssa oli New Yorkin naa-

purissa sijaitseva New Jersey. Oleskeltuaan ensin muutaman päivän New Yorkissa Savojärvi 

matkusti kaksi ja puoli vuorokautta junalla läpi Amerikan mantereen Utahin osavaltioon, 

Salt Lake Cityn lähelle Provon kaupunkiin. Sen Bringhamiin yliopistossa hän kuunteli leh-

distöalan luentoja ja perehtyi mahdollisuuksien mukaan amerikkalaiseen sanomalehdistöön. 

Paluumatka Suomeen kulki samaa tietä, samoilla kulkuneuvoilla eli ensin junalla ja sitten 

Finnsailorilla meren yli kotimaan Turkuun. – ”Matka oli nuorelle suomalaiselle toimittajalle 

kokemuksena ja näköaloina melkoisen järisyttävä”, muistelee Savojärvi tänään.

Muutokset säätiön hallituksessa jatkuivat; pankinjohtaja O.G. Nevanlinnan (k. 1954) ti-

lalle ja puheenjohtajaksi tuli 1955 toimitusjohtaja Tauno Angervo. Väinö Nuorteva pysyi 

edelleen mukana tultuaan valituksi uudelleen Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajak-

si vuosiksi 1955–1957. Hänen viimeinen toimivuotensa säätiössä oli 1959.

Länsi-Saksa pysyi suosittuna

Länsi-Saksa pysyi suosittuna kohteena koko 1950-luvun loppupuolen. Neuvostoliiton-mat-

koihin ei apurahoja edelleenkään haettu lukuun ottamatta jotakin harvinaista poikkeusta. 

Hämeen Sanomien toimittaja Jaakko Korjus pyrki opintomatkalle Neuvostoliittoon 1956, 

jolloin matkailussa oli alkanut hieman avoimempi aika . Hänelle myös myönnettiin apura-

ha, 75 000 markkaa. Korjus kertoi hakemuksessaan, että kyseessä olisi 2–3 viikkoa kestävä 

opintomatka ja se tapahtuisi seuramatkan yhteydessä. Jyväskylän Sanomien toimittaja Antti 
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Pänkäläinen pyrki Lähi-itään seitsemän viikon matkalle, mutta jäi ilman stipendiä. Muuten 

hakemusten matkakohteet olivat pääosin perinteisiä, tutuksi tulleita maita ja kaupunkeja.

Myös seuraavana vuonna, 1957, hakemukset kohdistettiin lähinnä Keski-Eurooppaan 

ja lähistölle suuntautuviin matkoihin (Länsi-Saksa, Itävalta, Sveitsi, Italia, Espanja, Englanti). 

Viidestätoista hakijasta puolet halusi matkustaa Länsi-Saksaan. Saksa oli palannut vahvaksi 

kohdemaaksi. Kaksi hakijoista halusi Pohjoismaihin ja yksi, Antero Jokiniemi Kotkasta, 

Neuvostoliittoon. Apurahoja jaettiin viisi, 50 000–100 000 markkaa ( 1 200–2 400 euroa) hen-

kilöä kohden.  

Uuden Suomen toimittaja Keijo Immonen sai 125 000 markkaa 1958 opintomatkaan 

Sveitsiin ja Saksaan tutustuakseen sanomalehtien toimintaan ja osallistuakseen Heidelber-

gin yliopiston kesäkursseille. Myös Keijo Kylävaara (US) matkusti opintomatkalle Saksaan, 

hänkin tutustumaan suurimpiin sanomalehtiin. Jyväskylän Sanomien päätoimittaja Kyösti 

Sorjosen apurahamatkan kohteena oli Kreikka. Vaasan päätoimittaja Ilmari Laukkonen 

suuntautui Ranskaan ja Saksaan, ja myös hän tutustumaan sanomalehtiin. Ja päätoimittaja 

Eero Petäjäniemi (US) sai 70 000 markkaa Ford-säätiön apurahan lisäksi USA:n opinto-

matkaan.

Vuoden 1959 kahdestakymmenestä hakemuksesta kahdeksan tähtäsi Länsi-Saksaan. Itä-

valta, Sveitsi, Englanti ja Pohjoismaat olivat myös suosittuja, mutta selvästi Saksan jäljessä. In-

flaation eteneminen näkyi hakusummissa, ne kohosivat henkilöä kohden 100 000 markkaan 

ja usein selvästi sen ylikin. 

Martti Savojärvelle (US) myönnettiin 1959 jälleen apuraha Yhdysvaltoihin suuntautu-

vaan opintomatkaan, uuteen toimitustekniikkaan tutustumiseksi. Muut hakijat pysyttelivät 

Euroopassa. Annamari Sarajas (US) kävi Englannissa tutustumassa Observer-lehden kult-

tuuritoimitukseen. Amerikka oli noussut melkein jokavuotiseksi kiinnostuksen kohteeksi. 

Siihen vaikutti USA:n suuren vetovoiman lisäksi lentoliikenteen nopea kehitys ja lentomat-

kustuksen yleistyminen. Kyseessä oli varsinaisesti ensimmäinen valtameret ylittävän lento-

matkailun vuosikymmen. 

1960-luku
Ravistelun aikaa

Journalismille kuten koko muullekin yhteiskunnalle 1960-luku oli ravistelun aikaa. Edellisen 

vuosikymmenen jälleenrakennustunnelma ja muutenkin vakiintunut olotila vaihtuivat radi-

kalismin ja uusien aatteiden nousuun. Sosialismi ja markkinatalous kamppailivat keskenään, 

supervaltojen välinen kiistely oli kiivasta. Maailma avautui, uusia valtioita syntyi, kaupan-

käynti kasvoi ja matkustaminen lisääntyi. Suomessa Kalevi Keihänen ryhtyi 1965 kuljetta-

maan seuramatkalaisia chartereilla edullisesti etelän lomakohteisiin. ”Nää on suuret suoma-

laiset seiväsmatkat…”. Säätiön rahoittamat ulkomaanmatkat todennäköisesti ja toivottavasti 

jatkuivat ilman seiväsmatkamentaliteettia – vaikka ei siitäkään voi olla ihan varma.

Apurahoihin oli 1960 käytettävissä 635 000 markkaa (n. 13 500 euroa); hakemuksia tuli 

kahdeltatoista toimittajalta, apurahoja jaettiin seitsemän. Matkat suuntautuivat yhä edelleen 
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pääasiassa vanhoihin tuttuihin maihin eli 

Pohjoismaihin, Länsi-Saksaan, Englantiin. 

Kreikka ja Jugoslavia olivat tällä kertaa ha-

kemuksien kaukaisimmat matkakohteet. 

Sodan raunioittaman Euroopan teollisuu-

den elpymisestä kertoo kiinnostus eri mai-

den talouteen kuten juuri esim. teollisuus-

tuotantoon. Kauppalehden toimittaja Ossi 

Kastell sai 125 000 markkaa tutustuak-

seen Sveitsin kelloteollisuuteen sekä koti- 

ja pienteollisuuteen.

Aila Poukkula (Uusi Suomi) matkusti 

1960 alkukesästä Puolaan. Poukkulan mat-

kakertomuksen mukaan Suomen suurlä-

hetystö oli järjestänyt hänelle siellä useita 

mielenkiintoisia tapaamisia. Poukkula kuu-

lui tuossa tilanteessa niihin lukuisiin sääti-

ön matkaan saattamiin toimittajiin, jotka vuosikymmenien aikana ovat saaneet merkittävää 

apua Suomen ulkomaanedustuksesta eri puolilla maailmaa. Poukkula oli aktiivinen myös pa-

luumatkalla: ”Paluumatkallani jouduin sattumalta lentämään Kööpenhaminaan Puolan ulko-

ministeri Rapackin kanssa samassa koneessa ja minulle myönnettiin puoli tuntia haastatte-

lua varten. Puolaa koskevat kirjoitukseni julkaistiin Uudessa Suomessa 8., 14., 19. ja 22. pnä 

kesäkuuta.”

Päätoimittaja Eero Petäjäniemi tuli Väinö Nuortevan jälkeen hallitukseen Suomalaisen 

Sanomalehtimiesliiton edustajaksi.

Lappi, USA ja Etelä-Amerikka (1961–1965)

T urkulainen toimittaja Eeva Haapakoski sai 1961 apurahan (60 000 mk) matkustaak-

seen ”Pohjois-Karjalan ja Kuusamon kautta Suomen, Norjan ja Ruotsin Lappiin, tutus-

tuakseen syrjäseutujen olosuhteisiin ja haastatellakseen vanhoja kala- ja erämiehiä”.

Säätiön hallituksen aiemmissa kokouspöytäkirjoissa ei aina ole mainintaa kokouspaikas-

ta Helsingissä (viime vuosikymmenet kokoukset on pidetty Suomalaisella Klubilla). Vuoden 

1962 kokouspöytäkirjassa on kuitenkin toteamus: ”Pj. Aho kiitti pääjohtaja Virkkusta koko-

uksen yhteydessä tarjotusta hyvästä lounaasta KOP:n huoneustossa”. Usein kokouksia pidet-

tiinkin hallituksen kulloisenkin puheenjohtajan työpaikkatiloissa.

Samana vuonna Hämeen Sanomien päätoimittaja Leo Halla teki opintomatkan Norjaan 

ja ent. Satakunnan Kansan päätoimittaja J.V. Ilkka haki apurahaa Länsi-Saksaan, Sveitsiin ja 

Itävaltaan, mutta ei sillä kertaa sitä saanut. 

Harvinaisen etäinen ulottuvuus 60-luvun alun apurahamatkoissa oli US:n Börje Holm-

lundin stipendi 1962 Etelä-Amerikkaan (Rio, Buenos Aires…). Holmlundin matkateemana 

olivat merenkulun kysymykset.

Nuortevan kunniaksi lyöty mitali (Aimo Tukiainen)
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Allan Liuhala Yhdysvaltoihin

Kolme vuoden 1963 hakemuksista tähtäsi 

Länsi-Saksaan suuntautuviin opintomatkoi-

hin (aiheina poliittinen lobbaus, sanoma-

lehdistö, ulkomaankirjeenvaihtajien toimin-

ta). Aamulehden Allan Liuhala sai 1 500 

markkaa tutustuakseen laaja-alaisesti USA:n 

lehdistöön. 

Matkakertomuksessaan Liuhala kertoi 

kulkeneensa puolentoista kuukauden aika-

na Yhdysvalloissa 16 000 kilometriä. Hän 

tutustui moniin suuriin, keskikokoisiin ja 

pieniin sanomalehtiin sekä lehtimieskoulu-

tukseen. Matkan rahoituksesta osa tuli Aslal-

ta, osa Uuden Suomettaren säätiöltä. – Lie-

nee lupa olettaa matkan olleen Liuhalalle 

hyödyllinen ajatellen hänen myöhempiäkin 

työsuorituksiaan alalla.

Apurahahakemusten määrä näyttää 

1960-luvun alkupuolella olleen poikkeuk-

sellisen alhainen – hieman toistakymmentä 

hakemusta vuotta kohden. Hakijoiden jou-

kossa oli tavallista enemmän Uuden Suo-

men toimittajia. Lehden väki oli aina lehden 

1991 tapahtuneeseen lakkauttamiseen asti 

aktiivinen hakijaosapuoli, mikä varmaan johtui pääkaupunkilaisuudesta, US:n valtakunnal-

lisesta ja kansainvälisestä sisällöstä sekä ennen kaikkea siitä, että säätiö oli historiallisesti ni-

menomaan Uuden Suomettaren perillinen. Mutta kaikkina vuosina hakijoita oli myös monis-

ta muista lehdistä kuten tämä historiikki osoittaa. 

Hakijoita oli 1964 kaksitoista, apurahoja jaettiin seitsemän. Rahanuudistus oli toteutet-

tu edellisenä vuonna ja kaksi nollaa jäi nyt pois – summat toki olivat koko ajan kasvamaan 

päin. Uuden Suomen toimittaja Veikko Löyttyniemi kävi 1964 tutustumassa Ruotsin sa-

nomalehdistön kehitykseen. Hänen monisivuisen, poikkeuksellisen huolellisen matkakerto-

muksensa kansilehdelle päätoimittaja Eero Petäjäniemi on kirjoittanut käsialallaan: ”Suosi-

tellaan luettavaksi”.

Katri Veltheim, Uuden Suomen pitkäaikainen teatteriarvostelija sai 1 200 markan apu-

rahan 1964 ”tutustuakseen Shakespeare-näytelmiin Englannissa ja mannermaalla”. – Säätiö 

tuki jälleen Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton toimintaa kuten monena vuonna aikaisem-

minkin, nyt 1 000 markalla.

Allan Liuhala - ensin Aamulehden toimituspäällik-
kö ja sitten lyhyen aikaa Helsingin Sanomien toi-
mituspäällikkö ja lopulta Hämeen Sanomien pää-
toimittaja – kävi pitkällä opintomatkalla USA:ssa 
1963.
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Hurmerinta Picasso-museossa (1965–1969)

U nkari oli jo 1920-luvulla ollut muutamien opintomatkojen kohteena. Suomen Nai-

sen päätoimittaja Tytti Niiles sai 1965 apurahan – niitä jaettiin tällä kertaa kahdek-

san – osallistuakseen Borsodin yliopistossa unkarinkielen kursseille. – Neljästätoista 

hakijasta seitsemän tähtäsi Keski- tai Etelä-Eurooppaan, yksi Englantiin, yksi Irlantiin, kaksi 

Ruotsiin ja yksi kotimaahan, Pohjois-Suomeen.

Aikaisempiin vähän isompiin hakemuslukuihin palattiin 1966, jolloin 22 journalistia haki 

säätiöltä apurahaa. Niitä jaettiin – päätoimittaja Eero Petäjäniemen ennakkotarkastuksen ja 

suosituksen perusteella – kymmenen, yhteismäärältään 10 000 markkaa. Alueittain ykkösek-

si nousivat tällä kertaa Englanti ja Irlanti, joihin pyrki opintomatkalle viisi hakijaa. Huomiota 

herättää, että yksikään näinkin suuresta hakijamäärästä ei hakenut stipendiä vanhaan suosik-

kiin Länsi-Saksaan. - Tässä oli jälleen nähtävissä toimittajien suuntautumista anglosaksiseen 

maailmaan.

Yksi Irlannin ja Englannin matkaa suunnittelevista ja myös sen toteuttaneista oli Aamu-

lehden toimittaja Raimo Seppälä. Jaakko Kaurinkoski (US) haki apurahaa matkustaak-

seen Itä-Euroopan maihin. Martti Valkonen ja Jyrki Haikonen (US) saivat apurahan tutki-

akseen yhdessä Suomen sanomalehdistön rakennekehitystä vuoden 1945 jälkeen.

Kertomuksessaan säätiön hallitukselle he totesivat mm. että ”television vaikutus lehdis-

tön levikkiin on toistaiseksi ollut suhteellisen vähäinen. - - Ennakoinnit viittaavat siihen, että 

vasta väritelevision tulo merkitsee todellista uhkaa sanomalehdistölle.” – Nyt jälkikäteen on 

Eero Petäjäniemi suositteli lukemaan Veikko Löyttyniemen matkakertomuksen S(1964).
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todettavissa, että ei vielä väritelevisio, vaan vasta internet on perusteellisesti muuttamassa pe-

rinteisen sanomalehdistön asemaa.

Vuoden 1967 hakemusten – yhteensä 23 kpl – kohteet jakautuivat maittain seuraavasti:

Länsi-Saksa 5, Englanti 3, Ranska 2, kotimaa 2 sekä Espanja, Itävalta, Kanada, Neuvosto-

liitto, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Turkki, Viro ja Yhdysvallat kukin 1 kpl. Myönnetyt apu-

rahat ja niiden kohdemaat: Saksa (Anita Bask), Tanska (Antti Halonen), Englanti (Kalevi 

Kosonen), Turkki (Nils Rosberg), Yhdysvallat (Kauko Vahe), Ruotsi (Anna-Kerttu Wiik) 

ja kotimainen kohde (Esko Muinonen). Suomalainen Sanomalehtimiesliitto sai jälleen 1 500 

markan tukiapurahan.

Barcelonaa ja lehdistötutkimusta

Taiteilija Olavi Hurmerinta (Uusi Suomi) matkusti 1968 säätiön apurahalla opintomatkalle 

Barcelonaan, siellä lähinnä tutustumaan Museo de Arte Modernon monipuoliseen tarjontaan. 

Hurmerintaa voi sanomalehtensä piirtäjänä ja kuvittajana pitää August Tuhkan ja Eric Vas-

strömin seuraajana. Kuten edellä on kerrottu, Tuhka matkusti jo 1927 Saksaan, Itävaltaan ja 

Italiaan tutkimaan sanomalehtien graafista ilmaisua. Hurmerinta oli ko. apurahavuonna yksi 

kahdestakymmenestä yhdestä säätiön stipendin hakijasta ja viidestä saajasta. Hakijoita oli 

US:n lisäksi mm. Hämeen Sanomista, Lehdistön Sanomapalvelusta, Länsi-Suomesta, Aamu-

lehdestä ja Katso-lehdestä.

Hurmerinnan matkakertomus on poikkeuksellinen sikäli, että hän on kuvittanut sen mo-

nin omin lyijykynäpiirroksin [Kansikuva]. Hurmerinta teki stipendimatkansa kesäkuussa 1968 

ja oleskeli Barcelonassa kaksi viikkoa. Hän perehtyi museossa etenkin Picasson piirtämis-

tyyliin. ”Picasso on niitä suuria mestareita, joiden vaikutus ulottuu yli koko kuvataiteen eri 

haarojen. Hänen töissään sanomalehtipiirtäjällä on paljon opittavaa.”

”Sanomalehti on hyvä vain silloin, jos sen kuvitus, piirrokset ja valokuvat sopeutuvat jän-

nittävästi ja harmonisesti sivujen muotojen ja suhteiden abstraktiseen yhteissoittoon. Piirtäjäl-

lä, kuvittajalla on velvollisuuksia paitsi tekstin sisältöä, piirrosten kuvaavaa sisältöä, myöskin 

sivun dekoratiivisuutta ja luettavuutta kohtaan.” Näin Hurmerinta summaa matkakertomuk-

sessaan.

Lehdistön Sanomapalvelun toimittaja Aulis Blinnikka teki 1968 tutkimusta sanoma-

lehdistön kehityksestä (levikit ym.) sodanjälkeisenä aikana. – Säätiön uudeksi asiamieheksi 

valittiin Pentti Oslamo edesmenneen, tehtävää lähes viisikymmentä vuotta hoitaneen G. 

Pätysen jälkeen. Päätoimittaja Pentti Poukka tuli hallitukseen Suomalaisen Sanomalehti-

miesliiton edustajaksi (1968–1982).

Vuosikymmenen viimeisessä jaossa 1969 hakemuksia oli kaksikymmentäkaksi, apura-

hoja myönnettiin seitsemän. Yksi kohteista (1 000 mk) oli opiskelija Sinikka Raivion tut-

kielma tekijöistä, jotka vaikuttavat STT:n lähettämän uutisaineiston valintoihin sekä otto- ja 

hylkäämissyihin. Toimittaja Markku Kosola sai saman summan perehtyäkseen Suomen 

matkailuelinkeinon näkymiin.
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Sivu Olavi Hurmerinnan Barcelonan matkakertomuksesta 1968.
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1970-luku

S uomen 1970-lukua voi pitää jotenkin ilmeettömänä ellei suorastaan ikävystyttävänä – 

1960-luvun iloinen radikalismi osin taantui ahdasmieliseksi, keskustelun yksipuolista-

neeksi taistolaisuudeksi. Vuosikymmenen alkupuolella (1973) käynnistynyt ensimmäi-

nen öljykriisi antoi yleisilmeen talouskehitykselle. Uuden ajan terrorismi nosti päätään sekä 

Lähi-idässä että Euroopassa ja alkoi ensi kerran vaikuttaa myös matkailuun.

Uuden Suomettaren säätiölle 1970-luku oli poikkeuksellisen vähäisen toiminnan aikaa 

hieman samaan tapaan kuin 1940-luku, mutta kuitenkin eri syistä. Tulokertymässä ei ollut 

hurraamista. Uuden Suomen osakkeet eivät enää tuottaneet kuten ennen. Useimpina vuosi-

na apurahoja ei jaettu lainkaan. 

Apurahat tiukassa tai olemattomia (1970–1979)

H allitus piti huhtikuussa 1970 vuosikymmenen ensimmäisen kokouksensa Lauri 

Ahon puheenjohtajuudella. Jäsenistä olivat paikalla Tauno Angervo, Rafael Kos-

kimies ja Matti Virkkunen. Apurahoihin oli käytettävissä 7 600 markkaa; hake-

muksia oli tullut kolmetoista ja apurahoja jaettiin kuusi. Tekninen kehitys – myös sanomaleh-

distön oma tekninen kehitys – oli vauhdittumassa lehtitaloissa, lähinnä niiden kirjapainoissa 

käynnistyneen tietokoneistumisen myötä. Ei ole kumma, että tiedetoimittaja Pertti Jotuni 

(US) sai 800 markan apurahan matkustaakseen Tanskaan tiedetoimittajaseminaariin, jossa 

monet tekniset kysymykset olivat esillä. 

Tauno Angervo ojensi keväällä 1973 US:n Jyrki Vesikansalle Lontoon-stipendin, joka lienee tiukassa talous-
tilanteessa hoidettu erityisjärjestelyin.
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Säätiö sai 1971 jälleen peräti 22 apurahakemusta, joista yksi oli jälleen Suomalaisen 

Sanomalehtimiesliiton. Uusimaa-lehden päätoimittaja Heimo Huotari teki opintomatkan 

Skandinaviaan; kaksi muutakin apurahaa myönnettiin. Jaettu kokonaissumma oli 5 250 

markkaa. Eniten haettiin tällä kertaa Englantiin (4 kpl), Länsi-Saksaan (Itä-Saksasta puhumat-

takaan) ei taaskaan pyrkinyt kukaan.

Apurahoja myönnettiin 1972 vain kolme, mikä oli säätiön siihenastisen historian pienin 

määrä, ellei oteta huomioon sota-aikaa. Hakemuksia oli kolmetoista. Toimitussihteeri Ante-

ro Nuotio teki opintomatkan Neuvostoliittoon, toimittaja Matti Paasilehto Englantiin ja Ir-

lantiin sekä aluetoimittaja T.R. Salonen (US, Pori) Ruotsiin. 

Sitten seurasi seitsemän peräkkäistä vuotta (vuodet 1973–1979), jolloin säätiö ei jakanut 

apurahoja. Taloudellinen tilanne oli heikko; varoja pystyttiin kartuttamaan vain vähäisessä 

määrin. Näin 1970-luku oli säätiölle huono vuosikymmen, eikä siitä ole paljoa muistiin mer-

kittävää. 

1980-luku

J os jotakin vuosikymmentä voi luonnehtia uuden aikakauden aluksi (ilman, että sitä heti 

ymmärrettiin), sellainen oli 1980-luku. Kaksi asiaa menee vaikuttavuudessa ylitse mui-

den: Neuvostoliiton ja samalla sosialismin romahduksen käynnistyminen valtavine seu-

rausvaikutuksineen ja toisena tietokoneteknologian leviäminen (esim. ensimmäinen Applen 

Macintosh julkistettiin 1984). 

Uuden Suomettaren Säätiön taloudellinen tilanne alkoi 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa 

jälleen parantua. Säätiön omistamat ja hankkimat osakkeet alkoivat tuottaa. Niinpä 1980 ja-

ettavana oli 4 500 markkaa. Hakemuksia vastaanotettiin seitsemän ja apurahoja jaettiin kaksi. 

Herättäjä-lehden päätoimittaja Risto Laine matkusti Tukholmaan tutustumaan sikäläiseen 

kristilliseen lehdistöön. Toimittaja Raili Kettunen (US) sai apurahan sanomalehdistön kas-

vatuskirjoittelua koskevan tutkimuksen tekemiseen kotimaassa.  

Hallitukseen oli tullut uusi jäsen, vuorineuvos Paavo Honkajuuri, kun varapuheenjoh-

taja Rafael Koskimies oli kuollut 1977. Jäsenyydestä luopuneen Lauri Ahon tilalle ainais-

jäseneksi valittiin 1980 varapäätoimittaja Jyrki Haikonen. Edellisvuotta (1979) koskeneessa 

säätiön vuosikertomuksessa todettiin, että ”toiminnassa keskityttiin säätiön taloudellisen ase-

man vakiinnuttamiseen”.

Digitaalista kuvankäsittelyä ja kaukomatkoja (1980–1984)

V uoden 1981 apurahat annettiin toimituspäällikkö Veli-Antti Savolaiselle (Uusi Suo-

mi / Iltalehti) Kauko-itään ja Australiaan suuntautunutta opintomatkaa varten sekä 

Uuden Suomen Moskovan-kirjeenvaihtajalle Jukka Luomalle Turkin-matkaa var-

ten. Savolaisen matka oli säätiön historiassa ensimmäinen Kauko-idän suuntaan tehty, kun 

Yhdysvaltoihin oli menty jo 1950-luvulla. Suomalaisten toimittajien maailmankuva oli joka 
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tapauksessa  laajenemassa. Globalisaatiosta tosin alettiin puhua vasta 1990-luvun loppupuo-

lella.

Vaihdokset säätiön hallituksessa jatkuivat: pääjohtaja Matti Virkkunen kuoli heinäkuus-

sa 1980 ja tilalle valittiin pääjohtaja Veikko Makkonen. Puheenjohtajaksi tuli Tauno Anger-

vo ja varapuheenjohtajaksi Paavo Honkajuuri.

Yhdeksästä hakemuksesta 1982 apurahojen saajiksi valittiin Avotakan toimittaja Antti 

Nuortio – hän teki opintomatkan Italiaan maan taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun tunte-

muksensa lisäämiseksi – ja US:n toimituspäällikkö Mikko Hietala. Jälkimmäinen perehtyi 

Yhdysvalloissa integroituun tekstinvalmistukseen ja digitaaliseen kuvankäsittelyyn. Nuortio 

sai 2 000 markkaa ja Hietala 5 000 markkaa. – Digitaalisuus alkoi, aluksi hitaasti, tulla osaksi 

sanomalehtienkin toimittamista.

Vuoden 1983 jakosummasta (9 500 mk) Länsi-Suomen uutistoimittaja Ulla Tuominen 

sai 1 500 markkaa matkustaakseen taideteollisuuden alan opintomatkalle Tanskaan. Kaksi 

muutakin stipendiä jaettiin. Samoin jaettiin 1984 vain kaksi apurahaa (hakemuksia oli seit-

semän), toisessa kohteena oli Moskovan teatteritaide ja toisessa luontoretki Lappiin. Satakun-

nan Kansan toimittaja Risto Ojala teki opintomatkan Moskovaan sikäläisen teatterin pariin.

Brysseliin ei apurahaa (1985–1989)

A purahojen määrää kyettiin 1985 hieman nostamaan, jaettavaksi tuli 20 000 markkaa. 

Hakemuksia jätettiin kolmetoista ja apurahat myönnettiin neljälle, aiheina lehdistöhis-

toriallinen tutkimus (kotimaa), sivuntaittotekniikka (USA), tanssitaide (USA) ja urheilu 

(Espanja). Summat vaihtelivat 3 000 ja 7 000 markan välillä.

Säätiön vuoden 1986 ylijäämä oli 17 450 markkaa, joka päätettiin käyttää apurahoihin 

lähes kokonaisuudessaan. Lallin toimittaja Ossi Laurila osallistui Yhdysvalloissa People and 

technology –seminaariin. – Oli tullut aika miettiä viestintäteknologian liikaa korostuneen tek-

nisyyden aiheuttamia ongelmia yleisön tavoittamisessa.

Säätiön hallitukseen valittiin pääjohtaja Jaakko Lassila 1985 kuolleen pääjohtaja Veik-

ko Makkosen tilalle. Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajana oli 1983–1991 toimitus-

päällikkö Jukka Knuuti.

EC:n päämaja jäi näkemättä 1987

Hakijamäärät olivat nousussa 1987, apurahoja haettiin kuuteentoista kohteeseen. Kahdek-

san koski opintomatkoja Eurooppaan, neljä Yhdysvaltoihin. Pohjoismaihin kukaan ei ollut 

menossa. Vuosi oli historiallinen sikäli, että ensimmäistä kertaa mukana oli hakemus ”tutus-

tumismatkaksi Brysseliin, Euroopan taloudelliseen pääkaupunkiin, mm. EC:n päämajaan”.  

Suomessa EU-jäsenyyskeskustelu käynnistyi varsinaisesti vasta kolmisen vuotta myöhemmin, 

eikä em. hakija, Pasma-lehden toimituspäällikkö Helinä Hirvikorpi saanut 1987 Brysselin-

stipendiä. Tämä ei ole suuri ihme, sillä EC:n eli nykyisen EU:n jäsenyys oli Suomessa po-

liittisista syistä suurin piirtein kielletty keskustelunaihe (tämän päivän nuorille uskomatonta, 

mutta totta). – Kielteinen päätös tuli myös Japanin-matkaa koskeneelle hakemukselle, tosin 

varmaan muista eli taloudellisista syistä. 
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Toimittaja Keijo Leppänen (Ilkka) teki harvinaisen matkan Etiopiaan. Hän perehtyi mm. 

Etiopian Herald –lehden toimittamiseen ja alan työkulttuuriin. Turun Sanomien Anders 

Blom kävi apurahalla Lontoossa perehtymässä sikäläisten poliittisten toimittajien työhön. 

Juhani Puukila tutustui Espanjassa sanomalehtien toimittamiseen. Siis varsin monipuolisia 

matkakohteita.

Kuvajournalismi tulee

Kuvajournalismi oli vähitellen ottamassa paikkansa apurahahakemuksissa. Jostakin syystä 

tämä sanomalehtityön toinen tärkeä puoli oli pitkään lapsipuolen asemassa – eikä aihepiiris-

tä tullut hakemuksiakaan. Totta on tosin myös se, että valokuva pysyi sanomalehdissä kauan 

tekstille alistettuna. Myöhemmin tässä suhteessa on tapahtunut rajua muutosta, jopa toiseen 

ääripäähän saakka. Useat kuvaajat ja kuvajournalistit ovat hakeneet ja saaneet säätiön apura-

hoja. Satakunnan Kansan toimitussihteerille Jaakko Leppäselle myönnettiin 6 000 markan 

stipendi 1987 Yhdysvaltoihin, sikäläiseen kuvajournalismiin tutustumista varten.

Samana vuonna päätettiin asianomaisen pyynnöstä hankkia sähkökirjoituskone vam-

mautuneelle, kotiinsa sidotulle hakijalle.

Aasia alkaa kiinnostaa

Vuosikymmenen loppua kohti mentäessä hakemuskohteiden piiri laajentui. Säätiön perusta-

misesta lähtien 1920-luvun alusta Eurooppa oli ollut matkustamisen pääasiallinen kiintopiste 

(Keski- ja Etelä-Eurooppa, Englanti, Pohjoismaat...). Yhdysvallat oli noussut matkakohteeksi 

jossakin määrin ensin 1950-luvulla ja sitten vielä enemmän 1970-luvun lopulta. Nyt 1980-lu-

vun jälkipuoliskolla muutkin maanosat alkoivat vähitellen kiinnostaa toimittajia. Se oli merk-

ki paitsi matkustamisen helpottumisesta myös median näkemyksen laajenemisesta.

Aasia oli vuoden 1988 hakulistalla kahden apurahahakemuksen voimalla. Toimittaja 

Eeva Nuutiselle (US) myönnettiin 12 000 markan stipendi ”Aasiaan, jossa hän perehtyy 

alueen valtioiden yhteiskunnallisiin oloihin ja kulttuuriin sekä Suomen kehitysyhteistyöpro-

jekteihin”. - Tämä oli ensimmäinen säätiön myöntämä apuraha, johon sisältyi myös kehitys-

maatutkimusta.

Ilkan toimittaja Keijo Leppänen perehtyi 1987 Etiopian-apurahamatkaan mm. Etiopia Herald -lehden toi-
mittamiseen.
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Kanavan toimitussihteeri Pertti Suvanto sai 8 000 markan apurahan ”opiskellakseen Yh-

dysvalloissa kaksivuotisessa media management advertising -koulutusohjelmassa”. Seuraava-

na vuonna hän sai opiskeluunsa vielä lisärahoitusta.

Vuoden 1989 apurahat annettiin matkakohteisiin Portugalissa, Ranskassa, Tanskassa, 

Belgiassa (Bryssel) ja kotimaassa (yksi apuraha). Hakemuksia saapui peräti 26, mikä oli pit-

kään aikaan uusi ennätys. Hakijoiden lehdet olivat Satakunnan Kansa, Kaleva, Uusi Suomi 

ja Uusimaa. Anja Harvilahti (US) matkusti Portugaliin kirjallisuustutkimuksen merkeissä. 

Jaana Korhonen (Uusimaa) teki tässä vaiheessa vielä harvinaisen opintomatkan Brysseliin.

Uusia aihepiirejä

Siirryttäessä 1980-luvulta 1990-luvulle apurahahakemusten kohteet alkoivat muuttua. Niiden 

piiri laajeni kohdemaiden osalta maantieteellisesti kuten edellä on jo todettu ja samalla hake-

musten sisältö sai muutenkin uutta ilmettä. Pohjoismaiden osuus hakukohteissa väheni yhä 

edelleen samalla kun muun Euroopan ja Euroopan ulkopuolisten maiden osuus lisääntyi.

Opintomatkoihin sisällytettiin entistä enemmän uusia aihepiirejä kuten taittotekniikkaa 

ja valokuvausta. Listalle alkoi myös tulla yhä enemmän digitaaliseen tekniikkaan liittyviä ha-

kemuksia. Meneillään oli 1980-luku ja journalismi alkoi hitaasti irtautua gutenbergiläisestä 

aikakaudesta.

Akateemisia hankkeita

Mutta muutakin journalismin uusista kehityssuunnista kertovaa ilmeni: apurahoja ryhdyttiin 

hakemaan yhä useammin tutkimushankkeisiin, sekä akateemisiin että muihin vastaaviin – 

joko erillisinä hankkeina tai niitä sisällytettiin osaksi yleisiä opintomatkoja. Jatko-opiskelun 

tarve ilmaantui vahvasti journalismiin. Kieliopintoihin stipendejä oli haettu jo aikojen alusta. 

Yllättävän monella 1920- ja 1930-lukujen toimittajalla oli akateeminen loppututkinto. Joh-

topäätökselle ei ole tieteellistä perustaa, mutta silmämääräisesti ja tästä aineistosta tarkastel-

len koulutuksen suhteellinen taso putosi myöhempinä vuosikymmeninä. Näin tapahtui siinä 

vaiheessa, kun tiedonvälityksen volyymi alkoi etenkin sotien jälkeen kasvaa ja alalle tarvittiin 

lisää väkeä. Alan koulutustasojen suhteellisia osuuksia eri vuosikymmeninä ei kuitenkaan 

ole tutkittu riittävästi, joten vertailujen teko on vaikeaa. Aivan viime vuosikymmeninä yliopis-

tokoulutus on jälleen nostanut päätään, varmaan journalismin omista lähtökohdista, mutta 

myös yleisen koulutustason nousun myötä.

Ympäristökysymykset mukaan

Uusia 1980-luvun tutkimus- ja matkakohteita olivat yhtäältä kehitysmaakysymykset ja toisaal-

ta ympäristökysymykset. Edelliset olivat ajan hengessä kiinnostaneet jo 1920- ja 1930-luvuil-

la, kun muutamat uskalikot matkustelivat Euroopan vähemmän tunnetuilla jälkeenjääneillä 

alueilla ja hieman Euroopan ulkopuolellakin. Jälkimmäiset sen sijaan ovat täysin 1980- ja 

1990-lukujen tulokkaita.

Suunnilleen 1980-luvun loppupuolelta lähtien suomalaisen median sisältö alkoi muuttua 

voimakkaammin kansainvälislähtöiseksi. Siihen oli kolme pääsyytä: 1. maailman poliittinen 

avautuminen, 2. teknisen muutoksen kiihtyminen ja 3. kulttuurinen kansainvälistyminen. 
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Osatakseen työnsä toimittajan täytyy nähdä maailmaa ja perehtyä kulloinkin ajankohtaisiin 

asioihin ja aiheisiin. Tämä ei enää koske pelkästään kansainvälisistä asioista kirjoittavia jour-

nalisteja, vaan nykyisin kaikkia muitakin. ”Puhtaasta kotimaisuudesta” on melkein aina jokin 

linkki kansainvälisyyteen. 

1990-luku

S uomi avautui 1990-luvulla lopulta kansainvälisyyteen sekä EU-ratkaisun kautta että 

muutenkin. Journalismille 90-luku oli poikkeuksellisen mielenkiintoista aikaa. Vuo-

sikymmenen alkupuolella Suomi päätti vihdoin ”mennä Eurooppaan”. Suomesta tuli 

EU: n jäsen vuoden 1995 alusta. Vain hieman myöhemmin, vuosikymmenen loppupuolella 

(vuosina 1996–1998) kansalliseen sanastoon ilmestyi uusi käsite, globalisaatio. Jotakin eri-

koista oli maailmassa meneillään (vaikka teeskenneltiinkin, että eihän tässä ole mitään ih-

meellistä). Se uusi alkoi vaikuttaa myös niihin tapoihin, joilla journalistit olivat piirtäneet maa-

ilmankuvansa ja kehittäneet ammattitaitoaan.

Edellä on seurattu toimittajien kansainvälisten yhteyksien muuttumista 1920-luvulta alka-

en. Tässä on syytä erikseen korostaa paitsi kansainvälisen politiikan, myös teknologian muu-

toksien vaikutusta koko tänä aikana. Niitä ovat mm. matkustamisen jatkuva nopeutuminen, 

tietokoneistuminen ja lopulta internetin maailmanlaajuinen käyttöönotto. Journalismi astuu 

näiden muutosten mukana uusia askeleita sekä fyysisesti (teknisesti ja rakenteellisesti) että 

henkisesti. Opitaan näkemään maailma kokonaisuutena ja osina. Samalla ammatin vaatimus-

taso kasvaa, asioiden lukumäärä ja niiden hallinnan määrä laajenevat valtavasti. Tulee vaike-

uksia pysyä mukana vauhdissa. Matkustelu maailmalla on entistäkin tärkeämpää.

Vihdoin myös Brysseliin (1990–1994)

K aikki edellä mainittu vaikutti myös Uuden Suomettaren säätiön toimintakenttään. 

Apurahojen hakemisen ja jakamisen alue laajeni, joskaan säätiön talous ei mahdol-

listanut merkittävää kasvattamista jakopolitiikassa. Säätiön ylijäämä oli vuodelta 1990 

noin 28 000 markkaa, mikä päätettiin käyttää lähes kokonaisuudessaan apurahoihin. Ilmoi-

tus apurahoista julkaistiin Uudessa Suomessa, Sanomalehtimiehessä ja Lehdistön Sanomapal-

velun välittämänä useissa maakuntalehdissä. Hakemuksia tuli yhdeksäntoista ja apurahoja 

myönnettiin neljälle hakijalle.

Kaksi apurahaa oli 1990 muita suurempia: Karjalaisen toimittaja Tuula Koponen sai 16 

000 markkaa opiskeluun Joszef Attilan ylipistossa Szegedissä Unkarissa. Koillis-Lappi -leh-

den toimittaja ja Aamulehden avustaja Marita Rintakoski matkusti Brysseliin Euroopan 

yhdentymistä käsittelevään seminaariin 4 000 markan apurahalla. Mutta kesti vielä jonkin ai-

kaa ennen kuin Euroopan taloudellinen integraatio alkoi varsinaisesti näkyä hakemuksissa. 

– Todettakoon vielä, että Rintakosken matka oli ensimmäinen säätiön apurahalla toteutettu 

systemaattinen – vieläpä maakuntatason – perehtymismatka EU-organisaatioon.
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Rintakosken matkakertomuksesta: ”Matkan tarkoituksena oli perehdyttää lappilaisia yrit-

täjiä käsitteeseen Euroopan yhdentyminen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin, miten EY 

heijastuu Suomeen ja onko sillä vaikutuksia Lappiin”. ”Ehkä mielenkiintoisin anti matkasta 

oli tieto, että hyväksyimmepä EY:n tai emme, se joka tapauksessa vaikuttaa myös meihin.” 

Nyt 2010-luvulla on kenties vaikeaa palauttaa mieleen, kuinka uusia asioita Euroopan 

integraatiokysymykset olivat niinkin äskettäin kuin 1990-luvun alussa suomalaisille (vaikka 

Suomi oli ollut Euroopan vapaakauppaliiton Eftan ulkojäsen jo 1960-luvun alusta). Globaa-

listuminen osoittautui vieläkin hankalammaksi käsitteeksi.

Uusi hakemusennätys – uudet aiheet

Apurahahakemuksien määrä vuonna 1991 oli säätiön historian uusi ennätys, neljäkymmen-

täyksi. Kiinnostuksen lisääntyminen johtui todennäköisesti siitä, että Suomi oli päässyt (tai 

joutunut) kansainvälistymisen kierteeseen. Entistä useampi toimittaja koki välttämättömäksi 

lisätä valmiuksiaan ammatissaan, joka vaati entistä enemmän ymmärrystä maailman menos-

ta. Tämä edellytti sekä matkustamista ulkomaille että perus- tai jatko-opiskelua kotimaassa. 

Apurahoja alettiin hakea aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuunsaattamiseen: gradujen 

tekemiseen, lisensiaattitutkimuksiin ja väitöskirjoihin.

Päätökseen vietyjen opintojen arvo on journalismissa aina ollut hieman kyseenalainen tai 

ainakin kysymysmerkillinen asia. Lukemattomia ovat legendat opiskelunsa kesken jättäneis-

tä toimittajista, joista kuitenkin sittemmin tuli ”alansa parhaita”. Onpa hauskasti väitetty, että 

lukeneisuus – liiallinen opiskelu – on pilannut monta hyvää toimittajaa. On toki vaikeata sa-

noa, missä määrin akateemiset opinnot ovat välttämättömiä hyvälle journalistille. Kenties ne 

eivät ole välttämättömiä, mutta varmastikin ne ovat hyödyllisiä. Käytännön elämässä jatko-

opiskelun merkitys on joka tapauksessa kasvanut. Tämä näkyy myös Uuden Suomettaren 

apurahojen kohdalla. 

Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajana hallituksessa oli 1992–1997 valtiotiet. tri 

Hannu Salokorpi.

”Siirtolaisonglma tulee vielä…”

Tulevaisuutta ajatellen kenties kiinnostavin vuoden 1991 apurahamatka suuntautui Euroo-

pan siirtolaiskulttuuriin perehtymiseen. Uuden Suomen toimittaja Ilkka Jauhiainen mat-

kusti tätä varten Ranskaan. Hän raportoi myöhemmin matkakertomuksessaan:

”Siirtolaiskulttuuri tulee vaikuttamaan yhä enemmän Euroopan kulttuuriin sekä hyvässä 

että pahassa. Lisäksi siirtolaisongelma liittyy myös laajemmin islamin ja länsimaiden välisiin 

ristiriitoihin. Se tuo virikkeitä, mutta luo myös sovittamattomia kulttuurisia ristiriitoja. Ne on-

gelmat, jotka on Ranskassa jo koettu, ovat Suomessa edessäpäin vaikkakin pienemmässä 

mittakaavassa.” – Jauhiaisen matkasta on kulunut kaksikymmentä vuotta, ”siirtolaisongelma” 

on entistäkin ajankohtaisempi. Maahanmuutto oli vuoden 2011 eduskuntavaalien keskeisiä 

asioita.

Maahanmuutto ei 1990-luvulla vielä silloin herättänyt yhteiskunnassa suurempaa mielen-

kiintoa, eikä paljoakaan keskustelua. Mutta sen aika tulisi vielä, myös journalismissa.
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Eri maista Yhdysvallat oli sodan jälkeen vähitellen noussut suosittujen matkakohteiden 

joukkoon. Se on myös pysynyt suosittuna, joskin matkustamisen ja oleskelun kalleus on ra-

joittanut sinne suuntautuvien matkojen määrää. Aasiaan ei 1992 haettu yhtään apurahaa, 

Afrikkaan matkustamiseksi yksi. Hakijoita oli yhteensä 28, heistä neljä sai apurahan.

Aasian suunta on sen merkittävyyteen nähden avautunut hitaasti. Mutta eipä Aasian ase-

ma suomalaisten mediakäytännöissä ole todellakaan ollut suuri. Helsingistä ei vielä vähän 

aikaa sitten pystynyt ostamaan yhdenkään Aasiassa ilmestyvän englanninkielisen lehden – 

esimerkkinä vaikkapa Far Eastern Economic Review, joka vastaa Timea tai Newsweekiä – 

irto numeroa. Tämä on johtunut tietenkin kysynnän puutteesta.

Kekkonen ja vaalit

Toimittaja Nina Korhoselle myönnettiin 1992 apuraha pro gradu -tutkimukseen ”Uuden 

Suomen suhtautuminen Urho Kekkoseen presidentinvaaleissa 1950, 1956 ja 1962”. Korho-

sen gradutyö on esimerkki sanomalehtiin itseensä kohdistuvasta tutkimuksesta, joka selven-

tää muuten epämääräisiksi jääviä käsityksiä päivänpolitiikan ohimenevästä vaiheesta. Lehdet 

ovat kuitenkin tietyssä mielessä päivänperhosia – siitä puhumattakaan, mikä vilahtaa hetken 

sähköisessä mediassa tai internetissä näköpiiriimme koskaan enää palaamatta. Mediatutki-

mus on myös tästä katoavaisuuden näkökulmasta tärkeää.

Samana vuonna toimittaja Meri Aaltoselle myönnettiin 7 000 markkaa laudatur-tutkiel-

maan, aiheena ”Tyhjän toimittaja. Tutkimus Uuden Suomen toimittajien elämänmuutoksesta 

lehden lakkauttamisen jälkeen”. Todettakoon, että Uuden Suomen ja Uuden Suomettaren 

säätiön toiminnot olivat niin kaukana toisistaan, ettei Uuden Suomen poistuminen vaikutta-

nut millään tavalla säätiön toimintaan. Se havainto voidaan kuitenkin tehdä, että yhden mer-

kittävän tiedotusvälineen piiristä tulleet hakijat korvautuivat muista välineistä tulevilla haki-

joilla. Niinpä esim. Yleisradiossa ja MTV:ssä työskentelevien toimittajien hakemusten määrä 

alkoi hiljakseen lisääntyä. 

Sähköisiä sanomalehtiä?

Toimittaja Heikki Hiilamo perusteli 1993 USA-matkaansa (New York, Los Angeles, San 

Francisco): ”Yhdysvalloissa riehuva multimediakuume on tempaissut mukaansa myös kus-

tannusalan. -- Myös perinteistä sanomalehteä ollaan muuttamassa ainakin osittain sähköiseen 

muotoon.” ”Sanomalehti siirtyy tietokoneeseen.” Hiilamo perehtyi sanomalehtien lisäksi ”uu-

tisluontoisiin tietoverkkopalveluihin ja CD-ROM -levymediaan”. Kuten nyt tiedämme, kului 

vielä toistakymmentä vuotta ennen kuin sanomalehdet varsinaisesti alkoivat siirtyä myös 

verkon puolelle. 

Euroopan ja Yhdysvaltojen osuudet apurahahakemuksissa olivat 1993 lähes tasan: Euroop-

pa kahdeksan ja Yhdysvallat kuusi. Muut kohteet: kotimaa 6, Aasia 3, Venäjä 1, Etelä-Amerikka 

1. – Yhteensä hakemuksia oli kyseisenä vuonna kaksikymmentäviisi, neljä sai apurahan.

Vuoden 1994 syksyllä suomalaiset äänestivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä 

EU:hun liittymisestä. Integraatio oli tässä vaiheessa vähitellen noussut näkyvään asemaan 

journalistienkin kiinnostuskohteena. Suomalaiset tiesivät yhteisömaista yllättävän vähän. Tar-

vittiin pikaisesti lisää faktoja ja kykyä tapahtumien ymmärtämiseen.
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Mediassa mielenkiinto EU:ta kohtaan nousi silti hitaasti. Elettiin vielä viimeisiä ”sodanjäl-

keisen” Suomen aikoja. Esimerkiksi 1992 ei yksikään säätiölle tullut apurahahakemus liittynyt 

EU-integraatioon. Kun vielä 1993 vain yksi hakemus oli tästä aihepiiristä, seuraavana eli EU-

kansanäänestyksen vuonna niiden määrä nousi neljään. – Median yhteiskunnallisen vastuun 

(tai informointivelvollisuuden) toteutumista tai toteutumatta jäämistä ja etenemisen hitautta 

voitaisiin pohdiskella tässäkin yhteydessä.

Vuoden 1994 apurahamatkat suuntautuivat Brysseliin ja Strasbourgiin (2), Berliiniin ja 

Yhdysvaltoihin (2). Jaetun rahan yhteismäärä oli 25 000 markkaa.

Kiinaan ja Petroskoihin (1995–1999)

Vastaavasti vuoden 1995 apurahoista yhdellä matkustettiin Espanjaan, yhdellä Hollantiin, 

yhdellä Kiinaan (toimittaja Pirkko-Liina Kastarin väitöskirjahanke ”Kiinan kulttuurivallan-

kumous Suomen lehdistössä 1966–1971”) ja kahdella Yhdysvaltoihin. Hakijoita oli kuusitois-

ta, jaettiin viisi apurahaa. Kastari väitteli 2001.

Seuraavana vuonna 1996 hakemuksia saapui 22, viidelle myönnettiin apuraha, yhteis-

summaltaan 24 000 markkaa. Kaksi hakijaa teki opintomatkan Brysseliin, yksi Vienan-Kar-

jalaan ja Petroskoihin, yksi Tansaniaan kehitysmaateemalla ja yksi Ranskaan teatterin pariin 

(kuten jo Arvi Kivimaa 1920-luvulla). Etelä-Suomen Sanomien Matti Hilska kävi Brysse-

lissä perehtymässä ”Suomen ja Naton tiivistyneeseen kanssakäymiseen”. Aamulehden Sep-

po Kangasniemi puolestaan vieraili Venäjän Karjalassa tarkoituksenaan ”selvittää suomen 

kielen ja sen sukukielten asemaa kouluissa ja tiedotusvälineissä”.

Heikki Hiilamo kertoi 1993 USAn-matkan terveisinä sanomalehdistön alkavan siirtyä sähköiseen muo-
toon.
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Mitä tulee Venäjään (Neuvostoliittoon) se ei ole ollut – verrattuna moniin muihin mai-

hin – apurahan hakijoiden kovinkaan suuren kiinnostuksen kohteena kuluneiden yhdeksän 

vuosikymmenen aikana. Syyt lienevät pitkälle ymmärrettävät. Neuvostoliittoon oli vallanku-

mouksen jälkeen pitkään lähes mahdotonta matkustaa; sen jälkeen tulivat talvisota ja jatko-

sota. Parina viime vuosikymmenenä Venäjä on ollut muunlaisen mullistuksen tilassa. Venäjää 

ja Suomea erottaa myös kielimuuri. Tämä kaikki näkyy paitsi sanomalehdissä myös televisi-

on ja radion ajankohtais- ja uutisohjelmissa: Venäjää käsitellään yhä jollakin tavalla muodol-

lisesti, kuin matkan päästä. – Säätiölle tulleissa apurahahakemuksissa Venäjä on esiintynyt 

lähinnä vain Venäjän Karjalan (ja Pietarin) teemoina, ja näihin tarkoituksiin apurahoja on 

myös myönnetty.

Maailma avautuu

Journalistien apurahamatkat suuntautuvat toki yhä laaja-alaisemmin – tai oikeammin kai pi-

täisi sanoa hajanaisemmin. Maailmaa on koluttava ja tutkittava eri puolilla. Vuonna 1997 

myönnetyt seitsemän apurahaa käytettiin matkoilla ja kursseilla: 

�� Kauppalehden Katja Boxberg (Bryssel), 

�� Yleisradion Kari Nikula (Komin ja Marin tasavaltojen sukulaiskansat), 

�� Televisiotoimittaja Jarmo Papinniemi (Cambridge, brittiläisen nykykirjallisuuden 

kurssi), 

�� Pieksämäki-lehden Sari Paunisalo (yrittäjät/lehdistö –suhde, gradu),

�� Kalevan Tuomo-Juhani Tapio (Karjalan tasavallan sanoma- ja aikakauslehtien nyky-

tilanne), 

�� Tukilinja-lehden Iris Tenhunen (opintomatka Moskovaan)

�� Iltalehden Jukka Uotila (kuvankäsittelykurssi Lahden muotoiluinstituutissa).

Lehtiala on perinteisesti työllistänyt sekä akateemisesti koulutettuja että alemman asteen 

koulutuksen saaneita. Kuten edellä on todettu, monilta toimittajalta opiskelu jäi kesken, kun 

on ”antauduttu alalle” ja jääty sitten pysyvästi töihin toimitukseen. Säätiön apurahojen ha-

kijoiden joukossa on etenkin viime vuosikymmeninä ollut runsaasti journalisteja, jotka ovat 

hakeneet apurahaa suorittaakseen opintonsa loppuun. Tällaisia hakemuksia onkin jatkuvasti 

hyväksytty apurahojen piiriin, tapauksesta riippuen. Samalla on kuitenkin varottu ryhtymästä 

perusopintojen yleisrahoittajaksi. Tärkeimmäksi on nähty alalla jo olevien ammattivalmiuk-

sien kehittäminen. 

Vuoden 1998 hakijalistalla oli 22 henkilöä; seitsemälle myönnettiin apuraha, pääasiassa 

ulkomaanmatkoihin. Hakijoiden joukossa oli nyt useita jatko-opiskelijoita. Apurahojen yh-

teismäärä oli 34 000 markkaa. Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajana hallituksessa 

oli toimittaja Ilkka Lampi 1998–2000. – Turun Sanomien Markku Lappalainen matkusti 

7 000 markan apurahalla Huippuvuorille ja Pohjois-Norjaan luontomatkalle. Ympäristökysy-

mykset nousivat 1990-luvulla hakemuksissa näkyvään asemaan.

Vuosikymmen päättyi kuuden apurahan jakamiseen vuonna 1999. Hakemuksia saapui 

neljätoista ja apurahojen yhteissummaksi tuli 44 000 markkaa. Hakemuksissa oli jälleen var-

sin erilaisia kohteita, esimerkiksi Pakolainen-lehden päätoimittajan Marja-Leena Suvannon 

ammattia syventävien jatko-opintojen tukeminen Oxfordissa (kansainvälinen humanitaari-
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nen työ). Uuden Suomen toimitusseura sai apurahan lehden toimituksen piiristä kerättyjen 

muistelujen ja kaskujen julkaisemiseksi. Pisin matka suuntautui Meksikoon, intiaanien sosi-

aalisiin ongelmiin perehtymiseksi.

2000-luku

V uosituhannen vaihtuminen – ”Millenium” – ei odotuksista huolimatta tuonut maail-

manmenoon suurta muutosta, elämä jatkui entiseen tapaan. Siitä huolimatta 2000-lu-

kua sävyttivät muutamat todella suuret uutistapahtumat ja keskustelunaiheet. Sellaisia 

olivat mm. terrorismi (New Yorkin terrori-isku 2011), Irakin ja Afganistanin sodat sekä ympä-

ristökysymykset ilmastonmuutoksineen. 

Journalismille 2000-luku merkitsi maailmantapahtumien monimutkaistumista. Globalisaa-

tion ilmiöistä eri puolilla maailmaa on entistä vaikeampi raportoida ja niitä kommentoida – 

ainakin ellei toimittajalla ole riittävästi myös omakohtaista matkustuskokemusta. Internet ei 

riitä maailman ymmärtämiseen, vakka onkin suureksi hyödyksi. On varmaan vaikea käsittää, 

kuinka suurta muutosta globalisaatio (EU:n lisäksi) on niin lyhyessä ajassa merkinnyt suo-

malaisten elämään mentaalisella tasolla – fyysisen ohella – ja miten monia uusia haasteita se 

on tuonut medialle.

Turun Sanomien Markku Lappalaisen juttu Huippuvuorilta 1998 marraskuussa – ympäristö ja luonto 
ovat 1990-luvun suuria ”uusia” aihepiirejä.
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Lisää väitöskirja- ja graduhankkeita (2000–2004)

U uden Suomettaren Säätiö jakoi vuonna 2000 apurahoja yhteensä 43 000 markkaa (n. 

8 300 euroa) viidelle toimittajalle. Hakemuksia tuli viisitoista, niistä seitsemässä täh-

dättiin Eurooppaan suuntautuvaan opintomatkaan ja kahdessa Aasiaan. Kuusi koh-

distui kotimaahan; näistä kaksi oli väitöskirjahankkeita. Toimittaja Katariina Ruohomäki 

sai 14 000 markan apurahan väitöskirjatyöhön ”Lehtijutun kielioppia etsimässä: Sanomaleh-

distö kielensä säännöttäjänä ja huoltajana”. 

MTV:n toimittaja Juhani Muurinen teki tutustumismatkan Naton päämajaan ja Suomen 

Nato-edustustoon Brysselissä. Muurinen totesi matkakertomuksessaan, että Suomi pääsisi il-

meisesti halutessaan erittäin nopeasti Naton jäsenmaaksi, mutta meillä ei, kuten valtiojohto-

kin on korostanut, ole juuri nyt paineita liittymiseen. ”Paikan päällä käyminen on toimittajan 

työssä aina yhtä ensiarvoisen tärkeää”, kirjoitti Muurinen.

Kotimaan osuus kasvaa

Hakemusten määrä oli 2001 jälleen suurehko, niitä saapui vajaat kolmekymmentä (28 kpl). 

Apurahat päätettiin myöntää yhdeksälle hakijalle, yhteismäärältään 60 500 markkaa.

Kotimaan osuus oli tällä kertaa aikaisempaa isompi eli kaksitoista. Näistä kolme oli väi-

töskirjahankkeita (kaksi sai apurahan media-aiheisiin tutkimuksiin) ja lopuistakin useimmat 

olivat erilaisia opinnäytetöitä. Euroopan maat pysyivät suosittuna matkakohteena (13), Aust-

raliaan, Venäjälle ja USA:han halusi matkustaa yksi kuhunkin. – Kotimaan osuutta nosti ni-

menomaan halukkuus akateemiseen tai ammatilliseen jatko-opiskeluun.

Säätiö on toisinaan tukenut myös perinteisempiä matkahankkeita. Sellainen oli Satakun-

nan Kansan toimitussihteerin Veli-Pekka Jarvan matka Australian kultamaille. Hän tutustui 

parinkymmenen päivän ajan Australian kultakaivosalueisiin New South Walesissa ja Victo-

riassa – ja teki säätiölle matkan jälkeen huolellisesti laaditun matkakertomuksen. Samana 

vuonna, 2001, Kati Koivikko, Outi Monen ja Hanna Waselius osallistuivat Ranskan Per-

pignanissa kuvajournalismifestivaaleille. ”Seminaarin kiinnostavin anti oli ehkä se huomio, 

kuinka voimissaan perinteinen reportaasijournalismi muualla maailmassa edelleen on.”

Toimintavuoden aikana edesmenneiden säätiön pitkäaikaisen puheenjohtajan Tauno 

Angervon ja varapuheenjohtajan Paavo Honkajuuren tilalle tulivat toimitusjohtaja Matti 

Kavetvuo ja pääjohtaja Antti Tanskanen; säätiön puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Lassi-

la. Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajana hallituksessa oli toimittaja Eero Karisto 

(2001–2003).

Väitöskirjat ja muut jatko-opiskelut

Kotimainen suuntaus jatkui vuoden 2002 apurahahakemuksissa. Kaikkiaan 27 hankkeesta 

vain puolet suuntautui ulkomaille. Kotimaisissa hakemuksissa oli neljä väitöskirjahanketta ja 

useita muita jatko-opiskelusuunnitelmia. Tämä oli jälleen uusi osoitus toimittajien koulutus-

halukkuuden lisääntymisestä. – Säätiön ylijäämä oli 105.700 markkaa eli 17 790 euroa; tästä 

summasta jaettiin nyt, ensimmäisenä eurovuonna apurahoina 10 000 euroa.
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Apurahoitetuista graduista mainittakoon Iltalehden toimittajan Leila Itkosen media-ai-

heinen työ: ”Nuoret aktiivisina toimijoina Iltalehden kansalaisjournalismikokeilussa.” ”Olen 

pyrkinyt pitämään tutkimusaihettani eli nuorten ja printtimedian välistä suhdetta esillä monin 

tavoin myös graduni valmistuttua”, kirjoittaa Itkonen.

Myös Keskisuomalaisen toimittajan Anita Kärjen väitöskirjatutkimus koski mediaa: ”Sa-

nomalehti elämänkulussa – suomalaisten sanomalehden lukijoiden arki ja paikallisuus”. Väi-

töstyössä Kärki tutki, miten sanomalehti liittyy ja on liittynyt suomalaisten arkeen ja elämän-

kulkuun. Kärki väitteli 2004.

Kuten jo 1920-luvulla, myös 2000-luvulla Suomessa ollaan kiinnostuneita Keski- ja Ete-

lä-Euroopan teatterielämästä. Teatteri-lehden päätoimittaja Annukka Ruuskanen perehtyi 

2002 monipuolisesti Ravennan, Firenzen ja Rooman teatteritarjontaan 1 000 euron apurahan 

turvin – tosin vain kahdeksan matkapäivän ajan, ei kahden kuukauden kuten varhaiset edel-

täjänsä.

Ja vielä esimerkki samalta vuodelta: MTV:n toimittaja Merja Sundström tutki Keski-

Euroopan monimediayhtiöiden cross-mediatoimintaa eli eri välineiden välistä yhteistyötä. 

Sundström on ilmeisesti poikkeus aikamme ”pikamatkailusta”, hän matkusteli kuukauden 

ajan Keski- ja Etelä-Euroopassa, kymmenessä eri maassa – aivan kuten 1920- ja 1930-luvuilla 

oli tapana.

Verrattuna monien aikaisempien vuosien ja vuosikymmenien apurahajakoihin kotimai-

nen suuntaus pysyi vahvana myös 2003. Opintojen loppuunsaattamiset, gradutyöt ja muu 

jatko-opiskelu olivat suosittuja; puolet hakemuksista koski tällaisia lähinnä kotimaisia aihe-

piirejä. Apurahat myönnettiin yhdelletoista; hakijoita oli 27 ja jaettu yhteissumma 9 500 eu-

roa. Apurahat vaihtelivat tällä kertaa 500 ja 1200 euron välillä.

MTV:n uutistuottaja Pentti Avomaa perehtyi 1000 euron matka-apurahalla Etelä-Korean 

talouteen, elinkeinopolitiikkaan ja kulttuuriin. ”Etelä-Korean ulkopoliittiset asiantuntijat ovat 

sitä mieltä, että maiden rauhanomainen yhdistyminen on mahdollista ja todennäköistäkin, 

joskin se voi viedä parikymmentäkin vuotta.”

Edesmenneen hallituksen jäsenen, tohtori Jaakko Lassilan tilalle valittiin toimitusjohtaja 

Pentti Kivinen.

Toimittaja Päivi Arvoselle myönnettiin 2 000 euron apuraha vuonna 2004 arabian in-

tensiiviopiskeluun Kairossa. ”Tavoitteena on saavuttaa sujuva suullinen ja kirjallinen arabian 

taito”, sanottiin perusteluissa. Tässä oli taas yksi esimerkki siitä, kuinka kielenopiskelu on 

kautta vuosien pysynyt säätiön tukilistalla, joskaan sitä ei ole pidetty ensisijaisena stipendi-

kohteena. Arabian kielen hakemuksen saapuminen oli ensimmäinen kerta – kyllä, maailma 

muuttuu. 

Joskus jopa niinkin pieni kuin 500 euron apuraha saattaa olla riittävä tai ainakin tarpeel-

linen tiettyyn tarkoitukseen kustannusten täydennykseksi. Säätiö tuki 2004 jatko-opiskeli-

ja Jaana Walleniuksen konferenssimatkaa Englantiin. Kyseessä oli internetin tutkimuksen 

kansainvälinen konferenssi. ”Oli kiinnostavaa ja antoisaa osallistua tähän konferenssiin ja 

tutustua muihin tutkijoihin, jotka ovat kiinnostuneita samasta alueesta eli internetistä”. Wal-

leniuksen oman kiinnostuksen kohteena ja tutkimusaiheena oli ”Uutisia ja uutisjournalisteja 

internetissä”.

Säätiö tuki samana vuonna myös sanomalehti Uuden Suomen menneisyyden säilyttämis-

tä tuleville polville: Kansallisarkistoon luovutetun asiakirja-arkiston järjestämistä ja Suomen 
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valokuvataiteen museolle luovutetun Uuden Suomen negatiiviarkiston järjestelyä ja luet-

telointia, näitä yhteensä 4 000 eurolla. – Kansallisarkistoon luovutettiin myös Uuden Suomet-

taren asiakirjat (mm. pöytäkirjat).

Kaikkiaan apurahahakemuksia tuli yhdeksäntoista ja apuraha myönnettiin kymmenelle 

hakijalle, yhteismäärältään 11 200 euroa. – Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajana 

hallituksessa oli päätoimittaja Margit Hara (2004–).

Opiskelua nyt myös kotimaassa (2005–2010)

P uolivälissä 2000-lukua apurahojen hakeminen ei oikein noudattanut muuta histori-

allista kaavaa kuin että enemmistö hakijoista pyrki jälleen ulkomaille. Näin on ollut 

joitakin poikkeuskausia lukuun ottamatta 1920-luvulta alkaen, joskin viime vuosina 

kotimaisten hankkeiden osuus on kasvanut. Suurin muutos on se, että kohdemaiden luku-

määrä on kasvanut, mikään yksittäinen maa ei enää ole hallitsevassa asemassa. Tai on sen-

tään, kotimaan osuus on huomattavan suuri, myös verrattuna varhaisempiin aikoihin. 

Opintomatkoja haluttiin vuonna 2005 tehdä viiteentoista eri maahan. Maiden (tai aluei-

den) luettelo on seuraava:

- Baltian maat 1 - Belgia (Bryssel) 1

- Chile 1  - Etelä-Afrikka 1

- Afrikka, muu 1 - Englanti 3

- Intia 1  - Italia 3

- Kiina 1  - Kuuba 1

- Norja 1  - Portugali 1

- Ranska 2  - USA 2

- Kotimaa 

Kuten luettelosta havaitsee, Eurooppa ei ole enää erikoisasemassa ja Saksa puuttuu taas 

kokonaan. Mukana on nyt myös kaukaisempia maita – Kiina, Intia, Kuuba, Etelä-Afrikka. 

Pohjoismaista on kohteena vain Norja. Tämä kertoo siitä, että journalistinen opintomatka voi-

daan tehdä nykyisin melkein minne tahansa maapallolla; rajoituksena on vain rahan ja ajan 

riittävyys. Taloudellinen ongelma tuleekin esille monissa hakemuksissa. Matkoja joudutaan 

peruuttamaan viime hetkellä, kun rahoitussuunnitelmaa ei saada toteutetuksi loppuun saak-

ka. Toisaalta tämä kertoo apurahojen, pienempienkin, tarpeellisuudesta.

Opintomatkojen tarkoitus on muuttunut myös sillä tavalla, että aiheiden piiri on laajentu-

nut. Painotus on jossakin määrin siirtynyt median teknisen kehityksen puolelle; esimerkiksi 

1990-luvulla alkanut kiinnostus digitaalisen median lisäopiskeluun on jatkuvasti vain lisään-

tynyt. Samassa suhteessa on kasvanut myös valokuvan ja muun graafisen esityksen osuus. 

Halukkuus kieliopintoihin on säilynyt suurin piirtein entisenlaisena. ”Uusia” kieliä tulee koko 

ajan mukaan kuten esim. arabia ja kiina.

Samaan aikaan kuin median teknisten aihepiirien osuus on lisääntynyt, perinteisen kult-

tuurin (kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri...) osuus on vähentynyt. Osasyy tähän voi 
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olla niinkin yksinkertainen seikka kuin että kansainvälistä kulttuuria on muutenkin runsaasti 

saatavilla, mutta oman alan teknistä kehitystä täytyy käydä katsomassa ja tutkimassa siellä, 

missä sitä juuri nyt syntyy. Tietysti voi heittää senkin epäilyksen, että nykyjournalistit asen-

noituvat maailmaan vähemmän kulttuurisesti kuin varhemmat kollegansa. 

Talous ja tekniikka ovat median elementteinä nykyisin hallitsevassa asemassa ja saattavat 

korostua sisältöä enemmän.

Valokuvataiteen museolle…

Edellä mainittuja vuoden 2005 apurahahakemuksia oli kolmekymmentäviisi. Säätiö myön-

si neljätoista apurahaa, yhteismäärältään 14 600 euroa. Myönnettyjen joukossa oli apuraha 

Suomen valokuvataiteen museolle (2 000 e), Uuden Suomen arvokkaan negatiiviarkis-

ton digitaalisen käsittelyn jatkamiseen. Uuden Suomettaren Säätiö on yhdeksänkymmenen 

vuoden aikana tukenut Suomalaista Sanomalehtimiesliittoa lukuisilla apurahoilla. Kun 

liitto syksyllä 2005 täytti sata vuotta, säätiö myönsi 2 000 euron tukisumman juhlateoksen 

julkaisemiseksi. 

Yleisradion kulttuuritoimittaja Paula Hyttinen perehtyi syksyllä 2005 etruskikulttuuriin 

Pompeijissa, Ercolanossa ja Napolissa. ”Kuvani antiikin taiteesta täsmentyi ja se taustana mm. 

renessanssin kukoistukselle sai runsaasti lisävalaistusta. Apuraha täytti tarkoituksensa: lisäsi 

tietojani ja avarsi maailmankuvaani”, Hyttinen kirjoitti matkakertomuksessaan.

Freelance-toimittaja Seppo Kangasniemi käytti apurahansa perehtyäkseen pohjoisten 

kielten nykytilanteeseen Tornionjokilaaksossa. Stipendikertomuksen nimenä oli ”Suomen ja 

meän kielen tilanne Ruotsin Tornionjokilaaksossa”. ”Suomalaiset ja tornionjokilaaksolaiset ih-

mettelevät, miksei tasapuolisia kielen oikeuksia anneta yksin tein koko maahan, koska suo-

malaisia on kaikkialla samoin kuin meän kielen puhujiakin, päätteli Kangasniemi.”

Journalistiopiskelija Hanna Martikkalan matkakertomuksensa lähete ja samalla kiitoskirje on yksi mo-
nista vuosien ja vuosikymmenien aikana. Martikkala opiskeli 2005–2006 Lontoon South Bank Universi-
tyssä mm. luovaa kirjoittamista ja sai säätiöltä pienehkön stipendin.
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Kulttuuritoimittaja Tiina Nyrhänen Tampereelta (Aamulehti) matkusti opintomatkalle 

Venetsian biennaaliin; hän rahoitti pienen 500 euron apurahan lisäksi matkaansa ”luonnol-

lisesti myös itse”. ”Tämänkertainen tapahtuma tullaan muistamaan sinä biennaalina, jolloin 

vuodesta 1962 alkanut pohjoismainen yhteistyö ajoi karille”. Samana vuonna valokuvaaja 

Sari Poijärvi sai säätiöltä tukea osallistuakseen kotimaassa digitaalisen kuvankäsittelyn ja 

värinhallinnan kurssille.

Hakemusten määrä putosi 2006 edellisvuodesta kolmeentoista ja apurahoja jaettiin kym-

menelle henkilölle yhteensä 18 300 euroa. Näiden joukossa oli kaksi väitöskirjahanketta, 

kaksi ulkomaanmatkaa ja muutama erillinen journalismiaiheinen kurssi.

Seuraavana vuonna, 2007, hakijamäärä nousi jälleen aikaisemmalle, tavanomaiselle ta-

solle. Hakemuksia saapui 24. Niiden joukossa oli neljä väitöskirjahanketta (jotka kaikki saivat 

apurahan) ja muutama maisterintutkintoon tähtäävä apurahahakemus. Ulkomaanmatkojen 

ja kotimaan hankkeiden määrällinen suhde säilyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Apura-

hoja myönnettiin viidelletoista hakijalle eli useammalle kuin joka toiselle, yhteismäärältään  

25 000   euroa.

Lääkärilehden toimittaja Ulla Järvi sai 3 000 euron apurahan journalistiikan väitöskirjan 

tekemiseen, aiheenaan ”moderni terveysvalistus mediailmiönä” Järvi kertoi hakuvuonna py-

syneensä apurahan turvin irrottautumaan päivätöistään palkattomalle opiskeluvapaalle ja 

hänen väitöskirjansa ”Miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa” hyväksyttin 

Erään stipendikertomuksen - 8 sivua - alku. Matkalla perehdyttiin erityisesti Slovenian EU-taipaleeseen 
(2007).
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Jyväskylän yliopistossa tammikuussa 2011. Samana vuonna Pia Laitila Helsingin yliopiston 

viestinnän laitokselta haki ja sai 2 500 euroa väitöskirjan tutkimustyöhön; aiheena on ”kult-

tuurijournalismista kulttuuripromootioon – journalismin ja mainonnan rajojen hämärtyminen 

kulttuurijulkisuuden keskellä”.

Käytännöksi oli tässä vaiheessa vakiintunut, että ilmoitus säätiön haettavina olevista apu-

rahoista julkaistiin Journalisti-lehdessä ja lisäksi asiasta tiedotettiin sähköpostitse Helsingin, 

Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen viestinnän laitoksille. Apurahoista on tiedotettu myös 

Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenkirjeissä. – Säätiölle tuli kaikkiaan 25 hakemusta, 

joista neljääntoista vastattiin myöntävästi. Apurahojen yhteissumma oli 18 400 euroa.

Ammatillisuus korostuu

Ulkomaille matkustamisen tarve suhteessa kotimaiseen näyttää Uuden Suomettaren säätiön 

piirissä jatkuvasti hieman vähentyneen. Tällä kertaa ulkomaiden ja kotimaan osuudet meni-

vät lähes tasan. Yksi johtopäätös tästä on, että akateemisen ja muunkin opiskelun tarpeen 

lisääntyessä hankkeita voidaan toteuttaa kotimaassa tarvitsematta lähteä ulkomaille. Toisaalta 

myös akateemisen opiskelun määrä ulkomailla näyttää lisääntyvän. 

Kyse on myös siitä, että toimittajilla ei ole enää yhtä suurta tarvetta kuin aikaisemmin pe-

rinteiseen, yleisluontoiseen ulkomaanmatkailuun. Sellaiseen ei ole enää edes aikaa. Samalla 

journalismiin on tullut monista muista ammateista tuttu voimakas ammatillinen päämääräha-

kuisuus. Vapaa-aika käytetään usein kotimaassa jatko-opintoihin ja jos ulkomaille matkuste-

taan vapaa-aikana, se tehdään yhdessä perheen tai ystävien kanssa, eikä välttämättä opiske-

lu- tai työprojektina. 

Kun toimituksissa vielä 1960-luvulla tapana ollut melko runsas alkoholinkäyttö loppui 

(omaan mahdottomuuteensa) pian seuraavilla vuosikymmenillä, näyttää 2000-luvun muu-

toksiin kuuluvan bisnesmäisyyden ja eräänlaisen teknisyyden korostuminen. Media on liitty-

nyt tehokkaiden tuotannonalojen joukkoon.

Vuoden 2008 apurahojen yhteissumma oli 18 400 euroa, mistä riitti rahaa neljälletoista 

hakijalle. Näiden joukossa olivat toimittajat Katja Boxberg ja Taneli Heikka, jotka saivat 1 

500 euroa suomalaisen demokratian toimivuutta tarkastelevan kirjahankkeen toteuttamisek-

si. Kirja ilmestyi aikanaan nimellä Lumedemokratia ja nousi ajankohtaiseksi puheenaiheeksi.

Helsingin Sanomien Timo Paukku käytti 1 000 euron stipendinsä Ruotsissa, jossa hän 

tutki Ruotsi-Suomen -tilannetta vuosina 1808–1809. ”Viisi päivää vietin Tukholman kirjas-

toissa ja museoissa. Tutustuin myös alan kirjallisuuteen ja näyttelyihin. --- Taalanmaalla sain 

opastusta malmi- ja kuparikaivosten alueeseen. Nehän tarjosivat Ruotsille supervallan pe-

rustan 1600-luvulla.” Paukun artikkeleita ilmestyi lehdissä matkan jälkeen ja 2009, jolloin oli 

kulunut kaksisataa vuotta Suomen irtautumisesta Ruotsia.

Turun Sanomien toimittaja Miia Keski-Petäjä käytti 1 600 euron apurahansa visuaalisen 

journalismin opiskeluun Taideteollisessa korkeakoulussa. ”Vaikka vuosi välillä oli rankkakin 

sekä itse opintosuorituksineen että kulkemisineen Turusta Helsinkiin, se oli kaiken vaivan 

arvoinen. Koen vuodessa oppineeni valtavasti lisää alastani.” ”Etenkin sanomalehtien nykyi-

sessä laskevassa levikkikehityksessä visuaalisuus ja sen avulla luotavissa oleva uudenlainen 

kerronnallisuus on pakko alkaa ottaa vakavasti”, Keski-Petäjä kirjoittaa kertomuksessaan.

Vuosi 2009 ei poikennut aiemmista; yhdeksästätoista hakemuksesta puolet suuntautui 
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ulkomaille ja puolet kotimaahan. Säätiö pystyi myöntämään apurahat viidelletoista hakijalle, 

yhteismäärältään 18.600 euroa. 

Timo Sipola Yleisradion Oulun toimituksesta matkusti opintomatkalle Venäjälle Komin 

ja Karjalan tasavaltoihin perehtymään ympäristökysymyksiin. Iltalehden toimittaja ja Tampe-

reen yliopiston journalistiopiskelija Tiia Rantalainen puolestaan sai apurahan pro gradu 

–tutkielmaan. Aiheena oli ”Kauhajoen koulusurma. Miten journalistit kestivät kriisin. Miten 

he työskentelevät kriisissä”. – Suomalaisessa journalismissa uusi aihepiiri ja ehkä myös uusi 

näkökulma.

Alma Median toimittaja Toni Viljamaa teki (yhdessä vaimonsa valokuvaaja Satu Särki-

järven kanssa) opintomatkan Kiinaan. Siellä perehdyttiin erityisesti suomalaisten yritysten 

Kiinan-toimintoihin. ”Kiina on Suomen suurin kauppakumppani, ja suomalaiset investoinnit 

Kiinaan ovat noin 7 – 8 miljardia euroa – vastaavasti Kiinan investoinnit Suomeen vain noin 

11 miljoona euroa. Kiinan pääkaupungin vahvaa Suomi-yhteyttä korostaa se, että Nokia on 

Pekingin suurin veronmaksaja. --- Kun 1990-luvun alussa Kiinassa olivat paikalla Rautaruuk-

ki, Puolimatka ja Valmet, nyt Kiinassa on 250 suomalaista yritystä.”

Hakemuksia tuli 2010 yhteensä 34 kappaletta; niistä hieman enemmän seuraavassa. Sää-

tiön 90. toimintavuotena hallituksesta jäi kolmenkymmenen vuoden jäsenyyden jälkeen pois 

ainaisjäsen Jyrki Haikonen ja tilalle tuli Jyrki Vesikansa.

Toni Viljamaa kirjoitti  Kiinan-matkaltaan 2009 useita juttuja Alma-Median lehtiin (matkan kuvat Satu 
Särkijärvi).
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Yhteenvetoa ja vertailua

Muutoksia 90 vuodessa

V uosi 2010 on historiikissa viimeinen erikseen käsitelty säätiön toimintavuosi. Nykypäi-

vää voi verrata säätiön ensimmäiseen vuoteen 1920. Säätiön toiminnan ulkoiset puit-

teet ovat pitkälle samanlaiset kuin alussa. Sääntöihin on tehty pieniä, lähinnä kosmeet-

tisia muutoksia. Toiminnan tarkoituspykälä – miksi apurahoja jaetaan ja kenelle niitä jaetaan 

– on alkuperäisessä asussa, siinä mikään ei ole muuttunut. Pelkästä sanomalehdistöstä apu-

rahan hakijoiden ja saajien piiri on laajentunut sähköisiin välineisiin ja median koko kirjoon. 

Onhan media yhdeksässäkymmenessä vuodessa – voimakkaimmin vasta parin viime vuosi-

kymmenen aikana – muuttunut ennen kaikkea teknisesti ja rakenteellisesti.

Säätiön hallitus kootaan yhä suurin piirtein samoin lähtökohdin kuin alkuvaiheessa. Osa 

jäsenistä tulee alan ulkopuolelta, osalla on journalistinen tausta. Suomalainen Sanomaleh-

timiesliitto nimeää yhä edelleen edustajansa hallitukseen kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. 

Myös säätiön taloudenhoitoa koskevat menettelyt seuraavat perinteistä linjaa. Säätiön 

asiamies kirjaa toiminnan vuosittaisen sisällön: tekee hallitukselle sijoitusehdotuksia, hoitaa 

sijoituksia, ilmoittaa apurahat haettaviksi, kokoaa hakemukset ja pitää yllä yhteyksiä haki-

joihin. 

Hallitus käsittelee puheenjohtajan johdolla vuosittain säätiön talouden ja hallinnon ajan-

kohtaiset kysymykset, käy läpi apurahahakemukset ja tekee lopulliset ratkaisut. Hallituksen 

journalistijäsenet tekevät alustavan ehdollepanon. Ei voi riittävästi korostaa, että onnistuneel-

la sijoitustoiminnalla on erittäin tärkeä merkitys. Apurahojen olemassaolo perustuu täysin 

sijoituksista saatavaan tuottoon.

Kulloisetkin hallitukset ovat säätiön historian ajan olleet vielä jälkikäteen kiinnostuneita 

siitä, mitä apurahoilla on tehty ja mitä niillä saadaan aikaan. Apurahan saajien edellytetään 

antavan kunnolliset matkakertomukset ja ne käydään aina lävitse. Kuten pöytäkirjoista sel-

viää, kertomuksissa on joskus ollut puutteita ja onpa kertomus joskus jäänyt tulemattakin. 

Silloin se on vaadittu tehtäväksi myöhästyneenäkin. Aika ajoin hallituksen kokouksissa on 

keskusteltu siitä, pitäisikö pyytää vieläkin yksityiskohtaisempia kertomuksia.

Säätiön itsensä on vaikea arvioida toimintansa merkitystä. Paras ulkopuolinen tunnustus 

tullee siitä, että hakemuksia on kautta vuosikymmenien saapunut tasaisena virtana, ja mää-

rä on viime aikoina jopa lisääntynyt. Sadat journalistit ovat säätiön pitkän toiminnan aikana 

tehneet ulkomaanmatkoja tai toteuttaneet muita hankkeita, jotka omilla henkilökohtaisilla 

varoilla olisivat jääneet tekemättä.

Kun vertaillaan: 1920 ja 2010

Vertailu 1920-luvun ja 2000-luvun apurahakohteiden välillä, osin hakemusten ja osin toteu-

tuneiden hankkeiden osalta, paljastaa yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. Esimerkki: neljäntenä 

toimintavuotenaan 1923 säätiö myönsi viisi apurahaa. Kaikki kohteet olivat ulkomaanmatko-

ja ja suuntautuivat Eurooppaan. Yksi apurahan saaja matkusti Saksaan, yksi Englantiin, yksi 

Italiaan ja kaksi Ruotsiin (Göteborgin maailmannäyttelyyn ja sanomalehtialan konferenssiin). 

Saksassa oli kyseessä kunnallispoliittinen kolmen viikon retkeily; kutsuttuina oli toimittajia 
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useista maista. Englannissa asianomainen perehtyi sanomalehtiin, poliittiseen elämään ja 

kulttuuriin. Italiassa aihepiirinä olivat käynnit Rooman ja Milanon sanomalehdissä. 

Seuraavana vuonna, 1924, hakemuksia tuli yhdeksäntoista; haluttiin matkustaa kolmeen-

toista Euroopan maahan. Apurahoja myönnettiin viisi, matkakohteina olivat Ranska, Itäme-

ren maat ja Tshekkoslovakia, Tukholma ja Kööpenhamina, Ruotsi, Saksa ja Ranska sekä Un-

kari (ks. 1920-luku).

Kolmas sopiva vertailukohde toiminnan alkupäästä on vuosi 1925, jolloin apurahahake-

muksen jätti seitsemäntoista toimittajaa. Kahdeksan apurahan saajan matkakohteet olivat 1. 

Englanti, 2. Ranska, Sveitsi ja Saksa, 3. Ranska, 4. Itämeren maat, 5. Ruotsi, Norja, Tanska, 

Saksa, Hollanti ja Englanti, 6. Saksa, Ranska ja Englanti, 7. ja 8. pohjoismainen sanomalehti-

mieskonferenssi Oslossa. 

Kaikki mainitut 1920-luvun matkat olivat kiertomatkoja kolmella suunnalla Euroopassa: 

Keski- ja Etelä-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Matkoihin sisältyi tutustumisia 

paikallisiin sanomalehtiin ja niiden toimitustapoihin sekä osallistumisia alan kokouksiin tai 

muihin tapaamisiin. Kaikenkattavana yleisenä tarkoituksena näyttäisi kuitenkin olleen mat-

kustaminen sinänsä. Apurahan käyttäjä oli etäisestä Suomesta lähtenyt poikkeuksellisen ute-

lias matkailija, joka kotiin palattuaan laati näkemästään sarjan kirjoituksia joko omaan leh-

teensä tai ulkopuolisena avustajana yhteen tai useampaan lehteen. 

Palataan nykypäivään. Kiinnostus stipendejä kohtaan on nykyisin suurempaa kuin kos-

kaan aikaisemmin. Hakemusten varsinaisesta tulvasta ei ehkä voi puhua, mutta vuosittaiset 

lukumäärät yhden rajallisen toimialan piiristä yhdelle jakajaorganisaatiolle ovat kuitenkin 

merkittävät. Ne antavat säätiölle sopivasti valinnanvaraa ja tarpeelliseksi tunnustetun työken-

tän. 

On vaikeata verrata 1920-luvun suomalaisen journalismin tasoa tämän päivän tasoon ja 

päinvastoin, kunnon mittarit puuttuvat. Sanomalehdistön ja median määrä on tänään valta-

vasti suurempi kuin säätiön aloittaessa toimintansa. Varmaan journalismin laatu on paran-

tunut, ainakin siinä mielessä, että kun ala on laajentunut ja kokemuksia karttunut, työtä on 

opittu tekemään entistä ammattitaitoisemmin. Kuitenkin jo yhdeksänkymmentä vuotta sitten 

Suomessa oli silloisiin oloihin varsin toimintakykyinen sanomalehdistö. Laadullinen vertailu 

kahden täysin eri aikakauden välillä on loppujen lopuksi turhaa – ei synny mielekästä lop-

putulosta, toimintaympäristö on aivan erilainen.

Säätiön toiminnan alkupuolella apurahat käytettiin yleensä ulkomaanmatkoihin; erityisiä 

tutkimus- ja opintohankkeita oli vähän. Vuoden 2010 apurahojen hakijoista kahdeksalla-

toista kohde oli kotimaassa, kuudellatoista se oli ulkomailla. Kotimaahan apurahoista myön-

nettiin kaksitoista ja ulkomaille viisi. Tässä on siis tapahtunut melkoinen muutos, kotimaan 

osuus on yllättäen lisääntynyt. Säännöt olisivat myös 1920- ja 1930-luvuilla sallineet kotimai-

set toteutukset, mutta silloin uuden kansakunnan toimittajat halusivat mieluummin matkus-

taa ulkomaille. 

Ulkomaisia kohdemaita vuonna 2010 oli kaksitoista: Venäjä, Georgia, Hongkong, Sin-

gapore, Japani, Namibia, Israel, USA, Englanti, Espanja, Ruotsi ja Tanska. Kutakin maata 

kohden oli yksi tai kaksi hakijaa eli mitään alueiden tai maiden keskittymää ei voi havaita. 

Periaatteessa koko maapallo on nykyisin tavoitettavissa. Listalla herättää huomiota vanhojen 

kohdemaiden Saksan, Ranskan ja Italian poissaolo. Eivätkö nämä maat enää tarjoa toimittajil-
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le uutta? Onko ”vanha Eurooppa” jotakin sellaista, joka ei oikein enää kiinnosta journalisteja? 

Liian tuttua, liian arkipäiväistä?

Listaa voi verrata maailman suosituimpien matkailumaiden luetteloon, siis suuren ylei-

sön matkustusvalintoihin. Yleisölistan kärjen järjestys oli 2009: Ranska, Yhdysvallat, Espanja, 

Kiina ja Italia.

Kiertomatkoista tutkimuksiin

Alkuaikoina hakemuksissa tähdättiin usein – opintomatkan nimellä – kiertomatkoihin Euroo-

passa. Tämä oli ajan henki. Apurahan hakija oli suunnitellut itselleen tutustumismatkan ken-

ties viiden – kuuden tai jopa useammankin maan kautta. Nykyisin matkat tehdään tavallisesti 

yhteen kohteeseen. Se voi olla jokin suurkaupunki, mutta yhtä hyvin jokin tunnettu yliopis-

tokaupunki tai konferenssikeskus. Sanomalehtien toimitukset ja etenkin ns. uuden tekniikan 

varaan rakentuva media ovat usein tutustumiskohteena – kuten olivat jo 1920-luvulla.

Ulkomaanmatkojen maantieteellinen alue on merkittävästi laajentunut. Kotimaasta, Poh-

joismaista ja Euroopasta on siirrytty kaikkiin maanosiin. Keski- ja Etelä-Eurooppa oli yleinen 

apurahahakemusten kohdealue 1920- ja 1930-luvuilla. Heti talvi- ja jatkosotien jälkeen varat 

ja valuutta riittivät töin tuskin pohjoismaisiin matkoihin, mutta jo 1950-luvun alussa lähdet-

tiin taas Eurooppaan. Samoihin aikoihin myös Yhdysvallat alkoi vetää puolensa toimittajia.

Aasia ja vähäisessä määrin myös Afrikka ja Etelä-Amerikka ovat tulleet apurahamatkojen 

tai hakemusten kohteiksi vasta äskettäin, 1990- ja 2000-luvuilla. Toki Pohjoismaat ja muu Eu-

rooppa tarjoavat opintomatkatarkoituksiin yhä edelleen runsaasti hyviä mahdollisuuksia ja 

lähellä sijaitsevina edullisemmin kuin muut alueet. 

Toinen huomattava ero entisten ja nykyisten aikojen välillä on apurahamatkojen pituus. 

Etenkin 1920- ja 1930-luvuilla matkat kestivät pitkään: usein kuukaudesta kahteen tai sitä-

kin kauemmin. Jotkut apurahan saajat viipyivät ulkomailla jopa puoli vuotta; silloin tarvittiin 

runsaasti omaakin rahoitusta. Matkoilla oli monta erilaista tarkoitusta: käytiin tutustumassa 

lehtien toimituksiin ja kirjapainoihin, tavattiin mielenkiintoisia haastateltavia ja muita ihmisiä, 

vierailtiin museoissa ja taidelaitoksissa, käytiin teatterissa ja kaiken tämän ohella kuljettiin 

avoimin silmin tavallisina matkailijoina. 

Opintoja matkojen tilalle

Suuri muutos on journalistien akateemisten ja muiden opinnäytteiden määrän kasvu. Tämä 

johtuu paljossa siitäkin, että yleinen koulutustaso on noussut. Monilla journalisteilla on aka-

teeminen loppututkinto tai toimittajaopintoja, loppuunvietyjä tai keskeneräisiä. Säätiön toi-

minnan alkuvaiheessa apurahojen käyttö akateemiseen tai vastaavaan opiskeluun oli käytän-

nössä lähes olematonta. Yhdeksänkymmentä vuotta myöhemmin vastaava osuus on erittäin 

näkyvä. Väitöskirjahankkeita oli tässä yhden vuoden (2010) koonnoksessa neljä; pro gradu 

-töitä peräti kaksitoista. Nyt on halua saattaa keskeneräiset opinnot loppuun. 

Journalismia itseään ei juuri tutkittu aikaisempina vuosikymmeninä. Parissakymmenes-

sä vuodessa siitä on tullut yksi näkyvä tutkimusalue muiden joukkoon. Tämä johtuu tietysti 

myös siitä, että yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa viestinnän opetus on runsasta, suoras-

taan muotiala.
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Kaikenlaisten tutkimusapurahojen hakemisen lisääntyminen on yksi suurimpia muutok-

sia säätiön historiassa – mutta ei suinkaan ainoa. Toinen suosittu aihe ovat digitaaliseen vies-

tintätekniikkaan liittyvät kohteet; myös kuvallinen ilmaisu on nostanut merkitystään.

Neljällä apurahan hakijalla oli 2010 mielessä kirjahanke, joko journalismiaiheesta tai 

muusta. Kirjojen kirjoittamiseen onkin kaikkina aikoina haettu rahallista tukea. Jo 1924 Uu-

den Suomen toimittaja A.E. Palola anoi säätiöltä 5 000 markan apurahaa – jota hän ei kuiten-

kaan silloin saanut – kirjoittaakseen kirjan ranskalaisesta valtiomiehestä Georges Clemencea-

usta (”Clemenceau sanomalehtimiehenä”). Palola kirjoitti useita kirjoja, mutta Clemenceausta 

se jäi lopulta tekemättä. Säätiö on kyllä myöntänyt muutamia apurahoja kirjahankkeisiin, 

mutta yleensä niihin on suhtauduttu torjuvasti – ne ovat usein henkilökohtaisia hankkeita, 

ilman varsinaista journalistista liittymäkohtaa.

Yleisradion Keski-Suomen toimittaja Timo Hytönen on saanut säätiöltä lisensiaatti- ja 

väitöskirjatutkimukseensa kolme apurahaa. Väitöskirjojen määrä alalla onkin kasvanut rajus-

ti. Tässä vähän pitempi selvitys Hytösen tutkimusaiheesta, koska se esimerkkinä kuvastaa 

hyvin nykyisiä akateemisia, journalismiin liittyviä tutkimushankkeita (Hytösen lisensiaattitut-

kimus valmistui 2010):

��� ”Analysoida sitä, miten ja miksi uutistoimittajien ja mediatoimittajien käsitykset omas-

ta ammattitaidostaan ja työn laadusta muuttuvat, kun toimenkuvat ja työn organisointi 

muuttuu ja

��� tulkita tätä käynnissä olevaa muutosta suhteessa uutisen lajityyppiin ja uutisjournalis-

min yleisösuhteen muutokseen.”

Matkustamisen nopeutuminen

Ulkomaanmatkojen luonnetta on aina määrittänyt matkustustapa. Säätiön toiminnan alkuai-

koina matkustaminen oli hidasta, usein suorastaan vaivalloista. Kulkuneuvoina eivät pitkillä-

kään matkoilla olleet lentokoneet, vaan laivat, junat ja autot tai näitäkin hitaammat ajoneu-

vot. Yhdessä viikossa ei 1920- ja 1930-luvuilla pystynyt tekemään pitkääkään matkaa. Jos 

journalisti oli menossa apurahamatkalle vaikkapa Italiaan, hän joutui matkustamaan useiden 

maiden kautta ja monien rajojen yli. Suomesta lähdettiin etelän suuntaan joko Ruotsin tai Vi-

ron kautta tai laivalla esim. Stettiniin. Parhaassakin tapauksessa pelkkä menomatka vei useita 

päiviä. Muut maanosat olivat lähes saavuttamattomia – sekä matkustuksellisesti että apura-

hasummien puitteissa.

Ensimmäinen puolisko säätiön tähänastisen olemassaolon ajasta oli sillä tavalla toisenlais-

ta aikaa, että toimittajat matkustivat matkustamisen itsensä vuoksi. Matkat olivat opintomat-

koja sanan laajimmassa merkityksessä: matkustaminen itsessään oli toiminnan syy. Kaikessa 

oli opittavaa, matkustaminen toi kokemuspiiriin asioita, jotka kaukaisen Pohjolan maan toi-

mittajan tuli tietää ja joita hän saattoi työssään hyödyntää.

Nykyisin matkustaminen poikkeaa noista ajoista lähes joka suhteessa. Euroopassa ehtii 

puolessa päivässä lentämällä melkein mihin tahansa, vuorokaudessa maailman ääriin. Kun 

1920-luvulla maapallo oli suomalaisille – myös toimittajille – valtavan suuri ja tuntematon, nyt 

se on pieni ja joka kolkaltaan tunnettu. Tämän päivän journalisteilla tuskin olisikaan aikaa 

tai halua matkustaa maanteitse tai rautateitse lukuisten maiden kautta tai ylipäätään tehdä 

pitkiä kiertomatkoja. 
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Matkustamisen kehitystä 1930-luvun tai 1940-luvun jälkeen voi suhteuttaa siihen, että in-

ternet on nyt ollut käytössä suunnilleen viidentoista vuoden ajan. Tässä lyhyessä ajassa netti 

on muuttanut journalistista työtä valtavasti. Ajantasaista tietoa saadaan hetkessä kaikkialta 

maailmasta ilman, että tarvitsee olla henkilökohtaisesti paikalla. Matkustamisen helpottumi-

nen sekä puhelin- ja lennätinliikenteen kehittyminen olivat omana aikanaan journalismille 

vastaavanlainen edistysaskel. Vain mittakaava oli toinen.

Vanhaa – ja uutta

Yhdeksänkymmenen vuoden aikana moni asia on muuttunut, mutta jotakin on sentään säi-

lynyt yllättävän samanlaisena: apurahahakemuksien sisältö. Apurahapyynnöt perustellaan 

usein suunnilleen samoin sanankääntein kuin aikoinaan. On kehitetty jokin innostava mat-

ka- tai tutkimushanke. Omat rahat eivät riitä, joten ulkopuolisia tarvitaan apuun. Tavoitteena 

on ammattitaidon kehittäminen, kuten se oli tavoitteena – kenties hieman eri tavalla – vuo-

sikymmenien takaisilla, nyt jo edesmenneillä journalistikollegoillamme. – Kun tämän sääti-

ön tai muun vastaavan organisaation historiikkia kirjoitetaan joskus sadan vuoden kuluttua, 

silloin saatetaan tehdä samat huomiot: journalismin peruslähtökohdat ovat entiset, mutta 

tekniikka on muuttunut. Ja mihin uuteen kohteeseen silloin matkustetaan: avaruuteenko?

Hakemuksien aihepiirien kirjo on tänään laajempi kuin koskaan ennen: perinteisistä tu-

tustumisluontoisista ulkomaanmatkoista, median sisältökysymyksistä ja uuden tekniikan so-

vellutuksista monenlaiseen jatkokoulutukseen ja väitöskirjahankkeisiin saakka. Hakemuksen 

kohteena saattaa nykyisin olla vaikkapa perehtyminen johonkin median uuteen digitaaliseen 

kehitysvaiheeseen – aivan samalla tavalla alkuaikoina haluttiin matkustaa tutustumaan Ruot-

sin, Saksan tai Englannin lehtitalojen uusiin teknillisiin ratkaisuihin, valokuvien käyttöön sa-

nomalehdissä tai 1950-luvun alussa näköradioon. 

Edellä on tarkasteltu säätiön toiminnan yhdeksää vuosikymmentä ja, vaikkakin lyhyesti, 

käytännöllisesti katsoen jokaista vuotta. Monet mielenkiintoiset apurahahakemukset ja mat-

kakertomukset sekä ihmiset niiden takana on silti pitänyt jättää huomiotta, vaikka esimerk-

kejä säätiön toiminnasta sinänsä onkin paljon.

Uuden Suomettaren säätiön historiikki lienee parasta lopettaa vanhaan toteamukseen 

(kenties hieman ikävystyneesti, kun kerran journalismista on kyse): ei mitään uutta auringon 

alla. Ei tosiaan ole uutta auringon alla – paitsi kaikki ne tuhannet uudet asiat, joista toimit-

tajat pääsevät kertomaan jok’ikinen päivä, tunti ja minuutti. Hieno tehtävä, hieno ammatti!

Lähteet:

Kansallisarkisto

�� apurahahakemukset

�� matkakertomukset ym.

��  kokouspöytäkirjat

Uuden Suomettaren Säätiön arkisto

Kansallisbiografia

Lehtileikkeitä eri vuosikymmeniltä






