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Paikallislehtikilpailu 2019 

PALKINTOPERUSTELUT 
 

1-päiväiset 
 
1. Kiuruvesi-lehti  
Kiuruvesi-lehti on kauttaaltaan laadukas. Suurimmaksi ansioksi raati nostaa lehden vahvan 
vuorovaikutuksen lukijoidensa kanssa. Myös laadukkaat koulutusteemasivut keräävät kiitosta. 
Lehti tuntee kohderyhmänsä eikä pelkää tarttua yllättäviinkään aiheisiin. 
 
2. Perhonjokilaakso 
Perhonjokilaakso teki raatiin vaikutuksen erityisesti monipuolisella vuorovaikutuksellaan. Raati 
arvostaa lehden miellyttävää, modernia ja ilmavaa ulkoasua, joka helpottaa lukemista. Ytime-
käs otsikointi sekä runsas verbien käyttö otsikoissa on poikkeuksellisen toimivaa. 
 
3. Haapavesi-lehti 
Haapavesi-lehti on vahvasti alueessa kiinni ja osallistuu sen kehittämiseen. Rytmikäs ja ryhdi-
käs lehti tarttuu kiinnostaviin aiheisiin, välttää niiden itsestäänselvyydet ja ulottaa juttuaihei-
den monipuolisuuden teemasivuille saakka.  
 
 
Verkkosarja 1, voittaja: Lempäälän-Vesilahden Sanomat 
Lempäälän-Vesilahden Sanomat pyrkii aktiivisesti lisäämään ihmisten välistä ymmärrystä nos-
tamalla jutuissaan ennakkoluulottomasti esiin ihmisiä monilta eri elämänpoluilta. Lehti pureu-
tuu monipuolisiin aiheisiinsa syvällisesti ja ottaa myös lukijansa ansiokkaasti mukaan niiden kä-
sittelyyn. 
 
Verkkosarja 1, kunniamaininta: Inarilainen 
Inarilaisessa on pohjoista, omintakeista luonnetta ja iloinen, tekemisen meininki. 
Toimitus ottaa kantaa, lehti osallistaa kyläläisiä ja tulevaisuuden usko, palo loistaa lehdessäkin. 
Kuvista välittyy tarina, tapahtumista kerrotaan myös etukäteen ja Inarilainen antaa äänen mo-
nille, vähemmistöjä unohtamatta.  
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2+-päiväiset 
 
1. Koillissanomat 
Koillissanomat tekee vaikutuksen poikkeuksellisen vahvalla vuorovaikutuksella lukijoidensa 
kanssa. Lehti on kautta linjan lämminhenkinen ja kutsuva, mutta vahvasti aikaansa seuraava. 
Raikkaan moderni ulkoasu, laadukkaat kuvat ja aidosti kiinnostavat, kiperätkin aiheet vakuutti-
vat raadin. Lehdessä käsitellään ansiokkaasti vaikeita ja valtakunnallisia aiheita paikallisesta 
näkökulmasta. 
 
2. Auranmaan Viikkolehti 
Auranmaan Viikkolehti vakuutti raadin ennen kaikkea laadukkaalla sisällöllään ja hyvin toteu-
tetuilla journalistisilla ratkaisuilla. Erityisen vaikutuksen raatiin teki osallistava nuorten palsta 
(SMASH). Sellaisia kaivataan paikallislehdiltä, jotta nuoret tietäisivät vielä vuosikymmenten 
päästäkin, mikä on paikallislehti.  
 
3. Kalajokilaakso 
Kalajokilaakso on vahvasti vuorovaikutuksessa lukijoiden kanssa. Raati pitää lehden persoo-
nallisesta otteesta, joka näkyy esimerkiksi osastojakojen otsikoinnissa. Lehden etusivu on 
paitsi houkutteleva, myös informatiivinen. Etusivu luo odotuksia, jotka täyttyvät lehteä lu-
kiessa. 
 
Kunniamaininta: Valkeakosken Sanomat 
Raati haluaa antaa kunniamaininnan Valkeakosken Sanomille. Valinta perustuu lehden moni-
puoliseen sisältöön ja nykykulttuuria ennakkoluulottomasti käsitteleviin aiheisiin. Lehden aihe-
piirit houkuttelevat kaikenikäistä lukijakuntaa, ja jutut on kirjoitettu taidokkaasti lukijoita kiin-
nostavalla tyylillä ja paikkakunnan omasta näkökulmasta. 
 
 
Verkkosarja 2, voittaja: Koillissanomat 
Koillissanomat tarjoaa lukuelämyksiä, joissa tuntuu paikallinen elämänmeno ja välittyy toimi-
tuksen tahto tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää journalismia. Koillissanomien sykähdyttävät va-
lokuvat ja videot jäävät mieleen ja saavat palamaan verkkolehden sivuille aina uudelleen! 
 
Verkkosarja 2, kunniamaininta: Östnyland 
Östnyland ihastuttaa monipuolisella tarjonnallaan ja paikallisuudellaan. Perusosastojaon lisäksi 
nostetaan esiin esimerkiksi blogit, tarjonta nuorille ja torikamera. Mikä parasta, Östnylandista 
lukija löytää artikkelit myös paikkakuntien mukaan jaoteltuna. Paikallislehden käytännöllistä 
paikallisuutta parhaimmillaan! 
 
Östnyland charmar genom sitt mångsidiga utbud och sin lokala karaktär. Förutom den grund-
läggande avdelningsfördelningen lyftes till exempel bloggar, utbud för unga och torgkamera 
fram. Och det bästa, i Östnyland hittar läsaren också artiklarna indelade enligt ort. Lokaltidnin-
gens praktiska lokala karaktär när den är som bäst! 
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