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”Kuinka ka
tehdä lehte
Kalajokiset nuoret kysyivät lehden arjesta ja päätoimittaja
Hanne Haapakoski vastaa kysymyksiin parhaansa mukaan.
Lue myös millaisen arvion lapset ja nuoret antoivat
Kalajokiseudusta lehtikriitikkoina.
Kalajokiseutu

Jerpulla on valmiina jo kymmenkunta sarjakuvasrippiä Rockwallista. Niitä aletaan julkaista kevään
aikana Suurtampere-lehdessä, jota jaetaan kerran viikossa 139 000 kotitalouteen Tampereella ja
sen ympäristössä. KUVA ANNE MATTILA

Jerppu piirtää
sarjakuvaa
Rockwallista
Sarjakuvahahmot keikalle Kalajoelle

Anne Mattila

Rockwalli-yhtye saapuu keikalle KultakaRAHJA Rahjassa asuva 13-vuotias Jere laan 8. maaliskuuta. Tuolloin kalajokisil”Jerppu” Väli-Klemelä piirtää sarjakuvaa la on mahdollisuus nähdä näitä 15–18-vuoManserokin manttelinperijäksikin titu- tiaita toisen polven rokkareita, joilla ovat
leeratun Rockwalli-yhtyeen teini-ikäisistä vahvat siteet Suomen ehkä kovimpaan
rokkareista. Jerppu ja Rockwalli aloittivat Manserock-bändiin Popedaan.
Rockwallissa soittavat Popeda-kitaristi
yhteistyön viime syksynä.
– Hahmot ja ensimmäiset kymmenkun- Costello Hautamäen pojat Alex Hautamäta sarjakuvasrippiä, jossa lähinnä esitel- ki bassossa ja Jimi Hautamäki rummuislään bändin jäseniä, ovat jo valmiina, sa sekä Mustien Enkeleiden solistin Jussi
Aaltosen poika Valtteri on solistina. KitaJerppu kertoo.
Ideaa Rockwalli-sarjakuvasta hän on roissa nähdään taiturimaiset Anton Äikäs
työstänyt yhdessä bändin kanssa. Ke- ja Sampsa Rättäri. Bändi on nuoresta iäsvään aikana sarjakuvaa aletaan julkais- tään huolimatta ehtinyt kiertää Suomea rista Suurtampere-lehdessä.
tiin rastiin. Keikkoja on ollut
Jerppu on tehnyt hahuseissa eri tapahtumissa ja
moista sekä värilliset että
ravintoloissa. Kalajoelle pojat
mustavalkoversiot.
saapuvat ensimmäistä kertaa
Nuoren miehen
– Nuoren kaverin perehtällä kokoonpanolla. Suomen
dyttäminen teinirokkari- perehdyttäminen
kielellä soittava Rockwalli saen arkeen on toiminut hy- teinirokkarien arkeen noittaa ja säveltää itse kaikki
vin. Luvassa on erittäin on toiminut hyvin.
biisinsä.
tasokasta ja hauskaa sarYhtye on julkaissut vuonjakuvaa vielä koulunpenkkiä kuluttavien na 2011 EP:n ja debyyttialbumin julkaisu
manserokkareiden arjesta ja keikkailuelä- tapahtuu vappuaattona Särkänniemessä.
mästä, Rockwallin taustajoukkoihin kuu- Kalajoen lisäksi Rockwalli esiintyy Kanluva Mimi Mannila MMA Records Oy:stä nuksen Rauhalassa järjestettävässä koko
hehkuttaa.
perheen tapahtumassa lauantaina.

„

Kalajoki Suomen
10. suurin maatalouspitäjä
Kalajokiseutu

KALAJOKI Eilisen Maaseudun Tulevaisuuden mukaan Kalajoki on Suomen 10.
suurin maatalouspitäjä maatalouden tulovirroilla mitattuna. Maataloustulot olivat Kalajoella noin 45 miljoonaa euroa
vuonna 2011.
Suomen suurin maatalouskunta on
varsinaissuomalainen Salo, jossa maa-

talouden tulot ovat 80 miljoonaa euroa.
Kokkola on sijalla kahdeksan. Siellä maataloustulot ovat 49 miljoonaa euroa.
Suomen kymmenen suurinta maatalouspitäjää ovat Ilmajokea lukuunottamatta kaikki kaupunkeja.
Maatiloja on kappalemääräisesti eniten
Kouvolassa, jossa on 1 129 tilaa.
Maatalouden kuntakohtaiset tulot on
laskenut Gallup Elintarviketieto.

KALAJOKI Sanomalehtiviikolla sadat Kalajoen koululaiset tekivät lehtikriitikkotehtäviä, joissa he arvioivat paikallislehteään
Kalajokiseutua ja saivat jättää lehden teosta
kysymyksiä, joihin vastaamme parhaamme
mukaan. Kaikki lasten ja nuorten kysymykset eivät tietenkään koskeneet lehden tekemistä ja siksi tässä lehdessä alkaa uusi palsta
’lasten hyvät kysymykset’, jossa toimittajat
etsivät asiantuntijan vastaamaan kalajokisten lasten ja nuorten kysymyksiin.
Mitä lehden tekeminen on?
(Essi 10 vuotta)
- Lehden tekeminen on juttuaiheiden etsimistä, ihmisten haastattelemista, valokuvaamista, tietojen etsimistä, kuvien käsittelyä ja taittamista, mikä tarkoittaa lehden
juttujen, kuvien ja mainosten asettelemista sivuille. Lehden tekeminen on myös mainosten myymistä ja tekemistä. Paljon muutakin kuuluu lehden tekijöiden arkeen,
mutta tässä on tärkeimmät tehtävät.
Onko toimittajan työ raskasta?
(Saila 11 vuotta)
- On se välillä, mutta työ on myös mukavaa.
Raskasta työ on silloin, kun on kova kiire,
asiat eivät mene niin kuin niiden toivoisi menevän tai kun työssä kohtaa raskaita ja vaikeita asioita.
Onko toimittajan työ helppoa?
(Pinja 11 vuotta)
- Ei oikeastaan, sillä pitää osata monenlaisia
asioita, tietää paljon ja osata myöntää sekin,
ettei aina tiedä mistä haastateltava puhuu.
Toimittajan työ on monipuolista, mukavaa
ja mielenkiintoista, mutta helppoa se ei ole.
Montako juttua Kalajokiseudussa on ollut?
(Suvi 12 vuotta)
- Tämäkin vaihtelee viikottain ja olisi kova
työ laskea, montako juttua on koko lehden
ilmestymisaikana tehty. Yhdessä esimerkkilehdessä oli 60 juttua.
Kuinka monta mainosta
on lehdessä?
( Jesse 11 vuotta)
- Usein aika monta, mutta määrä vaihtelee
viikottain. Laskin yhdessä keskivertolehdessä olleet mainokset ja niitä oli 115.
Miksi lehdissä on paljon mainoksia?
(Emmi 11 vuotta)
- Lehdissä on paljon mainoksia, koska Kalajoella on paljon yrityksiä ja erilaisia toimijoita. Myös Kalajoen ulkopuoliset yritykset,
yhteisöt ja toimijat haluavat kiinnittää Kalajokiseudun lukijoiden huomion. Yritykset ja
yhteisöt maksavat lehdelle mainoksista saa-

dakseen tilaa esitellä toimintaansa, tuotteitaan, palveluitaan tai vaikka tapahtumia.
Näin lehti saa rahaa toimintaansa ja lukijat
tietävät, mitä kaikkea voi tehdä, mitä voi ostaa ja mistä saa haluamiansa palveluita.
Millainen on työnkuvasi?
(Aleksi 15 vuotta)
- Päätoimittajan työhön kuuluu muun muassa kirjoittamista, valokuvaamista ja lehden taittamista kuten muillakin lehden toimittajilla, mutta sen lisäksi päätoimittaja on
vastuussa koko lehdestä ja ohjaa muiden
lehdentekijöiden työtä. Päätoimittaja kirjoittaa pääsääntöisesti myös pääkirjoituksen
lehteen, joka on lehden mielipide johonkin
ajankohtaiseen aiheeseen. Työhön kuuluu
myös paljon paperitöitä, työryhmiin ja erilaisiin palavereihin osallistumista. Lisäksi
päätoimittaja osallistuu ja käy puhumassa
erilaisissa tilaisuuksissa, myös kouluilla.
Monetko lapset lukevat lehteä?
(Hilla 11 vuotta)
- Yllättävän monet, sen paljastaa kalajokisten lasten ja nuorten täyttämä lehtikriitikkotehtävä, jossa suurin osa kalajokisista lapsista kertoo lukevansa joskus Kalajokiseutua.
Toki lapset lukevat paljon myös muita lehtiä.
Kauanko yhden lehden
tekeminen kestää?
(Aada 11 vuotta)
- Yhden Kalajokiseudun tekeminen kestää
yleensä viikon, tosin lehteen on saatettu tehdä jotain jo etukäteen. Vähintään kolme päivää tarvitaan meidän henkilökunnalla lehden tekemiseen, joskushan työpäiviä ei ole
pyhien takia enempää.
Kuinka kauan kestää
tehdä lehteen jutut?
(Miro 12 vuotta)
- Joskus yhden lyhyen jutun kirjoittaa kymmenessä minuutissa, joskus yhden jutun kirjoittamiseen menee useampi tunti, koska on
paljon kirjoitettavaa ja monimutkaisia asioita selitettävänä. Toimittajilla on Kalajokiseudussa yleensä viikko aikaa tehdä jutut seuraavaan lehteen valmiiksi.
Kuinka paljon jutun teko ja mainos
maksaa? Voiko nuori päästä
kirjoittamaan?
(Mari 13 vuotta)
- Kalajokiseudussa ei ole juttuja, joista olisi
otettu maksua. Sellaisia juttuja voi olla muissa lehdissä, mutta silloin jutun yllä on oltava
merkintä, että juttu on oikeastaan ilmoitus
eli maksettu mainos. Näitä juttuja sanotaan
advertoriaaleiksi.
- Mainosten hinta riippuu siitä, minkä kokoisen ja minkä tyyppisen mainoksen haluaa ostaa sekä ostaako mainoksen vain kerran vai useasti - jos ostaa usealle eri viikolle

