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Muutos 
- näkyy myös lehdessä

Teksti ja kuvat: Minna Oksanen

Tietokone-lehden 
päätoimittaja Hannu 
Järvinen ja AD Minna 
Aho esittelemässä 
lehden taittoon liittyviä 
asioita

Kädessäsi oleva lehti on aivan uuden näköi-
nen ja seuraavissa kappaleissa kerron, miksi 
lehteä on lähdetty muuttamaan sen aikai-
semmasta ulkoasusta.

Ulkoasun muutoksessa on lähdetty liikkeelle 
Systeemityölehden erityispiirteiden huomioinnilla.

Systeemityölehti poikkeaa useasta lehdestä 
ensinnäkin siinä, että lehden artikkelit ovat pitkiä. 
4-sivuinen artikkeli on normaali ja osa artikke-
leista tarpeen vaatiessa jopa pidempiä. Lyhyet 
1- 2-sivuiset artikkelit eivät useinkaan riitä anta-
maan syvyyttä, jota ammattilaislehdeltä toivo-
taan ja vaaditaan. Lehden taitossa on yksi sääntö, 
josta ei voi joustaa. Lehden sivumäärän on oltava 
jaollinen 4:llä. Pitkien artikkelien taittaminen on 
haaste. Ne on saatava taitettua lehteen siten, että 
lukija haluaa lukea artikkelin loppuun asti. 

Muista lehdistä lehti poikkeaa myös siinä, että 
siihen tulee vähän kuvia ja paljon kaavioita. Kaa-
vioita ei ole erikseen suunniteltu lehteen vaan ne 
ovat usein tekstiä tukevia ehkä jonkin esityksen 
yhteydessä käytettyjä. Niiden taitto lehteen vaatii 
taitoa, pitää arvioida milloin kaavion voi taittaa 1:
n, 2:n palstan  tai koko sivun levyiseksi.  

Tässä siis kaksi 
ongelmaa, joihin 
uuden toimitus-
kunnan kanssa 
lähdimme hake-
maan ratkaisua 
mm. tutustumalla 
eri lehtiin. Pro-
jekt iyhdistyksen 
lehti on vastaava 
asiantuntija-artik-
kelikokoelma, joka 
meidän silmis-
sämme näyttää 
varsin helppolukui-
selta. Siinä käyte-

tään kolmen palstan sijaan kahta, jotta tekstin 
seurattavuus olisi helpompaa. Lähdimme rakenta-
maan pohjaa tältä pohjalta. Marginaalista saatai-
siin leveämpi, palstat selkeytyisivät ja kuville ja 
kaavioille löytyisi helpommin paikkoja. 

Tilaisuus saada lisää vinkkejä lehden tekoon 

alan ammattilaisilta avautui, kun saimme TTL:
n kautta mahdollisuuden tutustua Tietokone-
lehden tekoon. Tapaamisesta päätoimittaja Hannu 
Järvisen ja AD Minna Ahon kanssa muistiin jäi 4 
Avainasiaa.   

1. Joka sivulla pitää olla kuva tai väriele-
mentti

2. Lehden jokaisen aukeaman ei tarvitse 
näyttää samalle, esim. vakiopalstat ja 
artikkeliosuus voivat poiketa toisistaan

3. lngressin pitää olla lyhyt.
4. Luettelot pitää taittaa omiksi laa-

tikoiksi, ja muutenkin laatikoiden käyttö 
selkeyttää lehteä

Hannu myös muistutti, että otsikko ei saa olla 
mikään ns. sisäpiirin juttu. Vaikka itsestä jokin 
napakka otsikko kuulostaa hyvälle, ei se sitä 
ole niiden mielestä, jotka eivät tunne asiaa. Sen 
sijaan tekstistä voi poimia esiin erillisiä lauseita, 
joilla saadaan lukija kiinnostumaan asiasta.

Tärkeänä tekijänä lehden ulkoasuun vaikuttaa 
fontti. Pienemmällä fontilla ei vain saada sivuille 
enemmän tekstiä vaan myös tekstintasauksen 
yhteydessä jää vähemmän tyhjää sanaväleiksi. 
Yksi tekijä, joka helpottaa lukemista.

Kaikkein vaikuttavin tekijä lehden ulkoasuun 
on kuitenkin se, että onko lehti mustavalkoinen 
vai värillinen. Lehti 4/2005 painatettiin väreissä, 
kiitos painon virheen ja siitä saimme kipinän toi-
mittaa lehti jatkossakin värillisenä. Hallituksen 
hyväksyttyä päätöksen väri on tullut jäädäkseen.

Näillä eväillä lehden taittomuutosta on lähdetty 
tekemään. Tekijäksi löytyi graafi nen suunnittelija, 
joka on taittanut omaan harrastukseensa liittyvää 
lehteä ja lähti innolla ideoitamme työstämään. 
Vuoden aikana saattaa tapahtua pientä muutosta, 
koska uudistus prosessi on iteratiivista.

Lopputuloksen näet nyt kädessäsi. Tätä tekstiä 
kirjoittaessani en vielä tiedä itsekään miltä lehti 
lopulta näyttää, sitä odotan innostuneesti kuten 
myös teidän arvoisat lukijat kommentteja, joita 
voitte lähettää sähköpostitse allekirjoittaneelle 
minna.oksanen@gmail.com.

Minna Oksanen toimii 
Deloitte Oy:ssä DVH-arkki-
tehtinä ja on Systeemityö-
lehden päätoimittajana.
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Systeemityölehden pitkäaikainen päätoi-
mittaja Lauri Laitinen vaihtoi vastuualuetta 
tämän vuoden alussa web-sivuston kehittä-
miseen. Uutena päätoimittaja aloitti Minna 
Oksanen. 

Päätoimittajana Lauri toimi vuodesta 1994. Tänä 
aikana Systeemityölehdestä kehittyi it-alan tärkeä 
ammattilehti keskittyen mielenkiintoisiin ajankoh-
taisiin teemoihin. Uutena tavoitteena hänellä on 
saada Sytykeen web-sivusto kuntoon, jotta inter-
netistä saataisiin tehokas yhteisöllisyyttä tukeva 
ympäristö. 

Uusi lehtityöryhmä: Minna Oksanen päätoim. 
, Kari Uusi-Äijö, Lea Virtanen ja toimitussihteeri 
Marika Pyhäjärvi tulee tekemään joitain muutoksia 
lehden ulkoasuun, mutta sisällöllisesti lehden linjaa 
ei lähdetä muuttamaan. Lehti tulee ilmestymään 4 
kertaa vuodessa ja sen eri teemanumeroista vas-
taavat kullekin lehdelle valitut toimikunnat.

Laurille kiitoksia pitkästä ja menestyksekkäästä 
urasta päätoimittajana. Tästä on hyvä jatkaa!

Lehtityöryhmä vaihtui

Teksti: Minna Oksanen

Valtikan vaihto. Lauri Laitinen 
sai kunniakirjan puheenjohtaja 

Helena Venäläiseltä ja
uudelta päätoimittajalta Minna 

Oksaselta.


