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alan järjestäytyminen
elina melgin | minna-Liisa nurmilaakso

Propaganda- ja suhdetoimintataitoja suomalaiset 
hakivat ensin Saksasta, myöhemmin Yhdysval-
loista. Painettu lehti toimi sodan aikana 
tehokkaana tiedon välittäjänä ja hengen 
nostattajana. Suomen Aseveljien Liiton ensim-
mäisen liittokokouksen osanottajia lukemassa 
Aseveli-lehteä 14.4.1941. Propaganda-Aseveljet ry 
kuului jäsenenä Suomen Aseveljien Liittoon.  
Kuva: osvaLd hedenström, hede-Foto / 
LehtiKuva
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sotapropagandasta se alkoi
sodilla on ollut merkityksensä viestinnän tekijöiden järjestäytymisen varhaisessa 
historiassa niin suomessa kuin muissakin euroopan maissa. myös alan voimakas 
naisistuminen sekin on kansainvälinen ilmiö. tässä kirjan osuudessa kuvataan en-
nen kaikkea suomen suurimman viestinnän ammattilaisten liiton ProCom – Vies-
tinnän ammattilaiset ry:n historiaa. historia on kunniakas, sillä ProCom on vanhin 
PR-alan liitto euroopassa. mitkä olivat tiedotusmiesten syntyyn johtaneet syyt, 
miksi 1970-luvulla hajautunut järjestökenttä yhdistyi sekä millaisia olivat alan jär-
jestökentän värikkäät vaiheet?  Ja keitä olivat keskeiset vaikuttajahahmot?

Elina Melgin on ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n toimitusjohtaja 
(2005–). hänellä on yli kahden vuosikymmenen ajalta kokemusta 
monipuolisesta viestintä- ja suhdetoimintatyöstä muun muassa muotoilun, 
kulttuurin ja koulutuksen parista taideteollisesta korkeakoulussa 
(aalto-yliopisto) ja nokia oyj:n konserniviestinnästä. melgin on kansainvä-
lisen järjestön Global alliance for PR and Communication management’n 
hallituksen jäsen. hän tekee parhaillaan julkisuus diplomatian historiaan 
liittyvää väitöskirjaa helsingin yliopistossa. Kuva: JyrKi veSa

Ytm Minna-Liisa Nurmilaakso valmistui tampereen yliopistosta vuonna 
2011 pääaineenaan valtio-oppi. hän toimii ProComissa viestintäsuunnitte-
lijana ja historiaprojektin koordinoijana. aiemmin hän on työskennellyt 
työ- ja elinkeinoministeriön tiedottajana. Kuva: Jan roSStröm
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Viestinnän ammattikunnan järjestäyty-

minen  Suomessa  kietoutuu  mainon-

nan, journalismin ja valtiollisen propa-

gandan historiaan. Se kietoutuu myös 

miesten  maailmaan,  sillä  etupäässä 

juuri miehet toimivat 1920- ja 30-luvuil-

la  sanomalehtimiehinä,  reklaamimie-

hinä, valtion virkamiehinä sekä tiedo-

tusmiehinä. Kun tuolloin puhuttiin tie-

dottamisesta, käytettiin yleisesti myös 

sanaa propaganda. Kun puhuttiin tie-

dottamisesta  kansalaisille,  puhuttiin 

valistustoiminnasta. 

Lehdistö ja mainosteollisuus ehtivät 

toimia  itsenäistyneessä  Suomessa  va-

paasti  vain  muutamia  vuosia  kunnes 

kansainvälinen poliittinen ilmasto ki-

ristyi 1930-luvun puolivälissä, ja Suomi 

ryhtyi valmistautumaan sota-ajan tiedo-

tukseen. Talvi-  ja  jatkosodilla on ollut 

suuri merkitys Suomen PR-historiassa.

Suomen  armeija  rekrytoi  vuonna 

1937  kertausharjoituksiinsa  niin  toi-

mittajia, mainosmiehiä kuin taiteilijoi-

takin. Eversti Lasse Leander, joka toimi 

tiedotustehtäviin  tarkoitettujen  mies-

ten  kouluttajana,  oli  sitä  mieltä,  että 

Niin talvi- kuin jatkosodassakin tiedottaminen 
ja propaganda olivat valtioneuvostossa 
tärkeässä asemassa. Tehtävää oli niin puolus-
tustahdon kuin Suomen ulkoisen kuvankin 
rakentamisessa. Teollisuuspatruuna Rudolf 
Walden (oikealla) nimitettiin talvisodan alla 
ylipäällikkö Mannerheimin edustajaksi 
valtioneuvostoon. Hän edisti mm. kielirauhaa, 
joka oli olennaista sotilaiden yhteisen tahtotilan 
syntymisessä. Kuvassa Walden esittelee Ruotsin 
prinssi Gustaf Adolfille Yhtyneet Paperitehtaat 
Oy:n Myllykosken tehtaita vuonna 1934. Takana 
Adolf Ehrnrooth. Kuva: museovirasto
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Suomeen täytyy luoda propaganda-ase-

laji ja että reservihenkilöstö saataisiin 

koulutettua parhaiten lehdistö- ja mai-

nosalan miehistä, jotka osasivat keski-

määräistä paremmin kirjoittaa, puhua, 

piirtää ja kuvata. 

Sotapropagandaan valmistautumi-

sen  rinnalla  valmistauduttiin  innolla 

myös 1940 Suomessa pidettäviin olym-

piakisoihin, jotka jäivät pitämättä, kun 

talvisota syksyllä 1939 syttyi. Olympia-

laiset antoivat merkittävän virikkeen ul-

komaisille  tiedotusvälineille  seurata 

Suomen taloutta ja kulttuuria. 

Aseveljet ja Kämpin 
lehdistöhuone
1930-luvun loppua voidaan pitää myön-

teisenä  kautena  maamme  julkikuvan 

kannalta.  Tähän  historian  vaiheeseen 

syntyi  Suomen  ensimmäiseksi  PR-yh-

distykseksi luokiteltava Propagandaliit-

to ry (1937–42). Sen toimeenpaneva elin 

oli Finlandia Uutistoimisto, jonka toi-

mintaa valtio valvoi. 

Talvisota oli eräänlainen mediame-

nestys. Hotelli Kämp oli toiminut Suo-

men  kansainvälisenä  tiedotustoimin-

nan keskuksena, jossa ulkoministeriön 

sanomalehtiosaston  päällikkö  Heikki 

Brotherus  teki  merkittävää  suhdetoi-

Tiedotusmiehiä 1950-luvulla. Vuoden 1958 
jäsenluettelossa on 168 jäsentä, joista vain 
kuusi oli naisia. Alan naisvaltaistuminen alkoi 
henkilöstölehtien kehityksen myötä. Kuvassa 
Seppo Kanerva, Juhani Saraste, Onni Salo, Veli 
Virkkunen, Jouko Voutilainen, Olavi Laine, 
tunnistamaton, Panu Toivonen, Kullervo 
Heiskanen ja Klaus Raninen. Kuva: proCom
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mintaa  ulkomaisten  lehtimiesten  vie-

railujen organisaattorina.  

Jatkosodan aikana toimi poliittisesti 

johdettu  sensuurilaitos  Valtion  tiedo-

tuslaitos,  VTL.  Pääarkkitehtina  toimi 

jatkosodan  alkupuoliskolla  Lauri A. 

Puntila.  Tämän  organisaation  kautta 

kulkivat ne tuhannet TK-kirjeenvaihta-

jien  (TK  on  lyhenne  sanasta  tiedotus-

komppania) rintamaraportit, joita olivat 

mukana kirjoittamassa myös Suomen 

ensimmäiset suhdetoiminnan järjestäy-

tyneet ammattilaiset. Ahkerimpien TK-

miesten joukossa olivat Pärttyli Virkki ja 

Kallio Kotkas, joilla molemmilla oli tär-

keä rooli myöhemmin perustettavassa 

alan liitossa Tiedotusmiehet ry:ssä.

Kansanhuoltotilanteen  seurannan 

rinnalla VTL valvoi, että sotilaat saivat 

sodan  aikana  myös  huvitilaisuuksia. 

Niitä järjesti jatkosodan rintamalle Pro-

paganda-Aseveljet  ry.  Yhdistyksen  pu-

heenjohtajana  toimi  eversti  Leander, 

joka myöhemmin toimi neuvoa-antava-

na  jäsenenä  myös  Tiedotusmiehet 

ry:ssä. 

Vuonna  1942  Propagandaliitto  ry 

(Finlandia-Liitto) yhdistyi Propaganda-

Aseveljiin, sillä molempien toimialat si-

vusivat toisiaan ja jäsenistö oli pitkälti 

sama. Tämän yhdistymisen ja tehtävien 

kirjon  laajetessa  yhdistyksen  luonne 

muuttui oleellisesti: se ryhtyi harjoitta-

maan puhtaasti siviililuontoista propa-

gandaa niin Suomessa kuin ulkomailla. 

Se  ei  ollut  enää  aseveliyhdistys  vaan 

”asevelitoiminnan ohessa kaikkien pro-

pagandatoiminnan eri aloilla toimivien 

henkilöiden yhteenliittymä”.  

Propaganda-Aseveljet ry:n aktivitee-

tit  supistuivat  rauhan  tultua  yksin-

omaan  huoltotoimintaan.  Se  luovutti 

kaikki  toimintonsa  Finlandia-Liitolle, 

joka jatkoi toimintaansa toisessa muo-

dossa. Finlandia-Liitto teki yhteistyötä 

valtion  tiedotuselinten,  ulkoasiainmi-

nisteriön  ja  kansanhuoltoministe riön 

kanssa. Liitto hoiti yhteisymmärrykses-

sä valtion elinten kanssa sellaisia tiedo-

tustehtäviä, joita valtio ei itse pystynyt 

hoitamaan. Erityisesti ulkomaille suun-

tautuvaa  tiedotustoimintaa  pidettiin 

ensisijaisen tärkeänä. 

Valistusta Metsätalon 
toimistosta
Finlandia-Liitto  lakkautettiin  kesä-

kuussa 1946. VTL:n toiminta jatkui su-

pistettuna valtion tiedotuskeskuksena 

vuoteen  1948.  Tiedotustoimintaa  ja 

propagandaa tehneiden miesten tarve 

yhteiselle kokoontumiselle ja Suomelle 

tärkeiden  asioiden  ajamiselle  jäi  kui-

tenkin elämään vahvana. Syntyi epävi-

rallinen  klubi  nimeltään  ”Virallisten 

elinten  propagandistinen  neuvottelu-

kunta”. 

Valtioelinten  tiedotushenkilöstö 

ryhtyi toimimaan heti sodan jälkeen ak-

tiivisesti tiedonvälittäjän roolissa kan-

sanhuoltoon päin. Tiedotusta hoitivat 

virkamiehet,  joiden  taustaorganisaa-

tioita olivat muun muassa kansanhuol-

toministeriö,  valtiovarainministeriö, 

Valtion  tiedotuskeskus,  Soteva,  Suo-

men Huolto, Metsäkeskusjohto ja Yleis-

radio. Virallisten elinten propagandis-

tisen  neuvottelukunnan  kokouksista 
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kehittyi niin sanottu Metsätalon toimis-

to, joka kokosi etupäässä nämä valtion 

parissa toimivat tiedotusmiehet yhteen 

joka maanantaiaamu kello kahdeksan 

vapaaehtoisesti  avustamaan  valtioval-

taa eri kampanjoiden, mutta myös jäl-

leenrakentamiseen  liittyvien  valtion 

asioiden organisoimisessa. 

tiedotusmiehet  
suomen asialla
Joulukuussa  1947  propagandistinen 

neuvottelukunta päätti perustaa vapaa-

ehtoisuuteen  perustuvan  julkisen  yh-

distyksen,  joka  sai  nimekseen  Tiedoi-

tusmiehet ry. Kirjain ”i” tiputettiin ni-

mestä pois alkuvuosina.   Yhdistys kir-

jattiin yhdistysrekisteriin vuonna 1949, 

mutta viralliseksi syntymävuodeksi on 

historiaan merkitty vuosi 1947. Sodan 

jälkeen syntynyt Tiedotusmiehet on ny-

kyisin nimeltään ProCom – Viestinnän 

ammattilaiset ry. 

Tämä  Suomen  rauhanajan  ensim-

mäinen PR-alan järjestö – Tiedotusmie-

het ry:n englanninkielinen nimi oli Fin-

nish Association of Public Relations – 

on aikalaisvertailun mukaisesti Euroo-

pan  vanhin.  Sen  katsotaan  toimineen 

esimerkkinä myös naapurimaille Ruot-

sille ja Norjalle, joihin pari vuotta Suo-

men jälkeen perustettiin tiedotusalan 

järjestöt. Tiedotusmiehet ry:n hallitus 

oli alkuvuosina hyvin aktiivinen: ensim-

mäisenä  toimintavuonna  hallitus  ko-

koontui yli 30 kertaa. 

Monet  sodan  jälkeisen  ajan  tiedo-

tustoimintaa  tehneet  miehet  kokivat 

järjestäytyessään  tärkeäksi  tehtäväk-

seen avoimen tiedonvälityksen kansa-

laisille.  Kaikkein  tärkeimmäksi  tehtä-

väksi alkuvuosikymmenenä muodostui 

kuitenkin ulkomaille suuntautuvan tie-

dotustoiminnan organisoiminen. Suo-

men asialla oleminen oli yhdistänyt tie-

dotusmiehiä sotien aikana. Sodan jäl-

keen  syntyneessä  yhdistyksessä  näkö-

kulma oli edelleen mukana toiminnas-

sa.  Nuoressa  järjestössä  koettiin,  että 

tietoa  Suomesta  välitettiin  aivan  liian 

vähän. Etenkin yhdistyksen ensimmäi-

senä vuosikymmenenä 1947 –1958 Tie-

dotusmiesten  keskeiset  keskustelun 

teemat liittyivät sodan jälkeiseen Suo-

mi-kuvaan. 

Idea Suomi-instituutista syntyi
Jo vuonna 1947 tiedotusmiehet jättivät 

valtiovallalle  ehdotuksen  tiedotustoi-

minnan  uudelleen  järjestämisestä  ja 

jopa oman tiedotusministeriön perus-

tamisesta.  ”Niin  ohiampuvalta  kuin 

tämä ehdotus jo nykyisin vaikuttaakin, 

kuvastuu siinä erään ajantaitteen luot-

tamus  valtioon  ja  valtiollistettuun  tie-

dotustoimintaan”, kirjoitti puheenjoh-

taja  Veli Virkkunen  Tiedotusmiesten 

vuosikirjassa vuonna 1958. 

Vuonna 1949 tehtiin myös eduskun-

ta-aloite Suomi-instituutin perustami-

sesta.  Tämä  Suomi-kuvan  tiedottami-

seen tarkoitetuttu keskus oli keskeinen 

yksittäinen asia, jota yhdistys ajoi perä-

ti kymmenen vuoden ajan. Asiaa avat-

tiin poliitikoille ja lehdistön edustajille 

useaan otteeseen.  Mallia keskitetystä, 
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mutta valtion holhouksesta irrallisesta 

tiedotus-  ja  kulttuurisuhteiden  hoita-

misesta haettiin Ruotsista. Sinne perus-

tettiin heti sodan jälkeen Svenska Insti-

tutet, johon Tiedotusmiehet ry piti yh-

teyksiä. Suomi-instituutti oli myös en-

simmäisten Tiedoituspäivien teemana 

vuonna 1949. 

Valtion  tiedotustoiminnan  organi-

soimistavoitteet olivat myös Tiedotus-

miesten  agendalla.  Se  saattoi  johtua 

eräänlaisesta nuoren ammattikunnan 

reviiritaistelusta vuoden 1952 olympia-

laisten alla. Valtiollisen tiedotustoimin-

nan uudelleenorganisointi ja keskittä-

minen nousi hallitustason kysymyksek-

si  1950-luvun  alussa.  Asiaa  koskevien 

uutisleikkeiden perusteella voi päätel-

lä,  että  tiedottamiseen  suhtauduttiin 

vakavasti.  Samaan  aikaan  tiedotustoi-

mintaan  ryhdyttiin  panostamaan:  tie-

dotussihteerin virkoja saatiin eri minis-

teriön alaisiin yksiköihin ja muutamia 

keskeisiä lähetystöjä vahvistettiin sano-

malehtiavustajien  viroilla.  Koska  tie-

dottaminen oli suurten päivälehtien ot-

sikoissa, alkoi myös ammattikuva tulla 

tutuksi suurelle yleisölle.

Sisäpiiri pysyy
Tiedotusmiesten  jäsenistöstä  suurin 

osa  työskenteli  alkuvuosina  nimen-

omaan julkisella sektorilla. Kaupan ja 

palveluelinkeinojen  edustajat  olivat 

myös  edustettuina  uudessa  yhdistyk-

sessä.  Teollisuuden  edustajien  läsnä-

oloa vierastettiin aluksi. Tiedotusmie-

het pitivät yllä tarkoituksellisesti tiettyä 

sisäpiiriläisyyttä,  joka  näyttäytyi  arro-

ganssina muille alaan liittyville ammat-

tiryhmille. 

Klubihengen erikoisuutena oli kui-

tenkin se, että pieni piiri sisälsi toisin 

kuin muualla maailmassa myös tiedo-

tusvälineiden edustajia. ”Kuriositeetin 

vuoksi mainitsen, että yhdistyksemme 

taitaa tänäkin päivänä olla ainoa PR-yh-

distys maailmassa, jossa on myös lehti-

miehiä  joukossaan.”  Näin  lausui  vuo-

den 1973 vuosikirjassa yhdistyksen pit-

käaikainen sihteeri ja myöhemmin pu-

heenjohtaja Kullervo Heiskanen. 

Tiedotusmiesten kanssa yhteistyös-

sä toiminut Heikki Brotherus kirjoittaa 

muistelmissaan  1940-  ja  1950-luvun 

taitteesta:  ”Propagandan  tekeminen 

tuotti päänvaivaa. Kaikki puhuivat Suo-

men tunnetuksi tekemisestä maailmal-

la.  Ihmisillä  oli  sellainen  tunne,  että 

meidät unohdettiin harmaalle vyöhyk-

keelle idän ja lännen väliin.”

Yhteyksiä valtiomiehiin haluttiin pi-

tää aktiivisesti yllä, vaikka politiikkaa ei 

Tiedotusmiehissä pöytäkirjojen perus-

teella puhuttu. On kuitenkin todennä-

köistä, että juuri politiikka kiinnosti tie-

dotusmiehiä, elettiinhän kylmän sodan 

varhaista vaihetta. Jo Tiedotusmiesten 

Suomi-kuvaan  liittyvä  agenda  kertoo, 

että ideologisesti järjestö kuului niihin, 

jotka  kannattivat  Suomen  suuntautu-

mista läntiseen Eurooppaan.

1940-luvun  lopussa  aloitettiin  ker-

ran kuukaudessa järjestetyt legendaari-

set  TM-lounaat.  Lounailla  alustivat  ja 

keskustelivat esimerkiksi opetusminis-

teri  Reino Oittinen,  ministeri  Aleksi 

Aaltonen  (1949) ja puolustusministeri 
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Päiviö Hetemäki  (1954).  Poliitikkovie-

railut  huipentuivat,  kun  presidentti 

Urho Kekkonen  vieraili  TM-lounaalla 

(1964). Lisäksi monet huomattavat jär-

jestöt, liikkeet ja laitokset järjestivät tu-

tustumiskäyntejä ja tiedotustilaisuuk-

sia Tiedotusmiehet ry:lle. 

Tiedotusmiesten 
vaikuttajahahmoja
Suuri  merkitys  Tiedotusmiesten  alku-

vaiheessa  oli  ainakin  ensimmäisenä 

puheenjohtajana (1947–51) toimineella 

tiedotuspäällikkö  Yrjö Kankaanpäällä 

(myöhemmin Kouti).  Hän toimi kulku-

laitosten ja yleisten töiden ministeriön 

– nykyään liikenne- ja viestintäministe-

riö ja työministeriö – tiedotussihteerinä 

1944–1949 ja Väestöliiton asuntoasiain 

toimiston  toimistopäällikkönä  1949–

1952. 

Varapuheenjohtajana vuosia toimi-

neella  Suomen  Työn  Liiton  toimitus-

johtaja Olavi Laineella oli alalle moni-

puolinen  merkitys.  Yleisradion  tiedo-

tusosaston päällikkönä ja myöhemmin 

Aeron – nykyisin Finnairin – tiedotus-

päällikkönä  toimineella  maisteri  Veli 

Virkkusella, joka toimi puheenjohtaja-

na 1952–1959, on erityinen paikkansa 

paitsi viestinnän myös televisiotoimin-

nan historiassa. 

Järjestön sihteerinä ja myöhemmin 

puheenjohtajana toimineella tiedotus-

sihteeri Kullervo Heiskasella, talouden-

hoitajana toimineella mainospäällikkö 

Kalevi Savolaisella,  tiedotuspäällikkö 

(aiemmin päätoimittaja) Pärttyli Virkil-

Olavi Laine ehkä vuonna 1940, luultavasti 
Fordin tiloissa. Kuva: Laineen perhearKisto
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suhdeToiminnan pioneeri

suomen työn Liiton palveluksessa pääuran-

sa tehnyt Olavi Laine (11.10.1906–1.4.1991) 

kuuluu viestintäalan varhaisen järjestäyty-

misen historiaan olennaisena vaikuttajana. 

tiedotusmiehet ry:n arkistomateriaalin pe-

rusteella juuri hän toi suhdetoiminnan, 

”good willin” 1950-luvulla suomeen. totuus 

lienee monipuolisempi. esimerkiksi jo Lai-

neen edeltäjällä Tapio Pihalla oli käytös-

sään suhdetoiminta-käsite. 

Laine sai ilmeisesti kimmokkeen suhde-

toimintatyöhön liberaalipoliitikkojen iLP-

ryhmän piireissä ja viimeistään mäntsälän 

kapinan aikaan 1932, kun hän pääsi mukaan 

ryhmän organisoimaan kriisinhallintaryh-

mään. Pian Laine valittiin liberaalipoliitikko-

jen intressejä ajavan edistyspuoleen sihtee-

riksi (1933–1937). 

amerikkalaiseen suhdetoimintaan Laine 

sai 30-luvun lopulla ensikosketuksensa 

työskennellessään Fordilla. sodan jälkeen 

hän opiskeli ja opetti mm. Fulbright-stipen-

diaattina Yhdysvalloissa tutustuen kymme-

nien teollisuusalan yritysten suhdetoimin-

taan. Laine käänsi ja tulkitsi amerikkalaiset 

suhdetoimintaopit suomalaiseen yhteiskun-

taan sopiviksi ja kirjoitti oppimansa sekä ar-

tikkeleiksi, esitelmiksi että kokonaiseksi 

suhdetoimintaoppaaksi. 

Laine oli innokas järjestöaktiivi. hän oli 

mukana englannissa ja Yhdysvalloissa pai-

kallisten PR-järjestöjen toiminnassa ja oli 

perustamassa kansainvälistä yksilöjäsenyh-

distystä iPRa:a. hän vaikutti 1950-luvun lo-

pussa iPRa:n hallituksessa Veli Virkkusen 

ja Pärttyli Virkin rinnalla. Laine kuului myös 

iPRa:n tieteellisen tutkimuskomiteaan. Kan-

sainvälisessä toiminnassa Laine sai tärkeitä 

kontakteja sekä ajankohtaista tutkimustie-

toa, joita hän sitten jakoi varapuheenjohta-

jana tiedotusmiehet ry:n johtokunnassa ja 

roolissaan opettajana. 

olavi Laine valmistui valtiotieteen lisen-

siaatiksi vaalitekniikasta vuonna 1956. Laine 

toimi suomen ensimmäisenä suhdetoimin-

taopettajana Yhteiskunnallisessa Korkea-

koulussa 1956–1961 sekä luennoi aiheesta 

ahkerasti sadoissa eri tilaisuuksissa. hän or-

ganisoi erilaisia kampanjoita sekä konsultoi 

kotimaisissa alan hankkeissa, kuten helsin-

gin kaupungin tiedotusorganisaation perus-

tamisessa. 

Elina Melgin

lä, ensin Helsingin Sanomissa, sittem-

min Uudessa Suomessa toimitustehtä-

vissä työskenneellä Jouko (Jopi) Ruotsa-

laisella, maisteri Otto Seirellä, varatuo-

mari  Kallio  Kotkaksella  sekä  varatuo-

mari Onni Salolla on ollut liiton ja alan 

kehitykselle  erityistä  merkitystä  aika-

laisdokumentteihin perustuen.

1950-luvulla käytettiin tittelinä edel-

leen  oppiarvoa,  kuten  maisteri,  lisen-

siaatti tai tohtori. Vuoden 1949 yhdis-

tyksen hallituksessa istui neljä toimitta-

jaa, varatuomari, ekonomi, tohtori sekä 

yksi tiedotuspäällikkö.  Vuoden 1958 jä-

senluettelossa,  johon oli merkitty 168 

jäsentä, on ainoastaan 10 tiedotussih-
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teeriä tai  -päällikköä. Toimittaja Mary 

Olki oli  yksi  niistä  harvoista  naisista, 

jotka hyväksyttiin jäseneksi ja hallitus-

työskentelyyn. Vuoden 1958 jäsenlistas-

sa on naisia kuusi. 

Alituinen rahapula
Noin  sadan  henkilön  ammatillisessa 

yhdistyksessä toimittiin alkuun vapaa-

ehtoisvoimin. STT:lle toimitettiin refe-

raatteja Tiedotusmiesten kokouksista, 

ja Valtionarkistoon säilötyistä artikke-

leista voi päätellä, että niitä on ainakin 

alkuvuosina julkaistu runsaasti. Aktiivi-

jäsenten  taustayhteisöt  tukivat  yhdis-

tyksen  toimintaa  eri  tavoin  antamalla 

tiloja,  materiaalia  ja  työvoimaa  yhdis-

tyksen toiminnan pyörittämiseen. 

Rahapula oli jatkuvaa ja apurahoja 

anottiin. Joskus niitä myös saatiin esi-

Lennätin, radio ja lentoliikenne vauhdittivat kansainvälistymistä. Tiedotusmiehet tekivät 
1950-luvulla useita matkoja Eurooppaan. 1940–50-luvun taitteessa oli yleistä kirjoittaa nimimerkin 
takaa. Tässä ”K” kirjoittaa katkeraan sävyyn, kuinka Tiedotusmiesten Suomi-instituutti-ajatusta 
ovat ryhtyneet vastustamaan yllättäen ministeriöiden virkamiehet. Kymmenisen vuotta ilmestynyt 
Aatami oli miesten oma kuukausijulkaisu. Kuva: proCom
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merkiksi Suomen Kulttuurirahastolta, 

jonka  asiamiehenä  sodassa  tiedotus-

tehtävissä ansioitunut Puntila toimi ja 

jonne  tiedotusmiehille  suopea  vuori-

neuvos Heikki Huhtamäki oli lahjoitta-

nut  varallisuuttaan.  Jäsenet,  kuten 

Mary Olki rahoittivat liittoa joskus jopa 

omasta palkastaan.

Kansainväliset Tiedotusmiehet
Yhdistyksen toiminnan fokus oli alku-

vuosina  kansainvälinen.  Liitto  järjesti 

jäsenilleen useita matkoja ulkomaille. 

Lentoliikenteen yleistyminen kansain-

välisti  Suomea  ja  Tiedotusmiehiäkin. 

Vuonna  1952  esimerkiksi  tehtiin  23 

osallistujan voimin opintomatka Eng-

lantiin,  ja  matkalla  poikettiin  myös 

Ruotsissa ja Tanskassa. Tämän matkan 

aikana puheenjohtaja Veli Virkkunen ja 

Olavi Laine kutsuttiin Institute of Pub-

lic Relations -järjestön (IPRA) ulkomaa-

laisjäseniksi. Matka ja jäsenyys uutisoi-

tiin Helsingin Sanomissa.

Aero Oy antoi käyttöön charter-ko-

neensa alle omakustannushintojen. Li-

säksi  yhdistyksen  jäsenet  saivat  koti-

maan lennoilla aina 50 prosentin alen-

nuksen. Yritysyhteistyö oli omiaan kan-

sainvälistämään suomalaisia tiedotus-

miehiä. 

Kiistaa kasvusta ja käsitteistä
Tiedotusmiehet ry kasvoi alaa hitaam-

min alkuvuosikymmenenä.  Ensimmäi-

sinä vuosina jäsenmäärä liikkui 60–80 

välillä.  Vuoden  1955  jälkeen  yhdistyk-

sen hallitus yritti rajoittaa useaan ottee-

seen jäsenkunnan kasvua. Kattorajana 

oli ensiksi 160, sitten 175 vuonna 1958. 

Hallitus halusi rajata pois toiminnasta 

passiiviset jäsenet, vaikka liiton talous 

oli jatkuvasti tappiolla. Se halusi hyväk-

syä lisäksi vain yhden jäsenen yhdestä 

yrityksestä  tai  organisaatiosta  kerral-

laan. Se halusi pysyä klubina.

Tiedotuspäivien  rinnalle  syntyivät 

vuonna 1956 ensimmäiset yleiset suh-

detoimintakurssit. Noihin aikoihin lii-

ton  toiminnan  fokus  alkoi  muuttua 

Suomen tiedottamisesta muihin kysy-

myksiin.  Keskeiseksi  uuden  kauden 

keskustelun aiheista tuli kiista suhde-

toiminnasta.

Sana  suhdetoiminta  (Public  Rela-

tions,  PR)  juurtui  lopullisesti  yleiseen 

kielenkäyttöön Suomessa vasta 1950-lu-

vun lopussa. Tiedotusmiehet ry:n johto-

kunnan  jäsenten  mukaan  sanan  Suo-

meen tuojana toimi Olavi Laine. Suhde-

toiminta oli monen muunkin kirjoitta-

jan mieliaihe 1950-luvun alussa ja siitä 

tuli  varsinainen  muoti-ilmiö  1960-lu-

vulla.

Suhdetoiminta uutena terminä sopi 

kulutusyhteiskunnan  kehitykseen  pa-

remmin kuin tiedotus tai propaganda. 

Mutta  suhdetoiminnan  termi  ei  ollut 

yksiselitteisesti hyväksytty. ”Sanaa tie-

dotusmies olisi ehkä syytä välttää lähes-

tyttäessä  lehtimiehiä.  Suhdetoiminta-

mies on ehkä sittenkin parempi nimitys 

tässä yhteydessä”, sanaili Helsingin Sa-

nomalehtimiesyhdistyksen puheenjoh-

taja  Jopi  Ruotsalainen  vuoden  1962 

suhdetoimintaa  koskevassa  laajassa 

keskustelussa. Veli Virkkunen oli toista 

mieltä: ”Tiedotus on huono sana ja suh-
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de vielä huonompi. Sveitsissä käytetään 

ainakin saksankielisellä alueella edel-

leen varsin yleisesti propaganda-sanaa, 

kun on kysymys PR-asioista.” Lopputu-

loksena koko termi suhdetoiminta ha-

luttiin Suomessa kuopata. 

Ammattikunta tulee tunnetuksi
Kesti vielä vuosia, ennen kuin tiedotta-

misen  ammattikunta  vakiintui.  Vielä 

vuonna 1965 julkaistiin erään Tiedotus-

miesten  koulutustapahtuman  aikana 

useassa sanomalehdessä otsikko: ”Uusi 

ammattiryhmä syntynyt.” Suomen Tie-

totoimistossa 1950-luvulla toimittajana 

ja 1960-luvulla Tukholman lähetystössä 

sanomalehtiavustajana  työskennellyt 

Tom Söderman  ei  muista,  että  noina 

vuosikymmeninä käsite ”tiedotusmies” 

olisi  ollut  tunnettu.  Nämä  osoittavat, 

että tiedottajien ammattikunta oli vielä 

melko  harvinainen.  Vasta  1960-luvun 

lopussa tiedottajien määrä nousi reip-

paaseen  kasvuun.  Esimerkiksi  kun 

vuonna  1966  kuudessa  valtionhallin-

non yksikössä toimi 23 tiedottajaa, niin 

kymmenen vuotta myöhemmin 44 hal-

lintoyksikössä toimi jo 96 tiedottajaa. 

Kun Tiedotusmiehet ja vuonna 1955 

perustettu naisvaltainen Suomen Hen-

kilöstölehtien Yhdistys yhdistyivät vuon-

na  1978  Suomen  Tiedottajien  Liitto 

(STiL) ry:ksi, alalle oli jo ehtinyt syntyä 

useita rekisteröityneitä tai epävirallisia 

tiedottajien kokoonpanoja, kuten Val-

tionhallinnon tiedottajat. Klubimainen 

Tiedotusmiehet ei ollut vuosiin pystynyt 

palvelemaan kasvavaa ja naisistuvaa tie-

dotusammattilaisten kenttää. 

henkilöstölehdet yritys-
demokratian puolesta
Sota-ajan  poikkeustila  1940-luvulla 

synnytti  yrityksissä  henkilöstölehtien 

nopean  lisääntymisen  –  ilmiö,  jota 

muualla sotaa käyvässä Euroopassa ei 

tapahtunut.  Tällöin  syntyi  myös  Kone 

Oy:n Hissilehti, jonka perustaja Heikki 

H. Herlin  muistelee:  ”Lehdestä  tuli 

aluksi  poissa  olevan  ja  läsnä  olevan 

henkilökunnan välinen yhdysside, joka 

sodan  päätyttyä  muuttui  sitten  sään-

nöllisesti ilmestyväksi henkilökunnan 

1980-luvulla syntynyttä Tiedottaja-lehteä 
tehtiin puhtaasti talkoovoimin. 2000-luvulla 
lehti muuttui Editan kustantamaksi Maine- 
lehdeksi. Vuodesta 2010 alkaen ProCom on 
tehnyt omaa kausikirjaa, ProCommaa. 
Tiedottaja-lehden kannessa Pentti Kotoaro 
1994. Kuva: proComin arKisto
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sisäiseksi perhelehdeksi.” Hissilehden 

toimittajan ja Suomen Henkilöstöleh-

tien  Yhdistyksen  pitkäaikaisen  pu-

heenjohtajan  Osmo Vesikansan  mu-

kaan ”henkilökuntalehti syntyi aikansa 

lapsena  maailmansotien  välisinä  vuo-

sina”. 

Sodan  jälkeisessä  Suomessa  lak-

koiltiin. STK:ssa havaittiin lakkojen ai-

kaan sisäisen suhdetoiminnan tärkeys. 

Etenkin kansantaloudelle kalliiksi käy-

nyt  vuoden  1956  yleislakko  vauhditti 

tiedotusalan kehitystä. STK:n silloinen 

puheenjohtaja  V.A.M. Karikoski  näki 

lakon  jälkitunnelmissa  suurimpana 

puutteena  nimenomaan  keskusliiton 

tiedotusvalmiuden pettämisen. Teolli-

suudessa vastaavat työmarkkinahäiriöt 

haluttiin estää panostamalla henkilös-

tön valistamiseen. Yritykset perustivat 

lehtiä ja palkkasivat toimittajia työhön, 

jota  tänään  kutsutaan  sisäiseksi  vies-

tinnäksi.

Suomen Henkilöstölehtien
Yhdistys
Henkilöstölehtien  toimittajien  luku-

määrän kasvaessa syntyi tarvetta yhteis-

työlle. Suunnitelmia syntyi eri tahoilla.  

Jo  vuonna  1948  Teollisuuslehtien  toi-

mittajat suunnittelivat STK:n johdolla 

Ruotsin  mallin  mukaista  järjestöä, 

mutta  vasta  vuonna  1954  yhdistyksen 

perustamista  lähtivät  viemään  eteen-

päin maisteri Matti Kailari, Sinikka Kil-

pi, tiedotuspäällikkö Armas Leppänen 

ja sosiaalipäällikkö Osmo Vesikansa.

64 henkilöstölehden toimittajaa pe-

rustivat Suomen Henkilöstölehtien Yh-

distyksen (SHY) 29.1.1955.  Perustamis-

kokouksessa  Helsingissä  oli  mukana 

myös työnantajaliittojen edustajia. Yh-

distyksen tavoitteeksi määriteltiin hen-

kilökuntalehtien  tason  kohottaminen 

sekä niitä toimittavien henkilöiden yh-

dyssiteenä  toimiminen.  Parin  vuoden 

sisällä puolet suomalaisista henkilöstö-

lehtien  toimittajista  oli  liittynyt  jäse-

neksi. Viidennes jäsenistä oli naisia.

He eivät kuitenkaan muodostaneet 

alkuvuosina  varsinaista  ammattiryh-

mää.  Kuten  Jalmari Torikka  kirjoitti: 

”Nuori  henkilökuntalehdistömme  ei 

vielä ole pystynyt kasvattamaan tekijöis-

tään varsinaista omaa ammattikuntaan-

sa sanoma- ja aikakauslehtien tapaan, 

sillä henkilökuntalehtien toimituksesta 

vastaavat henkilöt tekevät toimitustyö-

tään  lähes  kaikissa  lehdissä  muitten 

tehtäviensä ohella.”  Myös tuleva teolli-

suusneuvos Orvo Lehmus mainoshoita-

jan lopputyössään vuonna 1947 toteaa: 

”Ketään ei meillä liene koulutettu hen-

kilökuntalehden toimittajaksi.”

Kontakteja laajennetaan
 Syksyiset koulutus- ja neuvottelupäivät 

sekä keväiset vuosikokoukset muotou-

tuivat  SHY:n  toiminnan  muodoiksi. 

”Ajankohtaisia, tiedottamiseen vaikut-

tavia ilmiöitä käsiteltiin neuvottelupäi-

villä paljon. Konkreettisia ratkaisuja ja 

toimenpiteitä ei niinkään kehitetty – il-

man  johtajien  läsnäoloa  se  olisi  ollut 

hankalaa”,  muistelee  SHY:n  entinen 

puheenjohtaja Antti Rassi. Ensimmäi-

sestä vuodesta alkaen julkaistiin omaa 

tiedotuslehteä.  Sen  yhteydessä  toimi 
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myös niin sanottu lehtipalvelu eli jäse-

nille lähetettiin yleishyödyllisiä juttuja 

henkilöstölehdissä julkaistavaksi. Vuo-

sittain pidettiin myös kirjoituskilpailu-

ja sekä myöhemmin Paras henkilökun-

talehti  -kilpailuja. Vuosien varrella pi-

dettiin yllä myös omaa julkaisutoimin-

taa: Työ ja sana (1956) sisälsi esitelmiä 

ja  alustuksia  yhdistyksen  neuvottelu-

päiviltä  ja SHY:n varapuheenjohtajan, 

tiedotuspäällikkö Jalmari Torikan Hen-

kilökuntalehden  avustajan  opas antoi 

käytännön vinkkejä toimitustyöhön. 

Yhdistyksellä oli alusta saakka tiiviit 

välit työnantajajärjestöihin, Teollisuus-

lehteen sekä Taloudelliseen Tiedotus-

toimistoon. Useat  työnantajajärjestöt, 

kuten STK ja Liiketyönantajain Keskus-

liitto vuonna 1957, liittyivät kannattaja-

jäseniksi jo alkuvuosina. SAK liittyi kan-

nattajajäseneksi  vasta  1972.  Yhdistys 

loi suhteita myös muun muassa korkea-

kouluihin  ja  1960-luvulla  myös  me-

diaan. Uutisia kirjoitettiin esimerkiksi 

vuosikokouksista,  neuvottelupäivistä 

sekä  Euroopan  Henkilökuntalehtien 

yhdistysten  liiton  FEIEA:n  Suomen 

kongressista  1963.  Samana  vuonna 

SHY:n kanssa perustettu FEIEA (Fede-

ration of European Business Communi-

cators  Associations)  aktivoi  myös  toi-

mintaa  Suomessa.  Yhdistys  muun 

muassa jakoi vuosittain ansiomerkkejä, 

joista  ensimmäisen  Suomessa  sai 

Osmo A. Wiio. Hän esiintyi aktiivisesti 

SHY:n tilaisuuksissa sekä johtokunnas-

sa vuosina 1963–1965. 

Kohti informaatioyhteiskuntaa 
Tiedotusala  aktivoitui  1960-luvun  lo-

pulla. Talouskasvu oli alkanut muokata 

voimakkaasti yhteiskuntaa ja sen orga-

nisaatioita. Samaan aikaan yhteiskunta 

alkoi radikalisoitua. Tiedotustoiminta 

levisi  nopeasti  kaikille  yhteiskunnan 

aloille  –  puhuttiin  informaatioyhteis-

kunnasta. 1960-luvulla työväenliikkeen 

keskuudessa virisi keskustelu yritysde-

mokratiasta, joka heijastui myös SHY:n 

toimintaan. Vuoden 1968 luentopäivil-

lä  keskusteltiin  yritysdemokratiasta: 

”Mikä on tiedottajan rooli, kenen jou-

koissa seison?”

Heinäkuussa  1971  voimaan  tullut, 

tiedotusalan kannalta merkittävä yritys-

demokratia-sopimus  sisälsi  sopimuk-

sen Yrityksen sisäisestä tiedotustoimin-

nasta, jossa määriteltiin yrityksen sisäi-

sen  viestinnän  periaatteet.    Sopimuk-

sessa  määriteltiin,  mistä  työnantajan 

on työntekijöille kerrottava. Työntekijä-

järjestöt alkoivat vaatia suurempia vai-

kutusmahdollisuuksia, samalla kun yri-

tystä kohtaan nousi uusia vaatimuksia 

yhteiskuntavastuusta. 

Leif Fast toteaa  Tiedotusmiesten 

vuosikirjassa 1976, että yritysten yhteis-

kunnallisen  aseman  muutos  vaikutti 

myös  tiedottajiin:  heidän  ammattiku-

vansa muuttui yritysten mukana. Ei pu-

huttu  enää  vain  viennistä  ja  kasvusta 

vaan  sosiaalisista  ja  poliittisista  tee-

moista.  Eikä  sopimus  vaikuttanut  ai-

noastaan tiedotustoimintaan – tiedon-

välityksen merkitys korostui nyt kaikilla 

yhteiskunnan osa-alueilla.
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Henkilökuntalehdistä sisäiseen
viestintään
1970-luku oli henkilöstölehtien ja sisäi-

sen  viestinnän  kehittämisen  kulta-ai-

kaa. Henkilöstölehti oli organisaation 

sisäisen viestinnän tärkein väline. Vuo-

den  1971  tiedotussopimuksen  myötä 

niiden määrä kaksinkertaistui ja samal-

la palkattiin lisää henkilöstölehtien toi-

mittajia. Sopimus vaikutti ratkaisevasti 

SHY:n toimintaan. Sen luonne muuttui 

toimittajien yhdessäolosta sisäisen tie-

donvälityksen ammatilliseen yhdistys-

toimintaan. Yhdistykseen liittyi nyt toi-

mittajien lisäksi myös sisäisestä tiedo-

tuksesta vastaavia henkilöitä, ja vuonna 

1973 SHY:ssä oli jo 221 henkilöjäsentä. 

Samalla  sen  näkökulma  laajeni  työn-

antajapuolesta käsittämään myös työn-

tekijän näkökulman. Neuvottelupäivät 

järjestettiin yhdessä työmarkkinajärjes-

töjen kanssa, vetovastuu vaihtui vuoro-

vuosin työntekijä- ja työnantajapuolen 

välillä. 

SHY:ssä nähtiin sopimuksen olevan 

onnistunut  mutta  samalla  puutteelli-

nen. Sopimus antoi toimintamallin si-

säiselle  tiedottamiselle  ja  yrityksissä 

kirjattiin sankoin joukoin tiedotustoi-

minnan periaatteita ja perustettiin leh-

tien  ohella  tiedotusalan  yhteistyöeli-

miä.  Kaksisuuntainen  tiedonvälitys  ei 

ollut kuitenkaan toteutunut, vaikka eu-

rooppalaisen vertailun mukaan suoma-

laiset henkilöstölehdet olivat avoimem-

pia keskustelulle. Tiedotussopimus oli 

kansainvälisesti ottaen edistyksellinen 

ja sai osakseen huomiota ja kansainvä-

listä  tunnustusta,  kun  FEIEA  palkitsi 

sopimuksen osapuolet STK:n ja SAK:n, 

sekä sopimuksen esittelijän Pariisissa 

1973. Sopimusta pidettiin huomattava-

na edistysaskeleena sisäisen tiedotus-

toiminnan kehittämisessä. 

Aulangon kurssit
Yhdistyksessä  havaittiin  1970-luvulla, 

että harvalla henkilöstölehden toimit-

tajalla  –  akateemisesta  koulutukses-

taan huolimatta – oli valmiuksia tiedot-

tamiseen  tai  toimittamiseen.  Jäsenet 

kaipasivat  viestintäkoulutusta  ja  sitä 

myös järjestettiin tiedotussopimuksen 

myötä paljon. Yhteistyötä tehtiin Tam-

pereen  yliopiston,  STK:n  ja  Tiedotus-

miesten kanssa. 

SHY:llä ei ollut omasta takaa rahkei-

ta järjestää riittävän laajamittaista ja sy-

vällistä  koulutusta.  Kumppaniksi  löy-

dettiin  teollisuuden  puolelta  INSKO  – 

Insinöörijärjestöjen  Koulutuskeskus. 

Yhteistyö  saatiin  nopeasti  käyntiin,  ja 

kurssit aloitettiin pian. Konsulttina toi-

mi maan johtava journalistikouluttaja 

Antero Okkonen. 

Syntyi kuusiportainen koulutusjär-

jestelmä,  josta  Okkosen  ja  muiden 

asiantuntijoiden johdolla syntyi maan 

kattavin sisäisten tiedottajien valmen-

nusohjelma. INSKO ja SHY kouluttivat 

noin 600 henkilöstölehden toimittajaa. 

”Kurssisarjan avulla henkilöstölehdistä 

haluttiin tehdä ammattimaisesti toimi-

tettuja lehtiä – samanlaisia kuin mitkä 

tahansa muut aikakauslehdet”, muiste-

lee SHY-aktiivi Irja Erkkilä. Ensimmäi-

set kurssit järjestettiin vuonna 1973 Au-

langolla, josta muodostuikin kurssien 
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legendaarinen kotipaikka. Legendaari-

nen oli kouluttajakin. Okkosta kuvail-

laan  maestroksi,  riiviöksi  ja  guruksi. 

Tahti oli kova. Kurssin käyneet muiste-

levat:  ”Oli  vuoden  aika  mikä  tahansa, 

me vain haastattelimme ja kirjoitimme, 

kiroilimme  ja  kikatimme  kymmenien 

liuskojen  päivätahtia.”  Okkonen  oli 

vaativa  opettaja,  jonka  kehuja  olivat 

”kohtuullisehko” ja ”alempaa kelvolli-

suustasoa”.  Monet  kävivät  ”hölökurs-

seilla” vuodesta toiseen, ja ne yhdistivät 

hajanaisen  joukon  henkilöstölehtien 

toimittajia ympäri Suomen. 

Yhteisvoimin nostamaan 
arvostusta
Tiedottajakunta oli 1970-luvulla varsin 

hajanainen ja tiedottajan ammattikuva 

vaikeasti  määriteltävä.  Teollistuneen 

yhteiskunnan  seurauksena  erilaisissa 

tiedotustehtävissä toimivien määrä oli 

kasvanut huomattavasti. Sekä Tiedotus-

miesten että SHY:n jäsenmäärät olivat 

kasvaneet  viimeisen  kymmenen  vuo-

den aikana, ja ammatillinen järjestötoi-

minta laajentunut: 1970-luvulla tiedo-

tusalan yhdistyksiä oli  jo parisenkym-

mentä. 

Ammattikunnan  integroitumisen 

merkkejä  oli  ilmassa,  ja  alan  järjestöt 

pohtivat  usean  yhdistyksen  tarkoituk-

senmukaisuutta. Kesällä 1975 kokoon-

tuivat useat alan yhdistykset – Tiedotus-

miehet, SHY, SMMY:n PR-jaos, Pääkau-

punkiseudun  Kunnalliset  Tiedottajat, 

Sosiaalialan  tiedottajat,  Tiedotusopil-

linen Yhdistys, Pirkanmaan Tiedottajat 

ja Pohjois-Suomen Tiedottajat – pohti-

maan  yhteistyötä.  Järjestöt  alkoivat 

neuvotella yhteisen katto-organisaation 

perustamisesta: ajatuksena oli selkeyt-

tää ammattikuvaa, lisätä alan arvostus-

ta ja koulutusta sekä keskustelevuutta 

järjestöjen välillä. Kentän hajanaisuu-

den syynä pidettiin sitä, että tiedotus-

järjestöt eivät olleet mukana viestintä-

poliittisessa keskustelussa, esimerkiksi 

tiedotussopimusta laadittaessa. 

Alan suurimmat järjestöt SHY ja Tie-

dotusmiehet olivat hyvin samanlaisessa 

tilanteessa.  Niiden  toimintakenttä  ja 

imago  olivat  epäselvät  tiedotussopi-

muksen aiheuttaman viestintäalan mul-

listuksen jälkeen. Tiedotusmiesten Erk-

ki Seitovirta  toteaa  vuonna  1977,  että 

”yhdistys on eräänlainen klubi, joka toi-

mii toiminnan itsensä vuoksi”. SHY:n 

toimintakenttä, joka oli henkilöstöleh-

det ja sisäinen tiedotustoiminta, puoles-

taan  ei  tarjonnut  riittävästi  mahdolli-

suuksia toiminnan kehittämiselle. SHY 

oli muotoutunut erityisesti yritystiedot-

tajien järjestöksi: 97 prosenttia jäsenis-

tä työskenteli yrityssektorilla ja 60–70 % 

teki  myös  ulkoista  tiedottamista.  Sen 

vuoksi yhdistys haluttiin suunnata Suo-

men yritystiedottajille. 

SHY:n toimintasuunnitelmat vauh-

dittivat järjestöjen kahdenkeskisiä neu-

votteluja todenteolla. Järjestöjen kehit-

tämistarpeet paljastuivat hyvin yhtäläi-

siksi. Tiedotusmiesten johtokunnassa 

vaikuttanut  Pentti Kotoaro  muistelee: 

”Sodanjälkeinen  propaganda,  tiedo-

tusupseerit, lobbaus ja kabineteissa vai-
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kuttaminen  alkoi  olla  vanhentunutta. 

Median  kasvava  rooli  ja  Leif Åbergin 

tutkimukset  avasivat  katsomaan  alaa 

kokonaisvaltaisemmin.”

Suuri  merkitys  yhdistymisen  kan-

nalta oli puheenjohtajilla Markku Koso-

lalla sekä Henrik Wirzeniuksella, jotka 

saivat Vuoden viestintäteko -palkinnon 

panoksestaan yhdistymisneuvotteluis-

sa. ”STiL syntyi sen ajan Suomessa ai-

nutlaatuisella tavalla, kahden liiton lo-

pettamisella eikä yhteensulauttamisel-

la”, muisteli uuden liiton ensimmäinen 

puheenjohtaja Leo Allo. Järjestöjen lak-

kautuspäätökset tehtiin nopealla aika-

taululla ja uusi järjestö, Suomen Tiedot-

tajien Liitto STiL ry syntyi toukokuussa 

1978 jatkamaan SHY:n ja TM:n toimin-

taa ja perinteitä.

Yhteinen liitto syntyy
Suomen  Tiedottajien  Liitto  STiL  ry 

aloitti uuden kehitysvaiheen alan järjes-

täytymisessä.  Liiton  entinen  puheen-

johtaja  Raili Manninen muistelee: 

”Meno muuttui. Luotiin modernin tie-

dotustoiminnan perusteet, kehitettiin 

alan koulutusta ja solmittiin kansainvä-

lisiä suhteita.”

STiL:llä  oli  alkuvuosinaan  kädet 

täynnä työtä tiedottajan ammatin arvos-

tuksen  lisäämisessä  sekä  ammattitai-

don kohottamisessa. Vielä vuonna 1979 

Leo Allo totesi: ”Kaikesta huolimatta ei 

tänään  voi  hyvällä  omallatunnolla  sa-

noa, että tiedotusala olisi yhtenäinen ja 

arvostettu.” 

Liiton  jäsenkunta  laajeni  1980-lu-

vulla. Tuolloin käynnistyivät opiskelija- 

ja senioritoiminta sekä oma tutkimus-

toiminta. Vuonna 1980 luotiin Yhteisön 

tiedotustoiminnan  periaatteet,  jotka 

loivat suuntaviivat kannanotoille sekä 

tiedottajan työlle. Lisäksi liitolle hankit-

tiin  ensimmäiset  omat  toimistotilat 

Helsingin Itä-Pasilasta. Liiton pitkäai-

kainen  toiminnanjohtaja  Marita Näs-

man-Repo muistelee, kuinka toimistol-

le ”kerjättiin” kalusteet jäseniltä lahjoi-

tuksina. Varattomuus oli edelleen vaiva-

na, kuten oli ollut liiton edeltäjilläkin. 

Aikaisemmin  Näsman-Revon  koti  oli 

toiminut  järjestön  toimistona.  Varsi-

nainen järjestön suunnittelu- ja toteu-

tustyö tehtiin valiokunnissa, joiden pa-

nos  tuntuu  olleen  liiton  kasvulle  kor-

vaamatonta. Talkootyötä tehtiin paljon, 

se oli toiminnan luonne. Valiokuntiin 

oli  helppo  saada  ihmisiä  mukaan,  ja 

 vetäjät olivat innostuneita. 

STiL kansainvälistää
1980-luvulla järjestö panosti kansainvä-

lisyyteen.  Liiton  avulla  lähti  isoja  seu-

rueita IPRA:n, CERP:n (Confédération 

Européenne des Relations Publiques), 

FEIEA:n  ja  IABC:n  (The  International 

Association  of  Business  Communica-

tors)  konferensseihin.  Esimerkiksi 

vuonna 1982 johtokunnan jäsenet teki-

vät  yhteensä  kahdeksan  ulkomaista 

opinto- ja kongressimatkaa.  

”Kansainvälisissä yhteyksissä halut-

tiin verrata suomalaista viestintäajatte-

lua muihin maihin, joissa oltiin edellä. 

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän yhteis-

järjestö oli tuolloin melko harvinainen 

maailmalla. Suomi olikin edelläkävijä. 
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Jotkut  kävivät  jopa  maailmalla  kerto-

massa, miten Suomessa ammattikun-

tamme on organisoitu”, Kotoaro muis-

telee.  ”Kansainvälisten  kontaktien 

kautta  saatiin  myös  työtilaisuuksia, 

asiakkaita ja uusia työskentelymetode-

ja”,  muistelee  viestintätoimistoissa 

uransa tehnyt, ensimmäinen suomalai-

nen IPRA:n presidenttinä vuonna 1993 

toiminut Kaarina Alanko.

Liiton alkuvuosien tavoitteista kou-

lutus ja koulutusyhteistyö olivat toimin-

nan ydintä. Koulutusta kehitettiin sys-

temaattisesti  ja  määrätietoisesti: 

1980-luvun  alussa  palkattiin  liittoon 

osapäiväinen koulutuspäällikkö. Tuolla 

vuosikymmenellä liitto sai testamentti-

lahjoituksen  turvin  hankituksi  omat 

toimistotilat  Meritullinkadulta  Kruu-

nunhaasta Helsingistä. Pentti Kotoaro 

kuitenkin  huomauttaa:  ”Koulutusta 

1980-luvulla viestintä ja järjestötoiminta 
kansainvälistyivät vauhdilla ja Suomesta lähti 
suuria joukkoja kansainvälisiin konferenssei-
hin. Kaarina Alanko on ollut mukana järjestö-
toiminnassa niin kotimaassa kuin ulkomailla-
kin. IPRA:n puheenjohtajaksi hänet valittiin 
1993. Hän sai samana vuonna Kapkaupungissa 
Golden World Awardin IPRA:n presidentti 
Frederik de Klerkiltä. Kuva: Kaarina aLangon 
arKisto
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tehtiin pitkälti talkoovoimin. Koulutus-

toiminta oli jäsenistöä innostavaa ja sil-

lä oli järjestöenerginen merkitys.” 

Toiminnanjohtaja Pirjo Toivosen ai-

kana tuotettiin Yhteisö viestii -kirja, jon-

ka  toimittajina  Toivosen  ohella  olivat 

Pertti Leppänen ja Raili Manninen. Se 

koostui alan ammattilaisilta pyydetyistä 

katsauksista ja julkaistiin WSOY:n kus-

tantamana vuonna 1986.

vie sTinTäkonsulToinnisTa liikeToiminTaa

Viestintäkonsultoinnin pioneereihin kuuluva 

Kim Nyberg on vaikuttanut pitkän uransa ai-

kana viestintäalan järjestöissä useaan ottee-

seen. hänen johdollaan ja opeillaan viestin-

nän konsultoinnista ryhdyttiin tekemään bis-

nestä. elämäntapayrittäjyys kehittyi oikeaksi 

liiketoiminnaksi.

hänen vaimonsa Marjukka Nyberg pe-

rusti 1975 oman viestintätoimistonsa extern 

Ky:n, jonne Kim nyberg siirtyi. extern myytiin 

WPP:lle, joka muodosti siitä Pohjoismaiden 

ensimmäisen hill and Knowlton -ketjun 

tytär yhtiön. seuraavan vuosikymmenen ai-

kana nyberg kehitti ketjun toimintoja, pe-

rusti uusia yhtiöitä ja solmi edustuksia. Par-

haimmillaan hän johti h&K-toimistoja 16 

maassa, ja niiden palveluksessa oli yhteensä 

400 konsulttia.

Viestintätoimistojen järjestäytymisessä 

on ollut monta vaihetta. suomen ensimmäi-

set viestintätoimistot perustettiin 1950-lu-

vun alussa. Yksi ensimmäisistä oli Panu Toi-

vosen PR-toimisto. toivonen toimi kymme-

nisen vuotta tiedotusmiehet ry:n toiminnan-

johtajana. 

PR- ja viestintätoimistojen liitto ry pe-

rustettiin 1977 ja se eli kuusi vuotta. Liitto 

kaatui nybergin mukaan kinasteluun siitä, 

voiko sen jäsenenä olla mainostoimistojen 

omistamia toimistoja. Vuonna 1983 syntyi 

Viestintätoimistojen Liitto VtL ry, ja sen ke-

hitys sai vauhtia, kun ruoriin tarttui silloinen 

BnL:n toimitusjohtaja Anne Korkiakoski. 

hän oli puheenjohtajana 1993–1997. Korkia-

koski puhui Kim nybergin mukaan, ja nyberg 

valittiin puheenjohtajaksi vuonna 1998.

Puheenjohtaja nyberg esiintyi paljon jul-

kisuudessa, mutta vain ja ainoastaan alan 

puolestapuhujana, ei hill and Knowltonin 

toimitusjohtajana. hän keskittyi yhteen sa-

nomaan: viestinnällä on yrityksen arvoa nos-

tava vaikutus, ja siihen on järkevä investoida. 

nyberg näki viestintätoimistoille kaksi 

mahdollista strategista polkua: on oltava iso 

ja liittouduttava kansainvälisen ketjun kans-

sa tai sitten on keskityttävä kapeaan erikois-

osaamiseen. Kummalla tahansa valinnalla 

voi tehdä bisnestä. Keskisuuren, täyden pal-

velun toimiston menestymisedellytyksiin 

nyberg ei uskonut 1990-luvulla eikä ole us-

konut myöhemminkään.

nybergin puheenjohtajakautena toimis-

toja valmennettiin johtamaan yrityksiään oi-

kein ja tekemään kannattavaa liiketoimintaa. 

nyberg halusi saada toimistot sisäistämään, 

että yritys on olemassa vain palvellakseen 

asiakkaitaan, ja tämä on mahdollista ainoas-

taan tulosta tuottamalla. Yrittäminen ei ole 

pelkkä elämäntapa.

Tarja Virmala

Kirjoittaja on Markkinointiviestintätoi-

mistojen Liitto MTL:n toimitusjohtaja
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Etiikkaa valvotaan
STiL:n tärkeä tehtävä on ollut kääntää 

alan  eettisiä  kansainvälisiä  toiminta-

malleja ja koodeja suomeksi ja viestiä 

niistä jäsenille. Liiton jäsen piti CERP:n 

1960-luvulla  luomaa  Ateenan  koodia 

seinätaulunaan vielä 1990-luvulla. Sit-

temmin on syntynyt päivitettyjä ohjeis-

toja, myös liiton omia ohjeita eettiseen 

toimintaan.  ”Suomessa moni arvoihin 

liittyvä asia oli kuitenkin itsestään sel-

vää jo 1960-luvulla. Ei esimerkiksi tar-

vinnut miettiä, voiko tarjota rahaa uu-

tisjuttua  vastaan  lehdistölle”,  sanoo 

Tiedotusmiehet ry:n viimeisenä toimin-

nanjohtajana vuoden toiminut, alan tu-

leva professori Leif Åberg. 

Etiikkaa  tarvittiin  myös  kasvavalla 

viestintätoimistojen  kentällä.  Vuonna 

1957 syntynyt Panu Toivonen Public Re-

lations  Ky  toimi  1960-luvulla  tiiviisti 

Tiedotusmiehet ry:n kanssa yhteistyös-

sä, koska sen perustaja Toivonen oli ky-

seisen  yhdistyksen  toiminnanjohtaja 

kymmenisen  vuotta.  Viestinnän  kon-

sultointiin  erikoistuvia  toimistoja  pe-

rustettiin  enenevään  tahtiin,  kun  isot 

mainostoimistot ryhtyivät perustamaan 

PR-osastoja 1960-luvulla. 

Toimistopuolen  järjestäytymisen 

kehitys oli alkanut 1930-luvulla Yhdys-

valloissa. Nykyinen PRSA, PR Society of 

America, lienee toimistojen liitoista en-

simmäisiä. ”Toimialan ammatillisen si-

sällön luonnetta jo alusta alkaen kuvaa 

amerikkalaisten huoli siitä, että PR-am-

matinharjoittajat keskittyvät liiaksi tek-

niikkaan. Niinpä he alkoivat suunnitel-

la  instituutiota,  jonka  tehtävänä  olisi 

ohjata PR-alan toiminta suuremmassa 

määrin käyttäytymistieteisiin pohjautu-

vaksi ja ihmisen huomioon ottavaksi”, 

kirjoittaa  Marja-Liisa Rosberg ProCo-

min historiahanke-verkkosivustolla.  

Suomessa Viestintätoimistojen Liit-

to ry, VTL, ei ole ensimmäinen alan toi-

mistojen liitto. ”Ensimmäinen, 1970-lu-

vulla  perustettu  liitto,  lakkautettiin  ja 

uusi käynnistettiin vuonna 1983. Tällai-

seen operaatioon johti erään jäsentoi-

miston niskuroiminen alan eettisiä pe-

riaatteita vastaan, kun se veloitti asiak-

kaitaan saavutetun julkisuuden määrän 

mukaan.  Silloin  hylättiin  lopullisesti 

palstamillimetrien määrä lehdistösuh-

teiden tavoitteena”, kirjoittaa Rosberg. 

”Uuden liiton tehtävänä oli varmistaa, 

että liittoon hyväksytään jäseniksi vain 

toimistoja, jotka noudattavat liiton hy-

väksymiä ammatillisia ja eettisiä peri-

aatteita. Viestintätoimistoalalle halut-

tiin  vahva  ammattiosaamisen  kuva. 

Vuoden 1987 VTL:n esitteen jäsenluet-

telossa oli kaksitoista yritystä.”

STiL tiedottaa ja tutkii
STiL perusti oman lehden, Tiedottajan, 

1980-luvulla  muiden  uudistusten  rin-

nalla.  Vuosikirjaa,  joka  oli  syntynyt  jo 

1950-luvulla, jatkettiin. Tiedottaja-leh-

teä tehtiin puhtaasti talkoovoimin. Leh-

den rinnalla tuotettiin Pikatiedottajaa, 

uutiskirjettä. Myöhemmin, 2000-luvul-

la  lehti  muuttui  Maine-lehdeksi,  jota 

kustansi Edita. Alkuvuodet lehden pää-

toimittajana  oli  Helsingin  yliopiston 

professori Pekka Aula, kunnes Markki-

nointiviestintätoimistojen  Liitto  MTL 
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ry  osti  Maineen  kustannusoikeudet 

vuonna 2008. Lehden profiili muuttui 

markkinoinnin suuntaan siinä määrin, 

että useiden tutkimusten valossa suu-

rin osa STiL:n seuraajan, nykyisen Pro-

Comin jäsenistöä ei ollut lehteen tyyty-

väinen. ProCom lakkasi tilaamasta leh-

teä  jäsenilleen  ja  perusti  oman  kausi-

kirjan  nimeltä  ProComma  vuonna 

2010. Samaan aikaan viestintä jäsenille 

muuttui pääosin verkossa tapahtuvak-

si. Alkoi sosiaalisen median aika.

Liiton  tärkeänä  tehtävänä  on  ollut 

tuottaa tutkimuksia jäsenkunnastaan. 

Suurta, joka toinen vuosi järjestettävää 

alan järjestöjen – STiL/ProCom, JAT ry, 

TAJ/Viesti  ry,  Kirkon  tiedottajat,  Vies-

tintäekonomit, IR-yhdistys (Investor re-

lations-yhdistys)  –  yhteistä  jäsentutki-

musta, nykyisin Viestinnän ammattilai-

nen -tutkimusta, on tehty 1980-luvulta 

lähtien  yhteistyössä  viestintätoimisto 

Pohjoisrannan tutkimuspäällikkö Jou-

ni Kivikosken kanssa.

Koulutusorganisaatiot 
yhteistyöhön 
Koulutusorganisaatioiden yhteistyöstä 

tuli leimallista toimintaa 1990-luvulla. 

STiL  perusti  Helsingin  yliopiston  Pal-

menian  kanssa  Tiedottajan  koulutus-

ohjelmat  ja  Markkinointi-instituutin 

sekä Inforin kanssa tehtiin yhteistyötä. 

STiL:n  omat  koulutukset  olivat  noin 

päivän mittaisia koulutuksia, joissa val-

mentajat  edustivat  alan  huippua.  ”Ti-

laisuudet  olivat  jäsenistölle  tärkeitä, 

mutta niitä tuotettiin kömpelöllä ja va-

paaehtoistyöhön perustuvalla mallilla, 

koska  rahaa  ei  ollut”,  koulutusvalio-

kunnan  silloinen  puheenjohtaja,  ny-

kyinen Inforin johtaja Paula Pauniaho 

muistelee.

1990-luvulla  johtokunta pohti osa-

keyhtiön  perustamista  liitolle.  Tällai-

nen yhtiö oli jo rekisteröity, mutta se pi-

dettiin  vuosikymmen  ajan  pöytälaati-

kossa. Vuonna 2004 yhtiö otettiin käyt-

töön  nimellä  ProCom  Oy  tuottamaan 

markkinahintaisia  koulutuksia  jäsen-

ten tarpeisiin idealla, että liiton taloutta 

saataisiin  samalla  vakiinnutettua  ja 

mahdolliset tulot kierrätettyä takaisin 

jäsenille entistä parempina palveluina.

STiL oli 1990-luvulla pohjimmiltaan 

vielä melko suljettu järjestö. Jäseniä oli 

vuosikymmenen alussa reilu 1300. Sitä 

leimasi sisäpiiriläisyys. Osittain tyypil-

listä oli kallistuminen tiedotusasioissa 

yritysmaailman  kysymyksiin.  Monelle 

passiiviselle jäsenelle kuuluminen liit-

toon tarkoitti Vuosikirjan saamista ker-

ran  vuodessa.  Osittain  näistä  syistä 

vuonna 1993 Kunnallisten tiedottajien 

ja valtionhallinnon tiedottajien yhdis-

tykset yhdistyivät Julkisen alan tiedotta-

jat  JAT  ry:ksi,  jolla  oli  yhteensä  vajaat 

300 jäsentä. 

STiL ja sen edeltäjäyhdistykset sekä 

nykyinen ProCom ovat toimineet järjes-

tönä,  jonka tehtävänä on edistää vies-

tintätehtävissä toimivien ammatillista 

kehittymistä ja lujittaa viestinnän ase-

maa. Se ei ole ollut eikä toimi työmark-

kinajärjestönä. Sen sijaan Viesti ry (en-

tinen TAJ ry), joka on yksi suurimmista 

Akavan  Erityisalojen  jäsenjärjestöstä, 

valvoo jäsentensä ammatillisia, yhteis-
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kunnallisia ja koulutuksellisia sekä työ- 

ja  virkasuhteisiin  liittyviä  etuja.  Viesti 

ry:n (perustettu alunperin 1973) kasvu 

liittyy  1990-luvun  lamaan.  ”Kuvaavaa 

on, että kun lama iski, STiL:n jäsenmää-

rä alkoi laskea ja TAJ:n nousta. Lama ei 

sinänsä  näkynyt  TAJ:n  toiminnassa, 

koska kentältä otettiin yhteyttä AEK:n 

juristiin.  Hallituksen  kokouksissa  la-

masta ei juuri keskusteltu. TAJ:n kasvu 

oli luonnollisesti osa sen kattojärjestö-

jen,  AEK:n  ja  Akavan  kasvua”,  sanoo 

ammattijärjestön  menneisyyttä  tutki-

nut  Pohjoismaiden  historian  lehtori 

Mikko Huhtamies. Ensimmäisinä vuo-

sikymmeninä  jäseniä  oli  vain  muuta-

mia kymmeniä, vuonna 2003 TAJ:ssa oli 

yli jo 580 jäsentä, vuonna 2011 jäseniä 

Viesti ry:ssä oli noin 1200. 

Kansainvälistä suhdetoimintaa
Marja-Liisa Forssell  toimi  STiL:n  pal-

kattuna toimistosihteerinä pitkän ajan 

1980-luvun puolesta välistä 1990-luvun 

lopulle. Hän yhdessä kulloisenkin toi-

minnanjohtajan  kanssa  muodosti  lii-

ton  kasvot  jäseniin  päin.  ”Liiton  tapa 

toimia ei ehkä ollut dynaaminen: erilai-

set  valiokunnat  hidastivat  tekemistä. 

Mutta yhteisöllistä toiminta oli”, sanoo 

Leif Åberg.

Monet tiedottajat pääsivät toteutta-

maan itseään ja kansainvälistymään lii-

ton  valiokuntien  kautta.  1990-luvun 

alussa  tehtiin  edelleen  merkittävää 

kansainvälistä  suhdetoimintaa.  ”Tie-

dottajaliitto oli hengessä mukana val-

mistamassa  Suomea  Euroopan  unio-

niin. Se neuvotteli professori Esko An-

tolan kanssa asiasta Turussa vuosia en-

nen EU:n jäsenyyttä”, muistaa puheen-

johtajana vuosikymmenten vaihteessa 

toiminut Pekka Kivelä. ”Kävimme myös 

suhdetoimintamatkalla tapaamassa tu-

levaa presidenttiä Virossa heti sen itse-

näistyttyä.”

STiL:n  syyskokouksessa  1992  pää-

tettiin,  että  IPRA:lta  anotaan  vuoden 

1997 Public Relations World Congres-

sin järjestämistä Suomessa. Laman kes-

kelläkin  ajateltiin,  että  kongressi  on 

syytä  yrittää  saada  Suomeen.  ”Liiton 

imagon maailman kongressin järjestä-

minen  nostaisi  kertaheitolla  aivan 

uudelle tasolle”, kirjoitti silloinen liiton 

toiminnanjohtaja Raimo Jyrkinen Tie-

dottaja-lehdessä 1993. 

Kongressi  hoidettiin  moitteetto-

masti,  mutta  sen  aiheuttamat  laskut 

olivat kaataa koko liiton. IPRAn kong-

ressi on jäänyt historiaan ristiriitaisena 

tapahtumana. Osallistujat olivat tyyty-

väisiä, mutta liitto ajautui kohtalokkai-

siin velkoihin.

Sen talous meni täysin kuralle, mis-

tä seurasi valtavia ongelmia. Jo 1990-lu-

vun alkuvuodet olivat olleet tiukkoja, ja 

lamavuosina  STiL  oli  menettänyt  hie-

man jäseniään muiden liittojen tavoin. 

”Jotta järjestö saatiin taloudellisesti ta-

kaisin jaloilleen, tarvittiin ennen kaik-

kea ’sisäsiivousta’”. Liiton jäsenpalvelu 

rampautui  näissä  talousvaikeuksissa. 

”Asiaa oli aika vaikea selittää jäsenille, 

koska kaikkia ongelmia ei haluttu levit-

tää julkisuuteen”, sanoo Pauniaho. 
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stiL ja ProCom ovat jakaneet tunnustuksia 

1970-luvun lopulta alkaen sekä viestinnän 

tekijöille että viestintäteoille osana tiedotta-

ja-,  myöhemmin ProCom-päivää. Palkinnok-

si vakiintuneesta urasta tai hyvästä viestintä-

teosta on  pitkää ja lyhyttä riimusauvaa jaet-

tu hieman sekalaisin käytännöin, kuten liiton 

eri lähteistä kerätty lista osoittaa. Listassa 

on etenkin vuosilukuihin liittyviä tulkintavai-

keuksia. Palkintoja on toisinaan jaettu saman 

vuoden, toisinaan edellisen vuoden teoista. 

Jonakin vuonna on sauvoja jaettu kahteen 

otteeseen. 

Palkintojen perustelut peilaavat kiintoi-

saa ajankuvaa: mitä vaihtuva raati kulloinkin 

on pitänyt palkitsemisen arvoisena. Lyhyen 

riimusauvan myönsi vuoden 1989 palkinto-

sääntöjen mukaan liiton johtokunta, pitkän 

sauvan erikseen nimitetty raati. Lyhyt sauva 

on mennyt yleensä vuoden aikana ansioitu-

neelle tiedottajalle, mutta myöhemmin vaih-

televasti sekä lyhyttä sauvaa että pitkää sau-

vaa on myönnetty myös elämäntyöstä. 

Palkintokategorioita tuli runsaasti lisää 

2000-luvulla. Riimusauvojen lisäksi ruvettiin 

jakamaan kunniakirjoja esimerkiksi vuoden 

nuorelle tulokkaalle ja vuoden toimittajalle. 

Vuonna 2010 palkintokategorioita oli jälleen 

vähennetty, nyt neljään: vuoden viestintä-

teko (pitkä sauva), vuoden tiedottaja (lyhyt 

sauva/kunniakirja), elämäntyöpalkinto (ly-

hyt sauva) ja vuoden toimitusjohtaja (kun-

niakirja). Listassa ovat vuoden viestintätyöt, 

elämäntyöpalkinnot sekä henkilöihin kohdis-

tuvat palkinnot. tarkempi lista löytyy Pro-

Com ry:n nettisivustolta.

riimusauvaT ajan peilinä

1977 · tiedotusmiesten puheenjohtajana

  ansioitunut Veli Virkkunen

1978 · tiedotusmiesten ja shY:n liittojen 

  yhdistymistä hoitaneet Markku

  Kosola ja Henrik Wirzenius

 · Walle Jenytin

1979 · G.a. serlachius oy taloudellisesta  

  tiedottamisesta

1980 · uusi suomi -yhtiöt toiminnallisiin 

  muutoksiin liittyvästä tiedottamisesta 

 · Antti Rassi

1981 · opetusministeriö ja Kalevi Kivistö 

  virkakielikomitean asettamisesta

1982 · ei jaettu

1983 · Paikallislehtien Liitto ja suomen 

  Paikallisradioliitto paikallisradio- 

  toiminnan aloittamisesta 

  (Martti Sinerma ja Veli Paavola)

 · U. E. Moisala 

1984 · tiedotusmiehissä ja stiL:ssä toiminut

   Pentti Kotoaro 

1985 · Pekka Kivelä / metsä-Botnia 

  ympäristösuojeluun liittyvästä  

  tiedottamisesta

1986 · Tom Westergård, valtionhallinnon 

  tiedottaminen erityistilanteessa

1987 · Leif Åberg

1988 · Eero Niinikoski sisäisestä viestin   -

  nästä Kymi oy:n muutosprosessissa

1989 · suomen Pörssisäätiö / Sirkka-Liisa 

  Roine arvopaperi säästämisen   

  tiedottamisesta  

 · Kaarina Alanko

1990 · Katriina Bärlund, helsingin 

  yli   opiston 350-vuotisjuhla toimi -

  komitean viestintätyö 

 · Matti Korppi, työsuojeluviikon 

  tiedottaminen 
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1991 · iCL data oy yhdistymiseen 

  liittyvästä  tiedotuksesta

1992 · Finnboard ympäristöviestintään 

  liittyvien ennakkoluulojen

  poistamisesta euroopassa 

1993 · a. ahlström osakeyhtiö / Tuula 

  Puntila, yrityskuvaohjelma

 · Reijo Kemppinen, eu-tiedottaminen

 · Raimo Tiilikainen, avoin tiedotta-

  minen estonian haaksirikon 

  yhteydessä

1994 · opetushallitus oppisopimus -

  koulutuskampanja 

1995 · eläke-sammon viestintä

1996 · Kemin Lumilinna

1997 · ei ilmeisesti myönnetty

1998 · Raisio-yhtymän Benecol-viestintä

1999 · Paavo Vasala ja Pressi.com

  uudenlainen tiedotepalvelu

2000 · suomen eu-puheenjohtajakauden 

  tiedotus valtioneuvoston, 

  ministeriöi den ja eu-puheenjohta-

  juussihteeristön tiedotusyksiköille

2001 · sibeliustalon rakentamiseen 

  liittyvät viestintätoimet  

 · vuoden tiedottaja Anneli Janhonen 

  merkittävästä elämäntyöstä   

  suomalaisen ja kansainvälisen   

  kirkollisen viestinnän eteen

2002 · maa- ja metsätalousministeriö 

  Bse-tiedotus 

 · vuoden tiedottaja Erkki Heikkinen 

  (Kesko) 

 · elämäntyöpalkinto, viestintäyrittäjä

   ja -kouluttaja Anssi Siukosaari 

2003 · Jääkiekon mm-kisat

 · vuoden tiedottaja Erkki Rantala 

 · elämäntyöpalkinto, Helena 

  Haapalinna

2004 · F-secure virusviestintä

 · vuoden tiedottaja Lauri Kivinen 

  (nokia oyj)  

 · elämäntyöpalkinto, Osmo A. Wiio

2005 · www.sukellus.fi-sivusto (tsunami - 

  tiedottaminen)  

 · vuoden tiedottaja Hannu-Pekka 

  Laiho (sPR) 

 · elämäntyöpalkinto, Leif Fast

2006 · presidenttiehdokas Sauli Niinistön 

  vaalikampanja

 · vuoden tiedottaja Teuvo Peltoniemi 

  (a-klinikkasäätiö)  

 · elämäntyöpalkinto, Pirjo von 

  Hertzen

2007 · Kiinteistökauppa igglon   

  markkinointi viestintä 

 · vuoden tiedottaja Marja Salo kangas 

  (Ronald mcdonald -lastentalosäätiö) 

 · elämäntyöpalkinto, Ulla-Maija 

  Kivikuru

2008 · tehyn työtaistelun viestintä

 · vuoden tiedottaja Tuula Panula 

  (tuusulan kunta) 

 · elämäntyöpalkinto, Pekka Kivelä

2009 · Viranomaisviestintä Kauhajoen 

  koulusurman yhteydessä 

 · vuoden tiedottaja Christer Haglund 

  (Finnair oyj)  

 · elämäntyöpalkinto, presidentti, 

  nobelisti Martti Ahtisaari

2010 · helsinki – World design Capital 2012 

  hakemus 

 · vuoden tiedottaja John Simon 

  (Kone oyj) 

 · elämäntyöpalkinto, Eeva Kainulainen

2011 · ulkoministeriön maabrändi  

  -työryhmän työ 

 · vuoden viestijä, kirjailija Sofi 

  Oksanen 

 · elämäntyöpalkinto, Matti Saarinen
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ProCom syntyy

Vuosien 1998–2000 puheenjohtaja Rei-

jo Vatanen teki STiL:n johdossa perus-

teellista  työtä,  joka  ei  juuri  näkynyt 

ulospäin.  VAPO:n  viestintäjohtajana 

toimineen  Vatasen  tekemä  työ,  erityi-

sesti  liiton  talouden  kuntoon  laitto, 

helpotti tulevien ihmisten työtä. Pauni-

ahon mukaan seuraava puheenjohtaja, 

tuolloin  Finnforestin  viestintäjohtaja-

na  toiminut  Jukka-Pekka Vuori  pystyi 

aloittamaan melkoisen puhtaalta pöy-

dältä. Liitolle oli ehditty palkata myös 

uusi toiminnanjohtaja Tiina Salo, joka 

toimeenpani  Vuoren  ja  johtokunnan 

kehittämistyötä.  ”Vatanen  oli  sanee-

raaja,  Vuoresta  tuli  kehittäjä”,  Pauni-

aho sanoo. 

Uudistukset  näkyivät  jäsenistölle 

paitsi  uusina  tuotteina,  kuten  Maine-

lehden muodossa  ja  verkkopalveluna, 

myös  uutena  nimenä.  ProCom  (pro 

communications)  otettiin  vuodesta 

2002 lähtien käyttöön Suomen Tiedot-

tajien Liitto – STiL ry:n rinnalle.  Parin 

vuoden päästä STiL unohdettiin ja uu-

deksi nimeksi vakiintui ProCom – Vies-

tinnän  ammattilaiset  ry.  ProComin 

nimi syntyi lounaalla Incogniton tuol-

loisen toimitusjohtajan Pirjo von Hert-

zenin ja Vuoren välisessä ideoinnissa. 

Myös  järjestön  tapahtumat  elpyivät. 

Vuoren  missiona  oli  puhaltaa  myön-

teistä henkeä toimintaan. Hän tähden-

tää Vuosikirjassa 2001 viestinnän mer-

kitystä  yrityksen  liiketoimintastrate-

giassa.

Vuori toimi puheenjohtajana seitse-

män vuotta. Hänen jälkeensä puheen-

johtajaksi  2008  valittu  viestintäalan 

yrittäjä Anna Sorainen jatkoi edeltäjän-

sä pohjustamaa kehittämistyötä yhdes-

sä yhdistyksen ja sen omistaman Pro-

Com Oy:n toimitusjohtajan Elina Mel-

ginin  kanssa  vakiinnuttamalla  talou-

den, monipuolistamalla jäsenpalvelua 

sekä panostamalla yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen.  Viestintäalan  jatkuva 

kasvu  on  näkynyt  selkeänä  kasvuna 

norsk PR-Förening 

svenska Public Relations Förening 

meksikon PR-yhdistys 

Erkki Seitovirta 

Klaus Raninen 

Panu Toivonen 

Leo Allo 

Juhani Saraste 

Osmo A. Wiio 

Olavi Laine 

Annikki Mäkinen 

Aira Heinänen 

Aarno Piltz 

Martti Sinerma 

lisäksi lyhyiTä riimu sauvoja ovaT saaneeT:
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myös  ProComin  jäsenkunnassa.  Kun 

vuonna 2004 jäseniä oli 1800, vuoteen 

2011  mennessä  jäsenmäärä  kasvoi  14 

prosentilla 2100 jäseneen. 

Viestintää palkitaan
ProCom on jatkanut edeltäjiensä perin-

nettä palkitsemalla vuosittain ansioitu-

neita viestintävaikuttajia ja -tekoja. Tie-

dotusmiehet ry päätti 30-vuotisjuhlien-

sa  yhteydessä  vuonna  1977  ottaa  tun-

nuspalkinnoksi käyttöön riimusauvan.  

Ensimmäisen  pitkän  riimusauvan  sai 

Tiedotusmiesten  pitkäaikainen  pu-

heenjohtaja Veli Virkkunen.

Riimusauva  oli  johtokunnan  jäse-

nen  Antti  Rassin (ent.  Raunio)  idea.  

Korpilahden  Riitojan  kylästä  taltioitu 

sauva  on  puuhun  piirretty  kalenteri, 

jossa on paitsi päivämerkit myös merk-

kipäivien, juhlien ja uudenkuun merkit 

sekä niin sanottu kultainen luku, jonka 

perusteella  vuoden  kalenteri  voidaan 

täydellisesti selvittää.

Suomen Henkilöstölehtien Yhdistys 

puolestaan  järjesti  henkilöstölehtikil-

pailun  ensimmäisen  kerran  vuonna 

1963.  Kilpailun  voitti  Orionin  Pilleri-

lehti. STiL:n aikana alettiin pitää myös 

henkilöstölehtien  arviointeja,  joiden 

perusteella  niitä  voitiin  palkita.  Pro-

ProCom-päivää (Tiedottaja-päivää) on 
järjestetty Suomessa vuodesta 1949. Tuolloin 
aiheena oli Suomi-kuva. Vuonna 2010 päivään 
osallistui yli 240 viestinnän tekijää kuulemaan 
alan ammattilaisten alustuksia yhteiskunta-
vastuusta. Päivien teemat kertovat tiedottami-
sen ja viestinnän ajankohtaisista ilmiöistä ja 
trendeistä. Kuva: sami perttiLä / proCom
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proComin ja sen edelTäjäjärje sTöjen johTo 

Tiedotusmiehet ry:n puheenjohtajat: 

Yrjö Kouti (Kankaanpää) 1947–1951

Veli Virkkunen 1951–1958

Pärttyli Virkki 1959–1960

Juhani Saraste 1961–1962

Kullervo Heiskanen 1962–1967

Aarno Piltz 1968–1972

Matti Kohva 1973–1974

Sirpa Nykänen 1975

Markku Kosola 1976–1977

Tiedotusmiehet ry järjestösihteerit/

toiminnanjohtajat:

tiedotusmiesten toimistoa hoitivat alkuun 

johtokunnan jäsenet erilliskorvausta vas-

taan. Kullervo heiskanen toimi vuosia järjes-

tösihteerin roolissa ennen puheenjohtaja-

kauttaan, Kalevi Savolainen toimi rahas-

tonhoitajana kymmenisen vuotta. Panu Toi-

vonen puolestaan pyöritti liiton toimistoa 

oman, tiedottamiseen ja suhdetoimintaan 

keskittyvän yrityksensä suojissa 1960-luvul-

la. nimike toiminnanjohtaja vakiintui hänen 

kaudellaan. 

Sakari Lappi-Seppälä 1948–1949

Kullervo heiskanen 1949–1956

Tero Väisänen 1957–?

Panu toivonen 1961–1970

Matti Hossa 1970–1971

sirpa nykänen 1972–1974

Eila Sandborg 1975–1976

Leif Åberg 1977–1978

Suomen Henkilöstölehtien Yhdistyksen 

puheenjohtajat:

Osmo Vesikansa (sjöstedt) 1955–1964

Jalmari Torikka 1967

Antti Rassi 1968–1969

Pentti Patja 1970–1971

Heikki Järvinen 1972–1975

Henrik Wirzenius 1976–1978

Suomen Tiedottajien Liitto STiL ry:n ja 
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n 
puheenjohtajat:

Leo Allo 1978–1981

Pentti Kotoaro 1982–1983

Raili Manninen 1984–1985

Matti Kulla 1985

Tuula Puntila 1986–1988

Pekka Kivelä 1989–1992

Kari Levänen 1993–1994

Pirjo Toivonen 1995–1996

Jan-Christian Hamberg 1997–1998

Reijo Vatanen 1998–2000

Jukka-Pekka Vuori 2001–2007

Anna Sorainen 2008–2011

Ulrika Romantschuk 2012–

Toiminnanjohtajat (1978–2007)/

toimitusjohtajat (2008-):

Marita Näsman-Repo 1979–1984

Pirjo toivonen 1985–1988

Raimo Jyrkinen 1989–1996

Kirsti Enäjärvi 1996–1997

Marja-Liisa Forssell 1998–1999 

(toimistosihteeri/pääsihteeri)

Tiina Salo 2000–2005

Elina Melgin 2005–2006

Maija Harsu (vt) 2006–2007

elina melgin 2008–
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Com on jakanut tunnustuksia parhaille 

henkilöstö- ja asiakaslehdille pian viisi-

kymmentä vuotta.

ProCom 65 vuotta
Eräs  pitkäaikainen  viestinnän  järjes-

töihmisten haave on ollut koota alansa 

kehitys historiaksi. Sellaista ei Suomes-

sa ole saatu aikaiseksi, vaikka Suomella 

on  Euroopan  vanhin  alansa  liitto.  Ra-

haa ei ole ollut, tahtokin on jäänyt vuo-

sien saatossa puolimatkaan. 

Tämä  kirja  käy  esimerkkinä  pitkä-

jänteisen järjestötyön talkoovoimin ai-

kaansaadusta tuloksesta. Ilman ihmis-

ten  tahtoa  toimia  yhteisten  asioiden 

eteen ei olisi ProComia eikä alan histo-

riaa. 

Alan  järjestäytymisen  historiaan 

mahtuu mukaan vain muutama nimi, 

mutta jokainen aktiivinen jäsen, onpa 

hän ollut johtokunnan tai jaoksen jäsen 

–  niin  Tiedotusmiehissä,  SHY:ssä, 

STiL:ssä kuin ProComissakin – on an-

sainnut kiitoksen panoksestaan yhtei-

söllisyyden puolesta, joka ei toivottavas-

ti ole katoavaa kansanperinnettä. 

Lähteet:
Painamattomat:

Aseveliyhdistyksen arkisto (Valtionarkisto VA) 

Finlandia-Liitto 1945 
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431:1 (1968) (VA)

Suomen Henkilöstölehtien Yhdistyksen 

arkisto (VA)

Tiedotusmiehet ry:n arkisto (VA)

Ulkoministeriön kommunikeat ym., Signum 

94, (Ulkoasiainministeriön arkisto).

Kansallisbiografia
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