Helmikuun Kemia-lehdestä
tehdyn lukijatutkimuksen
mukaan 10 000 lukijasta
9 500 on tyytyväisiä lehden
antiin. Aihepiirit kiinnostavat
ja juttujen toteutus miellyttää
lukijoita.

Lukijat Kemia-lehdestä:

Tärkeä, kiinnostava ja
hyvin toimitettu
”Kokonaisuutena Kemia-lehden saama palaute on hyvin myönteistä. Lehdellä on selvästi vahva ja vakiintunut
asema tärkeänä ja arvostettuna alan
tietolähteenä”, sanoo tutkimuksen toteuttaneen Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauha.
”Erittäin tyytyväisten lukijoiden
osuus on 35 prosenttia ja tyytyväisten kokonaisosuus 95 prosenttia.
Nämä ovat todella korkeita lukemia
työn puolesta luettavien ammattilehtien vertailuryhmässä.”
Lukijoista 3 % oli melko tyytymättömiä ja 2 % erittäin tyytymättömiä
lehteen.
Tutkimus löytää monia syitä hyviin tuloksiin. Lauhan mukaan lehti
on onnistunut paneutumaan aihepiireihin, jotka löytävät lukijansa, ja toteuttamaan jutut lukijoita kiinnostavalla tavalla.
Suosituin aihepiiri on kemian
tiede ja tutkimus, jota 98 % pitää
erittäin (80 %) tai jonkin verran (18
%) kiinnostavana. Kiinnostavien
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kärkipäässä ovat myös ympäristö,
kiertotalous ja biotalous, innovaatiot
ja keksinnöt, alan kansainvälinen
kehitys, yritykset ja teollisuus sekä
kemianteknologia.
Nanoteknologia, bioala, terveys ja
hyvinvointi, henkilökuvat ja haastattelut, kemian historia sekä opetus ja
koulutus kiinnostavat nekin useampaa kuin yhdeksää lukijaa kymmenestä.
Vastaajista 99 % on täysin tai osit-

Lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin palkintoja.
Lahjakortin kylpylähotelli Haikon
Kartano & Spahan voitti Jenni
Kuva-Belfrage Kirkkonummelta.
S-ryhmän lahjakortit menivät Tatu
Iivanaiselle Helsingistä, Jukka
Pasaselle Lohjalta ja Taru Ruohomaalle Kauttualta.
Toimitus onnittelee voittajia ja
kiittää kaikkia vastaajia arvokkaasta
palautteesta.

tain sitä mieltä, että jutut on kirjoitettu ymmärrettävästi ja että lehti on
toimitettu ammattitaitoisesti. 96 %
katsoo, että näkökulmat kemiaan ovat
onnistuneet ja että lehden ulkoasu on
hyvä ja selkeä.
Lehden vakiopalstoista ykkösenä
ovat uutiset, joita 99 % pitää hyvin tai
jonkin verran kiinnostavina. Suosittuja ovat myös tutkimuksessa tapahtuu (98 %), ulkomailta (97 %), kiertotalous ja kemia (93 %), pääkirjoitus
(92 %), tätä mieltä (92 %) sekä suomalaiset naiset ja kemia (90 %).
Sitoutuneita ja innokkaita
Kutsu lukijatutkimukseen julkaistiin
numerossa 1/2017 ja jaettiin myös
Kemian uutiskirjeen tilaajille. Painetulla lehdellä on noin 10 000 lukijaa,
uutiskirjeellä reilut 4 600 tilaajaa.
Vastauksia ropisi tasaista tahtia ja
kertyi lopulta 416, mitä Lauha pitää
erinomaisena suhteutettuna lukijamäärään.

”Tutkijan näkökulmasta vastaajien
suuri määrä sekä erittäin runsas ja tasokas avoin palaute ovat hyviä merkkejä. Molemmat indikoivat sitä, että
lukijat ovat sitoutuneita omaan lehteensä ja innokkaita kehittämään sitä
yhä paremmaksi.”
Lukijoista 93 % lukee lehdestä ainakin muutaman jutun, viidennes lähes koko lehden. Jopa kaksi kolmesta
palaa lehden pariin vielä uudestaan.
Vastaajista naisia on lähes kaksi
kolmasosaa. Reilu puolet (53 %) on
alle 50-vuotiaita.
”Ilahduttavaa lehden kannalta on
nuorempien ikäluokkien hyvä edustus. Alle 30-vuotiaita on 11 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin
monilla muilla ammattilehdillä”, sanoo Lauha ja tähdentää kaikenikäisten olevan tyytyväisiä lehteen.
”Kaikkein tyytyväisimpiä ovat lukijoista vanhimmat, jotka myös lukevat
lehden tarkimmin. Nuorten kuuluukin olla kriittisempiä.”
Mainosten huomioarvo on Lauhan

Numeron 1/2017
kiinnostavimmat jutut

Tätä mieltä lehdestä

Hajun piinaamat

Lehti on toimitettu ammattitaitoisesti
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Alastair Hay: ”Maailma ilman kemiallisia
aseita on parempi maailma”
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mukaan hyvää ammattilehtien tasoa.
”Lukijat kokevat mainokset tarpeellisiksi ja huomaavat ne hyvin. Vihreät sivut -hakemisto vaikuttaa elin-
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voimaiselta konseptilta, toisin kuin
monissa muissa lehdissä.”
Leena Laitinen ja Päivi Ikonen

Lehdestä sanottua
”Kemia-lehdessä on hirveän hyvin kirjoitettuja juttuja
mielenkiintoisista aiheista, lisäksi hienoa, että lehteä
voi lukea myös sähköisessä muodossa.”
”Lehti on kehittynyt vihdoin niin laaja-alaiseksi ja
monipuoliseksi kuin jo toivoin 30 vuotta sitten.”
”En ole vielä pitkään tilannut lehteä. Olen ollut hyvin
tyytyväinen; saa kattavaa tietoa aiheesta.”
”Huoliteltu teksti ja asiantunteva sisältö houkuttavat.”
”Olen lukenut lehteä kevään ylioppilasstipendin johdosta, ja todellakin pitänyt – vaikka olen lähdössä opiskelemaan matematiikkaa! Paljon kiinnostavaa myös
alan ulkopuoliselle tiedefanille.”
”Olen ollut pitkäaikainen lehden tilaaja ja ilokseni
huomannut lehden sisällön seuranneen aikaa ja sisältävän muutakin kuin pelkkää ’kemiaa’.”
”Lehdessä ei ole juurikaan kemiaa. Missä rakennekaavat? Missä reaktiot? Missä kiinnostavat tutkimukseen liittyvät asiat?”
”Minua kiinnostavat artikkelit ja jutut, joilla on selkeä yhteys arkeen; minua eivät niinkään kiinnosta tieteelliset artikkelit.”
”Tutkimuksesta vähän syvällisempiä juttuja. Uusimmat tieteelliset artikkelit -aiheesta voisi joku referoida.
Vähemmän ns. kevyitä juttuja – ovathan kaikki lukijat
alan ihmisiä. Naistenlehtityyppisiä haastatteluja ei tarvittaisi ollenkaan.”
”En ole kemisti, mutta jutut kiinnostavat silti, sillä
ne on kirjoitettu kiinnostavasti ja maallikkoyleisö huomioiden.”

”Olen opiskelija ja tiedon jano on kyltymätön. Luen
lehteänne, vaikka teknisimmät artikkelit menevät ”ylhäältä yli”, eli en ymmärrä ihan kaikkea.”
”Minua ovat kiinnostaneet erityisesti historiajutut,
henkilöhaastattelut sekä ajankohtaiset uutiset.”
”Oikeata kemiaa eikä aina vain jätehuolto-, kemikaalilaki-, ympäristö-, turvallisuus- yms. asiaa. Unohtakaa
välillä REACH!”
”Joka lehdestä löytynyt jokin ajankohtainen tai muuten mielenkiintoinen juttu. Toivoisin kuitenkin lisää
ajankohtaisia juttuja mm. kemian alan uusista tuulista,
lainsäädännöstä ja työturvallisuudesta.”
”Tervan ECHA-rekisteröinnin tilanteesta ja vaiheista
kiinnostaa saada katsaus.”
”Käytän lehtiä opetuksessa ja vien ne myös työpaikalleni kahvipöytään muidenkin luettavaksi.”
”Hajun piinaamat -jutun tyylisiä voisi olla joka lehdessä, vaikkei varmaan aina ole tarjolla vastaavia.”
”Artikkeli kemiallisista aseista oli hyvin mielenkiintoinen. Lehdessä voisikin olla oma palstansa nimenomaan suojelualalle.”
”Suomalaiset naiset ja kemia -sarja on mainio.”
”Keemikon jutut ovat hauskoja. Joskus voisitte kirjoittaa myös tiedepolitiikasta sekä kotimaassa että koko
EU:n alueella.”
”Mielenkiintoisia alan juttuja hyvin kirjoitettuna.
Monipuolisia ja sopivan syvällisesti kirjoitettuja. Mm.
betonijuttu ja rakkauden kemia ovat jääneet mieleen.”
”Lehti on inhimillinen ja joskus syvällisestikin asioita pohtiva. Sellaista tarvitaan.”
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