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Opiskelin lukuvuoden 2012-2013 eli Michaelmas, Hilary ja Trinity-lukukaudet Helsingin Sanomain Säätiön
stipendiaattina Oxfordissa. Tukikohtani oli Reuters Institute for The Study of Journalism, joka on osa Green
Templeton Collegea.
Stipendiaattiohjelmaan kuuluvat opiskelut voi jakaa kahteen osaan: instituutin tarjoamat media-alan
seminaarit sekä lopputyö. Stipendiaattina sai käydä lisäksi myös yliopiston muilla luennoilla ja seminaareissa
ja lisäksi kävin ahkerasti muiden järjestöjen ja opiskelijayhteisöjen tarjoamissa keskustelutilaisuuksissa.
Reuters-instituutti järjesti kolme stipendiaattiohjelmaan kuuluvaa seminaaria viikoittain. Keskiviikon
aamupäivän seminaarissa kuultiin vuorollaan stipendiaattien omia media-alan esityksiä; itse pureuduin
vuonna 2012 paljon huomiota synnyttäneeseen venäläisten perheiden huostaanottokiistaan, josta käytiin
melkoista mediasotaa Suomen ja Venäjän välillä. Muiden stipendiaattien esitykset omista erityisaloistaan
olivat parhainta antia koko stipendiaattivuoden aikana, sillä ne tarjosivat ainutlaatuisen mahdollisuuden
kurkistaa esimerkiksi kiinalaisen tai libanonilaisen median kulissien taakse. Muutoinkin keskustelut muiden
eri olosuhteista tulevien stipendiaattien kanssa olivat omiaan avartamaan omia käsityksiä maailmasta ja
journalismista.
Keskiviikkoiltapäivän mediaseminaareissa ja perjantain iltaseminaareissa vieraili media- ja bisnesalan
ammattilaisia brittiläisistä mediataloista, Britanniassa työskenteleviä kotimaisia ja ulkomaisia toimittajia ja
muita alan vaikuttajia. Seminaareissa käytiin runsaasti keskustelua ja etenkin stipendiaattien edellytettiin
osallistuvan keskusteluun aktiivisesti. Opiskeluvuoteemme mahtui ns. Leveson-raportti eli brittejä pitkään
kuohuttaneen lehdistön salakuunteluskandaalin aiheuttama tutkimus, johon monissa seminaareissa viitattiin.
Lisäksi keskeisimpiä puheenaiheita oli lehdistön kamppailu uuden ansaintamallin löytämiseksi digitaalisen
median puristuksessa. Vaikka seminaarit olivat varsin kiinnostavia, aihepiiri oli hyvin perinteisesti
lehdistökeskeistä, ja toivottavasti tulevaisuudessa puhumaan saadaan enemmän myös sähköisen median
vaikuttajia ja alan visionäärejä.
Instituutti järjesti myös useita toimitusvierailuja lukukausien aikana; pääsimme tutustumaan mm. Al Jazeera
Englishin, The Telegraphin, Thomson-Reutersin ja BBC:n eri osastojen toimintaan. Kaikissa
vierailukohteissa oltiin hyvin avoimia ja kerrottiin yllättävän suoraan ko. median tilanteesta tai tavoitteista.
Kävin lukuvuoden aikana ahkerasti myös yliopiston muilla luennoilla opiskelemassa mm. poliittista islamia,
Lähi-idän, Kiinan, Euroopan, EU:n, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain politiikkaa, englantilaista kirjallisuutta, ITtaitoja sekä kuriositeettina jopa avaruusfysiikkaa. Lisäksi erilaiset opiskelija- ja muut järjestöt järjestivät
viikoittain useita keskustelutilaisuuksia, jossa puhujina olivat mm. Yhdysvaltain senaattori John McCain,
Afganistanin terveysministeri Suraya Dalil ja Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schauble.
Minulla oli onni saada lopputyöni ohjaajaksi Nic Newman, joka on Britanniassa arvostettu digitaalisen
median strategisti. Vaikka tapasimme varsinaisesti vain 1-2 kertaa, hän tarjosi ratkaisevissa kohdissa
sparrrausapua sähköpostitse; näin pääsin aina tutkimuksen hankalissa kohdissa eteenpäin. Myös RISJ:n
stipendiaattiohjelman johtajalta James Painterilta sain paljon käytännön apua tutkielman kirjoittamiseen.
Aloitin lähdemateriaaliin perehtymisen loppuvuonna 2012, ensimmäisen kappaleen kirjoitin tammikuussa
2013, tutkimushaastattelut tein helmi-toukokuussa ja koko tutkimus valmistui kesäkuussa 2013. Pitkä
kypsyttelyaika oli eduksi omalle tutkimusaiheelleni, joka käsitteli radion tulevaisuutta digi- ja someajassa
puheradion näkökulmasta (”New tricks for an old pony: Is it essential for speech radio programmes to utilise
social media in order to stay relevant to the audience?”).
Reuters-instituutin väki suhtautui meihin stipendiaatteihin lämpimästi ja avuliaasti ja järjesti virallisen
ohjelman lisäksi myös esim. elokuvailtoja tai kansainvälisiä ruokakestejä, joihin stipendiaatit saivat tuoda
tarjolle oman maansa ruokia. Toki stipendiaattien suuri vaihtuvuus antoi omat haasteensa kanssakäymiselle,
ja meille suomalaisille olikin eduksi se, että vietimme ainoina koko lukuvuoden Oxfordissa.

Kokonaisuudessaan vuosi Oxfordissa tarjosi tervetulleen hengähdystauon omaan vakituiseen työhön, auttoi
järjestämään omia ajatuksia uudelleen ja laajentamaan ymmärrystä media-alasta. Lämmin kiitos HSSäätiölle stipendiaattivuoden mahdollistamisesta!
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