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LOPPURAPORTTI/ Toimittajastipendi 2012-2013

Opiskelin kolme lukukautta Helsingin Sanomain Säätiön stipendiaattina Oxfordin
yliopistossa (Reuters Institute for the Study of Journalism) 2012-2013. Tänä aikana
osallistuin säännöllisesti instituutin kolme kertaa viikossa järjestämiin seminaareihin. Yksi
seminaareista keskittyi instituutin omien toimittajavierailijoiden (journalist fellows)
esitelmiin. Omassa esityksessäni puhuin blogien autenttisuudesta ja autenttisuuden
varmistamisesta. Kahdessa muussa viikkoseminaarissa kävi vierailijoita brittiläisistä
mediataloista, kuten BBC:stä, The Economistista, Guardianista ja The Financial Timesista,
sekä tutkijoita, virkamiehiä, konsultteja ja Britanniassa työskenteleviä
ulkomaankirjeenvaihtajia. Seminaarit olivat pääsääntöisesti mielenkiintoisia, käsittelivät
ajankohtaisia asioita, kuten median itsesäätelyä, ja niissä käytiin runsaasti keskustelua.
Lisäksi Reuters-instituutti järjesti vierailuja Lontooseen (BBC:n uusi Broadcasting House,
uutistoimisto Thomson Reuters, Al-Jazeera English ja The Telegraph).
Reuters-instituutin ohjelman lisäksi kävin Oxfordin yliopiston eri tiedekuntien ja laitosten
luennoilla. Mieleenpainuvin luentosarja käsitteli Neuvostoliittoa/Venäjää 1900-luvulla,
antoisin seminaarisarja poliittista islamia. Molemmat opettajat olivat karismaattisia
professoreita, joita en unohda: Robert Service ja Tariq Ramadan. Ramadanin
seminaareihin osallistui kourallinen tohtoriopiskelijoita, joiden väittelyä professorin
kanssa oli kiehtova seurata.
Stipendivuosi mahdollisti myös lukuisia muita huimia tapaamisia erilaisten ihmisten
kanssa yliopistossa ja sen ulkopuolella. Jään kaipaamaan eri puolille maailmaa palanneita
muita journalist fellow -vierailijoita: lähes 20 toimittajan joukossa oli poikkeuksellisen
lahjakkaita journalisteja, jotka jättivät pysyvän jäljen.
Kirjoitin stipendivuoden aikana seitsemän pientä tarinaa erilaisista ajankohtaisista
ihmisistä säätiön Stipendiblogiin. Pystyin perehtymään myös Lontooseen ja sen
museoihin ja gallerioihin.
Jätin narratiivista journalismia Yhdysvalloissa ja Euroopassa vertailevan tutkimukseni
Reuters-instituuttiin kesäkuussa 2013. Sain instituutin ulkopuoliseksi ohjaajaksi tunnetun
brittitoimittajan Ian Jackin, jonka tapasin vuoden aikana kahdesti. Lisäksi hankin itse
lisäohjausta amerikkalaiselta Mark Kramerilta, jota pidetään yhtenä narratiivisen
journalismisuuntauksen keskeisistä henkilöistä Yhdysvalloissa. Tutkimusta varten

haastattelin useita nimekkäitä kirjoittajia ja tutkijoita Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Oli
valtavan antoisaa puhua heidän kanssaan kirjoittamisesta ja tarinankertomisesta. Olen
saanut heiltä hyvää palautetta tutkimuksestani, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna
Reuters-instituutin verkkosivuilla.
Kun minulta on kysytty, millaista Oxfordissa on, olen vastannut saavani viettää vuoden
akateemisessa satumaailmassa. Sen sydän on Bodleianin keskiaikana rakennettu kirjasto,
josta tuli mieluisin paikkani Oxfordissa. Palasin sen muinaisiin lukusaleihin viimeistä
kertaa vielä tällä viikolla ja toistin itselleni: muista kaikki tämä.
Kiitän lämpimästi Helsingin Sanomain Säätiötä saamastani stipendistä ja
unohtumattomasta vuodesta Oxfordin ylipistossa. Stipendi mahdollisti myös kahden
tyttäreni kouluvuoden Britanniassa.

Oxfordissa 14. heinäkuuta 2013

Anu Nousiainen

LIITE: ”A Bunch of Distractive Writing: Why has fact-based and extensively reported
American style narrative journalism not gained ground in Europe?”

