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Opiskelin lukuvuoden 2013-2014 eli kaikki kolme lukukautta Oxfordin yliopistoon kuuluvassa Reuters
Institute for the Study of Journalism -instituutissa, joka on osa Green Templeton Collegea.
Opiskeluni Reuters Instituutissa jakautui kolmeen osaan: tutkimukseen, instituutin järjestämiin seminaareihin
sekä niihin luentoihin ja seminaareihin, jotka valitsin vapaasti Oxfordin yliopiston valtavasta tarjonnasta.
Tutkimukseni aiheeksi olin valinnut lukijasuhteen muutoksen median digitaalisuuden myötä. Ohjaajakseni
oli valikoitunut professori Robert G. Picard, joka vielä tuolloin toimi tutkimuksen johtajana Reuters
Instituutissa. Picardin johdolla luin lähdeaineistoa ja tarkensin tutkimusaihettani ensimmäisen lukukauden
ajan. Aiheeni täsmentyi muutoksiin talouslehdissä, jotka tunnen parhaiten jo työni vuoksi. Toisen
lukukautena tein ja purin haastattelut ja jatkoin lähdeaineiston lukemista. Suurimmat osan kirjoitustyöstä tein
viimeisenä lukukautena touko-kesäkuussa.
Lyhytjänteiseen toimittajan työhön tottuneelle rytmin muutos pitkäjänteiseen tutkimustyöhön oli aluksi
vaikeaa. Myös englanniksi kirjoittaminen toi työhön omat haasteensa. Työn edetessä sen tekeminen
kuitenkin helpottui ja kaiken kaikkiaan koin prosessin hyvin palkitsevana. Olen myös lopputulokseen
tyytyväinen.
Reuters Instituutin järjestämiä seminaareja oli viikossa kolme. Keskiviikkoisin aamupäivinä oli nk. sisäinen
seminaari, jossa toimittajastipendiaatit pitivät esitelmän itse valitsemastaan aiheesta. Oma aiheeni oli
digitaalinen muutos Kauppalehdessä. Toimittajakollegojeni esitelmät olivat erittäin kiinnostavia,
työskenteliväthän monet heistä erittäin haasteellisissa oloissa, muun muassa sananvapauden puutteen tai
talouskriisin vuoksi. Esitelmät ja niitä seurannut vilkas keskustelu ovat mielestäni yksi koko ohjelman
parasta antia.
Keskiviikkoiltapäivän seminaarissa esiintyivät instituutin kutsumat ulkopuoliset esitelmöijät. He olivat joko
käytännön journalisteja tai alan tutkijoita. Kiinnostavuuden aste vaihteli luonnollisesti jo siitäkin syystä,
miten lähellä aihe oli omaa seuranta-aluetta. Useimmiten seminaarit käsittelivät poliittisten tai
humanitääristen kriisien mediaseurantaa.
Kolmas meille toimittajille pakollinen seminaari oli perjantaisin kello 17. Tämä Media & Politicsseminaarisarja järjestetään Nuffield-collegessa ja se on lajissaan klassikko. Alustusta pitämään kutsutut
vieraat olivat keskeisiä, joko entisiä tai nykyisiä vaikuttajia, Britannian politiikassa. Alustukset olivat off the
record- periaatteella, mikä lisäsi keskustelujen luottamuksellisuutta. Itselleni mieleenpainuvin oli Tony
Blairin entinen lehdistöavustaja. Seminaarisarjan ainut ongelma oli sen Britannia-keskeisyys. Me toimittajat
olimme paria poikkeusta lukuun ottamatta muualta, ja meidän oli välillä vaikea seurata kenestä pääosin
etunimin käytävissä keskusteluissa oli kyse.
Ohjelmaan kuului lisäksi vierailut muun muassa Thomson Reutersille, BBC:lle ja Al-Jazeeralle.

Oxfordin yliopiston muusta tarjonnasta valitsin erityisesti talouteen, EU-politiikkaan ja historiaan liittyviä
luentoja. Stipendiaateilla on mahdollisuus osallistua lähes kaikkeen Oxfordin yliopiston kymmenien
collegeihin opetukseen ja seminaareihin, joten valinnanvaraa todellakin oli. Erityisen kiinnostavaksi koin
Oxford Martin Schoolin järjestämät seminaarit, jotka keskittyivät tulevaisuudentutkimukseen eri osa-alueilla.
Varsinaisen ohjelman, luentojen ja seminaarien ohella miltei yhtä tärkeäksi anniksi nousi tutustuminen eri
maista tulleisiin toimittajakollegoihin. Olimme tiivis ryhmä, ja pyrimme järjestämään myös yhteistä vapaaajan ohjelmaa. Tutustuminen näihin, ympäri maailmaa tulleisiin kollegoihin ja ajatusten jakaminen heidän
kanssaan teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Ryhmämme vakaa aikomus on pitää yhteyttä myös
jatkossa.
Olen työskennellyt toimittajana noin 20 vuotta ja edessäni on todennäköisesti suunnilleen samanpituinen
rupeama. On ollut äärettömän arvokasta, että olen juuri tässä vaiheessa voinut tehdä irtioton päivittäisestä
työstäni. Sain mahdollisuuden syventyä omaan tutkimusaiheeseen, laajentaa tietämystäni monilla eri
aihealueilla ja tutustua, jopa ystävystyä kollegoihin ympäri maailmaa. Vuosi Oxfordin yliopistossa on jotakin
sellaista, mistä oli aiemmin voinut vain haaveilla.
Olen tästä kaikesta hyvin kiitollisen Helsingin Sanomain säätiölle.
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