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Opiskelin lukuvuoden 2014–15 Reuters Institute for the Study of Journalismissa
Oxfordissa. Oxfordin toimittajastipendiaattiohjelma on vapaamuotoinen, ja
vuodestaan voi muokata hyvin pitkälti sellaisen kuin itse haluaa. Kolmen
lukukauden aikana opinnot koostuivat oman tutkimuksen tekemisestä,
instituutin järjestämistä seminaareista ja yliopiston muista luennoista.

Instituutin järjestää kolme seminaaria joka viikko. Media Business & Practice seminaareissa käsiteltiin alan ajankohtaisia kysymyksiä, ja puhujina oli
enimmäkseen ammatissa toimivia journalisteja. Painotus oli journalismin
bisnesmalleissa ja alan muuttuvissa käytännöissä. Perjantai-iltojen Media and
Politics -luentosarjassa kuulimme brittipoliitikkoja ja journalisteja.
Kesälukukauden seminaarit käsittelivät Britannian vaaleja, ja aiemmilla
lukukausilla kiinnostavia luentoja pitivät muun muassa
ulkomaankirjeenvaihtajat, kuten the Guardianin Luke Harding ja Channel 4:n
Lindsey Hilsum. Näistä kahdesta seminaarisarjasta päällimmäisenä mielessä on
rautaisannos tietoa Britannian polittiisesta järjestelmästä.

Viikon kolmannessa seminaarissa me toimittajastipendiaatit pidimme
toisillemme alustuksia omaan työhömme liittyvistä aiheista. Sisäiset seminaarit
olivat mielestäni instituutin parasta tarjontaa ja antoivat tietoa, jota tuskin olisi
mahdollista saada keskitetysti missään muualla. Fellow-ryhmämme oli
kansaivälinen: kolmen suomalaisen lisäksi ohjelmaan osallistui
toimittajastipendiaatteja muun muassa Etelä-Koreasta, Kiinasta, Intiasta,
Pakistanista, Syyriasta, Australiasta, Venäjältä, Espanjasta, Ranskasta ja Norjasta.
Fellow-kollegojen esitykset ja keskustelu esimerkiksi ulkomaisten
tiedotusvälineiden Venäjä-stereotypioista, toimittajan työn rajoituksista
Kiinassa, mediassa työskentelevien naisten haasteista Pakistanissa ja journalistin
arjesta Etelä-Sudanissa sivistivät, inspiroivat ja antoivat perspektiiviä omaan
työhön.
Seminaarien lisäksi teimme toimitusvierailut BBC:lle, Al Jazeera Englishiin,
CNN:lle ja the Financial Timesiin.

Oman tutkimukseni aihe oli aikakauslehtieditorin muuttuva työnkuva.
Mahdollisuus lukea paljon ja keskittyä yhteen aiheeseen yhdeksän kuukauden
ajan oli tervetullutta vaihtelua toimittajan päivätyöhön, jossa jännite on lyhyt.
Erityisen antoisaa tutkimuksen teossa oli kansainvälisten editoriammattilaisten
haastatteleminen ja heidän työstään oppiminen.

Minulle yksi Oxfordin toimittajastipendiohjelman houkuttelevimmista asioista
oli mahdollisuus osallistua hyvin vapaasti yliopiston luennoille oikeastaan mistä
tahansa aiheesta. Osallistuin koko lukuvuoden ajan luentosarjaan, joka käsitteli
Venäjän ajankohtaisia kysymyksiä, ja opiskelin modernin Britannian historiaa.
Lisäksi kuuntelin lukuisia luentoja internetistä ja sananvapaudesta sekä
islamista ja radikalisoitumisesta. Kiinnostavimpien yksittäisten luentojen aiheita
olivat esimerkiksi Boko Haramin historia ja merkitys sekä länsimaisille

suuryrityksille töitä tekevien kiinalaisten tehdastyöläisten elämä. Oxfordin
luennoijat ovat alojensa kansainvälisiä huippuja, ja näiltä luennoilta saatu
yleissivistys ja kipinä ovat minulle vähintään yhtä olennaisia asioita kuin vuoden
aikana saamani journalismiin liittyvä oppi.

Ammatillisesti vuosi antoi minulle paljon. Lähdin opintovapaalle
lifestylelehdestä, mutta Reuters-instituutin ohjelma on hyvin uutispainotteinen.
Se oli tervetullutta vaihtelua. Ylipäätään näkemykseni alasta, sen keskeisimmistä
haastaista ja toimittajan työstä laajenivat valtavasti. Kovin käytännönläheistä
instituutin opetus sen sijaan ei ollut, ja olisin kaivannut kolmeen lukukauteen
paria kurssia, jossa olisi opittu konkreettisia työhön liittyviä taitoja tai tehty
journalistisia projekteja.
Opin vuoden aikana paljon myös Britannian yhteiskunnasta. Luennot,
keskustelut, paikallisen median tiivis seuraaminen, ympäri Britanniaa
matkustaminen ja ihmisiin tutustuminen avasivat uudella tavalla maata, josta
kuvittelin tietäväni paljon jo ennen Oxfordissa asumista. Samalla sain
mahdollisuuden katsoa Suomea etäältä – kokemus, joka on vähintään yhtä
arvokas kuin kaikki vuoden aikana journalismista oppimani asiat. Erityisen
kiinnostavia vertailun kohteita olivat esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmä, eri
maissa maahanmuutosta käytävä keskustelu ja keväällä lyhyen ajan sisällä
pidetyt Suomen eduskuntavaalit ja Britannian parlamenttivaalit.
Kaiken uuden tiedon ja ajatusten lisäksi minulla on nyt kansainvälinen fellowverkosto, parikymmentä toimittajaa, joiden puoleen voin kääntyä aina kun
kaipaan tietoa ja apua eri puolilta maailmaa. Monesta opiskelukaverista tuli
ystävä, joiden kanssa uskon yhteyden säilyvän.
Stipendiaattivuosi oli unohtumaton, ja tunnen olevani äärimmäisen
etuoikeutettu, kun sain mahdollisuuden asua ja opiskella Oxfordissa. Vuosi
kehitti ajatteluani ja muutti minua paljon. Kiitän Helsingin Sanomain Säätiötä
ainutlaatuisesta tilaisuudesta ja suosittelen toimittajastipendin hakemista
kaikille.
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