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Loppuraportti Kouralle opinnoistani Oxfordissa 2014- 2015
Opiskelin lukuvuoden 2014-2015 eli kolme lukukautta Oxfordin
yliopistoon kuuluvassa Reuters Institute for the Study of Journalism instituutissa, joka on osa Green Templeton Collegea. Käytännössä
opinnot kestivät lokakuun alusta kesäkuun loppuun. Paikallisen tavan
mukaan lukukaudet olivat kahdeksan – yhdeksän viikon mittaisia ja
niiden välillä oli tauko lukemista ja oman tutkimuksen tekemistä varten.
Opiskelin Oxfordissa HS –säätiön lähettämänä stipendiaattina. Lisäksi
sain Kouralta syksyllä 2014 10.000:n euron apurahan ennen kaikkea
opiskelusta syntyvien asumiskulujen kattamista varten. Olen erittäin
kiitollinen Kouralta saamastani tuesta, joka tuli perheelleni todella
tarpeeseen. Oxfordin vuokrataso on erittäin korkea. Lisäksi euroalueen
jatkuvat ongelmat ovat heikentäneet euron arvoa suhteessa puntaan, mikä
tekee Englannissa asumisesta euroissa laskettuna entistäkin kalliimpaa.
Kiitän siis Kouraa apurahasta ja kerron tässä raportissa tiiviisti
opinnoistani Oxfordissa.
Opiskeluni Reuters Instituutissa jakautuivat kolmeen osaan:
tutkimukseen, instituutin järjestämiin seminaareihin sekä niihin
luentoihin ja seminaareihin, jotka valitsin vapaasti Oxfordin yliopiston
valtavasta tarjonnasta. Lisäksi osallistuin vuoden aikana yliopiston
kielikeskuksen opetukseen ja varsin vilkkaasti myös collegen
järjestämään sosiaaliseen toimintaan.
Loppuraportissa käyn tiiviisti läpi nämä eri osa-alueet. Toivon jaottelun
keventävän myös mahdollisen lukijan urakaa.
Oma tutkimushanke
Oman tutkimushankkeeni tein isojen, perinteisten mediayhtiöiden
innovoinnista ja tuotekehittelystä, käytännössä siitä kuinka ne pyrkivät
kehittämään uusia tuotteita ja muokkaamaan prosessejaan vastaamaan
internet- ajan haasteita. Tutkimuspaperin otsikko ”Reinventing the
incumbents: How old media are creating new products “ kertoo
mielestäni varsin hyvin mistä projektissa oli kyse.

Englanniksi kirjoittamisen ohella hankkeen suuri haaste oli tarvittavien
haastattelujen järjestyminen. Tässä isona apuna oli tutkimusohjaajani Nic
Newmanin nimen mainitseminen. Reuters-instituutin keskeisen tuotteen
Digital News Reportin päätoimittaja Nic on kansainvälisestikin tunnettu
ja arvostettu uuden median konsultti. Lontoossa asuva Nic on kiireinen
mies, mikä vaati minulta aktiivista otetta yhteydenpidossa tutkimukseen
liittyvien kysymysten suhteen.
BBC:n ja Reutersin tuoreimpien kärkihankkeiden analysointi, niiden
syntyprosessin läpikäynti ja ennen kaikkea keskeisten tekijöiden
tapaaminen ja haastattelut olivat kokonaisuutena kiinnostava hanke.
Uskon, että ammatillisen kehittymiseni ohella projektista on minulle ja
työnantajalleni tulevina vuosina myös käytännön hyötyä.
RISJ:n järjestämä opetus
Reuters Instituutin järjestämiä seminaareja oli läpi lukukausien viikossa
kolme. Keskiviikkoisin aamupäivinä oli nk. sisäinen seminaari, jossa
toimittajastipendiaatit pitivät esitelmän itse valitsemastaan aiheesta. Oma
aiheeni oli Ylen ja etenkin uutis- ja ajankohtaistoiminnan muutos
perinteisestä broadcasting – yhtiöstä kohti ”Internet edellä” – mallia.
Toimittajakollegojeni esitelmät olivat kiinnostavia, työskenteleväthän
monet heistä suomalaisittain katsottuna eksoottisissa ja esimerkiksi
sananvapauden kannalta paikoin myös erittäin haasteellisissa oloissa.
Näitä olivat esimerkiksi esitykset Intiasta, Kiinasta, Pakistanista,
Syyriasta ja Etelä-Sudanista.
Erityisesti mieleeni jäivät Venäjän asiantuntijoidemme
sisäpiirinäkemykset Putinin ajan mediailmapiiristä, australialaisen
toimittajan analyysi tämän ajan venepakolaisista ja eteläkorealaisen TVjournalistin kuvaus maan pohjoista naapuria koskevasta uutisoinnista ja
siihen liittyvästä lähdekritiikistä. Kaikkineen toimittajakollegoiden
esitykset 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 eri
alojen tutkijoita. Useimmat esitelmistä käsittelivät median murrosta ja
hahmottumassa olevia uusia ansaintamalleja. Parasta antia tässä sarjassa
oli mielestäni Vice Newsin Euroopan uutistoimintojen vetäjä Kevin
Sutcliffen esitys. Hän kuvasi selkeästi ja perustellen kuinka yhtiö on

nostanut journalismissaan autenttisuuden perinteisen tasapuolisen
objektiivisuuden vaatimuksen ohi, hyvällä menestyksellä.
Toinen erinomainen esitys oli The Economistin Tom Standagen selkeä
kuvaus yhtiön tuotekehityksestä sekä businessmalleista.
Perjantain Media & Politics- seminaarisarjaa hallitsivat toukokuun 7.
päivä järjestetyt parlamenttivaalit. Niitä pohjustettiin varsin pitkään ja
perusteellisesti läpi vuoden. Monelle yllätyksellisen vaalituloksen
selvittely ja etenkin mielipidemittausten epäonnistumista tullaan
järsimään alan akateemisissa piireissä vielä pitkään. Vaaliyötä olin
viettämässä vaalivalvojaisissa Oxfordin Internet- instituutin tiloissa,
mieleenpainuva kokemus sekin.
Ammatillisesti vaalien parasta antia minulle oli seurata BBC:n ja muiden
paikallisten broadcast- yhtiöiden vaaliennakointia, uutisointia ja etenkin
itse vaaliyön läpi pitkälle seuraavaan päivään kestänyttä tulosseurantaa.
Vaikuttavia sähköisiä taustoja, jouhevaa juoksutusta valtakunnan eri
puolille ja ennen kaikkea sinnikästä ja elävää juontotoimintaa. Mukava
oli katsoa ja myös oppia tulevan varalle.
Vaalituloksen selvittyä kiinnostus siirtyi pääministerin lupaamaan
äänestykseen Britannian mahdollisesta EU-erosta. Kaiken kuulemani
perusteella pidän selvänä, että Britit päättävät lopulta äänestyksessä pysyä
unionin jäsenenä, vieläpä varsin selkein numeroin.
Ohjelmaan kuului lisäksi vuoden aikana vierailut Thomson Reutersiin,
BBC:hen, Al-Jazeeraan, CNN:ään ja FT:hen. Lisäksi osallistuin
Lontoossa kevään News Impact Summittiin.
Muut luennot ja isot nimet
Vuoden mittaan kävin kuuntelemassa yliopiston tarjonnasta ison tukun
erilaisia ja eritasoisia luentoja. Erityisen kiinnostunut olin Venäjä –
Ukraina –tilanteen akateemisesta arvioinnista ja turvallisuuspolitiikasta.
Tässä sarjassa mieleenpainuvinta oli ehkä vierailu kuuluisaan Oxford
Union – puhefoorumiin, jossa muutaman venäläistaustaisen opiskelijan
kiihkeät välihuutelut muistuttivat Euroopan todellisuudesta.
Akateemisten vierailijoiden ohella Oxfordissa vierailee vuoden mittaan
ajankohtaisia politiikan tekijöitä ja muilla aloilla meritoituneita esiintyjiä.
Kreikan istuvan ulkoministerin Nikos Kotziasin arrogantti esiintyminen
ei lupaa pidemmän päälle hyvää maan EU-suhteille.
Mansfield Collegen kunniajäseneksi nimitetty Sir Bob Geldof puhui
runsaan tunnin ilman muistiinpanoja ja pienintäkään taukoa. Puheen

sanoma olisi ehkä kiteytettävissä vanhaan sloganiin: Think globally- Act
locally.
Tuleville stipendiaateille uskallan suositella Oxford Martin Schoolin
nettisivujen aktiivista seuraamista http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/ .
Maailman suuriin haasteisiin ja niden ratkaisemiseen pyrkiviin
innovaatioihin keskittyvien luentojen taso on useimmiten
oxfordilaisittainkin korkea. Luennot löytyvät myös koulun omasta You
Tube – kanavasta.

Sosiaalinen elämä
Oxford on kokoisekseen kaupungiksi erittäin vilkas musiikkikeskus,
etenkin lukukausien aikaan. Itse lauloin läpi vuoden GTC –collegemme
kuorossa ”The Observatory Overtones”. Noin kymmenen hengen
lauluyhtyeemme esiintyi vuoden mittaan puolenkymmentä kertaa,
muiden muassa ”yllätyskeikalla” RISJ:n kauden päättäneissä barbecuejuhlissa ja collegen puutarhajuhlissa. Oma kontribuutioni oli innostaa
monikansallinen ryhmämme ottamaan ohjelmistoonsa Sibeliuksen
Finlandia suomeksi, säveltäjän 150- vuotisjuhlan kunniaksi.
Lisäksi osallistuin urheilutapahtumiin, joita college järjesti opintojen
oheen. Etenkin viimeisen lukukauden kestänyt tenniskurssi
ammattivalmentajan opastuksella oli kerrassaan hieno.
Kieliopinnot
Ensimmäisen lukukauden ajan osallistuin yliopiston kielikeskuksen
järjestämille Communication skills for academic vistors –kurssille sekä
Academic Writing – opetukseen. Varsinaisen kielenopetuksen koin
sinänsä hyödylliseksi, mutta kurssien kautta pääsee samalla tapaamaan eri
alojen Oxfordin kävijöitä.
Tyytyväisin olen kuitenkin kahdenkeskisiin keskustelutunteihini
kielikeskuksen apulaisjohtajan Deborah Masonin kanssa. Häneen
törmäsin sattumalta, kun menin ensimmäisen jakson alussa
ilmoittautumaan kielikeskuksen swift– ohjelmaan. Kyseisessä ohjelmassa
yliopiston opiskelijat/opettajat/henkilökunta voivat kohentaa kielitaitoaan
vaihto-periaatteella: minä opetan sinulle viikossa puoli tuntia jotain
kieltä, sinä vuorostasi minulle puoli tuntia vastavuoroisesti jotain
osaamaasi kieltä ikään kuin vastapalveluksena.

Kävi ilmi, että Deborah Mason oli asunut Suomessa 15 vuotta tehden
erilaisia kielenopettajan töitä. Hän oli halukas verryttämään kanssani
suomen taitoaan ja minulle aukeni näin mahdollisuus saada englannista
viikoittain ilmaista yksityissparrausta ammattitaitoiselta kielenopettajalta.
Miss Mason on innokas runouden harrastaja, joka on julkaissutkin
tuotantoaan. Osana tapaamisiamme päädyinkin sitten kääntämään
englannista suomeksi puolenkymmentä hänen Suomesta kertovaa
runonsa.
Liitän raporttiin vielä pari suomeksi kääntämääni Deborah Masonin
runoa alkuperäisversioineen.
Ne saavat jatkossa muistuttaa minua Oxfordissa leijuvasta tekemisen
hengestä; osaltani se tarkoitti muun muassa heittäytymisestä uutismitasta
kohti runomittaa. Lauri Viitaa lainaten: Älä jännitä mies, ei apua siitä. Ei
irvistys auta, jos voima ei riitä.
Akateeminen vuosi Oxfordissa oli hieno kokemus. Kiitos.

