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Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten Helsingin Sanomat kirjoitti Helsingin kulttuurikaupunkivuodesta
kesällä 2000. Erityisen tarkasti analysoin omia kulttuurikaupunkijuttujani, joita tein kyseisenä aikana
kaupunkitoimituksessa 17. Näitä  kirjoituksiani ja koko lehden 190:ä Helsinki 2000 -juttua tutkin määrällisesti
sisällön erittelyn metodein. Omia juttujani erittelin myös laadullisesti diskurssianalyyttisellä menetelmällä.

Kirjasin taulukko-ohjelman matriisiin jokaisesta jutusta osaston, sijoituksen osaston sivuilla, aiheen,
ilmestymiskuukauden, juttutyypin, jutun koon, kuvituksen määrän ja koon, hallitsevan lähteen sekä
Kulttuurikaupunkisäätiön tuen aiheena olleelle hankkeelle. Näin sain ristiintaulukoinnin avulla tietoja esimerkiksi
siitä, miten kaupunki- ja kulttuuritoimitusten journalistiset käytännöt eroavat toisistaan. Yksi antoisimmista
analyysin tuloksista oli se, että Helsingin Sanomat suorastaan pyrkii pitämään taidetta käsittelevät kirjoituksensa
elitistisinä esimerkiksi haastattelemalla tavallisia kansalaisia vain hyvin harvoin. Kaupunkijutut sen sijaan ovat
hyvin populaareja: niissä on muun muassa lehden keskiarvokäytäntöön verrattuna paljon isoja kuvia.

Minä kirjoitin Helsingin Sanomien keskiarvoon nähden paljon isokokoisia featurejuttuja, toisaalta taas vähän
pieniä uutisia. Tähän on useita syitä. Teen mieluummin reportaaseja kuin tiiviitä tekstejä, joten ideoin usein
itselleni vapaatyylisen aiheen. Usein se oli sellainen kulttuurikaupunkitapahtuma, joka mahdollisti kuvan käytön,
oli budjetiltaan suuri ja päästi myös tavallisia ihmisiä haastateltaviksi. Syynä tähän oli myös se, että taittamisen
vuoksi en tehnyt paljon käsittelyvuoroja, joissa kirjoitettiin etupäässä yhden palsan uutisia.

Jutuistani oli löydettävissä kaksi diskurssia, joista toisessa ajoin kulttuurikaupunkitapahtuman järjestäjien
intressejä saada tuotteelleen positiivista julkisuutta. Nimesin tämän Keisarin uudet vaatteet -sadun mukaisesti
”onpa keisarilla hienot vaatteet!” -diskurssiksi. Vastakohtainen diskurssi oli vastaavasti nimeltään ”eihän keisarilla
ole vaatteita ollenkaan”, jossa kritisoin Helsinki 2000 -hankkeita löytäen niistä negatiivisia piirteitä esimerkiksi
järjestelyiden sujumisesta. Keskityin tarkastelemaan juttujen merkityksellisiä sanoja, kuten attribuutteja,
adverbiaaleja ja predikaatteja. Yllätyksekseni kirjoitukseni noudattivat selvästi useammin edellistä,
asianajojournalistista diskurssia. Kun kulttuurikaupunkivuosi oli perusidealtaan hauskanpitoon pyrkivä eikä
järjestelyissäkään ollut juuri moitittavaa, oli lopputulos vuoden järjestäjien kannalta varsin positiivinen. Mutta
koska mukana oli kuitenkin aimo annos kritiikkiä, voin tutkimukseni perusteella sanoa tehneeni
kulttuurikaupunkivuodesta kaikkia miellyttävää palvelujournalismia.
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1. JOHDANTO

Helsingin kulttuurikaupunkivuotta 2000 elettii muuallakin kuin projektien

tapahtumapaikoilla teattereissa, museoissa, kaduinlla ja toreilla. Vuodesta imettiin

”kaupunkilaisten elämänlaatua parantavia” aineksia myös kotona keittiön- tai

työpöydän ääressä, olohuoneen sohvalla, vessanpytyllä sekä esimerkiksi

raitiovaunussa ja rannalla – eli kaikkialla missä lehtiä luettiin, radiota kuunneltiin,

televisiota katseltiin ja internetissä surffailtiin. Ilman mediaa

kulttuurikaupunkivuosi olisi jäänyt vain pienen joukon huviksi.

Kun median osuutta tarkastellaan yhden suomalaisen viestimen osalta, kohteeksi

sopinee parhaiten se, joka on alueella seuratuin ja jossa kulttuurikaupunkivuodesta

kertovia juttuja oli eniten. Kyseinen viestin on eittämättä alueen valtalehti,

Helsingin Sanomat. Hesari on puolellatoista miljoonalla lukijallaan

Pohjoismaiden suurin sanomalehti, Suomen ainoa valtakunnallinen, sitoutumaton

päivälehti ja Helsingin ainoa seitsenpäiväinen paikallislehti.

Valitsin Helsingin Sanomat tutkimuskohteeksi myös siksi, että työskentelin siellä

kesän 2000 kaupunkitoimituksen toimittajana. Itse kirjoitin 17

kulttuurikaupunkivuoteen liittyvää juttua. Lisäksi keräsin kesän aikana kaikki

kesä- heinä- ja elokuussa lehdessä olleet Helsinki 2000 -jutut. Lehtileikkeitä kertyi

kenkälaatikkooni yhteensä 190. Mukana on myös kolme itse syyskuussa

kirjoittamaani kulttuurikaupunkijuttua.

Käytän tässä journalistisessa pro gradussani menetelminä lähinnä määrällistä ja

laadullista sisällön analyysia. Tutkimukseni ensimmäisessä osassa tutkin sisällön

erittelyn avulla aiheesta Hesarissa kirjoitettua 190 juttua yleensä. Otan syynin

kohteeksi ilmestymiskuukauden, osaston, sijoituksen osaston sivuilla, aiheen,

juttutyypin, jutun koon, kuvituksen määrän ja koon, hallitsevan asiantuntijan /

haastateltavan sekä kulttuurikaupunkisäätiön tuen projektille. Näin selvitän muun

muassa, oliko Helsinki 2000 -juttujen tehtävänä olla lähinnä uutissivua

keventäviä, kuvallisia reportaaseja vai nousivatko ne usein ihan osastojen
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pääjutuiksi asti. Erityisesti keskityn kaupunki- ja kulttuuritoimitusten eroihin sekä

rahan vaikutukseen jutuissa. Lisäksi tarkastelen, millaiset

kulttuurikaupunkivuoden projektit nousivat Helsingin Sanomien sivuille ja mitkä

eivät. Havainnollistan tulokset taulukoiden ja kuvien avulla.

Analyysin ehkä parasta antia ovat huomiot siitä, miten erilailla Helsingin Sanomat

kertoo massoille tarkoitetuista yleisötapahtumista ja itse taiteen sisällöstä.

Tavalliset kansalaiset pääsevät esimerkiksi ylivoimaisesti enemmän ääneen

kaupunkijutuissa kuin kulttuuriosaston kirjoituksissa. Kulttuurikaupunkijutut

olivat aineiston perusteella useimmiten kevyitä featureita, jotka näyttävine

kuvineen pääsivät helposti ilostuttamaan muuten uutispainotteisia pääuutissivua ja

osaston avaussivua.

Toisessa osassa tarkastelen itse tekemiäni 17:ä Helsinki 2000 -juttua

vastaavanlaisen sisällön erittelyn lisäksi myös diskurssianalyysin keinoin. Siinä

tarkastelen tekstieni suhdetta kulttuurikaupunkitapahtumien järjestäjien

intresseihin saada tuotteelleen positiivista julkisuutta. Jutuistani pisti silmään sekä

tuollaista positiivista julkisuutta tuovaa ”onpa keisarilla hienot vaatteet!” -

diskurssia että negatiivista ”eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan” -diskurssia.

Ensin mainittua oli jutuissani enemmän – aivan kuin käsittääkseni koko

kulttuurikaupunkivuotta käsittelevässä mediassa.

Toisen osan lopussa olen vielä tutkinut juttujani määrällisesti ja verrannut tuloksia

koko Helsingin Sanomien aineiston tuloksiin. Pidin kesän aikana päiväkirjaa

neljän juttuni vaiheista (liite 3). Niihin viittaan eri puolilla graduani.

I OSA

2. PAIKALLIS- JA KULTTUURIJOURNALISMI KOHTAAVAT

2.1. Historiaa
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Kaupunkitapahtumat ja taide (korkeakulttuuri) ovat nykyään lehdissä eri

osastoissa, mutta niin ei ole ollut aina. Kulttuuritoimittajien vakansseja on

perustettu suomalaisessa lehdistössä vasta 50-luvulta lähtien, vaikka kulttuuria ja

taidetta on käsitelty sanomalehdistössä sen koko historian ajan. Kulttuurijuttuja

kirjoittivat sitä ennen lehden muut toimittajat ja kritiikkejä monesti myös lehden

ulkopuoliset avustajat. Suomen maakuntalehdistön ensimmäinen varsinainen

kulttuuritoimittaja (Tuovi Puupponen) palkattiin Savon Sanomiin jo 1949.

Kulttuuritoimitusten perustaminen vauhdittui yleisemmin vasta 60-luvulta lähtien.

Helsingin Sanomissa kulttuuriosaston kehittäminen liittyi lehtitalon

uudelleenorganisointiin, joka aloitettiin juuri 1960-luvun puolivälissä. Uuteen

vakanssiin, kulttuuriosaston johtajaksi nimettiin 1965 maisteri Marja Niiniluoto.

(Salminen 1988, 260–261.)

Merja Hurrin (nykyään Minkkinen) väitöskirjan (Hurri 1993, 11) mukaan

kulttuuriosastoja moitittiin 1960- ja 70-luvuilla akateemisesta elitismistä ja niiden

popularisointia vaadittiin. Pääkaupunkilehtien kulttuuriosastoja seurasi 1980-

luvulla arviolta 10–20 prosenttia lukijoista. Lukijatutkimuksen mukaan

lukijakunta oli tuolloin voimakkaasti valikoitunutta, hyvin koulutettuja ja taiteista

kiinnostunutta. Vielä 1990-luvullakaan ei Hurrin mukaan tuntunut olevan

yksimielisyyttä siitä, ovatko kriitikot ja kulttuurijournalistit yleisön palvelijoita vai

”taiteilijoiden opettajia”.

Kunnalliselämä ja muut paikalliset asiat ovat eriytyneet kotimaan toimituksesta

varsinkin suurimmissa sanomalehdissä 1950-luvulta lähtien. Poikkeuksena on

Uusi Suomi, joka otti käyttöönsä kaupunki- ja kulttuuritoimittajan jo 1930-luvun

lopulla. Sanomalehdet ovat tosin aina seuranneet tiiviisti

ilmestymispaikkakuntansa tapahtumia ja politiikkaa tietäen, että vahva jalansija

siellä on koko lehden menestymisen parusta. Aikana, jolloin lehdet olivat tiiviisti

sidoksissa puoluepolitiikkaan, useimpien lehtien päätoimittajat, toimittajat,

talousjohto ja lehtiyritysten hallitusten jäsenet olivat aktiivisesti mukana

kunnallispolitiikassa toimien muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen

jäseninä. Sen ansiosta lehtiin saatiin pikkutarkasti kaikki tiedot kunnalliselämästä,
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ja puoluepoliittista kädenvääntöä käytiin kiivaasti niin pääkirjoitus-, pakina- kuin

uutispalstoillakin. Puoluesidonnaisuuden höllentyessä ja toimitustyön eriytyessä

on kunnallispolitiikan seuraaminen yleensä kaupunkitoimituksessa

työskenteleville erityisille kunnallistoimittajille. Helsingin Sanomat on käyttänyt

kaupunki- ja kunnallistoimittajia 1950-luvun alusta lähtien. (Keränen 1984, 139–

140.)

2.2. Helsingin Sanomien toimitukset ja Helsinki 2000

Nykyistä osastojakoa Helsingin Sanomien kaupunki- ja kulttuuritoimitusten välillä

tarkasteltaessani olen käyttänyt metodina puolistrukturoitua teemahaastattelua.

Tässä menetelmässä keskustellaan lähteen kanssa vapaamuotoisesti ennalta

määritellystä aiheesta ja valmiiksi laadittuihin kysymyksiin perustuen.

Lähtökohtana on haastateltavien omien näkemysten mahdollisimman tarkka esiin

tuominen (Hirsijärvi ja Hurme 1988, 35–38).

2.2.1. Kaupunkitoimitus

”Kaupunkitoimituksen rooli on tuottaa Helsingin Sanomien paikallisuutiset”,

määritteli toimituksen esimies Kaarina Sinerkari puhelinhaastattelussa

18.12.2000. Päälevikkialuetta ovat pääkaupunkiseutu ja sen työssäkäyntialueet, eli

pääradan varret Uudellamaalla. Seurantakampa on harvempi maakunnan reunoilla,

mutta mukaan on otettu myös Hämeestä Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi. Nämä

kunnat on otettu mukaan siksi, että jakeluautojen reittien takia niihin jaetaan

Helsingin Sanomien kakkospainosta. Ykkönen eli niin sanottu maakuntapainos

menee ainoastaan kaupunkitoimituksen kohdealueen ulkopuolelle. Toimituksella

on Helsingin lisäksi toimittajia Lohjalla ja Porvoossa. Yksi toimittaja kirjoittaa

juttuja kotoaan Sipoosta.

Kaupunkisivuille päätyvät pääsääntöisesti kaikki edellä kuvattua aluetta koskevat

jutut, jotka eivät myös koske koko maata, eivät ole puhtaasti kulttuuria, taloutta,

urheilua eivätkä muutakaan toisen osaston reviirille kuuluvaa. Esimerkiksi
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ulkomaan rajat ylittävä laivaliikenne ja salakuljetus kuuluvat pääsääntöisesti

Kotimaalle. Kaupungin kanssa samoja aiheita on arkilehden toimitusten lisäksi

Nyt- ja Kuukausiliitteessä sekä sunnuntaisivuilla, mutta näitten tehtävänä onkin

etsiä päivittäisjournalismin aiheille uusia näkökulmia.

Tyypillisimpiä kaupunkijuttuja ovat paikalliseen päätöksentekoon ja hallintoon

liittyvät asiat sekä suurille massoille tarkoitetut kaupunkitapahtumat.

Kulttuuritapahtumissa Kaupunki keskittyy lähinnä asioihin, jotka vaikuttavat

kaupunkikuvaan. Toimittajien vastuualueita ovat muun muassa koulutus,

terveydenhoito, sosiaaliasiat, liikenne, asuminen ja kaupunkikulttuuri

Kaupunkisivut sijaitsevat arkisin b-osan alussa ja viikonloppuisin c-osan keskellä.

Yleensä toimituksella on tilaa käytössään kaksi puhdasta eli mainoksetonta sivua.

Toimittajia kaupunkitoimituksessa on 24 ja esimiehiä kaksi.

2.2.2. Kulttuuritoimitus

Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen aiheet liittyvät Kulttuuritoimituksen

esimiehen Heikki Hellmanin mukaan jollakin tavalla taiteeseen. Itse taide-sana on

Merja Hurrin mielestä kuitenkin ongelmallinen. Sosiologiselta tai antropologiselta

kannalta katsottuna mitään objektiivista taiteen määritelmää ei ole olemassa.

Monet lähinnä taidekeskeisen kulttuurikäsityksen edustajat uskovat, että kulttuuri

on taidetta laajempi käsite. Kaikki taide on siis kulttuuria, mutta kaikki kulttuuri ei

ole taidetta. Tällä perusteella vaaditaan taiteen selvää erottamista esimerkiksi

sellaisista ilmiöistä kuin viihde ja populaarikulttuuri. Jotta taidekriitikot ja

kulttuurijournalistit pystyvät tähän erotteluun, heiltä on perinteisesti edellytetty

suurta ja itsenäistä kulttuurista pääomaa. Taiteen kentällä arvokkainta pääomaa on

juuri kyky erotella, mikä on kulloinkin hyvää ja mikä huonoa. (Hurri 1993, 26 ja

39–41.)

Jos massoille tarkoitettu tapahtuma on Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen

mielestä taiteellisesti tarpeeksi kiinnostava, päätyy aihe useimmiten sekä

Kulttuuriin että joko Kaupunkiin tai Kotimaahan. Hellmanin mielestä viihdekin
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voi olla taidetta, kunhan siinä on ”teoksen makua”. Kirjallisuus on virallisesti

toimituksen tärkein aihepiiri, minkä seurauksena Kulttuurissa on

kirjallisuustoimittaja ja lehti jakaa kirjallisuuspalkintoa. Sen jälkeen tulevat muut

klassiset taiteet, kuten musiikki, kuvataide ja teatteri. Vasta kolmannessa

kategoriassa ovat populaarikulttuurin tuotteet: yksikään toimittaja ei esimerkiksi

ole erikoistunut kevyeen musiikkiin. (Hellman 13.12.2000.)

Sosiologi Pierre Bourdieun käsitys kulttuurista selittää Hurrin mukaan sen, että

kulttuuriosastoja ei voi tutkia ymmärtämättä niiden valikoivaa luonnetta. Erottelu

ei ole niinkään puute tai häiriö kulttuuriosastojen toiminnassa, vaan suorastaan

niiden tehtävä ja elinehto kentän säilyvyyden ja toimivuuden kannalta. (Hurri

1993, 45–47.)

Kulttuurisivujen elitistisyyttä vastustavatkaan eivät välttämättä halua muuttaa

tällaista erottelua, vaan muuttaa esimerkiksi ideointia ja tekstikieltä

populaarisempaan suuntaan. Esimerkiksi Kirsti Jaantilan mukaan ”tärkeintä on se,

kuinka jokin asia esitetään niin, että mahdollisimman suuri joukko lukijoista sen

ymmärtää, olipa aihe tai alue kuinka korkeakultturelli tahansa.” (Jaantila 1972,

63–65.)

Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus keskittyy nimenomaan sisältöön, ja

useimmiten vielä kritiikin muodossa. Kulttuurissa ei aina pidetä siitä, jos joku sen

ulkopuolinen eksyy tälle alueelle. Itse sain kokea tämän kirjoitettuani kriittisen

Näkökulma-jutun Aika kului temppuja odotellessa (liite 2, HS 28.7.2000).

Kulttuuritoimittaja Auli Räsänen lähetti minulle heti jutun ilmestyttyä vihaisen

viestin, jonka mukaan minä vain en ymmärtänyt taidetta. Hellman taas sanoi

puhelinhaastattelussa, että ”sun sirkusjutusta keskusteltiin paljon, että mikä ääliö

se Honkonen on, kun se ei ymmärrä yhtään mitään uudesta sirkuksesta. Jos joku

ottaa asiantuntijan roolin, hänen pitää olla asiantuntija”. (Hellman 13.12.2000.)

Kulttuurijutut sijaitsevat lehdessä b-osan lopussa arkisin ja alussa viikonloppuisin.

Kulttuuri ja kaupunki siis vuorottelevat b-niskaa (=lehden osan avaussivu)
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viikonpäivän mukaan. Kulttuuri saa viikonloppuna niskan, koska ihmisillä

katsotaan silloin olevan aikaa lukea myös päivänpolitiikan ulkopuolisia juttuja.

Muuten Hesari arvottaa uutiset kärkeen. Kulttuuritoimitus koostuu 27 toimittajasta

ja neljästä (mukana kolme uutispäällikköä) esimiehestä. Kulttuuritoimitus on

Helsingin Sanomien suurin toimitus, ja se täyttää keskimäärin kuusi

toimituksellista sivua päivässä.

2.2.3. Reviirikamppailusta yhteistyöhön

Vaikka aiheilla ei aina olekaan itsestään selvää osastoa, Sinerkarin mukaan

Helsingin Sanomien toimitusten välillä ei ole enää pahoja reviirikamppailuja.

Koko lehden aamupalaverissa käydään keskusteluja lähinnä tapauksista, joita

toimitukset eivät sivuilleen välttämättä halua – siis tyyliin ”kiinnostaisiko teitä

tehdä juttua…”. Muuten käytäntönä on, että se saa, joka ensin aiheen keksii.

Nykyään osastot tekevät entistä enemmän yhteistyötä, jolloin kahden toimituksen

toimittajia voi tehdä juttuja samalla sivulle. Kaupunkitapahtumissa esimerkiksi

Kaupungin toimittaja saattoi kertoa itse tapahtuman kulusta, vaikutuksista ja

tunnelmista sekä Kulttuurin toimittaja kritisoida taiteellista sisältöä.

Joistakin aiheista keskustelua kuitenkin syntyi. Sinerkarin mukaan

kulttuurivuoden tapahtumista yksi tällainen oli Art Goes Kapakka, jossa

Kulttuurin toimittaja lähti tekemään juttua asenteella, että onko tämä taidetta.

Kaupunki olisi halunnut tehdä aiheesta jutun kaupunkitapahtuma-ilmiönä, jolloin

oltaisiin keskitytty tunnelmien kuvailuun. Kulttuuritoimituksen kanta voitti, koska

se ehti vallata aiheen ensin. (Sinerkari 18.12.2000.)

Helsingin Sanomien arkilehdessä (ei siis liitteissä) oli vuonna 2000 käytössään

Helsinki 2000 -logo. Se oli tarkoitus liittää jokaisen Helsingin kulttuurivuodesta

kertovan isomman kuin yksipalstaisen, muunlaisen jutun kuin uutisen yhteyteen.

Näin kävikin, melkein. Noin kymmeneksestä kesällä 2000 keräämästäni jutusta se

oli jäänyt pois. Otin kyseiset kirjoitukset aineistooni, koska tiesin niitten kertovan

jollakin lailla kulttuurivuodesta. Vastuu logon lisäämisestä oli toimittajalla, eikä
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taittaja kiireissään sitä useimmiten muistanut juttuun lisätä. Minäkin unohdin

kesän aikana muutaman kerran lisätä logon juttuun.

Kaupunkitoimituksen toimittajan Kimmo Oksasen, jonka vastuualueena

kulttuurikaupunkivuosi oli, mielestä kevyet Helsinki 2000 -jutut olivat tärkeässä

roolissa Helsingin Sanomien tiukkojen uutisten seassa. ”Ihmiset haluavat palata

tapahtumaan lehdessä ja lukea, mitä siellä oikeasti tapahtui. Se on kertaamisen

jutustelutuokio ikään kuin toisen ihmisen kanssa”, Oksanen kertoo. (Oksanen

28.12.2000.)

2.2.4. Helsingin Sanomien sponsoronti

Helsingin Sanomat sponsoroi joitakin kulttuurivuoden tapahtumanjärjestäjiä.

Nämä olivat projektipäällikkö Sari Vapaavuoren (sähköpostihaastattelu

11.12.2000) mukaan kaikki vanhoja yhteistyökumppaneita, eli

kulttuurikaupunkivuoden takia ei uusia sponsorointisuhteita luotu.  Lehti tuki

ainakin Valtion taidemuseota, Marsin sankarit -sarjakuvaoopperaa, Musica Nova -

lastentapahtumaa, Kynnys ry:n erilaisille vammaisryhmille järjestämiä

elokuvafestareita, Tall Ships’ Race -purjehdustapahtumaa ja Helsingin

Juhlaviikkoja. Näin lehti sai logonsa näkyviin katukuvaan.

Näistä silmiinpistävän paljon Helsingin Sanomat kirjoitti Tall Ships’ Racesta, 28

juttua. Lehden markkinoinnin (Vapaavuori 11.12.2000) mukaan kisa oli hyvä

kohde, koska se oli ”suuri kaupunkitapahtuma, ennen kaikkea helsinkiläinen,

omalla päämarkkina-alueellamme, suuri kohderyhmä, iso nuorisoa yhdistävä

tapahtuma, kasvatuksellisuus / vastuullisuus (kilpailussa ei palkita varsinaisista

taidoissa, vaan osallistujat äänestävät joukostaan parhaiten muita huomioon

ottavan tahon / aluksen”. Lisäksi tapahtuma sopi Vapaavuoren mukaan hyvin

yhteen HS-brandin kanssa.

Kaupunkitoimituksen Sinerkarin mukaan se, että Helsingin Sanomat sponsoroi

Tall Ships’ Racea, ei vaikuttanut kirjoittelun määrään. Sinerkari edustaa sitä
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näkökulmaa, jonka mielestä ”lehden tukemat tapahtumat ansaitsevat tulla

julkisuuteen siinä missä muutkin – eivät isotellen eivätkä vähätellen”. Tällaisen

kirjoittelun ei hänen mukaansa pitäisi tuottaa traumoja tai angstia kenellekään.

”Sitä paitsi tapahtuma oli kansankarnevaali vuoden hiljaisimpana aikana, ja

laivoista saa näyttäviä ja kauniita kuvia”. (Sinerkari 18.12.2000.)

3. SISÄLLÖNANALYYSIA OSASTOITTAIN

Tutkin sisällön erittelyn avulla koko aineistoani, eli Helsingin Sanomissa kesä-,

heinä- ja elokuussa 2000 kirjoitettuja 190:ä Helsinki 2000 -juttua. Kirjasin jutuista

ilmestymiskuukauden, osaston, sijoituksen osaston sivuilla, aiheen, juttutyypin,

jutun koon, kuvituksen määrän ja koon, hallitsevan asiantuntijan / haastateltavan

sekä kyseisen kulttuuriprojektin saaman Kulttuurikaupunkisäätiön tuen.

Näistä päättelen paitsi sen, millainen on tyypillinen Helsinki 2000 -juttu, myös

julkisuuden suhdetta järjestäjien panostukseen. Selvitän muun muassa, tehtiinkö

suosituimpana kulttuurivuoden kuukautena myös eniten Helsinki 2000 -juttuja,

miten juttuja arvostettiin toimituksissa, mistä projekteista kirjoitettiin eniten,

keskittyivätkö jutut uutisten sijasta reportaaseihin, kuinka kuvitus hallitsi juttuja,

arvostivatko toimittajat lähteenä järjestäjiä enemmän kuin asiakkaita ja tarkoittiko

iso Kulttuurikaupunkisäätiön tuki aina isoa uutisointia. Erityisesti tarkastelen,

miten nämä asiat erosivat kaupunki- ja kulttuuritoimitusten välillä.

3.1. Menetelmänä määrällinen sisällönanalyysi

Veikko Pietilä (1973, 4) on määritellyt sisällön erittelyn joukoksi menettelytapoja,

joita käyttäen dokumenttien sisällöstä voidaan tehdä havaintoja ja kerätä tietoa

tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen. Hänen mukaansa sisällön erittelystä puhutaan

kahdentyyppisissä tutkimuksissa: niissä, joissa kuvaillaan jonkun

dokumenttijoukon sisältöä, ja niissä, joissa dokumenttien sisällön perusteella

pyritään tekemään niiden tuottajia koskevia päätelmiä. Näiden rinnalle Pietilä
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nostaa vielä sellaiset tutkimukset, joissa joko dokumenttien sisältöä selitetään

muiden ilmiöiden avulla tai muita ilmiöitä selitetään dokumenttien sisällön avulla.

Sisällön erittelyllä pyritään tuottamaan objektiivinen, määrällinen ja

todennettavissa oleva kuvaus sanomien ilmisisällöstä. Erittely kohdistuu

denotatiiviseen merkityksellistämistasoon. Se on parhaimmillaan laajamittaisena:

mitä enemmän aineistoa, sitä tarkemmat tulokset. Sisällön erittelyssä tunnistetaan

ja lasketaan tietystä viestintäjärjestelmästä valittuja yksikköjä. Laskettavana

yksikkönä voi olla mikä tahansa, mitä tutkija haluaa tutkia. Ainoa vaatimus on,

että yksiköt ovat helposti tunnistettavia ja esiintyvät riittävän säännöllisesti, jotta

niihin voidaan soveltaa tilastollisia tutkimusmenetelmiä. (Fiske 1990, 179–180.)

Tämä John Fisken määritelmä sisällön erittelystä on kieltämättä pelkistetty ja

yksinkertainen, mutta joka tapauksessa se kertoo olennaisen: sisällön erittelyssä on

kyse tiettyjen yksiköiden laskemisesta ja kerätyn aineiston erittelystä sekä

vertailusta. Sisällön erittely on siis käyttökelpoinen metodi ennen kaikkea silloin,

kun halutaan seuloa aineiston ilmisisällön eri ominaisuuksia ja piirteitä. Sisällön

erittely ei kuitenkaan ole tie varsinaiseen tulkintaan, ei ainakaan muuten kuin

välillisesti. Se vastaa pikemminkin kysymykseen kuinka paljon kuin miksi. Tämän

takia sisällön erittelyn tuloksiin saatetaankin suhtautua välinpitämättömällä entäs

sitten -asenteella, mutta on otettava huomioon, että sisällön erittely on metodien

monimuotoisella kentällä vain yksi pieni osa-alue. Se on omalla tavallaan erittäin

hyödyllinen tutkimusmekanismi; yhdistettynä muihin tutkimusmenetelmiin

sisällön erittelyllä aikaan saadut tulokset voivat olla hyvinkin mielekkäitä ja

hedelmällisiä.

Ensimmäisessä varsinaisessa sisällön erittelyä käsittelevässä menetelmäkirjassa

Bernard Berelson (1952, 16–18) asettaa sisällön erittelylle (content analysis)

kolme yleisesti hyväksyttyä perusvaatimusta. Erittelyn on oltava

- objektiivista,

- systemaattista ja

- kvantitatiivista
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Myöhemmin sisällön erittely laajeni käsittämään kaikki sellaiset tutkimukset,

joissa joko tilastollisesti tai sanallisesti pyritään kuvailemaan dokumenttien

sisältöä ilmiöinä sinänsä tai niitä ulkopuolisia ilmiöitä, joita sisältöjen ajatellaan

ilmaisevan (V. Pietilä 1973, 52–53).

Näiden peruslinjojen pohjalta Pietilä määrittelee sisällön erittelyn

”…joukoksi menettelytapoja, joiden avulla dokumenttien sisällöstä tieteellisiä

pelisääntöjä noudattaen tehdään havaintoja ja kerätään tietoja. (…) Nämä tiedot

voidaan kerätä sanallisessa muodossa, sanallisina ilmaisuina, tai sitten

määrällisessä muodossa, luokiteltuina ja tilastoituina.” (emt., 53–54.)

3.2. Tutkimusaineistoni valinnasta

Määrällisessä analyysissä perusjoukkonani on Helsingin Sanomien Helsinki 2000

-jutut ja aineistoni aiheesta kesä- heinä- ja elokuussa 2000 tehdyt 190 kirjoitusta.

Leikkasin kyseisenä aikana lehdestä kaikki jutut, jotka koskivat jollakin tavalla

Helsingin kulttuurikaupunkivuotta. Otin aineistooni mukaan myös Nyt- ja

Kuukausiliitteet. Verkkoliitteen sen sijaan jätin huomioimatta, koska bitti-Hesari

ja paperiversio ovat sisällöltään lähes identtisiä.

Luokitusrungossani (liite1) on yhdeksän tutkittavaa yleistä sisältöluokkaa, ja

seitsemässä niistä on kolme vaihtoehtoista perussisältöluokkaa. Esimerkiksi

uutisoidun kulttuurikaupunkivuoden projektin saamaa tukea kysyttäessä

perussisältöluokkina ovat alle 800 000 markkaa, 800 000–2 miljoonaa markkaa ja

yli kaksi miljoonaa markkaa. Alkiot eli kulttuuriprojektien budjettien

markkamäärät olen kerännyt Kulttuurikaupunkisäätiön aineistosta, jonka sain

kesällä 2000 käyttööni tehdessäni juttua kulttuurivuoden taloudesta. Alkion

”kulttuurikaupunkisäätiön talous- ja viestintäjohtaja Jorma Bergholm” saan

helposti, sillä Bergholm on jutun ainoa haastateltava. Alkio kirjataan

yleissisältöluokan ”hallitseva asiantuntija/ haastateltava” perussisältöluokkaan

”projektin edustaja”.
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Keräämäni Helsinki 2000 -jutut ovat tutkimuksessani sekä otos- että

havaintoyksikköjä. Annan niistä keräämilleni alkioille mittayksiköksi numeron

yksi ja luon tiedoista tilaston sekä taulukkoja ja kuvia. Esitän tulokset

luonnollisesti myös sanallisessa muodossa.

3.3. Määrälliset tulokset

3.3.1. Kaupunki vastaan kulttuuri

190:stä Helsinki 2000 -jutusta lähes puolet eli 93 päätyi Kaupungin sivuille, 59

Kulttuuriin ja 38 muille Helsingin Sanomien osastoille. Lähinnä massayleisölle

tarkoitettu kulttuurikaupunkivuosi oli sikälikin eniten kaupunkitoimituksen aihe,

että sen sivuilla oli prosentuaalisesti Kulttuuria enemmän Helsinki 2000 -juttuja.

Kesän 1624 kaupunkijutusta 5,7 prosenttia liittyi oleellisesti

kulttuurikaupunkivuoteen, kun sama oli 1866 kulttuurijutussa vain 3,2 prosentissa

(Kartano 7.12.2000.).

Arvostus osastossa

Noin joka kymmenes Helsinki 2000 -juttu nousi osastonsa pääjutuksi ja peräti 38

prosenttia toimituksen avaussivulle. Helsingin Sanomat arvosti siis

kulttuurikaupunkivuotta kohtalaisen paljon. Pääjutuksi nostamisessa ei ollut eroa

Kaupungin ja Kulttuurin välillä. Kaupunkitoimitus arvosti kuitenkin tuplasti

useammin Helsinki 2000 -jutun avaussivulleen. Vain 29 prosenttia

kulttuuritoimituksen Helsinki 2000 -jutuista nousi osaston avaukseen.

Kulttuurikaupunkivuosi oli siis Helsingin Sanomissa arvostetumpi aihe massoja

liikuttavana tapahtumana kuin itse taiteena. Lehden muilla osastoilla aihe ylsi

kärkeen 13 prosentissa kulttuurikaupunkijutuista. (taulukko 1.) Juttujen

sijoittelusta osastojen sivuilla lisää kappaleessa 2.3.2.

Kaupunki arvosti kulttuurikaupunkivuotta eniten
Taulukko 1. Sijoitus osaston sivuilla (luvut juttujen määrä)
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pääjuttu

avaussivulla,

muttei

pääjuttuna

osaston

jatkosivuilla
yhteensä

kaupunki 9 29 55 93

kulttuuri 6 11 42 59

muu 5 12 21 38

yhteensä 20 52 118 190

Suosituimmat aiheet

Selvästi suosituimmat kulttuurikaupunkiaiheet Helsingin Sanomissa olivat 12.

kesäkuuta vietetty Helsingin 450-vuotissyntymäpäivä ja 14.–17. heinäkuuta käyty

vanhojen laivojen purjehdustapahtuma Tall Ships’ Race. Yksikään näistä kahdesta

massatapahtumasta kertovasta yhteensä 56 jutusta ei päätynyt kulttuurisivuille.

Helsingin Sanomat ei siis arvostanut aiheita taiteeksi. Koko lehden kolmanneksi

seuratuin ja kulttuuritoimituksen seuratuin Helsinki 2000 -tapahtuma oli Paavo

Suuri -urheiluooppera Olympiastadionilla 11. ja 12. elokuuta. Nurmi-oopperan

lisäksi Kulttuuri teki kahdeksan juttua myös Tanssi- ja laulupidoista (13.–18.6.),

josta muut osastot eivät kesä–elokuussa kirjoittaneet lainkaan. (kuva 1.)

Suvereenisti kulttuuria oli myös koko vuoden kestänyt Sarjakuvakaupunki-hanke.

Ooppera, kansantanssi ja sarjakuva olivat Helsingin Sanomien mukaan siis näissä

tapauksissa taidetta.

Cirque Plumen (26.7.–6.8.) kolmesta kaupunkijutusta minä tein kaksi. Toinen

niistä aiheutti kulttuuritoimituksessa syvää närää, meninhän maallikkona

arvostelemaan taideteoksen sisällöllistä antia. Ainakaan kahden

kulttuuritoimittajan mielestä en ymmärtänyt lainkaan uuden sirkuksen hienoutta.

Töölönlahden taidepuutarhoissa (8.6.–) ja Kuvia hämärässä -näytöksessä (16.–

19.7.) osastojako onnistui paremmin. Kaikelle kansalle ilmaiseen Töölönlahteen ei

Kulttuurin väki kajonnut lainkaan eikä Hietalahden taideshow’hun niin ikään
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Kaupunki. (kuva 1.) Suosituimmista aiheista lisää osiossa 2.3.3.

Suosituimmat aiheet (yht. 99 juttua)

Töölönlahden taidepu

Tanssi- ja laulupido

Tall Ships' Race

Sarjakuvakaupunki

Paavo Suuri

Kuvia hämärässä

Helsinki-päivä

Cirque Plume

Ju
ttu

je
n 

m
ää

rä

30

20

10

0

kaupunki

kulttuuri

muu

3

2418

3
8

5

8

2
3 3443

10

Kuva 1. Suosituimmat kulttuurikaupunkiaiheet HS:ssä osastoittain (luvut juttuja)

Juttutyypit

Sekä Kaupungissa että Kulttuurissa tehtiin kulttuurikaupunkivuodesta lähinnä

feature-juttuja, kevyitä faktoihin perustuvia kirjoituksia. Feature on tyyliltään

ikään kuin uutisen ja mielipidejutun välissä, ja niitä ovat useimmiten muun

muassa reportaasit, haastattelut ja kulttuurin arvostelut.  Kulttuurin Helsinki 2000

-jutuista peräti 59 prosenttia oli featurea. (taulukko 2.) Tämä on ymmärrettävää,

sillä kulttuurisivuilla on muutenkin vähän uutisia eikä kesällä ollut vielä tehty

juhlavuoteen liittyviä tutkimuksia.

Kaupungissa oli vuodesta vain kaksi mielipidejuttua, eli yleisönosastokirjoitusta,

kolumnia, kommenttia tai pakinaa. Toinen niistä oli jo mainitsemani arvostelu

Cirque Plumesta. Suomalaisissa sanomalehdissä on muutenkin vähän

subjektiivisia kirjoituksia verrattuna vaikkapa Keski-Eurooppaan. Olen määritellyt

mielipidejutuiksi kirjoitukset, jotka on typografisesti (jokin tunnus, esimerkiksi

näkökulma-logo) merkitty mielipiteellisiksi. Niin sanottuja taustajuttuja, eli

erillisessä tausta- tai tietokulmalaatikossa olleita lyhyitä faktaruutuja tehdään

Hesarissa nykyään paljon aikaisempaa enemmän. Kaupunkitoimituksella niitä oli

kesällä kymmenen ja Kulttuurilla yhdeksän. (taulukko 2.) Vinkki on pääuutissivun

(A3) juttu, jossa viitataan jäljemmillä sivuilla esiintyvään kirjoitukseen.
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Helsinki 2000 oli lähinnä featurea

Taulukko 2. Juttutyypit osastoittain (luvut juttujen määrä)

mielipide uutinen tausta feature vinkki muu yhteensä

kaupunki 2 35 10 44 2 93

kulttuuri 3 12 9 35 59

muu 1 8 18 11 38

yhteensä 6 55 19 97 11 2 190

Juttujen koko

Olivatko osastojen jutut suuria, pieniä vai keskikokoisia? Kuinka iso on suuri

juttu? Ehkä yleisimmin pienen jutun rajana pidetään postikortin kokoa ja ison

rajana A4-paperin kokoa. Samoja raja-arvoja käytän minäkin, eli pieni Helsinki

2000 -juttu on korkeintaan 30-palstasenttimetrinen ja suuri vähintään 130-

palstasenttinen. Keskisuuri asettuu luonnollisesti näitten väliin.

Tässä ei Kaupungin ja Kulttuurin välille syntynyt juuri eroa: keskisuuria juttuja oli

kesällä noin 40 prosenttia kummassakin sekä pieniä ja suuria noin 30 prosenttia

kumpiakin. Muilla Helsingin Sanomien osastoilla yhteensä oli kaksi kertaa

enemmän isoja kuin pieniä juttuja. (taulukko 3.) Tämä johtuu liitteitten (Nyt ja

Kuukausiliite) juttujen suuruudesta sekä siitä, että pääuutissivulle nousi

vähäuutisena kesänä monta isoa värikuvaa kulttuurikaupunkivuoden tapahtumista.

Liitteissä ja pääuutissivulla isoja juttuja

Taulukko 3. Juttujen koot osastoittain (luvut juttujen määrä)

pieni juttu

(=<postikortti)

keskisuuri

juttu

suuri juttu

( =>A4-paperi)
yhteensä

kaupunki 27 41 25 93

kulttuuri 18 24 17 59

muu 7 17 14 38

yhteensä 52 82 56 190
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Kuvitus

Entäpä kuvat, miten niitten koot luokiteltaisiin? Koska tekstiä ja kuvia sanotaan

usein tasa-arvoisiksi, olen päättänyt, että pienen kuvan raja olkoon puolet koko

jutun pienuusrajasta. Sama pätee suuren kuvan kriteereihin. Näin siis pieni kuva

on korkeintaan puoli postikorttia, eli 15 palstasenttimetriä ja suuri kuva vähintään

puoli A4-paperia, eli 65 palstasenttiä. Keskisuuri on taas pienen ja ison välissä.

Silmiinpistävintä kulttuurikaupunkijuttujen kuvissa on, että pienen kuvituksen

kirjoituksia oli hyvin vähän. Kaupungissa niitä oli vain yksi ainoa, ja sekin oli

pieni juttu aukeaman kokoisessa ja värikkäässä kolmen kirjoituksen Helsinki 450

vuotta sitten -paketissa. Kulttuuri ei tämän suhteen paljon paremmaksi pistä: sillä

oli vain kaksi juttua, joiden kuvituksen koko oli korkeintaan puolikas postikortti.

(taulukko 4.)

Koska yli 40 prosentissa näiden osastojen jutuista ei ollut kuvia lainkaan, on

Helsinki 2000 -juttujen  kuvapolitiikkana ollut kunnolla tai ei mitään. Pieniin,

varsinkin yhden palstan juttuihin Hesari ei yleensä laita kuvia ollenkaan, ja

featureiden yhtenä tehtävänä on kuvittaa muuten asiapitoista sivua. Siksi suurten

tai keskisuurten kulttuurikaupunkijuttujen kuvitus ei ole niukkaa. Helsingin

Sanomien 38:ssa muiden osastojen jutussa vain kahdessa ei ollut lainkaan kuvaa

ja peräti 16:ssa kuvituksen koko oli ainakin A5-paperin kokoinen. (taulukko 4.)

Tämä johtuu siitä, että liitteiden jutuissa on yleensä runsas kuvitus ja että

kulttuurikaupunkivuoden tapahtumista liikeni monta pääuutissivun pääkuvaa.

Useimmiten käytössä oli juttua kohden vain yksi kuva. Kulttuurisivuilla

useamman kuvan Helsinki 2000 -juttuja oli vain 15 prosenttia, ja kuvallisissa

kulttuurijutuissa peräti 71 prosentissa oli vain yksi kuva. (taulukko 4.) Syynä

tähän lienee myös se, ettei Kulttuurissa juurikaan käytetä isojen valokuvien

rinnalla grafiikkaa (esim. karttoja) eikä pieniä kasvokuvia.
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Pientä kuvitusta ei juuri käytetty

Taulukko 4. Kuvituksen koko ja määrä (luvut juttujen määrä)

ei

kuvaa

pieni

kuvitus

(=<½posti-

korttia)

keski-

suuri

kuvitus

suuri

kuvitus

(=>½A4-

paperia)

yhteensä

yksi

kuva

enemmän

kuin yksi

kuva

kaupunki 39 1 29 24 93 33 21

kulttuuri 28 2 16 13 59 22 9

muu 2 8 12 16 38 24 12

yhteensä 69 11 57 53 190 79 42

Hallitseva asiantuntija / haastateltava

Ketkä pääsivät ääneen Helsinki 2000 -jutuissa? Ketkä toimivat suurimpina

asiantuntijoina ja haastateltavina? Olen jakanut tämän väen kolmeen kategoriaan:

•  projektin edustajat

•  projektin asiakkaat

•  muut (esimerkiksi poliisi) tai ei haastateltuja lainkaan.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat muun muassa järjestäjät ja taiteilijat sekä toiseen

tavalliset tapahtumissa käyneet ihmiset.

Helsingin Sanomat ei tämän tutkimuksen perusteella voi kehua sillä, että se peilaa

hyvin kansan mietteitä. Vain 11 prosentissa kulttuurikaupunkijutuissa tavallisen

pulliaisen ääni kuului päällimmäisenä. Kaupungissa luku oli 18 prosenttia ja

Kulttuurissa pyöreä nolla. (taulukko 5.) Tulos tukee sitä käsitystä, että Hesarin

kulttuurisivujen tarjonta on elitististä. Massatapahtumissa hyörineet

kaupunkitoimittajat lähinnä hoitivat yleisön haastattelemisen. Suurimmassa osassa

aineistosta hallitsevaa asiantuntijaa / haastateltavaa ei ollut lainkaan. Näin oli

etenkin Kulttuurin arvosteluissa / kritiikeissä ja pienissä yhden tai kahden palstan

pätkissä.
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Kulttuuri ei paljon tavallisia kansalaisia kuunnellut

Taulukko 5. Hallitseva lähde osastoittain (luvut juttujen määrä)

projektin

edustaja

projektin

asiakas

muu tai

ei lainkaan
yhteensä

Kaupunki 40 17 36 93

Kulttuuri 14 45 59

muu 14 4 20 38

yhteensä 68 21 101 190

Kulttuurikaupunkisäätiön tuki

Kuinka suurista kulttuurikaupunkitapahtumista Helsingin Sanomat kesällä

kirjoitti? Miten hankkeitten suuruutta edes voi mitata? Minä teen sen rahan

perusteella, koska yleisömäärä asettaisi massoille tarkoitetut ilmaistapahtumat

ylivertaiseen asemaan. Projektien budjettien selvittämiseksi minun olisi pitänyt

ottaa yhteyttä kymmeniin, jopa satoihin ohjelmanjärjestäjiin. Sen sijaan olin

kesällä saanut Kulttuurikaupunkisäätiön talous- ja viestintäjohtajalta Jorma

Bergholmilta luvut säätiön tuesta isoimmille hankkeille. Näistä summista voi

päätellä, mihin projekteihin upposi paljon rahaa.

Koko vuoden noin 450 hankkeesta säätiön tukea sai 800 000 markkaa tai

enemmän kuusi prosenttia ja ainakin 2 miljoonaa vaivaiset 1,8 prosenttia.

Kuitenkin Helsingin Sanomien kesällä kirjoittamista Helsinki 2000 -jutuista 41

prosentissa kerrottiin tapahtumasta, joka oli saanut säätiöltä ainakin 0,8 miljoonaa

markkaa ja viidesosassa hankkeesta, joka oli saanut 2 miljoonaa tai yli. Suuri oli

siis kaunista. Tämä on täysin ymmärrettävää kaupunkitoimituksessa, jonka oli

tarkoituskin keskittyä usein kalliisiin massatapahtumiin. Kolmannes

kaupunkijutuista kertoi vähintään 800 000 markan projektista ja neljännes ainakin

2 miljoonan markan investoinnista. (taulukko 6.)

Kulttuuri ja lehden muut osastot kirjoittivat kuitenkin Kaupunkiakin selvemmin

lähinnä kalliista hankkeista: kulttuurisivuilla 0,8 miljoonan markan rajan ylitti 42

jutun tapahtumat ja muilla osastoilla peräti 55 kirjoituksen projektit. Kahden
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miljoonan markan viivan yläpuolelle ylti koko vuoden aikana vain kahdeksan

hanketta, mutta liitteissä ja pääuutissivulla kesän aikana nuo kattoivat kuitenkin

37 prosenttia kulttuurikaupunkitarjonnasta. (taulukko 6.) Tämä selittyy ainakin

osittain sillä, että lukuihin on laskettu kaikkien mukana olevien tapahtumien

kokonaistuki. Usein paraatipaikkojen kirjoituksiin oli saatettu koota koko

vuodenkin ohjelmisto.

Suuri oli kaunista

Taulukko 6. Kulttuurikaupunkisäätiön tuki aiheena olleille hankkeille (juttuja)

<0,8 miljoonaa

markkaa

=>0,8 ja <2

miljoonaa markkaa

=>2 miljoonaa

markkaa
yhteensä

Kaupunki 61 8 24 93

Kulttuuri 34 21 4 59

muu 17 7 14 38

yhteensä 112 36 42 190

Osastojako kuukausittain

Kaupunkitoimitus kirjoitti eniten kulttuurivuodesta kertovia juttuja heinäkuussa

(42 juttua), jolloin kulttuuritoimitus teki niitä kaikkein vähiten (10). Kulttuuri taas

oli aktiivisin elokuussa (34), jolloin taas Kaupunki oli passiivisin (16). Luvuista

heijastuu selvästi osastojen painotuserot: kaupunkitoimitus liikkui heinäkuun

massatapahtumissa (esimerkiksi Tall Ships’ Race), kun kulttuuritoimittajia taas

kiinnosti enemmän elokuun taidetarjonta (esim. Paavo Suuri). Muut osastot

kirjoittivat Helsinki 2000 -juttuja eniten kesäkuussa (19). (taulukko 7.)

Kaupunki oli aktiivisin heinäkuussa, Kulttuuri elokuussa

Taulukko 7. Juttujen jakautuminen eri kuukausille osastoittain (luvut juttuja)

kesäkuu heinäkuu elokuu yhteensä

kaupunki 35 42 16 93

kulttuuri 15 10 34 59

muu 19 11 8 38

yhteensä 69 63 58 190
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 3.3.2. Arvostus osastossa

Kahdeksasta suosituimmasta (ks. kappale 2.3.1.) kesän hankkeesta Kuvia

hämärässä, Sarjakuvakaupunki sekä Tanssi- ja laulupidot eivät yltäneet kertaakaan

osaston (esim. Kaupunki tai Kulttuuri) pääjutuksi, eivätkä kaksi viimeksi

mainittua edes avaussivulle. Yhteistä näille kolmelle on se, että ne eivät

esiintyneet kertaakaan kaupunkisivuilla. (kuva 2.) Ne eivät siis olleet

massatapahtumia, mutta ne eivät myös yltäneet kovin korkealle arvostetuksi

taiteeksikaan. Tästä voi päätellä sen, että jos tapahtumanjärjestäjä haluaa

hankkeensa Helsingin Sanomissa mahdollisimman näkyvälle paikalle, hänen

kannattaa suunnitella tarjonta joko suurelle yleisölle tai korkeakulttuurin ystäville.

Prosentuaalisesti arvostetuin aihe oli Töölönlahden taidepuutarhat, josta

kirjoitetuista jutuista 18 prosenttia päätyi osaston ykköseksi (kuva 2.). Syynä on

ainakin se, että Suomen ehkä keskeisimmällä paikalla oleva puutarha vaikuttaa

huomattavasti Helsingin kaupunkikuvaan ja että värikkäistä kukista sai hienoja

kuvia.

Töölönlahtea arvostettiin

Töölönlahden taidepu

Tanssi- ja laulupido

Tall Ships' Race

Sarjakuvakaupunki

Paavo Suuri

Kuvia hämärässä

Helsinki-päivä

Cirque Plume
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ää

rä
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arvostus osastossa

 jatkosivuilla

 avaussivulla, mutta

 ei pääjuttuna

 pääjuttu

Kuva 2. Suosituimpien aiheiden jakautuminen osastojen sivuilla (luvut juttuja)
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Juttutyypit

Feature-tyyppiset jutut, eli reportaasit, haastattelut ja arvostelut nousivat kaikkein

helpoimmin osaston pääjutuksi. Näin paljon arvostettiin 17 prosenttia Helsinki

2000 -featureista. (kuva 3.) Monena virkamiesten ja poliitikkojen lomapäivänä ei

asiauutista saatu, jolloin oli tavallista nostaa kulttuurikaupunkitapahtumasta tehty

reppari lähtöjutuksi. Mielipiteet ja taustajutut eivät luonnollisesti päätyneet

kertaakaan pääjutuiksi. Toisaalta taustoitusta vaati useimmiten vain aiheet, jotka

nousivat osaston avaussivulle. Mielipiteet sitä vastoin sijoitettiin vain harvoin

avaukseen.

Reportaasit kelpasivat pääjutuiksi

muu
vinkki

feature
tausta

uutinen
mielipide
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Kuva 3. Juttutyyppien jakautuminen osastojen sivuilla (luvut juttujen määrä)

Juttujen koko

Osaston pääjutuiksi nostetuille Helsinki 2000 -aiheille annettiin kaikille paitsi

yhdelle paljon tilaa, vähintään A4-paperin verran. Tämä johtunee lähinnä

näyttävistä kuvista, sillä pelkästään faktoihin perustuvat pääjutut voivat yleensä

hyvinkin olla alaltaan tätä kokoa pienempiä. Muuten sijoitetut

kulttuurikaupunkijutut saivat lähinnä keskisuuren tilan. Osastojen jatkosivuilla oli
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enemmän pieniä kuin suuria juttuja, koska sivujen journalistinen tila oli usein

hyvinkin pieni. (taulukko 8.) Helsingin Sanomissa on käytäntö, että osastojen

avaussivuilla ei ole mainoksia, mutta jatkosivuilla niitä voi olla kolme

neljäsosaakin sivun alasta.

Pääjutuille annettiin tilaa

Taulukko 8. Erikokoisten juttujen jakautuminen osastojen sivuilla

pieni juttu

=<postikortti

keskisuuri

juttu

suuri juttu

=>A4-paperi
yhteensä

pääjuttu 1 19 20

avaussivulla,

muttei

pääjuttuna

18 26 8 52

osaston

jatkosivuilla
34 55 29 118

yhteensä 52 82 56 190

Kuvitus

Jokaisessa Helsinki 2000 -aiheesta tehdyssä osaston pääjutussa oli suuri kuvitus.

Havainto ei ole yllättävä, sillä yleensä kulttuurikaupunkivuoden tapahtumat olivat

varsin kuvauksellisia tapahtumia. Niissä oli paljon ihmisiä, vanhoja laivoja,

värikkäitä kukkia sekä menoa ja meininkiä. Lähes aina pääjuttuihin taitettiin

enemmän kuin yksi kuva. Muihin avaussivun juttuihin ei puoleen laitettu kuvaa

ollenkaan, mutta pieni kuva vain kolmeen. (taulukko 9.) Tämä taas selittynee

yhden palstan kuvattomilla pikkujutuilla. Ne sijoitetaan yleensä juuri osaston

avaukseen. Paraatisivun käytäntö näyttää Helsingin Sanomissa olevan, että useita

kuvia laitetaan vain pääjuttuun. Ulkoasusta ei haluta tehdä sekavan näköistä

mosaiikkia. Jatkosivujenkin jutuissa halutaan käyttää korkeintaan yhtä,

kohtuullisen kokoista kuvaa.
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Pientä kuvitusta käytettiin jatkosivuilla

Taulukko 9. Kuvituksen koon ja määrän jakautuminen osastojen sivuilla (juttuja)

pieni

kuvitus

=<½posti-

korttia

keski-

suuri

kuvitus

suuri

kuvitus

=>½A4-

paperia

ei

kuvaa
yhteensä

yksi

kuva

enemmän

kuin yksi

kuva

pääjuttu 20 20 3 17

avaussivulla,

muttei

pääjuttuna

3 18 8 23 52 25 4

osaston

jatkosivuilla
8 39 25 46 118 51 21

yhteensä 11 57 53 69 190 79 42

Hallitseva asiantuntija / haastateltava

Osastojen jatkosivuilla olleista Helsinki 2000 -jutuista vain joka kymmenennessä

oli ensisijaisena lähteenä käytetty tavallista kansalaista. Projektien asiakkaat eivät

muissakaan kirjoituksissa jyränneet: he olivat hallitsevana asiantuntijana ja/tai

haastateltavana vain 15 prosentissa pääjutuissa ja 12 prosentissa muissa

avaussivun jutuissa. Pääjutussa jututettiin lähinnä projektin edustajaa, mikä

johtunee ykkösjuttujen faktoja etsivästä luonteesta. Muissa jutuissa käytettiin

lähteenä lähinnä jotakin muuta kuin järjestäjää, taiteilijaa tai asiakasta, tai lähdettä

ei ollut ollenkaan. (taulukko 10.) Usein muu lähde oli viranomainen, esimerkiksi

poliisi.

Kaupunkilaiset ei juuri jatkojutuissa hallinneet

Taulukko 10. Hallitsevien lähteitten jakautuminen osastojen sivuilla (luvut juttuja)

projektin

edustaja

projektin

asiakas

muu tai ei

lainkaan
yhteensä

pääjuttu 10 3 7 20
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avaussivulla,

muttei

pääjuttuna

16 6 30 52

osaston

jatkosivuilla
42 12 64 118

yhteensä 68 21 101 190

Säätiön tuki

Isot hankkeet eivät nousseet pienempiä helpommin osaston pääjutuksi eivätkä

avaussivulle. Osuus on kuitenkin noin kymmenkertainen verrattuna isojen

projektien osuuteen kaikista kulttuurikaupunkitapahtumista. Projektit, jotka saivat

Kulttuurikaupunkisäätiöltä tukea vähintään 800 000 markkaa, pääsivät pääjutuksi

vain 12 prosentissa ja avaukseen 37 prosentissa tapauksista. Pienen tuen

hankkeilla vastaavat luvut olivat 10 prosenttia ja 38 prosenttia. (taulukko 11.)

Raha tuo arvostusta

Taulukko 11. Tuen jakautuminen aiheena olleille hankkeille eri arvoisissa jutuissa

<0,8

miljoonaa

markkaa

=>0,8 ja <2

miljoonaa

markkaa

=>2

miljoonaa

markkaa

yhteensä

pääjuttu 11 5 4 20

avaussivulla,

muttei

pääjuttuna

32 10 10 52

osaston

jatkosivuilla
69 21 28 118

yhteensä 112 36 42 190

Kuukausittain

Heinäkuussa kulttuurikaupunkivuodesta kertovat jutut pääsivät herkimmin sekä

pääjutuiksi että avaussivulle. Lähes puolet kuun aikana julkaistuista Helsinki 2000

-jutuista arvostettiin avaukseen asti. Kesäkuussa vastaava luku oli 38 ja elokuussa
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28 prosenttia. Syynä heinäkuun suureen osuuteen oli vähäinen uutistarjonta sekä

useimmiten värisivua tarvinnut Tall Ships’ Race. Pääjutuksi ylsi 14 prosenttia

heinäkuun ja 12 prosenttia kesäkuun kirjoituksista. Elokuussa sen sijaan vain viisi

prosenttia juhlavuodesta kertovista jutuista päätyi osaston paalupaikalle. (taulukko

12.) Joko kulttuurikaupunkivuoteen alettiin jo vähän kyllästyä tai kuun

suosituimmat aiheet, Paavo Suuri ja Cirque Plume eivät vain olleet toimitusten

mielestä tarpeeksi kiinnostavia.

Heinäkuussa avaussivulle

Taulukko 12. Eri kuukausina tehtyjen juttujen jakautuminen osastojen sivuilla

kesäkuu heinäkuu elokuu yhteensä

pääjuttu 8 9 3 20

avaussivulla,

muttei

pääjuttuna

18 21 13 52

osaston

jatkosivuilla
43 33 42 118

yhteensä 69 63 58 190

3.3.3. Suosituimmat aiheet

Helsingin Sanomat kirjoitti kesän aikana juttuja 59:stä kulttuurikaupunkivuoden

hankkeesta. Mukana olivat kaikki kesä–elokuussa alkaneet isot projektit. Ainakin

viisi kirjoitusta julkaistiin Helsinki-päivästä (28 juttua), Tall Ships’ Racesta (28),

Paavo Suuresta (13), Tanssi- ja laulupidoista (8), Cirque Plumesta (6),

Töölönlahden taidepuutarhoista (6), Sarjakuvakaupungista (5) ja Kuvia hämärässä

(5). Vedin rajan viiteen juttuun, koska kahdeksan tapahtumaa on tutkimukseeni

sopivan suuri aineisto.

Selvästi suosituimmat aiheet olivat siis 12. kesäkuuta vietetty Helsinki-päivä ja

14.–17. helmikuuta käyty Tall Ships’ Race. Näistä kahdesta massatapahtumasta

tehdyistä yhteensä 56 jutusta yksikään ei päätynyt kulttuurisivuille. Helsinki-
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päivän suosio on hyvin ymmärrettävää, perustuihan kaupungin 450-

vuotissynttäreihin suurelta osin koko juhlavuosi. Tall Ships’ Race sen sijaan ei ole

itsestään selvä tapaus. Kyseinen purjehdustapahtuma oli järjestetty Helsingissä

aikaisemminkin, ja kesän 2000 aikana oli muitakin isoja laivoja esitelleitä

tapahtumia.

Helsingin Sanomat investoi Tall Ships’ Raceen paljon. Toimittaja ja kuvaaja

olivat koko kisan ajan yhdellä laivoista jutunteossa, ja myös Helsingin päässä

purjehdusta tarkkailtiin päivittäin usean jutun verran. Eräältä päivältä muistan, että

sekä ensimmäiseen että toiseen painokseen mentiin helikopterilla yhtä kuvaa

ottamaan. Syyksi suureen näkyvyyteen kaupunkitoimituksessa sanottiin se, että jo

aikaisessa vaiheessa pistettiin ”suuri pyörä pyörimään”. Aina kun niin tehdään

Helsingin Sanomissa, ei palstatilaa kuulemma säästellä. Hesarin tukemasta Tall

Ships’ Racesta tuli lehden ikioma seurannankohde, jonka kohdalla ei erikseen

uutiskriteerejä mietitty. Totta kai asiaan vaikutti myös, että heinäkuu on hiljainen

uutiskuukausi ja että monista mastollisista, vanhoista laivoista sai näyttäviä kuvia.

Kaupunkikarnevaaliksi tapahtuma ei näkynyt poikkeuksellisen paljon

katukuvassa.

Juttutyypit

Lähes puolet suosituimmista aiheista tehdyistä jutuista oli featureita, lähinnä

reportaaseja. Prosentuaalisesti eniten niitä tehtiin Tanssi- ja laulupidoista: kolme

neljästä jutusta oli tätä juttutyyppiä. Sen sijaan aihe ei kirvoittanut mielipidejuttuja

eikä vinkkejä. Taustajuttuja ja uutisiakin edellisvuosilta tuttu musiikkitapahtuma

synnytti vain yhden kumpaakin. Uutisia suosituimmista tapahtumista kirjoitettiin

kaikista paitsi Kuvia hämärässä -esityksestä, jonka jutuista viidennes kuitenkin

löytyi pääuutissivulta. Vinkkejä ei tehty lainkaan Cirque Plumesta eikä

Sarjakuvakaupungista. Viimeksi mainitun jutuista peräti viidennes oli koko

vuoden kestänyttä, ameebamaista hanketta faktaruuduin taustoittaneita

kirjoituksia. (taulukko 13.) Tällaisia selventäviä juttuja ei tarvittu lainkaan

Töölönlahdesta eikä Kuvia hämärässä -tapahtumasta.
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Prosentuaalisesti uutisia tehtiin eniten Helsinki-päivästä ja Paavo Suuri -

oopperasta. Edelliseen liittyi keskustassa liikkuneisiin vaikuttaneita

järjestelyuutisia ja jälkimmäiseen taas kansainvälistä televisiointia koskevia

uutisia. Helsingin Sanomien eniten seuraamista kulttuurikaupunkihankkeista

enemmän kuin yksi mielipidejuttu kirjoitettiin vain Cirque Plumesta, josta

kaupunkitoimittaja (minä) ei pitänyt ja josta kulttuuritoimittaja piti erityisen

paljon. Suosituimmista aiheista, Helsinki-päivästä ja Tall Ships’ Racesta,

kirjoitettiin kaikkia juttutyyppejä. (taulukko 13.)

Helsinki-päivästä ja Paavo Suuresta tehtiin myös uutisia

Taulukko 13. Suosituimmat kulttuurikaupunkiaiheet juttutyypeittäin (% jutuista)

mielipide uutinen tausta feature vinkki muu yhteensä

Cirque Plume 33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0%

Helsinki-päivä 3,6% 35,7% 7,1% 42,9% 10,7% 100,0%

Kuvia

hämärässä
20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

Paavo Suuri 38,5% 15,4% 30,8% 15,4% 100,0%

Sarjakuva-

kaupunki
20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

Tall Ships'

Race
3,6% 25,0% 10,7% 46,4% 14,3% 100,0%

Tanssi- ja

laulupidot
12,5% 12,5% 75,0% 100,0%

Töölönlahden

taidepuutarhat
16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 100,0%

Yhteensä 5,1% 26,3% 10,1% 46,5% 11,1% 1,0% 100,0%

Juttujen koot

Helsingin Sanomien kahdeksasta suosituimmasta kulttuurikaupunkiaiheesta pieniä

juttuja tehtiin prosentuaalisesti eniten Paavo Suuresta. Puolet siitä tehdyistä

kirjoituksista oli korkeintaan postikortin kokoisia. Lyhyitä uutisia ja

mielipidejuttuja kirjoitettiin muun muassa urheiluoopperan mittavasta
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televisioinnista. Isoja, eli vähintään A4-paperin kokoisia juttuja taas tehtiin eniten

Töölönlahden taidepuutarhasta. Siitä, aivan kuin Kuvia hämärässä -

tapahtumastakin, ei pieniä juttuja kirjoitettu lainkaan. Syynä on ainakin se, että

värikäs puutarha ja taideareenaksi muutettu telakka olivat varsin

valokuvauksellisia aiheita. Lisäksi näistä kahdesta hankkeesta tehtiin yhteensä

vain yksi uutinen tai taustajuttu (esim. tietokulma-faktalaatikko). (kuva 4.)

Featuret kun ovat yleensäkin isompia kuin faktoihin perustuvat juttutyypit.

Kaksi kesän ykkösaihetta, Helsinki-päivä ja Tall Ships’ Race olivat juttujen

pituuksilta hyvin erilaisia. Ensimmäinen oli suurelta osaltaan pieniä ja

jälkimmäinen isoja kirjoituksia. Helsingin syntymäpäivästä kirjoitettiin monta

yhden palstan pikku-uutista, kun taas purjehdustapahtumasta otetut näyttävät

kuvat haluttiin levittää lehteen laajasti. (kuva 4.)

Isoja juttuja Töölönlahdesta, pieniä Paavo Suuresta

Cirque Plume

Helsinki-päivä

Kuvia hämärässä

Paavo Suuri

Sarjakuvakaupunki

Tall Ships' Race

Tanssi- ja laulupido

Töölönlahden taidepu

prosenttia
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Kuva 4. Suosituimmista aiheista tehtyjen juttujen koot (% jutuista)

Kuvitus

Töölönlahden värikkäät kukat ja taideteokset haluttiin taittaa lehteen isosti, jotta

muuten mahdollisesti kuivien aiheiden joukkoon saataisiin iloa. Peräti 84
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prosentissa taidepuutarhasta kertovista jutuista kuvien yhteismitta oli ainakin

puolet A4-paperista. Kuten todettua, myös Tall Ships’ Racen laivakuvat pääsivät

isosti lehteen. Niukinta kuvitus oli Helsinki-päivästä ja Sarjakuvakaupungista,

jotka olivat ainoita aiheita, joihin taitettiin korkeintaan puolen postikortin

laajuinen kuva. Kuvitus puuttui tyystin peräti 60 prosentista Cirque Plume -

jutuista. (kuva 5.) Tämä selittynee osin sillä, että kolmannes uudesta sirkuksesta

tehdyistä kirjoituksista oli kolumneja.

Töölönlahti-jutuissa suuri kuvitus

Töölönlahden taidepu

Tanssi- ja laulupido

Tall Ships' Race
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Kuva 5. Suosituimmista aiheista tehtyjen juttujen kuvituksen koot (luvut juttuja)

Yhdessäkään Tanssi- ja laulupitojen kahdeksassa jutussa ei julkaistu enempää

kuin yksi kuva. Sen sijaan ilman kuvaa jäi peräti 62 prosenttia aiheen

kirjoituksista. Cirque Plumen jutuissa taas ei missään ei julkaistu vain yhtä kuvaa:

niitä oli ainakin kaksi tai ei yhtään. Sarjakuvakaupungissa yhtä kuvaa käytettiin

peräti 56 prosentissa kirjoituksista. Kuvauksellisessa Töölönlahdessa useampaa
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kuin yhtä kuvaa jopa 58 prosentissa jutuista ja kuvitus jätettiin kokonaan

käyttämättä vain 14 prosentissa. Kuvien määrällä myös arvotetaan juttuja:

Töölönlahden kirjoituksista haluttiin tehdä näyttäviä, kun taas Tanssi- ja

laulupitoja ei visuaalisesti arvostettu. Näistä aiheista Töölönlahti oli uudempi,

isommalle yleisölle suunnattu ja sanomatalon ”takapihalla.” Suosituimmissa

aiheissa, Helsinki-päivässä ja Tall Ships’ Racessa, kuvien määrä vaihteli

tasaisesti. (kuva 6.)

Tanssi- ja laulupidoista korkeintaan yksi kuva

Cirque Plume

Helsinki-päivä

Kuvia hämärässä

Paavo Suuri

Sarjakuvakaupunki

Tall Ships' Race
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Kuva 6. Suosituimmista aiheista tehtyjen juttujen kuvituksen määrä (% jutuista)

Hallitseva haastateltava / asiantuntija

Vain kahdessa selvästi suosituimmassa aiheessa, Helsinki-päivässä ja Tall Ships’

Racessa, tavallinen kaupunkilainen saattoi nousta jutun hallitsevaksi

haastateltavaksi ja/tai asiantuntijaksi. Helsinki-päivän kirjoituksissa näin tapahtui

peräti 28 prosentissa ja Tall Ships’ Racessakin 18 prosentissa tapauksista. (kuva7.)

Kumpikin tapahtuma oli massayleisölle tarkoitettu ja esiintyi Helsingin Sanomissa

pelkästään kaupunkisivuilla. Kulttuuritoimitus ei siis nostanut kertaakaan

kahdeksasta suosituimmasta aiheesta kirjoittaessaan hankkeen asiakasta

tärkeimmäksi lähteekseen: taiteen sisällöstä kertokoot todelliset asiantuntijat.
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Kaikkein suvereeneimmin projektin edustajat hallitsivat Töölönlahden

taidepuutarhoista kertovista jutuissa. Peräti puolessa järjestäjä tai taiteilija oli

tärkein lähde. Tämä on yllättävää, sillä ammattilähteitä suosiva Kulttuuri ei

kirjoittanut kesällä 2000 aiheesta yhtään. Ehkä toimittajat vain halusivat antaa

asiantuntijoiden kertoa, mistä puutarhojen hyvin tulkinnanvaraisissa taideteoksissa

oli kyse. Cirque Plumen jutuissa vain 17 prosentissa hallitsevana lähteenä oli joko

hankkeen edustaja tai asiakas. (kuva 7.) Kuka se sitten oli, jos ei kumpikaan

noista? Useimmiten toimittaja itse. Auroran kentällä esiintyneestä uudesta

sirkuksesta kirjoitettiin kaksi puhtaasti mielipiteellistä juttua, jotka näkyvät heti

tilastossa.

Kaupunkilaiset pääsivät Helsinki-päivänä ääneen
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Kuva 7. Suosituimmista aiheista tehtyjen juttujen hallitsevat lähteet (luvut juttuja)

Suosituimpien aiheiden esiintymismäärään Helsingin Sanomissa ei vaikuttanut

lainkaan se, kuinka paljon tukea hanke sai Kulttuurikaupunkisäätiöltä. Pienen tuen

Sarjakuvakaupungista ja Tall Ships’ Racesta kirjoitettiin yhtä monta (5+28) juttua

kuin suuren avustuksen saaneista Helsinki-päivästä ja Kuvia hämärässä -

tapahtumasta.
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3.3.4. Reppareita, reppareita

Vähän yli puolet 190:stä Helsinki 2000 -jutuista oli feature-tyyppisiä.

Kulttuurikaupunkivuosi oli aiheena kevyt, joten mieluummin siitä kyseltiin

tunnelmia kuin esimerkiksi etsittiin tiukkoja uutisaiheita. Uutisia oli 55 ja

taustajuttuja 19. Pääuutissivulle A3:lle eli Hesarin slangin mukaan ”tuoreille”

nousi noin kuusi prosenttia jutuista. Mielipidekirjoituksia tehtiin

kulttuurikaupunkivuodesta kesällä 2000 vain kuusi. (kuva 8.) Vuosi ei kovin

neutraalina aiheena kirvoittanut monta kolumniksi tai yleisönosastoon asti

noussutta mielipidettä. Toimittajat ja lukijat eivät juuri olleet kiivaasti vuotta

vastaan tai sen puolella.

Juttutyypit

2

11

97

19

55

6

muu

vinkki

feature

tausta

uutinen

mielipide

Kuva 8. Juttutyyppien jakautuminen kesän Helsinki 2000 -jutuissa (luvut juttuja)

Juttujen koot

Peräti 93 prosenttia Helsinki 2000 -featureista oli suuria tai keskisuuria. Tämä

johtuu kookkaista, kesäisistä kuvista, joita reportaaseissa käytetään. Puolet

vinkeistä oli isoja, eli esimerkiksi Tall Ships’ Racen laivoista haluttiin näyttäviä

kuvia piristämään ”tuoreita”. Pieniä sen sijaan olivat taustajutut ja uutiset.
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Taustoittamiseen käytetyt faktalaatikot ovat yleensäkin vain harvoin postikorttia

isompia, mutta uutisten pienuus on mielenkiintoinen havainto. Puolet

kulttuurivuodesta kesällä kertoneista uutisista oli korkeintaan postikortin kokoisia

ja vain 13 prosenttia vähintään A4-paperin kokoisia. (kuva 9.) Tämä johtunee

yhden palstan pikku-uutisista, joita tehtiin varsinkin Helsinki-päivästä. Yksikään

vuodesta tehty mielipidejuttu ei ollut suuri, niin kuin ne eivät ole koskaan

muulloinkaan.

Featuret ja vinkit olivat suuria
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Kuva 9. Juttutyyppien juttujen koot (luvut juttujen määrä)

Kuvitus

Koska uutiset olivat pieniä, oli niissä myös pieni kuvitus: yli kolmannes Helsinki

2000 -kuvista oli korkeintaan puolikkaan postikortin kokoisia. Yhden palstan

uutisissa kun ei kuvia juuri käytetä. Kuvia ei käytetty ollenkaan mielipidejutuissa

eikä juuri taustajutuissakaan. Featureihin ja vinkkeihin taas pätee käänteisesti

sama kuin uutisiin: suuri kuva teki koko jutusta ison. Pääuutissivun Helsinki 2000

-kuvat olivat suuria, koska niillä haluttiin tuoda eloa ja väriä muuten

uutispainotteiseen sivuun. Liitteissä ei ole paljon pieniä juttuja, joten myös kuvat
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olivat niissä suuria. (kuva 10.) Nytissä ja Kuukausiliitteessä panostetaan lisäksi

arkilehteä enemmän visuaaliseen ilmeeseen.

Uutisissa pieni kuva

mielipide
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feature
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muu
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 keskisuuri

pieni =<½postikortti

Kuva 10. Juttutyyppien juttujen kuvitusten koot (luvut juttujen määrä)

Yli kolmanneksessa Helsinki 2000 -featureista käytettiin enempää kuin yhtä

kuvaa. Helsingin Sanomissa kuvien määrä on aika suoraan verrannollinen jutun

kokoon. Vain sivun isoimpaan juttuun haluttiin laittaa monta kuvaa, kun taas

pienempiin sai kelvata korkeintaan yksi kuva. Kuvattomia

kulttuurikaupunkikirjoituksista olivat mielipide- ja taustajutut. Uutisistakin

useimmissa ei ollut lainkaan kuvaa, mikä selittyy paljolti yhden palstan jutuilla.

Myös pääuutissivu A3 ja liitteiden avaukset käyttivät yhdessä jutussa

maksimissaan yhtä kuvaa, sillä niissä juttuja on erityisen paljon. (kuva 11.)
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Featureissa monta kuvaa
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Kuva 11. Juttutyyppien juttujen kuvitusten määrät (luvut juttuja)

Hallitseva asiantuntija / haastateltava

Kuten olen aikaisemmin todennut, hallitsevana asiantuntijana ja/tai

haastateltavana on enimmikseen ollut projektin edustaja. Yhdessäkään vinkissä ei

tapahtuman järjestäjä tai taiteilija kuitenkaan dominoinut. Tämä kertoo siitä, että

kulttuurikaupunkijuttujen haluttiin tuovan pääuutissivulle myös tavallisten

kaupunkilaisten sanomisia. Myös mielipidejutuissa hallitsivat joko tavalliset

pulliaiset tai toimittajat – eli tällä kertaa jutun kirjoittajat itse. Yhtä selvästi

taustajutuissa projektien edustajat päihittivät asiakkaat. Asiantuntemus kiinnostaa

myös uutisissa ja featureissa, joissa yhteensä 42 prosentissa tärkein lähde oli

järjestäjä tai taiteilija. (kuva 12.)
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Projektin edustajat eivät hallinneet vinkeissä
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Kuva 12. Juttutyyppien juttujen hallitsevat lähteet (luvut juttujen määrä)

Säätiön tuki

Mielipidejuttuja ja vinkkejä tehtiin paljon hankkeista, jotka saivat

Kulttuurikaupunkisäätiöltä tukea ainakin 800 000 markkaa. Tämä johtunee siitä,

että vain suuret tapahtumat saivat toisaalta toimittajat ja lukijat kommentoimaan

esimerkiksi järjestelyjä tai taiteellista sisältöä sekä toisaalta toimitussihteerit

taittamaan vinkin Helsingin Sanomien valtakunnalliselle paraatisivulleen, A3:lle.

Sen sijaan kaksi kolmesta uutis- ja featureaiheesta sai säätiöltä tukea vain vähän.

(kuva 13.) Varsinkin featureiden pylvääseen vaikuttaa näyttävästi esillä ollut Tall

Ships’ Race, jolle ei paljon tukea herunut.
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Mielipiteitä ja vinkkejä suurista
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Kuva 13. Juttutyyppien juttujen aiheiden saama säätiön tuki (luvut juttujen määrä)

3.3.5. Juttujen koot

Helsinki 2000 -jutut olivat enimmikseen keskisuuria: 82 kirjoitusta 190:stä oli

isompia kuin postikortti mutta pienempiä kuin A4-paperi. Suuria uutisia oli

niukasti enemmän kuin pieniä; määrät olivat 56 ja 52.

Kuvitus

Helsingin Sanomien kulttuurikaupunkijutuissa kirjoituksen ja kuvituksen koot

olivat hämmästyttävän selvästi suhteessa toisiinsa: pienissä jutuissa ei useimmiten

ollut kuvaa lainkaan, keskisuurissa jutuissa oli keskisuuri kuvitus yleensä yhden
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kuvan kera ja suurissa iso kuvitus useamman kuin yhden kuvan kera. Pienen ja

keskisuuren kuvituksen jutuissa oli vain harvoin enemmän kuin yksi kuva, kun

taas suurissa jutuissa niin oli peräti 63 prosentissa. Helsingin Sanomia taitetaan

siis hyvin vakiintuneen kaavan mukaan, eikä kuvan ja tekstin kokojen suhde

vaihtele paljon. (taulukko 14.)

Keskisuuressa jutussa vain yksi kuva

Taulukko 14. Juttujen kokojen suhde kuvituksen kokoon ja määrään (luvut juttuja)

pieni kuva

=<½posti-

korttia

keski-

suuri

kuva

suuri kuva

=>½A4-

paperia

ei

kuvaa
yhteensä

yksi

kuva

enemmän

kuin yksi

kuva

pieni juttu

=<posti-

kortti

6 3 1 42 52 9 1

keskisuuri

juttu
5 46 4 27 82 49 6

suuri juttu

=>A4-

paperi

8 48 56 21 35

yhteensä 11 57 53 69 190 79 42

Hallitseva asiantuntija / haastateltava

Pienissä jutuissa ei yleensä ollut näkyvissä henkilölähdettä, mutta jos sellainen oli,

hän oli lähes aina kyseisen kulttuurikaupunkiprojektin edustaja. Asiakkaita eli

tavallisia kansalaisia kuunneltiin lähinnä suurissa ja keskisuurissa jutuissa. Tämä

johtunee siitä, että heiltä kysyttiin useimmiten ”kuinkas olet täällä viihtynyt” -

tyyppisiä kysymyksiä, ja tällainen tunnelmien kuvaus vaatii yleensä kohtalaisen

paljon tilaa. Pienissä ja keskisuurissa jutuissa henkilölähdettä ei ollut, tai sitä ei

esimerkiksi tiiviin tyylin takia laitettu näkyviin. (taulukko 15.)

Kaupunkilaisia ei haastateltu pieniin juttuihin
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Taulukko 15. Juttujen koot suhteessa hallitseviin lähteisiin

projektin

edustaja

projektin

asiakas

muu tai ei

lainkaan
yhteensä

pieni juttu

=<postikortti
12 2 38 52

keskisuuri juttu 28 10 44 82

suuri juttu

=>A4-paperi
28 9 19 56

yhteensä 68 21 101 190

Kuukausittain

Uutisköyhän heinäkuun tapahtumat, etupäässä Tall Ships’ Racen upeat purjelaivat

ja Kuvia hämärässä –spektaakkeli, saivat hyvin tilaa Hesarin sivuilta. Kuun aikana

kahdeksan Helsinki 2000 -juttua kymmenestä oli postikorttia isompia ja A4-

paperia kookkaampia kirjoituksia tehtiin peräti 11 enemmän kuin elokuussa.

Kesä- ja elokuussa postikorttia suurempia kirjoituksia tehtiin seitsemän

kymmenestä. Vähiten suuria juttuja oli elokuussa, eli kuun aikana järjestettyjä

maksullisia taidetapahtumia ei kovin isosti palstoille revitelty. (taulukko 16.)

Vuoteen alettiin tuolloin jo kyllästyä, ja uutisiakin alkoi virrata.

Kulttuurikaupunkivuosi sai tilaa heinäkuussa

Taulukko 16. Juttujen koot kuukausittain (luvut juttujen määrä)

kesäkuu heinäkuu elokuu yhteensä

pieni juttu

=<postikortti
19 13 20 52

keskisuuri

juttu
31 26 25 82

suuri juttu

=>A4-paperi
19 24 13 56

yhteensä 69 63 58 190
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3.3.6. Kuvitus

Helsinki 2000 -jutuissa oli yleensä yksi kuva (79 jutussa) ja toiseksi yleisimmin ei

kuvaa ollenkaan (69). Tämä johtuu Helsingin Sanomien käytännöstä kuvittaa

juttujaan säästeliäästi. Yleensä lehden mainoksettomalla sivulla on ehkä kolme

kuvaa, yksi iso ja kaksi pientä. Kun juttuja kuitenkin on selvästi enemmän, ei

yhdelle kirjoitukselle jää yleensä yhtään kuvaa. Kulttuurikaupunkijutuissa

kuvituksen koko oli useimmiten isompaa kuin puolikas postikortti mutta

pienempää A5-paperi. Pieniä kuvia oli harvimmin, noin kuudessa prosentissa

jutuista.  (taulukko 17.)

Yleensä yksi kuva

Taulukko 17. Kuvituksen koon ja määrän suhde (luvut juttuja)

pieni kuvitus

=<½posti-

korttia

keski-

suuri

kuvitus

suuri kuvitus

=>½A4-

paperia

ei

kuvaa

yhteensä

yksi kuva 11 48 20 79

enemmän

kuin yksi kuva

9 33 42

ei kuvaa 69 69

yhteensä 11 57 53 69 190

Säätiön tuki

Tapahtumat, joita Kulttuurikaupunkisäätiö tuki ainakin 800 000 markalla, saivat

Helsingin Sanomissa joka neljänteen juttuunsa enemmän kuin yhden kuvan.

Pienissä hankkeissa näin kävi harvemmin – joka viidennessä jutussa. Isoista

projekteista tehdyissä jutuissa oli myös vähemmän pieniä kuvia kuin vähän

tuettujen tapahtumien kirjoituksissa. Isoja hankkeita siis hemmoteltiin suurilla

kuvilla useammin kuin pieniä. Massatapahtumista haluttiin lähes aina näyttävä

valokuva lehteen. Niitä oli yleensä myös enemmän kuin pienistä projekteista

tehdyissä jutuissa. (taulukko 18.)
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Suurista tapahtumista otettiin paljon kuvia

Taulukko18. Kuvituksen koon ja määrän suhde hankkeen saamaan tukeen (juttuja)

pieni

kuvitus

=<½posti-

korttia

keski-

suuri

kuvitus

suuri

kuvitus

=>½A4-

paperia

ei

kuvaa

yhteensä yksi

kuva

enemmän

kuin yksi

kuva

<0,8

miljoonaa

markkaa

7 39 32 34 112 55 23

=>0,8 ja <2

miljoonaa

markkaa

7 11 18 36 9 9

=>2

 miljoonaa

markkaa

4 11 10 17 42 15 10

yhteensä 11 57 53 69 190 79 42

Kuukausittain

Vaikka heinäkuussa ei julkaistu eniten Helsinki 2000 -juttuja, julkaistiin silloin

selvästi eniten kuvia, ja ne olivat myös suurimpia. Kun uutisia ei paljon ollut,

vanhat laivat ynnä muu sai kuvallisesti paljon tilaa. Elokuu sen sijaan oli kuviltaan

niukempaa aikaa: vaikka silloin esimerkiksi julkaistiin yksitoista

kulttuurikaupunkijuttua vähemmän kuin kesäkuussa, oli tuolloin myös kuusi

kuvatonta ja pienikuvaista juttua enemmän. Taiteeseen keskittyneessä elokuussa

vuoden tapahtumia ei enää jaksettu levittää laajalti, joten myös kuvia oli
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vähemmän. Silloin oli esimerkiksi heinäkuuhun verrattuna 12 vähemmän sellaisia

juttuja, joissa oli enemmän kuin yksi kuva. (taulukko 19.)

Heinäkuussa paljon suuria kuvia

Taulukko 19. Kuvitusten koot ja määrät kuukausittain (luvut juttuja)

pieni

kuvitus

=<½posti-

korttia

keski-

suuri

kuvitus

suuri

kuvitus

=>½A4-

paperia

ei

kuvaa

yhteensä yksi

kuva

enemmän

kuin yksi

kuva

kesäkuu 8 18 18 25 69 28 16

heinäkuu 1 22 21 19 63 25 19

elokuu 2 17 14 25 58 26 7

yhteensä 11 57 53 69 190 79 42

3.3.7. Kesäkuussa kirjoitettiin eniten

Helsinki 2000 -juttuja tehtiin eniten kesäkuussa, 69 kappaletta. Heinäkuussa

kirjoitettiin 63 ja elokuussa 58 juttua. Määrät eivät ole suhteessa siihen, kuinka

paljon kuukausien aikana oli kulttuurikaupunkivuoden hankkeita eikä siihen,

kuinka suosittuja tapahtumat olivat: kesäkuun 129 projektissa kävi 476 691

ihmistä, heinäkuun 112 hankkeessa peräti 977 824 asiakasta ja elokuun 148

tapahtumassa 589 600 kulttuurista kiinnostunutta (Bergholm 29.11.2000.).

Heinäkuussa tapahtumat vetivät siis eniten väkeä liikkeelle, ja elokuussa itse

tapahtumia oli eniten. Vaikka heinäkuussa toimittajien on myös virkamiesten

lomanvieton takia vaikea keksiä aiheita politiikan ja hallinnon saralta, ei silloin

päästy kesäkuun lukuihin. Kesäkuun suuri juttumäärä selittyy Helsinki-päivällä

(12.6., 28 juttua) sekä sillä, että jotkut suuret ja pitkäkestoiset projektit alkoivat

kesäkuun alussa (esimerkiksi Töölönlahden taidepuutarhat, 6 juttua). Jututhan

tehdään lähinnä silloin, kun jokin hanke alkaa. Asiaan vaikutti varmasti myös

jutuntekijöitten suuri määrä kesäkuussa: suuri osa vakitoimittajista jäi vasta
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juhannuksena lomalle ja melkein koko kesäväki oli jo saapunut Sanomataloon.

Elokuussa kulttuurikaupunkivuoteen taas alettiin jo vähän kyllästyä.

Hallitseva asiantuntija / haastateltava

Elokuu oli siitä erikoinen kuukausi, että kulttuurikaupunkihankkeitten asiakkaat

eli tavalliset kaupunkilaiset eivät olleet kertaakaan juttujen hallitsevina

asiantuntijoina ja/tai haastateltavina. Tämä johtunee kuukauden aikana

järjestettyjen tapahtumien luonteesta: elokuussa ei ollut paljon massatapahtumia,

vaan isoimmat hankkeet järjestettiin sisätiloissa maksaneelle yleisölle. Tällainen

tarjonta oli tulkinnanvaraista taidetta, joten toimittajat antoivat järjestäjien ja

taiteilijoiden itse kommentoida teoksiaan. Toisaalta taas paikallaan istunutta

asiakasta ei ehkä viitsitty häiritä kysymyksillä niin paljon, että tämä olisi noussut

jutun suurimmaksi lähteeksi. Prosentuaalisesti parhaiten tavallinen kansa pääsi

ääneen heinäkuussa, jolloin pidettiin paljon kaupunkitapahtumia – monena

lomaviikonloppuna niitä oli useitakin. (taulukko 20.)

Elokuussa asiakkaitten ääni ei kuulunut

Taulukko 20. Hallitsevat lähteet kuukausittain (luvut juttujen määrä)

kesäkuu heinäkuu elokuu yhteensä

projektin

edustaja

27 19 22 68

projektin

asiakas

11 10 21

muu tai ei

lainkaan

31 34 36 101

yhteensä 69 63 58 190

4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Mikä oli tulos tutkimuksessani ”Helsingin Sanomien kirjoittelu

kulttuurivuoden tapahtumista kesällä 2000”? Ensinnäkin kirjoittelu oli
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juttujen määrän, koon ja sivuilla sijoittamisen osalta hyvin näkyvää.

Varsinkin pääuutissivun ja kaupunkitoimituksen kulttuurikaupunkivuodesta

kertovat upeat kuvat erottuvat selvästi niin itse lehtien sivuilta kuin lukuina

tilastoistakin. Teksti oli tyyliltään useimmiten kevyttä featurea. Jutut olivat

myös hyvin kaksijakoisia. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin varsin erilailla

suurelle yleisölle tarkoitetuista ilmaistapahtumista ja maksaville kulttuurin

ystäville tarkoitetuista taideprojekteista. Massahankkeista julkaistiin isompia

juttuja ja etenkin laajempia kuvia. Kulttuurikaupunkitapahtuman tärkein

tehtävä Hesarissa oli palvelujournalismin lisäksi kuvittaa lehteä. Tämä pätee

varsinkin uutisköyhään heinäkuuhun.

Toinen tärkeä tehtävä oli tuoda sivuille myös tavallisia kaupunkilaisia.

Tässä oli massajutun ja taidejutun räikein ero: vain ensin mainitussa saattoi

tärkein lähde olla myös tapahtuman asiakas. Kulttuurisivujen kohderyhmään

ei siis sovi määritelmä ”tavallinen pulliainen” läheskään yhtä hyvin kuin

kaupunkijuttujen lukijoihin. Kun kulttuurikaupunkitapahtumien järjestäjät

voivat olla tyytyväisiä koko vuoteen, voivat he nostaa peukaloa myös

medialle. Ainakin Helsingin Sanomat julkaisi projektien järjestäjiä ja

asiakkaita palvelleita juttuja paljon ja näyttävästi.

5. VENYVÄ UUTISKYNNYS

5.1. Uutiskriteerit

Koska tietovirta tuo eri päivinä eri määrän julkaistaviksi kelpaavia juttuja,

vaihtelee uutiskynnyksen korkeus päivittäin. Mikäli uutispäivä on niukka, on

uutiskynnys alhaalla ja arvoltaan vähäisempienkin juttujen on helpompi ylittää

kynnys, ja päinvastoin. Ahmavaara (1975, 117–119) puhuu objektiivisista ja

subjektiivisista uutiskriteereistä. Objektiivisilla kriteereillä hän tarkoittaa sitä,

missä määrin (uutis)tapahtumat vaikuttavat informaation saajien elämään

riippumatta siitä, onko informaation saaja itse tuosta vaikutuksesta tietoinen vai
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ei. Vastaanottajan itsensä uutiselle antamaa arvoa taas mittaa subjektiivinen

uutiskriteeri.

Ahmavaaran teorian pohjalta Yleisradio on määritellyt uutistensa

valintaperusteiden kolmeksi määritteiksi tapahtuman vaikutuksen 1.) tosiasiallisen

voimakkuuden, 2.) laajuuden eli sen ihmisjoukon suuruuden, jota asia koskettaa

sekä 3.) laajuuden uutisten kuulijoihin ja katsojiin tai niihin ryhmiin, joihin he

kuuluvat (Bruun et al 1989, 58–61.).

Tapani Huovilan mukaan saksalainen Henk Prakke erottaa uutisarvosta

maantieteellisen, ajallisen ja kulttuurisen etäisyyden. Maantieteellisen etäisyyden

pohjalta uutisen arvo on sitä suurempi, mitä lähempänä vastaanottajaa tapahtuma

on. Ajallinen etäisyys painottaa uutisen ajankohtaisuutta ja kulttuurinen etäisyys

sitä, missä määrin vastaanottaja on osallisena uutisen keromassa tapahtumassa,

missä määrin on siitä itse kiinnostunut tai missä määrin vain tuntee kyseisen

tapahtuman. Huovila lisää uutisen arvoa lisäävien vivahteiden joukkoon vielä

tunteisiin vetoavuuden, tunnistettavuusarvon, taustamerkityksen, saatavuuden,

jatkuvuuden, avoimuuden, selkeyden ja ymmärrettävyyden. (Huovila 1990. 12–

14.)

5.2. Kulttuurikaupunkijuttujen uutiskynnys

Kulttuurikaupunkiaiheita pääsi Helsingin Sanomiin kesällä 2000 peräti 190

kappaletta. Yhden päivän lehdessä oli siis keskimäärin kaksi Helsinki 2000 -

juttua. Se on paljon. Miksi nämä paikalliset aiheet ylittivät noinkin selvästi

valtakunnallisen median uutiskynnyksen?

Ensinnäkin oli kesä, eli uutisia tuli muista aiheista vähän. Toiseksi kyse oli lehden

päälevikkialueen, pääkaupunkiseudun, tapahtumista. Helsinki on lisäksi erityisen

tärkeä seurannan kohde kokonsa ja hallinnollisen asemansa vuoksi.

Kulttuurikaupunkihankkeissa kävi 5,2 miljoonaa asiakasta, eli saman verran kuin

Suomessa on asukkaita. Vuoden vaikutus oli siis hyvin laaja pääkaupunkiseudulla,
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jossa varmasti melkein jokainen ihminen tutustui ainakin yhteen

kulttuurikaupunkiprojektiin. Monta niistä oli sellaisia, joita ei kaupungilla

liikkuessa voinut kerta kaikkiaan olla näkemättä: kaduilla ja toreilla oli kulkuetta

ja konserttia, kaupunkipyöriä ja akrobatiaa. Kaiken lisäksi vuosi oli koko

Euroopan laajuinen hanke – ainakin tiedotuksellisesti. Varsinkin muissa

kulttuurikaupungeissa Helsinki noteerattiin lehdissä, radiossa ja televisiossa.

Oliko Helsinki 2000 -hankkeilla vaikutusta kenenkään elämään? Toteutuivatko

Kulttuurikaupunkihankkeen tavoitteet ”lisätä ihmisen elämänlaatua parantavia

aineksia”? Asiasta pitäisi tehdä oma tutkimuksensa, mutta minä uskon, että kyllä

toteutuivat – ainakin joidenkin kohdalla. Esimerkiksi kaupunkipyörät olivat

kovassa käytössä, ja niistä oli monelle huvin lisäksi selvää hyötyä. Ja kyllä

huviakin pitää olla. Kansankarnevaaleissa, teattereissa ynnä muissa ihminen sai

piristystä arkeen, mikä kääntyy sekin pitkällä aikavälillä hyödyksi jopa koko

yhteiskunnalle. Rentoutunut mieli työskentelee paremmin.

Henk Prakken uutiskriteerit kulttuurikaupunkivuosi siis täyttää Helsingin

Sanomien päälevikkialueella: maantieteellisesti ja ajallisesti tapahtumat olivat

lähellä, samoin kulttuurinenkin etäisyys oli monipuolisuuden takia useimmilla

lukijoilla varsin pieni. Huovilan kriteereistä hyvin toteutuivat mielestäni

tunnistettavuus, avoimuus, selkeys ja ymmärrettävyys. Tämä johtunee laajasta

tiedotuksesta, minkä ansiosta kaikki seudun ihmiset varmasti tiesivät ilman

Hesaria, mitä kulttuurikaupunkivuosi tarkoittaa. Huonosti taas toteutuivat

jatkuvuus ja tunteisiin vetoavuus. Vuosi oli ja meni, ja vain pieni osa tapahtumista

saa jatkoa. Tunteisiin taloudellisesti hyvin mennyt vuosi ei juuri vedonnut, minkä

pystyi päättelemään esimerkiksi mielipidejuttujen pienestä määrästä (kuusi

kappaletta) (kuva 8.).

Vuoteen liittyy toki muitakin asioita, jotka puoltaisivat pienempää kirjoittelua.

Ensinnäkin tapahtumat eivät yltäneet muuten kuin median välityksellä

pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Toisekseen yleensä positiivisuus (lähes aina

kyse oli ilonpidosta) ei ole niin kiinnostavaa kuin negatiivisuus. Lähes kaikki
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toimi vuoden aikana hyvin, eikä esimerkiksi onnettomuuksista päästy

uutisoimaan. Uutisia ei aiheesta muutenkaan juuri irronnut, reportaaseja vain

lähinnä.

6. KRIITTISYYS IHANTEENA

6.1. Journalismissa yleensä

Kaikki toimittajan työssään keräämät tiedot eivät ole totta, joten tiedon

alkuperäisyyden ja sisällön tarkastelua varten tarvitaan lähdekritiikkiä. Tapani

Huovila (1998, 73–74) jakaa lähdekritiikin kahteen osaan, ulkoiseen ja sisäiseen

kritiikkiin. Ulkoinen lähdekritiikki tarkastelee sitä, tietääkö lähde asiasta riittävästi

ja voidaanko häntä käyttää lähteenä. Sisäinen lähdekritiikki taas keskittyy lähteen

antaman tiedon sisältöön.

Toimittajan sisäiseen ja ulkoiseen lähdekritiikkiin kuuluvat kysymykset Kuka

lähettää viestiä, Kenelle viesti on suunnattu, Mitä viesti sisältää, Milloin tieto on

syntynyt, Missä yhteydessä tieto on syntynyt, Miten lähettäjän asenne vaikuttaa

tiedon sisältöön, Miksi tieto julkaistaan ja Mikä on odotettava tiedon vaikutus

(emt. 74).

Huovila muistuttaa, että yksi toimittajan ammattitaidon mittareista on se, pystyykö

hän irrottautumaan omista mielipiteistään ja kirjoittamaan niin objektiivisesti kuin

mahdollista. Jotta toimittajan välittämää informaatiota pidettäisiin totuutena,

täytyy se perustella hyvin. Ruotsalaisen Jörgen Westerståhlin teorian mukaan

objektiivisuus toteutuu, kun sen perustana ovat asiallisuus ja puolueettomuus.

Asiallisuus taas perustuu totuuteen ja oleellisuuteen sekä puolueettomuus

tasapuolisuuteen ja neutraalisuuteen. Huovilan muistuttaa, että toimittajan

perusvelvollisuus on myös julkaista tietonsa ja että uutinen on asia, jonka joku

haluaa julkisuuteen. Länsimaisen sananvapausperiaatteen mukaisesti toimituksella

on valta päättää, julkaiseeko se uutisen ja miten se sen tekee. Kriittisen ja tutkivan

asenteen pitää olla kaiken jutunteon lähtökohta, mutta ylikriittisyys
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tiedotusluonteisesta asiasta voi hukuttaa todellisen kritiikin kritiikin valtamereen.

(emt. 133–147.)

6.2. Kritiikki Helsinki 2000 -jutuissa

Olivatko Helsinki 2000 -jutut kriittisiä tapahtuman järjestäjiä kohtaan, vai

auttoivatko toimittajat järjestäjien pyrkimyksissä saada tuotteelleen positiivista

julkisuutta? Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esimiehen Heikki

Hellmanin mielestä Helsinki 2000 -jutut ovat olleet palvelukeskeisiä. Niiden

avulla on lähinnä yritetty kertoa ihmisille, mitä on ollut tarjolla ja minne kannattaa

mennä. ”Ollaan yritetty olla hengessä mukana ja tuettu  journalistisin keinoin

kulttuurikaupunkiprojekteja. Palvelujournalismin maku on vahva, ja kriittistä

ongelmien ja skandaalien noukkimista on tehty vähän. Esimerkiksi

tukholmalaislehdet harjoittivat kriittistä uutisjournalismia paljon enemmän

vuonna 1998.” Hellman olisi toivonut enemmän kriittistä pengontaa muun muassa

rahankäytön seurantaan. (Hellman 13.12.2000.)

Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen esimiehen Kaarina Sinerkarin mukaan

taas kulttuurikaupunkivuoden tapahtumista ei tehty juttuja itse vuoden takia, vaan

palvelemaan pääkaupunkiseudun ihmisiä. Se, että tapahtumista kirjoittaminen on

ollut kriittisyyden sijasta enimmikseen selostavaa, kuuluu hänen mielestään

palvelujournalismiin. Juhlavuodesta on kirjoitettu paljon siksi, että lehdessä on

haluttu kattaa kaikentyyppiset tapahtumat katujuhlista pienen pieniin projekteihin.

Helsinki 2000 -logo on näkynyt paljon jo siksi, että moni Helsingin kaupungin

peruskulttuuritoimintokin – esimerkiksi museoiden näyttelyt – nimettiin

kulttuurivuositapahtumaksi. Helsingin Sanomien yleisönosastosta oli nähtävissä,

että koko kaupunki suhtautui vuoteen todella myönteisesti. Tukholmassa oltiin

paljon tyytymättömämpiä järjestelyihin paikallisena kulttuurikaupunkivuonna

1998. Sinerkari kertoo, että kaupunkitoimituksen piti loppuvuoden juttusarjassaan

vähän väkisinkin etsiä kritiikin aiheita. (Sinerkari 18.12.2000.)
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Sinerkarin mukaan kaupunkitoimitukselle riitti kriittisistä katsauksista

tapahtumien järjestämisen ja taloudenpitoon liittyvät jutut, joista hän

puhelinhaastattelussa mainitsee esimerkkinä minun ja Tuomo Pietisen jutun

(liitteet 2 ja 3, HS 1.9.2000) Kulttuurikaupunkisäätiön rahankäytöstä. Taiteellisen

sisällön kritiikki ei Sinerkarin mielestä kuulu kaupunkitoimitukselle. (Sinerkari

18.12.2000.)

Kimmo Oksanen sanoi puhelinhaastattelussa jo mainitsemani sirkusjuttuni (liite,

HS 28.7.2000) olleen kritiikkinsä takia ”ihan perseestä”. (Oksanen 28.12.2000)

Juttuni saama palaute opetti minulle, ettei maallikon pidä Helsingin Sanomissa

mennä arvostelemaan taiteen sisältöä.

Oksasen mukaan muutkaan Helsinki 2000 -jutut eivät olleet aivan kritiikittömiä,

koska aiheita valittaessakin harjoitetaan kritiikkiä. Itse jutussa pitäisi sitten olla

lakonisen neutraali. Tämä objektiivisuuteen pyrkiminen pätee etenkin

kaupunkitoimituksen reportaaseihin, mutta ei niinkään Kulttuurin arvosteluihin.

Niissä saa olla subjektiivinenkin. (emt. 28.12.2000.) Itse pyrin toki kirjoittamaan

mahdollisimman kriittisesti, mutta aina en siinä onnistunut. Kerron jutuistani

tarkemmin diskurssianalyyttisessä osiossani.
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II OSA

1. KESÄTOIMITTAJANA KAUPUNKITOIMITUKSESSA

Olin vuoden 2000 alussa saanut tietää, että olisin seuraavan kesän toimittajana

Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksessa. Päätin, että tekisin journalistisen pro

gradun kesällä tekemistäni jutuista. Päädyin journalistiseen graduun, koska

ajattelin oppivani jotakin analysoimalla omia kirjoituksiani. Rajasin aineiston

Helsinki 2000 -juttuihin, koska tiesin kirjoittavani kesän aikana monesti Helsingin

kulttuurikaupunkivuoteen liittyvistä tapahtumista. Päättelin näin sen tiedon

perusteella, että kesän aikana tapahtumia olisi satoja, mutta

kaupunkitoimituksessa toimittajia vain parisenkymmentä.

Kirjoitin kesän aikana 17 kulttuurikaupunkivuoden tapahtumiin liittyvää juttua.

Näistä neljästä tein juttupäiväkirjaa, eli kirjasin vaihe vaiheelta mitä tein, miten

tein ja miksi tein. Näin muistiinpanoja tuli siitä mistä sain aiheen, miksi juttu

päätettiin tehdä, miten sen koko määräytyi, minkälaista palautetta juttu sai ja niin

edelleen. Tarkastelen pro gradu -työni tässä osassa ensin diskurssianalyyttisesti ja

sen jälkeen määrällisesti kaikkia Helsinki 2000 -juttujani. Päiväkirjaa pidin

jutuista Kaupunkipyörä kääntää päät kuin Lamborghini (6.6.2000),

Kulttuurivuodesta jäämässä Helsingille voittoa satoja tuhansia markkoja

(1.9.2000), Säätiön kirstua vartioi hankala demari (1.9.2000) ja

Kulttuurikaupungin tapahtumissa käynyt neljä miljoonaa ihmistä (6.9.2000).

2. DISKURSSIANALYYSIA

2.1. Menetelmä

Tarkastelen nyt Helsinki 2000 -juttujani määrällistä analyysiä hienojakoisemman

seulan avulla. Sisällön erittelyä on kritisoitu siitä, että sen ulkopuolelle jää, miten
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teksti on strategisesti rakennettu. Tähän ongelmaan voi avun tuoda

diskurssianalyyttinen tarkastelu. Diskurssi-sanan voi erään lähestymistavan

mukaan selittää lyhyesti lausumien kokonaisuudeksi, joka luo kohteen (Parker

1992, 5).

Parkerin (1992, 6–20) mukaan diskurssit on löydettävissä teksteistä, rakentavat

kohteen (object) ja sisältävät tekijän (subject),  ovat merkitysten tiivis järjestelmä,

viittaavat muihin diskursseihin, heijastavat omaa kertomisen tapaansa, ovat

historiallisia, tukevat instituutioita, jäljentävät valtasuhteita sekä niillä on

ideologisia vaikutuksia.

Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993, 9–10) määrittelevät diskurssianalyysin

”sellaiseksi kielen ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa

analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan

erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.”

Diskurssianalyysille on luonteenomaista etsiä mahdollisimman hedelmällinen ja

perusteltu tulkinta monien tulkintavaihtoehtojen joukosta. Sen avulla voidaan

tutkia muun muassa diskurssien rakentumista vakiintuneiksi totuusdiskursseiksi.

(Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993, 231) Diskurssianalyysi on siis keino ”paljastaa

itsestään selvinä näyttäytyvien totuuksien, sosiaalisen todellisuuden

jäsennystapojen, käytäntöjen ja käytettävien käsitteiden konstruktiivinen luonne”

(Jokinen ja Juhila 1991, 51).

2.2. Diskurssit seuraavat hitaasti hegemoniaa

Diskurssit ovat moniaineksisia ja toisinaan ristiriitaisia. Ne eivät ole itseriittoisia,

vaan nojaavat toisiin diskursseihin ja sisältävät yhteen sopimattomia osia.  Koska

diskurssit muotoutuvat ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, voi niiden sanoa

muuttuvan historiallisesti ja sosiaalisesti. Diskursseilla on vaikutusvoimaa pitkällä

aikavälillä toiminnan suuntaan. Ne muuttuvat jatkuvasti mutta hitaasti vakaiden

valtasuhteiden (hegemonian) mukana. Diskurssit tuotetaankin institutionaalisissa
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olosuhteissa, joten ne voi nähdä tapana merkityksellistää kokemus jostakin

erityisestä näkökulmasta. (Kunelius 1996, 90–91.)

Jokisen, Juhilan ja Suonion (1993, 75, 81) mukaan diskurssianalyysin avulla voi

pohtia sitä, miten joistakin diskursseista tulee vallitsevia hegemonisia diskursseja

sekä arvioida niitten käyttöä. Kyseenalaistamalla hegemonisia diskursseja saattaa

pystyä kartoittamaan muutoksen mahdollisuutta. Mitä itsestään selvempänä ja

vaihtoehdottomampana jokin diskurssi esiintyy, sitä vahvempi se on.

Diskurssien sisäisiä valtasuhteita voi tarkastella kolmesta näkökulmasta: mitä

diskurssissa sanotaan tai tehdään, millaiset ovat toimijoiden väliset suhteet

diskurssissa ja millaisiin subjektipositioihin ihmiset voivat asemoitua tai tullaan

asemoiduksi. Valta ei yleensä ole tasaisesti jakautunut, vaan se voi vaihdella

tilanteesta tai subjektipositiosta riippuen. (emt. 86–87.)

2.3. Representaatio & kommutaatiotesti

Sovellan aineistooni myös lingvistisen analyysin menetelmiä Fairclough´n (1997)

kuvaamilla tavoilla. Keskeistä on, miten tapahtumat, suhteet, ihmiset jne.

representoidaan teksteissä. Lähtökohtana on, että mediatekstit luovat

todellisuudesta omia muunnelmiaan, jotka vaihtelevat tekstien tuottajien

yhteiskunnallisen aseman, etujen ja päämäärien mukaan. Muunnelmat syntyvät

niistä valinnoista, joita tehdään tekstien tuottamisen ei vaiheissa: mitä tekstiin

sisältyy ja mitä on jätetty pois, mikä on ilmaistu suoraan ja mikä epäsuorasti,

mitkä seikat ovat ensisijaisia ja mitkä toissijaisia, mitä on tematisoitu ja mitä ei,

mihin prosessityyppeihin ja kategorioihin tapahtumien representointi perustuu ja

niin edespäin. Lopullinen päämäärä representoinnin analyysissa on saada

kuvailluksi se mahdollisuuksien verkosto, jonka puitteissa valinnat tehdään.

(Fairclough 1997, 136–137.) Juuri tämän takia kerron analyysini yhteydessä

paljon itse tekstin ulkopuolista esimerkiksi juttupäiväkirjojeni avulla.
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John Fisken (1994, 144–145) mukaan kommutaatiotestin avulla voidaan tunnistaa

merkitystä tuottavat erot ja toisaalta myös määrittää tuo merkitys. Testi tehdään

vaihtamalla yksi merkitysjärjestelmässä (esim. virkkeessä) olevista yksiköistä

(esim. sanoista) toiseen ja tarkastelemalla muuttaako tämä merkitystä. Yksikkö

voidaan mielikuvituksessa myös jättää kokonaan pois; esimerkiksi jos virkkeestä

poistetaan vain- tai peräti-sana, muuttuu merkitys selvästi neutraaliimpaan

suuntaan. Myös yksiköiden järjestystä voi muuttaa merkityksiä tuottavien erojen

tunnistamiseksi.

2.4. Tutkimuskohde

Diskurssianalyysini kohteena on siis 17 itse Helsingin Sanomien kaupunkisivuille

tekemääni kulttuurikaupunkijuttua. Mukana on hyvin erityyppisiä kirjoituksia:

reportaaseja, arvosteluja, kolumneja, uutisia sekä henkilö- ja taustajuttuja.

Erittelen virkkeitä, joista jollain lailla ilmenee suhtautumiseni tapahtuman

järjestäjiin. Kiinnitän erityistä huomiota attribuutteihin, epäneutraaleihin

predikaatteihin sekä vasta-, jo-, vieläkään-, asti-, vain- ja peräti-tyyppisiin

pikkuadverbiaaleihin. Näitten avulla selvitän, millä kielenkäytön tavoilla rakensin

kriittisyyttä suhteessa kulttuurikaupunkitapahtumien järjestäjien intresseihin saada

tuotteelleen positiivista julkisuutta. Luokittelen virkkeet kahteen ryhmään: niihin,

joissa ajan järjestäjien etua ja niihin, joissa kritisoin kyseistä

kulttuurikaupunkituotetta. Nimeän diskurssit Keisarin uudet vaatteet -sadun

mukaisesti: ”onpa keisarilla hienot vaatteet!” ja ”eihän keisarilla ole vaatteita

ollenkaan”.

 2.5. ”Onpa keisarilla hienot vaatteet!”

Diskurssissa ”onpa keisarilla hienot vaatteet!” kirjoittajan, eli minun, positiona on

ollut edesauttaa kulttuurikaupunkitapahtuman järjestäjien intressejä saada

tuotteelleen positiivista julkisuutta. Usein tällaiseen asianajojournalismiin

sorrutaan palvelujournalismissa, jossa pääasiana on välittää tapahtuman tunnelmia
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lukijoille. Vain harvoin nämä tunnelmat ovat sitten negatiivisia: kaikilla on

hauskaa eikä järjestelyjäkään moitita. Tällöin toimittaja on kuin Keisarin uudet

vaatteet -sadun aikuiset, jotka asettuivat oitis auktoriteetin sanojen taakse.

Erityiseen tarkasteluun joutuvat sanat on kursivoitu.

”Hietalahdentorille valui jatkuvasti lisää väkeä”, kerroin Helsinki-päivän

konsertista kertovassa jutussani (13.6., B2). Järjestäjän etua ajava positio ilmenee

ensinnäkin siitä, että väkeä minun mukaani valui tapahtumapaikalle. Yleisöä oli

siis niin paljon, että sen sakeutta voi verrata johonkin valuvaan massaan. Lisäksi

väkijoukko tuli ikään kuin yksimielisen varmasti Hietalahdelle ilman, että sieltä

olisi tullut ihmisiä pois: valuva massahan kulkee vain yhteen suuntaan. Valuminen

oli myös jatkuvaa, eli sitä tapahtui taukoamatta pitkän aikaa. Yleisöä oli kaiken

kukkuraksi paikalla jo valmiiksi paljon, sillä väkeä valui lisää. Nyt täytyy

tunnustaa, että käyttämäni sanat antavat väärän kuvan yleisön määrästä. Sään

koleuden takia torilla oli minun siellä ollessa kohtalaisen vähän väkeä.

Totuudenmukaista lauseessa on tosin se, että ihmisten määrä lisääntyi kaiken

aikaa illan hämärtyessä.

”Koleudesta huolimatta kymmenet tapahtumat vetivät kadunvarsille poliisin

arvion mukaan lähes 50 000 ihmistä” -lause taas on peräisin Helsinki-päivän

kulkueesta kertovasta jutusta (13.6., B1). Järjestäjien etua ajoin korostamalla, että

tapahtuma oli yleisölle niin tärkeä, että sen oli tultava paikalle koleudesta

huolimatta. Se, että kymmenet tapahtumat vetivät ihmisiä kadunvarsille, antaa

kuvan Taiteiden yön -kaltaisesta tarjonnan paljoudesta. Todellisuudessa

tapahtumat oli ripoteltu harvaan eri puolille Helsinkiä, ja tungosta oli vain

kulkueitten reitillä. Saan vaikuttamaan lähes-sanalla, että 50 000 ihmistä on suuri

määrä. Olisin yhtä hyvin voinut kirjoittaa, ettei väkeä tullut paikalle edes 50 000:a,

sillä olihan esimerkiksi jääkiekon maailmanmestaruuden voittojuhlissa vuonna

1995 samalla paikalla yli kaksinkertainen määrä ihmisiä.

Samaa asiaa ajan myös kyseisen jutun lauseessa ”Kulkueen reitille oli hyvissä

ajoin kerääntynyt sankka väkijoukko”. Kirjoitin siis, että yleisö oli tullut reitin
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varrelle hyvissä ajoin eikä esimerkiksi turhan aikaisin. Olin siis huolestunut

järjestelyjen sujumisesta joutuisasti ja sitä mieltä, että tapahtuman tärkeyden takia

aikaisin paikalle tulo oli hyvä asia. Yleisömäärä oli jutussani sankka, siis kuin

sumu. Liioittelua.

Kinokaupunki-näyttelystä kirjoitan (21.7., B2) , että ”Esimerkiksi SF-paraatissa

(1940) taustalla näkyy paljon uusia ja edustavia rakennuksia”. Äkkiseltään luulisi,

että kerron vain jotakin SF-paraati-elokuvasta. Kerron kuitenkin myös näyttelystä,

sillä se mainosti itseään sillä, kuinka hyvin se oli lajitellut elokuvat eri tyylisten

kaupunginosien mukaan. Etu-Töölöstä näyttelyssä kerrottiin kuvauspaikkana,

jossa Suomesta haluttiin antaa mahdollisimman edustava kuva. Itse ajoin tätä vain

parista elokuvasta pääteltyä asiaa kirjoittamalla, että Etu-Töölössä näkyy  paljon

uusia ja edustavia rakennuksia. Kuinka paljon on paljon ja mihin verrattuna?

Arkadianmäellä ei ollut tuohon aikaan eikä ole vieläkään prameita taloja paljon

ainakaan jos verrataan Helsinkiä esimerkiksi läheisiin suuriin kaupunkeihin

Pietariin, Tallinnaan tai Tukholmaan. Uusia taloja taisi olla vain Eduskuntatalo, ja

edustavuuskin on hyvin subjektiivinen käsite. Moni olisi edustanut Suomea

mieluummin esimerkiksi Senaatintorin ympäristöllä. Minä tyydyin hehkuttamaan

näyttelyn järjestäjien valintoja.

”Lähes jokainen 24:stä Länsi-Helsingin Mätäjoen varrelle tehdystä taideteoksesta

on kärsinyt ilkivaltaa”, kirjoitin (8.7., B9) kun puolta Varrella virran -

ympäristötaidenäyttelyn teoksista oli turmeltu. Puolet oli siis muuttunut muotoon

lähes jokainen. Aihe tuli toimitukseen taiteilijoiden aloitteesta. He halusivat, että

tapaus saa julkisuutta, jotta mahdolliset silminnäkijät ottaisivat yhteyttä poliisiin.

Ehkä toinen syy oli se, että myös itse teokset noteerattaisiin Helsingin Sanomissa.

Minä soin heille sen julkisuuden, minkä he halusivatkin. Kärsiä ilkivaltaa -muoto

asettaa minut selkeästi teosten näkökulmaan. Olisinhan voinut tarkastella asiaa

myös nuorten tekijöiden kannalta: ”Pitäjänmäen nuoret ajautuneet

rikoskierteeseen”.
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Samassa jutussa kirjoitan nuorten hävittämistä taideteosten selityskylteistä, että

”Kyltit ovat oleellinen osa monitulkintaista taidetta, sillä ilman niitä ei

luonnonhelmassa olevia teoksia välttämättä edes huomaa”. Puolustan siis varsin

voimakkaasti taiteilijoiden harmittelua menetyksestään. Kyltit olivat oleellisia,

koska halusin korostaa teosten monitulkintaisuutta ja niiden sijaintia

luonnonhelmassa. Kumpaakaan ne eivät olleet ympäristötaiteeksi erityisen paljon.

Edes-sanalla taas korostin kyltittömyyden vaikutusta. Mätäjoki-jutun loppuun

kirjoitin vielä mainoksen: ”Kuuden kilometrin reitin voi kiertää ilmaiseksi

esimerkiksi opastetulla polkupyöräretkellä”. Halusin kertoa lukijoille näyttelystä

kolme positiivista asiaa: siitä ei tarvitse maksaa, taidereitin kulkemiseen on monta

vaihtoehtoa ja pyöräretki on opastettu. Ehkä säälin vääryyttä kokeneita taiteilijoita

sen verran, että yllyin noin positiivisesti kirjoittamaan.

”Kaupunkipyörä kääntää päät kuin Lamborghini”, kuului otsikkoni (liitteet 2 ja

3), kun koeajoin uudet kaupunkipyörät. Kääntää päät -ilmaus antaa kuvan, että

pyörä olisi ollut Helsingin kaduilla todellinen ihmetys, jota lähes kaikki kääntyivät

katsomaan. Ei se ihan niin ollut. Vain muutama keskustassa liikkunut ihminen

kiinnitti selvästi huomiota uuteen kulkuneuvoon. Se, että vertasin pyörää

Lamborghiniin, ei selity pelkästään ajankohtaisuudella. Näin uutukaisen selvästi

rinnasteisena prameaan menopeliin ja nostin tämän viehätyksen lehden palstoille

asti.

Kaupunkipyörästä kirjoitan vielä, että ”Ensi maanantaista lähtien voi kuka tahansa

hakea ilmaisen polkupyörän käyttöönsä jostakin 25:stä eri puolilla

kantakaupunkia sijaitsevasta pyörätelineestä”. Onpas katteetonta mainostamista.

Sanomattakin on selvää, että kaupunkipyörä on tarkoitettu kelle tahansa.

Ilmaisuus taas on tulkinnanvaraista: veromarkkoja pyöriin oli jo uponnut paljon ja

kymmenen markan panttirahan puuttuminen estää monen pyöräilyaikeet. Se, että

telineitä on eri puolilla kantakaupunkia, antaa liian kattavan kuvan pyöräparkeista.

Todellisuudessa keskustaankin jäi alueita, joista ei pyörää voinut  saada.
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”Kadulla vaaleanvihreitä pyöriä tuli vähän väliä vastaan, ja telineissäkin niitä jo

näkyi”, kirjoitin kaupunkipyöristä reilun kuukauden päästä (18.7., B3) edellisestä

jutusta. Peräti 200 pyörää myöhästyi kaduilta räikeästi, mutta kun ne tulivat, miten

kirjoitti Juha Honkonen? Pyöriä tuli vastaan minun mukaani vähän väliä eli muka

yhtenään. Oikeasti sain odottaa pyöräilevää haastateltavaani keskustan

risteyksessä useita minuutteja. Vasta yli kuukauden päästä kaupunkipyörien

käyttöönotosta pyöriä näkyi nyt telineissä. Silti kirjoitin jo.

”Kyseessä on Helsinki Help -turistineuvoja, joka on saanut alleen tuliterän

potkulaudan – tiedäthän, sellaisen viimeistä muotia olevan, kirkkaasta metallista

tehdyn trendikkään menopelin”, kerroin lukijoille 14. heinäkuuta (B3).

Turistineuvojien päätös ottaa alleen potkulaudat oli siis mielestäni niin loistava

asia, että Helpit saivat laudat eivätkä esimerkiksi joutuneet ottamaan. Laudat

olivat juttuni mukaan tuliteriä ja kirkkaasta metallista tehtyjä menopelejä.

Melkoista ulkokultaisuuden ja uutuuden ihannoimista. Tietenkään laudat eivät

todellisuudessa erottuneet muista uudenaikaisista potkulaudoista. Se, että lautailu

on ajan hermolla, minun piti kertoa kahdesti jopa samassa virkkeessä: kirjoitin

lautojen olevan viimeistä muotia olevia ja trendikkäitä.

Samassa jutussa kirjoitin, että ”Lauta kääntyy yllättävän ketterästi ja vauhti

kiihtyy keskustan suorilla polkupyörän tasolle”. Ketteryyden yllättävyys on

tulkinnanvaraista: kääntyminen vaatii kuitenkin ainakin parin metrin säteen, mikä

on paljon verrattuna esimerkiksi jalankulkijaan tai rullaluistelijaan. Vauhdin

kiihtyminen polkupyörän tasolle on myös selvästi liioittelua. Todellisuudessa

laudan nopeus jää ainakin 10 kilometriä tunnissa pyörälle. Yhdyin vain siis

turistineuvojien mukana uutuuden huumaan.

”Slangibuumin kruunasi Heikki Paunosen suursanakirja”, kirjoitin

Kulttuurikaupunkisäätiön julkaisemasta kirjasta (24.7., B1). Ilmaista

markkinointia taas, olkaa hyvä. Monen mielestä varsinainen slangibuumi oli jo

1980-luvulla, ja kirjan rinnastaminen kuninkaallisuuteen kruunata-sanalla on

hyvin subjektiivista hehkutusta tekijän puolesta. Samassa jutussa kerron, että
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”Yksi vaikuttavimmista stadin slangin puolesta uurastajista on toimittaja Erkki

Johannes Kauhanen”. Kauhanen kuuluu myös kulttuurikaupunkivuoden

järjestäjien leiriin, mistä kertoo esimerkiksi hänen slangipalvelunsa osoite

www.2000.hel.fi/slangi.net. Se, että mies on vaikuttava ja että hän suorastaan

uurastaa slangin puolesta, nostaa tämän Kulttuurikaupunkisäätiön tukeman

toimittajan turhan korkealle jalustalle verrattuna kymmeniin muihin slangintajiin.

Syyskuun 1. päivänä minä ja toimittaja Tuomo Pietiläinen otsikoimme

(juttupäiväkirja, liite 3) Kulttuurikaupunkisäätiön taloutta koskevan juttumme:

”Kulttuurivuodesta jäämässä Helsingille voittoa satoja tuhansia markkoja.”

Kulttuurikaupunkivuosi vaikuttaa otsikosta päätellen todelliselta kultakaivokselta.

Rahasampo vuosi ei kuitenkaan ollut, kun ottaa huomioon, että säätiön budjetti oli

hulppeat 300 miljoonaa markkaa. Sen rinnalla satoja tuhansia ei vaikuta

kovinkaan suurelta summalta.

Edellisen uutisen kainalojutuksi tein henkilöhaastattelun Kulttuurisäätiön talous-

ja viestintäjohtajasta Jorma Bergholmista. Siihen sisällytin kaksi virkettä, joissa

selvästi ihannoin tuota voittoa tuottanutta talousjohtajaa: ”Kello on urheilullinen

ja tukka nuorekkaan hulmuava” sekä ”Hänen voimansa onkin juuri siinä, etteivät

edellä mainitut ole hänelle ristiriitoja, vaan hyvin yhteen sulatettavia asioita”.

Halusin kuvailla hänen ulkonäköään sanoilla urheilullinen ja nuorekkaan

hulmuava, vaikka olisin voinut sanoa hänen kellonsa olleen halvannäköinen ja

tukkansa junttimaisen epämuodikas. Kirjoitan hänen hyvästä puolestaan voimana,

missä on huomion herättävän paljon jumalallista vertausta. Minulle ei riittänyt,

että Bergholm vain yhdistää talouden ja kulttuurin, vaan mielestäni hän tekee sen

hyvin. Koko jutusta henkii, että etsin miehestä positiivisia seikkoja.

”Ranskalaiset taiteilijat ja sirkustaitajat tarjoavat Helsingin Töölönlahdella

elämyksiä elokuun puoleen väliin asti”, kerroin (28.7., B3), kun uutta sirkusta

edustava Cirque Plume esiintyi Helsingissä. Jos joku tarjoaa toiselle jotakin, on

kyseessä saajan kannalta positiivinen asia. Entä jos olisin kirjoittanut, että

ranskalaiset kaupittelevat? Totta olisi ollut sekin, sirkuksen hinta oli näet
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aikuiselta 135 markkaa. Valitsin järjestäjän kannalta positiivisen sävyn myös

kuvailemalla taiteilijoiden tuotetta elämykseksi. Vaikka elämys voi tietenkin olla

myös negatiivinen, herää sanasta kyseisessä yhteydessä selvästi kehuva merkitys.

Samantapainen on myös vaikuttava-sana kyseisen jutun virkkeessä ”Vaikuttavia

ovat myös hauskan jonglöörin Iriksen pelleilyt ja helistinsoittajan leijailut

yläilmoissa”. Joku muu olisi voinut kuvailla pelleilyjä ja leijailuja lapsellisiksi ja

jonglööriä hauskan sijasta esimerkiksi pelottavaksi (iso kalju mies).

2.6. ”Eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan”

Diskurssissa ”Eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan” positionani on ollut –

päinvastoin kuin edellisessä – etsiä kaiken järjestäjien positiivisen hehkutuksen

seasta kritisoitavaa, mieluiten jotakin negatiivista. Tässä roolissa olen kuin

Keisarin uudet vaatteet -sadun lapset, jotka ensimmäisenä huomasivat karun

totuuden.

Helsinki-päivän konsertista kirjoitan (13.6., B2) "Yhtyeen jäsenet yrittävät

uskotella, ettei kyseessä ole mikään huumoribändi". Nimeän siis Arto Muna ja

Millenniumin huumoribändiksi huolimatta siitä, että sen jäsenet kiistävät

määritelmän. Heidän uskottelunsakaan ei minun mukaani ole vakuuttavaa, ja

kirjoitan heidän vain yrittävän uskottelemista. Asetun näin taiteilijoiden

yläpuolelle kertomaan, mikä on totuus yhtyeestä.

Kaupunkipyörää koeajaessani (juttupäiväkirja, liite 3) kerron, että "Kaisaniemen

loivassa ylämäessä kaupunkipyörän ainut vaihde tuntuu vähän raskaalta, mutta

heti Unioninkadulle päästyäni liian löysältä. Samassa jutussa siis sekä kehuin että

haukuin kaupunkipyörää. Vaihteet ovat mielestäni toisaalta raskaita – mitä tosin

lieventää vähän-sana – ja toisaalta liian löysiä. Kokemus jäykkyydestä on hyvin

subjektiivinen ja olisi varmasti ollut erilainen jollakin muulla reitillä. Laittamalla

haukkuja kehujen sekaan pyrin ehkä alitajuisesti vakuuttamaan lukijaan. Ihmisen

saa jollakin kannalle vain, jos asiaa tarkastelee myös vastakkaiselta puolelta.

Kehuttaessa jotakin, sitä pitää aina vähän haukkuakin.
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Samaan asiaan palaan toisessa kaupunkipyöräjutussa (18.7., B3): "Aleksi Autere

pitää kaupunkipyörää löysänä ajaa". Nostin kaikista haastateltavani sanomisista

kuvatekstiin ainoan pyörää moittivan kommentin. Olisin ihan hyvin voinut

kirjoittaa, että hän pitää pyörää helppona ajaa. Ratkaisuni taustalla lienee halu

nostaa negatiivinen kritiikki mahdollisimman näkyvästi esiin. Tähän taas oli syynä

pyrkimykseni tasapuolistaa julkisuudessa mielestäni liian positiivista kuvaa

kaupunkipyöristä. Kritiikin lempiaiheeni pyörissä olivat niiden myöhästyminen ja

hinta. Niinpä samaisessa jutussa kerron, että "Myöhästyminen alensi pyörien

hintaa, jota Helsingin kaupunki ei vieläkään tarkasti tiedä, tai ei ainakaan kerro".

Hyökkään kohti kaupunkia hämmästelemällä, ettei se tiedä ostostensa hintaa

vieläkään. Lisäksi heitän Helsingin ylle pimityksen epäilyn arvelemalla, ettei

tietoa haluta antaa julkisuuteen.

Olin kaupunkipyöriä kohtaan kriittinen myös kolmannessa jutussa (2.7., B3):

"Telineet ovat jatkuvasti tyhjät, joten valtaosa halukkaista on jäänyt ilman

fillaria". Sanomattakin on selvää, etteivät telineet voineet todellisuudessa olla

jatkuvasti tyhjiä. Kyllä ihmiset halusivat rahansa takaisin ja palauttivat

lainaamansa pyörät. Siitä, että valtaosa halukkaista jäi ilman pyörää, en voinut

olla varma. Se oli vain puhdas arvio. Kaupunkipyörää kohtaan kirjoittamani

kritiikki tuntuu näin jälkikäteen oudolta, sillä kannatan yksityisautoilun

vähentämistä. Ehkä syynä vain oli haluni uida markkinointiin nähden vastavirtaan.

Cirque Plume -sirkusesityksestä ja Tuolit -tilataideteoksesta kirjoittamani kolumni

(liite2) aiheutti pienen kohun Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksessa. Närää

aiheutti se, että menin tavallisena kaupunkitoimittajana arvostelemaan taidetta.

Lisäksi tein sen päinvastoin kuin kulttuuritoimittajat olisivat halunneet: haukuin,

vaikka olisi pitänyt kehua. Juttu on täysin mielipiteellinen, ja siinä on

epäneutraaleja sanoja jokaisessa virkkeessä. Tätä syystä en kirjoita virkkeitä tähän,

vaan ne voi lukea suoraan liitteenä olevasta jutusta. Sen sijaan kuvailen kirjoitusta

yleensä. ”Eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan” -diskurssi toteutuu tässä
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erityisen hyvin, sillä olin uuden sirkuksen katsomossa kuin huijauksen hoksannut

lapsi.

Kaikesta huomaa, että tulin naivisti katsomaan perinteistä temppushow’ta ja

petyin, kun esitys vaikutti pikemmin tavalliselta teatterilta. Ensinnäkin siitä kertoo

jo otsikko ”Aika kului temppuja odotellessa”. Lisäksi tekstin alusta ja lopusta

pistää silmään kritiikkini koko kulttuurikaupunkivuotta kohtaan. Tästä herää

helposti kysymys, miksi ryhdyin nälvimään koko vuotta vain yhden tapahtuman

perusteella? Syynä oli – nyt täytyy tunnustaa – aiempi tuskastumiseni

kritiikittömään kulttuurikaupunkikirjoitteluun. Petyin Cirque Plumeen ja

Tuoleihin oikeasti, mutta en todennäköisesti olisi kirjoittanut aiheesta kolumnia

(ensimmäinen näkökulma-juttuni), ellen olisi halunnut lisätä Helsinki 2000 -

juttujen sekaan vähän negatiivista arvostelua.

"Säätiön hallitus ja Dolivo joukkoineen tulkitsivat kriteerejä niin, että

ohjelmistoon päätyi noin 450 hanketta", kirjoitin Kulttuurikaupunkisäätiön

taloudesta kertovassa jutussani (liitteet 2 ja 3). Kerron säätiön väestä joukkona,

mikä tuo helposti mieleen rosvojoukon tai muun epämääräisen porukan.

Tekstistäni paistaa epäilys, että kulttuurikaupunkivuoden johtajat olisivat

pyörittäneet toimintaa jotenkin salamyhkäisesti eivätkä tarpeeksi julkisesti ja

tavallisia kaupunkilaisia kuunnellen. Tätä tukee myös se, että kyseinen joukko

minun mukaani tulkitsi projektien tuottajille asetettuja kriteerejä. En välitä

hankkeitten valinnasta kovinkaan objektiivista kuvaa.

Säätiön toiminnan salaperäisyyden totean vielä selvemmin kaksi kappaletta

myöhemmin: "Julkista rahaa jakava säätiö on voinut toimia yhtä salaisesti kuin

yritys eikä sen ole tarvinnut perustella päätöksiään". Kritisoin siis sitä, ettei

julkisyhteisön perustama elin toimi mahdollisimman avoimesti. Vertaaminen

yrityksen toimintatapoihin ei tässä tapauksessa ole mairittelevaa. Kritiikkini

kohteeksi joutuu myös säätiöiden toimintaa koskeva lainsäädäntö, koska se sallii

jättää päätökset perustelematta.
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"Säätiön kirstua vartioi hankala demari", otsikoin henkilöjuttuni Jorma

Bergholmista (liitteet 2 ja 3). Kuten edellä kerroin, itse kirjoitus oli hyvin

positiivinen kuvaus Kulttuurikaupunkisäätiön talous- ja viestintäjohtajasta.

Otsikossa silmään pistää kuitenkin hyvin negatiivinen määritelmä hankala.

Valitsin sen yksiselitteisesti siksi, jotta saisin kaiken positiivisuuden sekaan myös

negatiivisuutta. Tämän sekoituksen kuvittelin tekevän jutusta objektiivisen

oloisen.

Säätiön toimintaan kohdistuneet salailuepäilyt ilmenevät jälleen

kulttuurikaupunkivuoden kävijämääristä kertovassa jutussani (liitteet 2 ja 3). Siinä

kerron joulukuun yhdeksäntenä järjestetystä tapahtumasta, että "Siitä ei haluta

kertoa vielä päivämäärää enempää". Koko lauseella – varsinkin haluta-sanalla – ei

ole muuta virkaa kuin nostaa epäilys säätiön avoimuutta kohtaan. Samassa jutussa

kerron Paavo Nurmi -oopperasta, että "Pääsylipputuloja tuli kuitenkin odotettua

reilusti vähemmän, mistä taloudellinen vastuu kuuluu Helsingin

kaupunginteatterille".

Virke vaikuttaa tällaisenaan varsin neutraalilta, mutta oleellista on tässäkin se,

miksi se on ylipäätään olemassa. Virkkeen jälkeen kerron, että teatterin

hallituksen puheenjohtajana on Jorma Bergholm. Näin nostan epäilyn, että säätiön

talous- ja viestintäjohtaja olisi ollut päättämässä samasta tapahtumasta sekä

rahoittajan että tuottajan pöydässä. Asian nosti esiin Bergholmista tekemäni

henkilöjutun jälkeen Helsingin Sanomien uutispäätoimittaja Reetta Meriläinen.

Siksi kysyin asiasta tähän juttuun. Lisäksi se, että pääsylipputuloja tuli odotettua

reilusti vähemmän, on varsin subjektiivinen määritelmä.

3. OLINKO JURISTI?

Miten minä kirjoitin Helsinki 2000 -juttuja? Olivatko ne tiukan kriittistä

tarkastelua, jossa etsittiin kaiken juhlahumun seasta negatiivisia piirteitä?

Vai harjoitinko asianajojournalismia, josta kulttuurikaupunkitapahtumien

järjestäjät saivat lisätuulta markkinointinsa purjeisiin? On tietenkin vielä
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kolmaskin vaihtoehto: entä jos onnistuinkin kokonaisuutena kirjoittamaan

hyvin neutraalisti, liki objektiivisesti. Tätä voisi ehkä kutsua kriittiseksi

palvelujournalismiksi. Tässä kappaleessa teen johtopäätöksiä

diskurssianalyysini löydöistä.

”Onpa keisarilla hienot vaatteet” -diskurssi oli selvästi yleisempi kuin

”eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan” -diskurssi. Näin oli siitä

huolimatta, että tiesin jo juttuja kirjoittaessani tarkastelevani niiden

kriittisyyttä gradussani. Hain negatiivisuutta kuitenkin tieten tahtoen vain

jutuissa ”Aika kului temppuja odotellessa” ja ”Kulttuurikaupunkivuodesta

jäämässä Helsingille voittoa satoja tuhansia markkoja”.

Muuten kirjoitin juttuja vain lukijoita ajatellen. Reportaaseja kirjoittaessa

asioita tulee helposti liioiteltua – esimerkiksi tapahtumapaikalle saattaa

valua jatkuvasti lisää väkeä. Se, että tuollainen paisuttelu on useimmiten

järjestäjien kannalta positiivista, johtuu kulttuurikaupunkitapahtumien

tehtävästä ”tuoda kaupunkilaisten elämänlaatuun pysyviä parannuksia”.

Toimittajana tuota iloa sitten herkästi yliarvioidaan: minunkin jutuissani

järjestäjien kannalta positiivisia sanoja oli noin kaksi kertaa enemmän kuin

negatiivisia.

Millaisia olivat ”onpa keisarilla hienot vaatteet!” -diskurssin mukaiset

virkkeeni ja sanani? Suurin osa niistä oli verbejä määrittäviä adverbiaaleja

tai substantiiveja määrittäviä attribuutteja. Näitä merkitystä positiiviseen

suuntaan muuttavia sanoja olivat esimerkiksi jatkuvasti, hyvin, huolimatta,

lähes, sankka, paljon, oleellinen, tuliterän, trendikkään, yllättävän,

vaikuttavimmista ja urheilullinen. Useimmiten siis lisäsin muuten varsin

neutraaliin virkkeeseen tällaisia pieniä mutta hyvin merkityksellisiä

määreitä.

Entäpä ”eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan” -diskurssi? Myös sitä

rakennan attribuuttien ja adverbiaalien avulla, mutta en yhtä suvereenisti
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kuin positiivista diskurssia. Negatiivisuutta luon usein myös predikaattien

avulla, kuten yrittävät, ei kerro, tulkitsivat, ei tarvinnut, ei haluta, palaa ja

rohjeta. Predikaatti eli persoonamuotoinen verbi on lauseen tärkein jäsen,

joten sen epäneutraalius on merkittävä asia. Kun siis halusin sanoa

järjestäjien kannalta jotakin negatiivista, käytin varsin järeää keinoa. Tätä

tosin pehmensin usein valitsemalla kieltomuodon: salata-verbin sijasta

esimerkiksi kirjoitin ei kerro ja kieltäytyä-sanan sijasta ei haluta.

Tein ”onpa keisarilla hienot vaatteet!” -diskurssin hallinnassa olevia juttuja

kaksi kertaa niin paljon kuin ”eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan” -

diskurssin sävyttämiä kirjoituksia. Noin joka kolmannessa jutussani sävy oli

kulttuurikaupunkitapahtumien järjestäjien kannalta puhtaasti positiivinen, ja

viidessä kirjoituksessa 17:stä noteerasin kumpaakin diskurssityyppiä. Täysin

neutraaleiksi laskin kolme juttua. Ne kertoivat slangisanakirjan pohjalta

tehdystä gallupista, Festadi-festivaalista sekä Stadin kundin ja friidun

valinnasta Helsinki-päivänä.

Ensin mainittu liittyi vain varsin löyhästi kulttuurikaupunkivuoteen ja kaksi

jälkimmäistä olivat hyvin tiiviitä kahden palstan juttuja. Usein onkin niin,

että mitä lyhyempi juttu, sitä neutraalimpi se on. Valintoja toki tehdään

myös aihetta keksittäessä. Jos aihe tuli täysin minun päästäni, oli kyseinen

juttu useimmiten ”eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan” -diskurssin

mukainen (esim. liite 3, juttu ”Kulttuurivuodesta jäämässä Helsingille

voittoa satoja tuhansia markkoja” ja liite 2, ”Aika kului temppuja

odotellessa).

Tein siis kesän aikana ainakin lievästi juhlavuoden järjestäjien intressejä

tukevaa asianajojournalismia. Toisaalta taas puolessa jutuissani nostin myös

järjestäjien kannalta negatiivisia seikkoja esiin, joten täysin kritiikitönkään

en ollut. Mielenkiintoista olisi tietää, olivatko lukijat tyytyväisiä juttuihini.

Silloin huomaisin, oliko kirjoitteluni kriittistä palvelujournalismia.

Valitettavasti tällaiseen lukijahaastatteluun eivät resurssini kuitenkaan tässä
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opinnäytteessä riittäneet. Nyt voin olla varma vain siitä, että juttuni

palvelivat Kulttuurikaupunkisäätiötä, Helsingin Sanomien ilmoitusmyyntiä

ja minua itseäni.

4. MÄÄRÄLLISTÄ ANALYYSIA JUTUISTANI

Olen analysoinut kaikki 17 kulttuurikaupunkivuodesta tekemääni juttua

myös määrällisesti – samalla metodilla kuin ensimmäisen osan

tutkimuksenikin.

4.3.1. Arvostus osastossa & juttutyyppi

Juttuni ylsivät seitsemän prosenttiyksikköä useammin (18% / 11%) osaston

pääjutuiksi kuin koko lehden Helsinki 2000 -kirjoitukset. Tämä kertoo

ensimmäisen osan tulosten lisäksi siitä, että kesätoimittajana sain ainakin yhtä

arvostettuja Helsinki 2000 -aiheita kuin muutkin. Tekemäni pääjutut olivat

”Kulttuurivuodesta jäämässä Helsingille voittoa satoja tuhansia markkoja” (liitteet

2 ja 3), ”Vanha stadin slangi on jo hepreaa helsinkiläisille” (24.7.2000, B1) ja

”Historia näkyi, kuului ja haisi läpi Helsingin” (13.6.2000, B1).

Erityisen yhteistä näille jutuille on se, että tein ne yhdessä jonkun muun

toimittajan kanssa. Kaikkia kolmea ryhdyin aluksi tekemään yksinäni, mutta

suuriin tai muuten mielenkiintoisiin aiheisiin ilmaantui sitten yksi lisäkirjoittaja.

En vastustanut aiheen jakamista, sillä jutun omiminen ei mielestäni palvele

ketään. Ongelmiakaan tällaisesta järjestelystä ei aiheutunut, päinvastoin, kaikki

meni oikein hyvin.

Edellisistä kirjoituksista kahteen ensin mainittuun tein myös kainalojutut. Näiden

kolmen aiheen lisäksi osaston avaussivulle pääsi vain Festadi-festivaalista

tekemäni ”Latinorytmit heiluttivat lanteita Senaatintorilla” (8.7.2000, B7). Liki

kaksi kolmesta kulttuurikaupunkijutuistani joutuikin muiden

kulttuurikaupunkijuttujen tapaan tyytymään kaupunkitoimituksen jatkosivuille.
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Vaikka isot Helsinki 2000 -aiheet pääsivät helposti osaston ykkösjutuiksi, oli

joukossa myös paljon pieniä ja varsin merkityksettömiä tapahtumia. Niillä

uutiskynnyksen ylittäminen johti vain vähemmän arvostetuille palstoille.

Ensimmäisessä osassa selostamistani juttutyypeistä en kirjoittanut lainkaan

Helsinki 2000 -vinkkejä enkä jaottelun ulkopuolelle jääviä juttuja. Kesän aikana

kirjoitin useastikin A3:lle, mutta aina aihe koski jotakin muuta kuin

kulttuurikaupunkivuotta. Pääuutissivu suosii nimensäkin mukaisesti uutisia.

Lisäksi niiden on hyvä koskea koko maata, joten Helsingin sisäinen reportaasi on

huono aihe vinkiksi. Premiäärisivulle pääsi – kuten ensimmäisessä osassa totesin

– todella helposti purjehdustapahtuma Tall Ships’ Race. Minä vain en kirjoittanut

siitä ainuttakaan juttua.

Featureita jutuistani oli liki kaksi kolmasosaa, eli 14 prosenttiyksikköä enemmän

kuin koko lehden aineistosta. Sen sijaan tein tavallista hieman vähemmän uutisia.

Tämä ero johtunee siitä, että teen mieluummin reportaaseja kuin uutisia. Itse

keksimien aiheiden juttutyyppeihin kun pystyy vaikuttamaan. Ainoa mielipide-

(liite 2) ja taustakirjoitukseni olivat kainalojuttuja.

Featureita jatkosivuille

Taulukko 21. Juttutyyppien juttujen jakautuminen osastojen sivuille (luvut juttuja)

mielipide uutinen tausta feature yhteensä

pääjuttu 1 2 3

avaussivulla,

muttei

pääjuttuna

1 2 3

osaston

jatkosivuilla

1 3 7 11

yhteensä 1 4 1 11 17

4.3.2. Suosituimmat aiheet
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Suosituimmat kulttuurikaupunkiaiheeni olivat kaupunkipyörä, koko juhlavuosi

kokonaisuudessaan ja Helsinki-päivä; tein niistä kolme juttua kustakin.

Kaupunkipyörät tulivat kontolleni heti kesän ensimmäisenä työpäivänä (liitteet 2

ja 3). Pyörät olivat myöhässä, joten aloin seurata niiden kunnossa pysymisen

lisäksi käyttöönoton aikataulua. Kulttuurikaupunkivuotta käsittelevistä jutuistani

pidin myös juttupäiväkirjaa (liite 3). Helsinki-päivä oli – kuten gradun

ensimmäisessä osassa kerroin – koko lehden suosituin Helsinki 2000 -aihe Tall

Ships’ Racen ohella. Uutispäällikkö oli pyytänyt minua edellisenä perjantaina

tulemaan juhlapäivänä jo aamulla töihin ja tekemään juttuja iltaan asti. Niinpä

kävin kaupungilla reportaasinteossa kolmeen otteeseen.

Kuten mainittua, en tehnyt yhtäkään 28:sta Tall Ships’ Racesta tehdystä jutusta.

Lähinnä kyse oli sattumasta, mutta myös siitä, että pyrin välttelemään

ylipaisunutta aihetta parhaani mukaan. Tämä tapahtui heinäkuun aikana

esimerkiksi keksimällä ahkerasti omia aiheita. Kaksi juttua tein Cirque Plumesta

ja slangisanakirjasta. Yhteistä näille aiheille on, että toinen kirjoituksista oli toisen

kainalojuttu. Kirjoitin siis vain yhdestä hankkeesta (kaupunkipyörä) useampana

kuin yhtenä päivänä. Tämä kertoo siitä, että kulttuurikaupunkivuoden tapahtumia

tarvitsi vain harvoin jäädä seuraamaan. Tapahtumat tulivat ja menivät nopeasti.

4.3.3. Juttujen ja kuvien koot

17 Helsinki 2000 -jutussani oli palstasenttimetrejä yhteensä 1 776, joten yhden

kulttuurikaupunkivuodesta kertovan juttuni laajuus oli vähän yli yhden

palstametrin. Koko on hieman pienempi kuin A4-paperi, jota taas yleisesti

pidetään rajana isolle jutulle (jaossa pieni–keskisuuri–iso juttu). Helsinki 2000 -

juttuni saivat siis hyvin tilaa Helsingin Sanomissa. Mistä se johtuu? Moni

kirjoituksista oli reportaasi jostakin festivaalista tai muusta kaupunkitapahtumasta,

jolloin tyyli sai olla uutistekstiä vapaampaa ja laveampaa. Lähes jokaisesta

aiheesta otettiin lehteen myös valokuva, koska festivaaleilta saa usein näyttäviä

tapahtumakuvia vastapainoksi sanomalehdissä muuten hyvin yleisiin

henkilökuviin (pönöttävä poliitikko tai virkamies).
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Helsingin Sanomien uutistoimituksissa on yleistynyt käytäntö, jonka mukaan

osaston sivuilla on joka päivä hyvä olla ainakin yksi kevyt juttu, jossa toimittaja

on käynyt paikan päällä. Siksi on tavallista, että osaston avaussivun yläosaan

sijoitetaan pääuutinen ja tämän alapuolelle jätetään kuvalliselle reportaasille tilaa.

Usein tämä niin sanottu alakerran juttu saa kuusikin palstaa täytettäväkseen.

Eniten, eli kaksi palstametriä tai yli, saivat jutuistani tilaa Helsingin 450 -

vuotissyntymäpäivästä kertova ”Historia näkyi, kuului ja haisi läpi kaupungin”

(286 palstasenttimetriä), Slangisanakirjan innoittamana tehty ”Vanha stadin slangi

on jo hepreaa helsinkiläisille2 -gallupreportaasi (217 pcm) ja Helsinki-elokuva-

näyttelystä kertova ”Elokuvien työläisillä ja herrasväellä oli eri Helsinki” (200

pcm). Jutuilla on muutakin yhteistä kuin Helsinki 2000 -aihe ja suuri koko.

Ensinnäkin kaikki kolme olivat kevyitä niin sanottuja ma-juttuja (vrt. Helsingin

Sanomien uutisissa paksu mb-fontti). Lisäksi kaksi isointa

kulttuurikaupunkijuttuani ovat osa vielä isompaa kokonaisuutta, joihin kirjoitin

muutakin kuin kyseiset isot jutut. Helsinki 450 vuotta -pakettiin kirjoitin lisäksi

jutut ”Friiduksi Tikkanen, kundiksi Blomqvist” ja ”Arto Muna aloitti Hietalahden

bändiputken”. Näiden kahden kirjoituksen yhteismitta oli 99 palstasenttiä.

Slangigallupin yhteyteen taas tein slangibuumista yleensä 43 palstasentin

kainalojutun ”Stadin slangi saa jatkuvasti uusia kanavia”. Yksi toimittaja voi siis

yhdellä aiheellaan saada Helsingin Sanomissa kerralla hyvinkin paljon tilaa. Näille

kahdelle isoimmalle kirjoitukselle oli yhteistä myös se, että pääjutuissa oli kaksi

kirjoittajaa. Kummassakin näissä ajatus yhteistyöstä heräsi toimittajissa, ei

esimiehessä. Tosin kahden kirjoittajan uhraamista vastaan ei myös purnattu.

”Vanha stadin slangi on jo hepreaa helsinkiläisille” ja ”Elokuvien työläisillä ja

herrasväellä oli eri Helsinki” -jutuille oli yhteistä myös se, kummassakin oli

grafiikkaa tai valokuvia käytetty kolme tai enemmän. Neljä visuaalista elementtiä

yhdessä jutussa on Helsingin Sanomissa todella harvinaista. Pienen kuvituksen

juttuja en tehnyt lainkaan. Se johtuu lähinnä aiheistani, joissa ei ollut tarvetta

esimerkiksi pieniin henkilökuviin. Sen sijaan suuri kuvitus oli yleinen featureissa,
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ja niitähän kirjoituksistani oli valtaosa. Juttujeni kuvien yhteismitta oli 748

palstasenttimetriä, ja kun kuvia kirjoitusteni ohessa oli 21, tulee kuvan

keskiarvokooksi 36 palstasenttiä. Se on suurempi kuin postikortin koko, joten sain

varsin paljon väriä tekstini kylkeen.

Keskisuuria, yksikuvaisia juttuja

Taulukko 22. Juttujen koon ja kuvien määrän suhde (luvut juttuja)

yksi
kuva

enemmän
kuin yksi

kuva

ei
kuvaa yhteensä

pieni juttu
=<postikortti 1 1

keskisuuri
juttu 6 1 4 11

suuri juttu
=>A4-paperi 2 3 5

yhteensä 8 4 5 17

4.3.4.  Lähde & hankkeen koko

Minä en suosinut kulttuurikaupunkihankkeitten edustajia lähteinä aivan niin

paljon kuin Helsingin Sanomat yleensä. Koko lehden jutuissa taiteilijat ja

järjestäjät hallitsivat kolme kertaa tavallisia asiakkaita useammin. Minulla ero oli

”vain” kaksinkertainen. Esimerkiksi kaupunkipyörä- ja Helsinki päivä -jutuissa

kysyin herkästi kaupunkilaisten kokemuksia. Jutut, joissa en käyttänyt

henkilölähdettä lainkaan, olivat Cirque Plumesta kertova kolumni (liite 2) ja

slangibuumista kertova kainalojuttu. Edellinen oli täysin omaa mielipidettäni ja

jälkimmäinen taas puhtaasti faktoihin perustuva tietopaketti.

Peräti kolmasosa aiheenani olleista tapahtumista sai Kulttuurikaupunkisäätiöltä

tukea ainakin kaksi miljoonaa markkaa. Koko lehdessä vastaava osuus oli reilu

viidesosa. Koska noin suuren tukipaketin saajia oli vain alle kaksi prosenttia

kaikista hankkeista, suosin selvästi suuria. Näiden kuuden joukossa on kuitenkin

vain yksi yksittäinen tapahtuma, Helsinki-päivä. Kirjoitin siitä kolme juttua.

Toiset kolme tein koko kulttuurikaupunkivuodesta yleensä. 800 000 markan ja
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kahden miljoonan markan tuen väliin aiheistani asettuu Cirque Plume, josta tein

kaksi juttua (liite 2).

Minäkin suosin järjestäjiä ja suuria tapahtumia

Taulukko 23. Hallitsevien lähteitten suhde hankkeitten saamaan tukeen (juttuja)

<0,8
miljoonaa
markkaa

=>0,8 ja <2
miljoonaa
markkaa

=>2
miljoonaa
markkaa

yhteensä

projektin
edustaja 4 1 5 10

projektin
asiakas 4 1 5

muu tai ei
lainkaan 1 1 2

yhteensä 9 2 6 17

4.3.5. Kuukausittain

Tein Helsinki 2000 -juttuja selvästi eniten heinäkuussa, noin 60 prosenttia

kaikista. Näin oli siitä huolimatta, etten tehnyt Tall Ships’ Racesta ainuttakaan

juttua. Sen sijaan tein silloin muun muassa kaksi juttua Cirque Plumesta (liite 2),

slangista ja kaupunkipyöristä. Minunkin oli tuona virkamiesten ja poliitikkojen

lomakuukautena vaikea keksiä uutisaiheita. Huomioitavaa on, että kesä- ja

elokuussa tein kulttuurikaupunkivuodesta juttuja yhteensä vain kolmena päivänä.

Kesäkuussa tein kaupunkipyöräjutun (liitteet 2 ja 3) lisäksi kolme Helsinki-päivä

juttua ja elokuussa vain koko vuotta koskevia kirjoituksia. Ne varsinaisesti

julkaistiin syyskuussa, mutta kaksi ensimmäistä niistä kirjoitin elokuun lopussa

(liite 2 ja 3).

Kirjoitin vain vähän Helsinki 2000 -juttuja kesä- ja elokuussa, koska pyrin

ensisijaisesti uutisten tekoon. Näinä kuukausina eivät kaikki tärkeät

ammattilaislähteet olleet lomalla. Myönnän siis, että Helsinki 2000 oli aiheena

ikään kuin varaventtiili: jos ”kovaa” uutista ei päässyt tekemään, kelpasi

kulttuurikaupunkivuosikin aiheeksi. Minuunkin siis on iskostunut perinteinen

asenne, että huvitteluun liittyvät jutut eivät ole arvohierarkiassa niin korkealla

kuin hallintoa ja politiikkaa koskevat jutut.
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Kuvio 14. Juttujeni jakautuminen kuukausittain (luvut juttujen määrä)

5. YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka Helsingin Sanomat

yleensä ja minä itse käsittelin jutuissani Helsingin kulttuurikaupunkivuotta kesällä

2000. Määrällisessä analyysissä huomasin, kuinka varsin suppeankin

luokitusrungon avulla sain tilasto-ohjelman avulla ristiintaulukoimalla valtavasti

tietoa aineistonani olleista 190 jutusta. Jo pelkän juttujen määrän tarkasteleminen

kaikkien luokitusrungon yhdeksän yleisen sisältöluokan ja niiden

perussisältöluokkien mukaan toi mielenkiintoista tietoa Helsingin Sanomien

tavasta kirjoittaa kaupunkitapahtumista ja juhlavuoden taiteesta. Antoisaa on

myös verrata näitä havaintoja pelkästään omista jutuistani tehdyn analyysin

tuloksiin.

Koko lehden aineistoon verrattuna sain tehtyä paljon kulttuurikaupunkiaiheisia

osaston pääjuttuja, mutta vähän avaussivulle kokonaisuudessaan yltäneitä

kirjoituksia. Aiheitani arvostettiin siis kärjistäen sanottuna kaikki tai ei mitään -

periaatteella. Itse keksimäni aiheet ovat useimmiten varsin pieniä, kun toisaalta

taas tartun herkästi myös esimiehen tarjoamaan osaston pääjuttuun.

Heinäkuussa tein eniten juttuja

3

10

4

elokuu

heinäkuu

kesäkuu



72

Suosituimmista aiheistani yhteinen koko Helsingin Sanomien kanssa oli vain

Helsinki-päivä. Syynä siihen on, että olin kyseisenä juhlapäivänä kirjoitusvuorossa

aamusta iltaan. Lehden muita toimittajia enemmän kirjoitin kaupunkipyöristä ja

koko vuodesta yleensä. Pyörät tulivat kuin automaattisesti minun seurattavakseni,

kun tein niistä kesän ensimmäisen jutun. Kulttuurikaupunkivuoden

kokonaisseurantaan taas sain idean oikeastaan tämän graduaiheeni myötä. Koska

vuosi kiinnosti, päätin tonkia sitä laajemminkin. Lehden suosituimmista Helsinki

2000 -aiheista en kirjoittanut lainkaan Tall Ships’ Racesta, Tanssi- ja laulupidoista

enkä Paavo Nurmesta. Kaksi ensimmäistä eivät kiinnostaneet minua tippaakaan:

purjehduksesta oli kirjoitettu mielestäni jo liikaakin enkä tiennyt kansantansseista

oikeastaan mitään. Urheiluoopperan taas kulttuuritoimitus hoiti suvereenisti.

Juttutyypeistä kirjoitin koko lehteä suhteellisesti enemmän mielipidejuttuja ja

featureita. Mielipidejuttujeni suuri osuus on kuitenkin tilastollinen harha, sillä yksi

ainoa juttuni riittää nostamaan prosenttiluvun Helsingin Sanomien lukua

suuremmaksi. Reportaaseja sen sijaan tein oikeastikin paljon. Se johtuu halustani

kirjoittaa vapaalla tyylillä; pelkkiin tiukkarakenteisiin uutisiin en ole koskaan

halunnut tyytyä.

Suuria juttuja tein yhtä paljon kuin muutkin toimittajat. Pieniä taas ahersin

huomattavasti vähemmän kuin muut yleensä. Tämä johtunee siitä, että minulla oli

varsin vähän niin sanottuja käsittelyvuoroja, joissa tehdään runsaasti yhden palstan

pikku-uutisia. Se taas johtui siitä, että taitoin kesällä 2000. Kaikille toimittajille

kun annetaan suunnilleen yhtä paljon ilta- kuin päivävuoroja.

Tein muuta Helsingin Sanomia selvästi vähemmän kuvattomia juttuja. Tein paitsi

muita vähemmän yhden palstan juttuja, myös selvästi enemmän reportaaseja ja

muita featureita. Menin herkästi sanomatalon ulkopuolelle jutuntekoon ja otin

kuvaajan mukaan. Tein mielelläni juttuja ulkotapahtumista ja saada niiden oheen

joko valokuvan tai edes paikkaa esittävän grafiikkakartan.
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Lyhyiden juttujeni vähyys näkyy myös siinä, että useimmista kirjoituksistani on

löydettävissä henkilölähde. Koko lehdessä suurimmasta osasta sitä ei ole näkyviin

laitettu. Näin ollen hallitsevana lähteenäni oli Helsingin Sanomia useammin sekä

kulttuurikaupunkihankkeen edustaja että asiakas. Kulttuurikaupunkisäätiön tukea

aiheenani olleet tapahtumat saivat keskivertoa enemmän. Kaupunkitoimituksen

toimittajana kun keskityin kirjoittamaan suuribudjettisista kaupunkitapahtumista,

esimerkiksi Helsinki-päivästä.

Kiinnostukseni featureiden tekoon näkyy muitten ohella kuukausittaisessa jaossa.

Heinäkuussa tein koko lehteen verrattuna ylivertaisen paljon Helsinki 2000 -

juttuja. Kun vakitoimittajat ja useimmat uutislähteet olivat lomalla, kesätoimittajat

saivat tehdä paljon juttuja ehdottamistaan aiheista. Minä halusin usein kirjoittaa

kulttuurikaupunkivuoden tapahtumista, mihin vaikutti myös tämän pro gradun

aihe.

Miten diskurssianalyysini tulokset tukevat näitä määrällisiä havaintoja?

Ensinnäkin niin, että jutuissani katsoin tapahtumia enemmän niiden järjestäjien

sanomisten kannalta kuin asiakkaan näkökulmasta. Tästä kertoo jutuissani

hallinnut ”onpa keisarilla hienot vaatteet!” -diskurssi. Tyydyin helposti

kritiikittömään asianajojournalismiin, jota yritin kääntää neutraaliin suuntaan

ikään kuin ripottelemalla mukaan negatiivisiakin ilmaisuja.

Mitä opin tästä? Ainakin sen, että vaikka olen kuvitellut olevani hyvin kriittinen

toimittaja, saatan silti yltyä hehkuttamaan jutun lähteen intressejä. Jörgen

Westerståhlin teorian mukainen, asiallisuuteen ja puolueettomuuteen pohjautuva

objektiivisuus ei aina jutuissani toteutunut. Tiedän toki, ettei se aina toteudu

kellään muullakaan toimittajalla, mutta havaintoni olivat joka tapauksessa

valaisevia ja maan pinnalle vetäviä.

Opinnäytteestä jäi haaviini toki paljon muutakin kuin havaintoja Helsingin

Sanomien tavasta tehdä kaupunkijournalismia ja omasta tyylistä kirjoittaa juttuja.

Nyt osaan käyttää tilasto-ohjelmia määrällisen analyysin tekoon laajastakin
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aineistosta. Tunnen myös Suomen lehdistön osastojakoa koskevaa historiaa sekä

uutiskriteereitä ja kritiikkiä käsittelevää kirjallisuutta huomattavasti paremmin

kuin ennen gradun tekoa. Opin paljon työnantajastani Helsingin Sanomista

haastattelemalla sen kolmea kokenutta esimiestä, yhtä arvostettua toimittajaa sekä

yhtä markkinointipuolen projektipäällikköä. Samalla opin puolistrukturaalisen

teemahaastattelun teoriat. Oppialan kirjallisuus tuli tutuksi myös kahlaamalla

sisällön erittelyn ja diskurssianalyysin metodeja. Kumpaakaan analysoimistapaa

en ollut aikaisemmin käyttänyt laajamittaisesti.
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