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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa selvitetään, miten Iisalmen Sanomien verkkolehtensä kautta saama lukijapalaute kohtaa toimituksen palauteodotukset. Empiirisen
aineiston muodostavat toimituksessa sähköpostin avulla toteutettu lomakekysely, kolmen journalistin teemahaastattelut ja 12 kuukauden ajalta
kertynyt verkkolehden lukijapalaute. Teoriapohjan muodostavat lehtien yleisösuhteesta tehdyt journalistiset tutkimukset.
Tapaustutkimuksessa kysytään, millaisia merkityksiä lukija rakentaa lehdestä tai verkkolehdestä. Mihin asioihin hän kiinnittää niissä huomiota?
Mitä palaute paljastaa lukijan suhteesta Internetiin ja sen ominaisuuksiin? Miten lukija argumentoi verkon ominaispiirteitä palautteessaan?
Lukijapalautteen analyysi alkaa luotettavuuden, pitämisen, laadun ja edustavuuden teemoista. Internetin ominaisuuksista tarkastelussa ovat
yhteisöllisyys vastaan yksilöllisyys, hypertekstuaalisuus, ajan ja tilan ominaisuudet sekä verkossa käytetty kieli.
Teemoittelua on käytetty keinona, jolla pelkistetään korpusta aineistolähtöisesti. Se paljastaa lukijoiden lehdestä ja verkkolehdestä rakentamia
merkityksiä ja auttaa ottamaan huomioon myös poikkeukset. Menetelmä antaa myös mahdollisuuden päästää aineiston tuottaneiden lukijoiden
ääni sitaattien avulla mahdollisimman kattavasti esiin.
Verkkopalautteet tuottivat eniten tietoa lukijoiden mielipiteistä, jotka koskivat journalistien jo tekemien työsuoritusten laatua sekä lehteä tai
verkkolehteä yleisemmin. Tämä vastasi heikosti Iisalmen Sanomien journalistien odotuksia. He kaipasivat eniten aineksia tulevien lehtien
sisällöntuotantoon. Toivotuimmiksi sähköpostikyselyn vastaajat kokivat tuleviin juttuihin liittyvän palautteen ja uudet näkökulmat tuttuihin
aiheisiin. Haastattelujen perusteella hyödyllisimmäksi koettiin juttuvihjeet sekä yleensä tietoa antava ja tietämystä lisäävä palaute. Parhaiten
journalistien odotuksia tyydyttivät lukijoiden juttuvinkit, lisätiedot juttuihin ja virheiden korjaukset. Niitä oli kuitenkin aineistossa vähän.
Teemoittelu kertoi lukijoiden haluavan viestittää verkon kautta toimitukselle asioita ja merkityksiä, jotka liittyvät selvemmin paperilehteen kuin
verkkolehteen. Eniten merkityksiä viestittiin lehden ja verkkolehden edustavuudesta, johon liittyivät erityisesti verkkolehden päivitys ja arkiston
puuttuminen. Edustavuutta ja pitämistä ilmaisevat lausumat tuotiin esiin kaikkein suorasanaisimmin. Lehden tai juttujen laatua koskevissa
viesteissä oli sekä suoria argumentointeja että epäsuoria ilmauksia. Peitetyimmin lukijat toivat esille lehden tai verkkolehden luotettavuutta ja
epäluotettavuutta sekä niihin kohdistettua luottamusta tai epäluottamusta. Niitä koskevissa viesteissä painottuivat lehden tai verkkolehden
oikea-aikainen saaminen, todenmukaisuus ja virheettömyys.
Iisalmen Sanomien tai sen verkkolehden lukijoiden verkkopalautetta määrittivät enemmän heidän suhteensa lehteen ja viestintätaitonsa kuin
suhteensa Internetiin. Lukijat ilmaisivat antavansa palautetta yksilöinä, ei lukijayhteisöön kuuluvina. Palauteviestejä oli lähetetty hyvin
vaihtelevina vuorokaudenaikoina, mutta suurin osa kello 6&#8213;19. Valtaosa, noin 90 prosenttia lähettäjistä paljasti ainakin osan
henkilöllisyydestään ja yhteystiedoistaan. Pääsisällöltään kielteinenkin sanoma aloitettiin usein myönteisesti, ja kirjoitustyyleistä suosittiin
neutraalia ilmaisua. Kirjoitus- ja kielioppivirheitä aineistossa oli runsaasti.
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