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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkin Helsingin Sanomien suhtautumista tasavallan presidentti Tarja Halosen uudelleenvalintaan ajanjaksolla 25.4.2004–29.1.2006. Tutkittava
ajanjakso alkaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) johtajan Risto E. J. Penttilän Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla julkaistusta
puheenvuorosta, jossa Penttilä kehotti Halosta joko luopumaan presidentin vallasta tai toisesta kaudesta tasavallan presidenttinä. Tutkittava
ajanjakso loppuu presidentinvaaleihin 2006 eli Halosen uudelleenvalintaan.
Tarkastelen Helsingin Sanomien suhtautumista presidentin jatkokauteen erilaisten teemojen kautta. Pohdin muun muassa, miksi Helsingin
Sanomat antoi palstatilaa presidentin arvostelijoille. Lisäksi selvitän, miten Helsingin Sanomat suhtautui presidentti Halosen
”maailmanparannusintoon” sekä presidentin valtaoikeuksiin ja Tarja Haloseen niiden käyttäjänä. Käsittelen myös Halosen asemaa
poikkeuksellisen suosittuna presidenttinä vaalien lähestyessä. Selvitän, miten Helsingin Sanomien kirjoitukset muuttuivat vaalien alla. Pohdin
myös Helsingin Sanomien kirjoitusten taustalla olevia motiiveja. Tutkimusaineistooni kuuluvat niin pääkirjoitukset, uutiset, kolumnit kuin
erilaiset puheenvuorotkin. Lehden virallinen linja ilmaistaan pääkirjoituksessa, mutta pääkirjoitusten tutkimisella ei välttämättä saada selville
lehden piiloista kantaa.
Helsingin Sanomilla oli suuri rooli presidentti Tarja Halosen politiikkaa koskevan kritiikin julkituojana. Helsingin Sanomat antoi Halosen
kriitikoille käyttöön palstatilaa ja päästi näin kriitikot määrittelemään diskurssia. Helsingin Sanomat myös osallistui aktiivisesti keskusteluun,
jonka se itse oli mahdollistanut. Keskustelun herättäminen koettiinkin Helsingin Sanomissa tärkeäksi. Helsingin Sanomat myös puolusti
parlamentarismia.
Helsingin Sanomien Halosta koskeva kirjoittelu oli kriittisimmillään keväällä ja kesällä 2004. Vaalien lähestyessä Helsingin Sanomat muuttui
kirjoittelussaan varovaisemmaksi, mutta aivan vaalien allakin ilmestyi joitakin hyvin värittyneitä kirjoituksia. Lehti pyrki vaikuttamaan
presidentin näkemyksiin kommentoimalla ja neuvomalla. Vaikka Helsingin Sanomat oli monissa asioissa eri linjoilla presidentin kanssa, on ehkä
liioiteltua väittää, että Helsingin Sanomat olisi halunnut vaihtaa presidentin.
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