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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan vuoden 2000 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen valokuvauutisointia. Erityisesti vaalin neljää ´pääehdokasta´,
Esko Ahoa, Tarja Halosta,Elisabeth Rehniä ja Riitta Uosukaista käsitteleviä sanomalehtivalokuvia. Työssä tarkasteltu kuva-aineisto on kerätty
aikaväliltä 1.11.1999-16.1.2000. Tarkastelu kattaa siis 11 viikon jakson ulottuen vuoden 1999 marraskuun alusta vuoden 2000 tammikuun
puoliväliin. Ehdokasvalokuvauutisoinnin kehitystä on seurattu kolmessa sanomalehdessä: Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja sanomalehti
Kalevassa.
Presidentinvaalivalokuvat on asetettu tutkimuksen kohteeksi, koska halutaan selvittää suosiiko valokuvauutisointi mielipidemittausten
kärkiehdokasta. Esitettyyn kysymykseen haetaan vastausta vertailemalla ehdokaskohtaisia mielipidemittaustietoja ehdokkaiden lehtikohtaisesta
kuvallisesta kannatuksesta hankittuihin tietoihin. Ehdokkaiden kuvallisen kannatuksen selvittämiseksi työssä luodaan semiotiikan
tieteentraditioon perustuva kuva-analyysimalli. Keskeisenä lähteenä toimii tässä suhteessa Gunther Kressin ja Theo van Leeuwenin
hallidaylaisesta sosiolingvistiikasta edelleen kehittelemä sosiaalisemioottinen visuaalisuuden teoria. Politiikan henkilökeskeisen kuvaston
´lukemiseen´ soveltuvan mallin kehittely, testaaminen ja kriittinen arviointi onkin yksi työn keskeisimmistä tavoitteista. Näin rakennetun
analyysikehikon kautta työssä tarkastellaan ehdokkaiden kuvallisen suosion rakentumisen painotuseroja ja esitetään menetelmällisesti perusteltu
vastaus työn alussa esitettyyn tutkimusongelmaan.
Työssä on hyödynnetty niin määrällisiä kuin laadullisia menetelmiä. Kuvauutisoinnin määrällinen ja analyysimallin mukainen tarkastelu
tuottikin paljon käyttökelpoista tietoa. Ensinnäkin voitiin havaita, että niin Aamulehdessä kuin Helsingin Sanomissa ehdokaskuvauutisointi
noudatti keskeisten ehdokkaiden osalta kannatusmittausten ehdokasasetelmaa. Tärkeäksi havainnon tekee se, että esiin noussut riippuvuussuhde
voitiin havaita toisessa tapauksessa koko tutkimusaikavälin mittaisena ja toisessa tapauksessa tarkemmin vaalikierroksen viimeisiin viikkoihin
painottuneena. Ainoastaan Kalevan kuvauutisoinnin tarkastelu ei tuottanut tutkimushypoteesia tukevaa tulosta. Saatujen tulosten valossa
esitettyyn tutkimuskysymykseen voitiinkin esittää perusteltu vastaus. Yleisellä tasolla kuvauutisoinnin voitiin katsoa suosineen
kannatusmittaustutkimuksissa hyvin menestyneitä ehdokkaita.
Tutkimusongelmaan vastaamisen ja analyysimallin kehittämisen ohella työllä on kuitenkin myös muita tavoitteita. Tärkeimpänä näistä
mainittakoon valokuvatutkimusta koskevan teoreettisen ymmärtämyksen laajentaminen ja niin sanotun ´uuden´ narratiivisen
valokuvatutkimuksen piirissä omaksuttujen ajatusten kehittely. Työssä esitelläänkin käsitys, jonka mukaan sanomalehtivalokuvia voi tarkastella
oheistavasta tekstistä irrallisina ja itsenäisinä merkitysrakenteina. Työn laajoista teoreettisista tavoitteista johtuen työssä luodaan perusteellinen
katsaus valokuvan ontologisesta historiasta esitettyihin tärkeimpiin näkemyksiin. Käsittelyn taustalla vaikuttaa kysymys, voitaisiinko ´vanhaa´
valokuvateoriaa leimanneet käsiteparadoksit näin saavutetun näkemykset toisiinsa ´suhteuttavan´ ymmärryksen kautta jo vihdoin ohittaa, jolloin
resurssit voitaisiin kohdistaa valokuvatutkimuksen tieteellisen painoarvon kasvattamiseen.
Työ on siis monella tasolla - selkeän tuloksen osoittamisen ohessa - valjastettu palvelemaan yhtä ja samaa kehitysoptimistista päämäärää:
laajemman visuaalisuuden tutkimuksen käsitevälineistön sovittamista politiikan henkilökeskeisen uutiskuvan analysoimiseen soveltuvaan
muotoon.
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