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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tietoyhteiskuntakehitystä suhteessa järjestöviestinnän kanaviin ja käytäntöihin. Tietoyhteiskunnan
sanotaan ylettyvän lähes kaikkialle, mutta mikä on tietoyhteiskunta, ja miten sen kaikkialle ylettyminen näkyy viestinnän kentässä? Entä
erityisesti järjestöviestinnässä? Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen näitä kysymyksiä ja keskityn etenkin aikakauslehtiin ja internetiin, paperiin
ja bitteihin.
Verkko on järjestöjen maailmassa uusi ilmiö, eikä se vielä ole luonteva osa viestinnän ja toiminnan kokonaisuutta. Järjestöjen toiminta on
kuitenkin verkon myötä muuttunut yhä monikanavaisemmaksi, mikä näkyy selvästi resurssiongelmina. Pienten järjestöjen, kuten
Agronomiliiton, viestinnässä joudutaan jatkuvasti tekemään valintoja siitä, mihin panostetaan. Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastauksia
seuraaviin kysymyksiin: mihin kannattaa panostaa ja milloin sekä minkä tyyppistä informaatiota jäsenistö toivoo olevan tarjolla - ja mistä
välineestä sitä halutaan saada? Keskeisin tutkimuskysymys onkin, kohtaavatko tietoyhteiskunnan kehityssuunnat Agronomiliiton viestinnän
käytännöt ja käyttäjien toiveet? Muita oleellisia kysymyksiä ovat: minkälaisia tietoyhteiskunnan toimijoita liiton jäsenet ovat ja miten
tietoyhteiskuntakehitys ilmenee heidän käyttäytymisessään suhteessa liiton viestimiin?
Empiirisessä osuudessa tarkastelen, mikä on verkon tulevaisuus pienen järjestön viestintäkanavana suhteessa tärkeimpään perinteiseen
viestimeen, jäsenlehteen. Tärkein tulos on, että liiton jäsenviestintä ei ainakaan vielä voi olla pelkkiä bittejä, myös paperia tarvitaan.
Liiton jäsenlehti palvelee nykyisellään lähes koko jäsenkuntaa, sillä yli 30-vuotiaista lähes kaikki lukevat lehteä ja nuorimmastakin ikäryhmästä
valtaosa. Liiton verkkosivut puolestaan palvelevat hyvin osaa jäsenkunnasta, mutta toisaalta suuri osa jäsenistä ei ole edes käynyt sivuilla.
Nuoret ovat aktiivisimpia liiton verkkosivujen käyttäjiä. Jäsenlehden suosituimmat aihealueet eroavat huomattavasti verkon vastaavista. Lehden
suosituimmat aihepiirit ovat ihmisläheisiä, verkossa korostuu informaation haku. Jäsenet haluavat informaatiota sekä lehdestä että verkosta ja
niinpä verkkopalvelun ja lehden rinnakkainen kehittäminen saa voimakkaan tuen.
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