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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkin Yliopisto-lehden ja Ylioppilaslehden, kahden yliopistoyhteisössä ilmestyvän lehden, vuosien 1997 ja 1998 pääkirjoituksia. Tavoitteenani
on löytää ne toimijat ja tapahtumat, joita lehdet pääkirjoituksissaan käsittelevät. Erittelen myös lehtien kuvaamien maailmojen välisiä
eroavaisuuksia.
Lähtökohtana on, että pääkirjoitukset ilmentävät lehden linjaa ja perussuuntautumista ajankohtaisiin asioihin. Niiden avulla ei ainoastaan
kuvailla maailmaa, määritellä ilmiöitä ja ongelmia, vaan luodaan myös valmiuksia muuttaa maailmaa niissä kuvattujen toimintapäämäärien ja
ideaalikuvien mukaiseksi.
Tutkimusmenetelminä käytän semioottista analyysia, pääasiallisesti greimasilaista tekstianalyyttistä välineistöä, ?pysäytetyn kertomuksen?
käsitettä sekä lausuman ja enonsiaation ulottuvuutta (aktanttimallia). Päätavoite on löytää pääkirjoitusten tarinoista subjektit ja objektit, sillä
näiden aktanttien välinen suhde on ydin, jonka ympärille muut mahdolliset aktantit ryhmittyvät. Pääkirjoituksen tarina rakentuu niiden välisen
suhteen varaan.
Tutkimusaineistoni koostuu 38:sta Yliopisto-lehden ja 36:sta Ylioppilaslehden vuosien 1997 ja 1998 pääkirjoituksesta.
Lehtien pääkirjoituksista löytyy sekä yhteneviä että toisistaan eroavia piirteitä. Molempien lehtien pääkirjoitukset olivat pitkälti
pääkirjoitusgenren mukaisia, ja molemmat suosivat laajoja näkökulmia. Yliopisto-lehden pääkirjoitusten tavoite on yleisesti ottaen tiedon
välittäminen, jonkin tietyn yliopiston toimintakäytännön puolustaminen tai jonkin muutostapahtuman arviointi Helsingin yliopiston tai
yliopistomaailman kannalta. Ylioppilaslehdellä on pääkirjoituksissaan selvästi enemmän yhteiskunnallista tarkastelua kuin Yliopisto-lehdessä.
Ylioppilaslehden pääkirjoitukset lähentelevät usein sanomalehden pääkirjoituksia, joissa yhteiskunnalliset tapahtumien tarkastelu on etusijalla, ja
joissa taustayhteisön edunvalvontaa ei juuri havaitse. Ylioppilaslehti on myös Yliopisto-lehteä kriittisempi ja sen pääkirjoituksissa näkyy
kirjoittajan persoona ja arvomaailma selvemmin kuin Yliopisto-lehdessä.
Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt teokset ovat Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen Semioottisen sosiologian näkökulmia (1997) ja Eero Tarastin
Johdatusta semiotiikkaan (1992).
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