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YKSI PÄIVÄ MEDIAA VUONNA 2001 

Mitä katsoin, kuuntelin ja luin torstaina 29. 

marraskuuta 2001? 

Yleisradion Yleisötutkimus, Jyväskylän yliopiston 

Nykykulttuurin tutkimuskeskus ja Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto julistavat 

yhteistyössä kirjoitushankkeen Yksi päivä mediaa 

vuonna 2001 .  

Kutsumme sinua kertomaan yhdestä mediapäivästäsi, 

tarkemmin vielä torstaista 29.11.2001.  

Millainen rooli lehdillä, radiolla, 

televisiolla, kirjalla, Internetillä ja 

muulla medialla on suomalaisten 

arkipäivässä digitaalisen aikakauden 

kynnyksellä? Onko media arjen 

seuralainen, elämysten antaja, 

ajatusten herättäjä, tiedonvälittäjä, 

taustakohinaa vai kaikkea tätä? Miten 

paljon mediaa päivään mahtuu? 

Herättääkö media keskustelua kotona 

tai työpaikalla, miten sitä 

kommentoidaan, mitä perheessä 

puhutaan? Onko media ennen kaikkea 

hyvin yksityisiä kokemuksia "oman" 

kirjan, kanavan, ohjelman tai lehden 

äärellä vai yhteisiä kokemuksia 

perheen tai hyvän ystävän seurassa vai 

molempia? Seurataanko eri medioista 

eri aiheita vai samoja kaikista? Saako 

tavallisena arkipäivänä mediasta uutta 

tietoa, herättääkö media pohdintoja, 

antaako ajattelemisen aihetta, iloa, 

myötätuntoa, hyvää oloa, ärtymystä, 

pelkoa vai valuuko median tulva ohi 

jälkiä jättämättä? Millä tavalla media 

voi yllättää vai voiko se?  

Kirjoitushanke on tarkoitettu kaikenikäisille – 

nuorille ja aikuisille. Toivomme, että pidät 

päiväkirjaa mediakokemuksistasi yllä mainittuna 

päivänä ja teet siitä kirjoituksen. Mitä kaikkea 

katsoit, kuuntelit tai luit tuona päivänä, millaisia 
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havaintoja, ajatuksia ja tunteita media sinussa tuon 

päivän aikana herätti. Ja mitä muuta median 

seuraamiseen liittyi. Toivomme, että kuvaat päivän 

mediakulutustasi ja mediakokemuksiasi kattavasti ja 

samalla mahdollisimman henkilökohtaisesti sitä, 

miten sinä median koit. Kirjoituksen pituus on vapaa, 

mielellään reilu vasen marginaali.  

Lähetä kirjoituksesi postitse tai sähköpostilla 

seuraavaan osoitteeseen viimeistään maanantaina 

17.12.2001. Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikoksi 

tunnus Yksi päivä mediaa..  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

Kansanrunousarkisto 

PL 259 

00171 Helsinki 

Sähköpostilla: keruu@finlit.fi  

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan maaliskuussa 

2002 kymmenen lahjakorttia suuruudeltaan 100 . 

Lahjakortin voittaneille ilmoitetaan 

henkilökohtaisesti.  

Lähetetyt päiväkirjat siirretään tutkijoiden käyttöön 

Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin 

tutkimuskeskuksessa ja Yleisradion Yleisötutkimus-

osastolla. Myöhemmin ne arkistoidaan vastaajan 

nimellä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

kansanrunousarkistoon, missä ne ovat tutkijoiden 

käytettävissä. Kirjoituksista laaditaan myös 

kokoomateos, jonka kustantaa Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. Julkaisuun valituilta 

kirjoittajilta pyydetään lupa. Tekijänpalkkioita ei ole 

mahdollista maksaa. Liitä mukaan yhteystietosi, 

myös mahdollinen sähköpostiosoitteesi sekä 

syntymävuotesi.  

Lisätietoja YLEn Teksti-TV:n sivut 879 tai seuraavat 

henkilöt:  

Tutkija Eija Kuokkala, Yleisradion Yleisötutkimus, 

puh. 09-1480 5636, mailto:eija.kuokkala@yle.fi 

Tutkija Juha Nirkko, SKS:n kansanrunousarkisto, 

puh. 09-13123238, juha.nirkko@finlit.fi 

Tutkija Annikka Suoninen, Jyväskylän yliopiston 

Nykykulttuurin tutkimuskeskus, puh. 014-2601313, 

annikka.suoninen@jyu.fi    
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Päivitetty 11.12.2001  

 


