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KULTTUURI MENOT PÄÄKIRJOITUS LUKIJALTA IHMISET TEEMA PIKKUNEN TV JA RADIO
Heta Happosen Harmaa pupu singahti
verkosta paperille. Pupun päiväkirja on arkisen
herttaista jälkeä. K2, sivu 2

Kotistudiossa

Puhetulvaan valvonta-apua
Kalevan keskustelupalstaa Juttutupaa moderoidaan Ruotsissa
Carita Forsman

Mediatohtori
Kaleva on käynnistänyt lehden
verkkokeskustelupalstan
Juttutuvan valvonnasta kokeilun
ruotsalaisen Interaktiv Säkerhet
-yhtiön kanssa. Yhtiö tarjoaa
moderointia internet-sivustoille, joissa on yleisölle avoimia
vuorovaikutteisia osioita.
Interaktiv Säkerhet -yhtiön
laajaan asiakaskuntaan kuuluvat
muun muassa Ruotsin suurimmat sanomalehdet. Kalevan keskustelupalstaa moderoivat suomenkielentaitoiset työntekijät.
Kalevan verkkojuttujen kommentteja moderoivat edelleen
lehden omat verkkotoimittajat.
Samalla he seuraavat päivittäistä
uutisvirtaa ja päivittävät verkkosivuja.
Juttukommenttien omalla moderoinnilla halutaan korostaa
toimituksen yhteydenpitoa lukijoihin, joilta voi saada nopeasti
palautetta ja käsitellystä aiheesta uutta tietoa.
Verkkojutut keräävät päivittäin
tuhatkunta kommenttia, joista arviolta viidennes karsitaan
Kalevassa. Kaikki kommentit
moderoidaan ennakkoon kello
6–24. Työ on tarjottujen viestien
hyväksymistä tai hylkäämistä.
Taannoinen lestadiolaiskohu
paisutti lukijoiden lähettämien
kommenttien määrää ja tukki
moderoinnin. Pahemmilta ongelmilta kommenttien julkaisemisessa on kuitenkin vältytty.
Kalevan verkkokeskustelijaksi
voidaan rekisteröityä lähitulevaisuudessa. Tunnistamismah-

dollisuuden nyt puuttuessa viestin allekirjoittajaksi hyväksytään
tällä hetkellä vain nimimerkki,
ei edes omaa nimeä tai oikealta
vaikuttavaa nimeä.
Kalevan toimintatavat ovat yhdenmukaisia muiden joukkoviestimien kanssa.
Kalevan ohjeistukset verkkokeskustelulle osoittavat, että
erikseen varoitetaan rikoksia tai
onnettomuuksia koskevista perusteettomista väitteistä tai syytöksistä ja räävittömästä kielenkäytöstä. Kiellettyjä ovat myös
samasta asiasta jankuttaminen,
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.
Mediatalojen ohjeissa kielletään myös rasistiset sisällöt, yllyttäminen väkivaltaan tai muuhun rikolliseen toimintaan sekä
kunnian ja yksityisyyden loukkaamiset. Kiellot koskevat niin
ikään tekijänoikeuksien rikkomista, tuotteiden markkinointia
ja mainostamista, massapostituksia ja linkkejä arveluttaviin
verkkosisältöihin.
Keskustelussa ei saa inttää eikä huutaa (käyttää versaalikirjaimia). Rekisteröinnin yhteydessä
voidaan kieltää asiattomat nimimerkit sekä esiintyminen toisen
nimellä, viranomaisena tai palstan ylläpitäjänä.
Verkkojuttujen
yleisökommenteilla ja yleisellä verkkokeskustelulla voi olla yhteinen tai
erillinen moderointi. Pääsääntöisesti keskusteluja valvovat toimitukset itse: mielipidesivujen
toimittajat, monimedia- tai verkkotoimittajat tai moderointiteh-

Matala taso
hylätyissä
kommenteissa
Silmäys Kalevan hylkäämiin
verkkojuttujen kommentteihin
kertoo lähettäjiensä matalatasoisesta kielenkäytöstä. Hylättyjen tekstien kirjoittajat tuntuivat
ulkoistaneen kaiken mitä sylki
suuhun tuo. Tyypillisiä sensuroinnin kohteita olivat kiroilu,
homoksi nimittelyt, rasistiset
näkemykset, viittaukset uskonasioihin ja väkivaltaan kehottamiset.
Sankarihautoja Oulussa kohdannutta ilkivaltaa kommentoitiin ihmettelemällä, että ”onko
vieläkin valkoisten kohtuuton
punaisten rankaiseminen jollain
noin lähellä sydäntä” ja toteamuksilla ”Saatanan hulluja on
irti ihan liikaa, paapotaan petoja” ja ”Huumeapinat vauhissa,
saunan taakse vaan kyselemättä
kun kiinni saatais”.
Tapahtuneesta myös ”kiiteltiin monikansallista Oulua”.
Euroalueen budjettia ja yhteisvelkaa esittänyttä Eurooppaneuvoston puheenjohtajaa Herman van Rompuya kuvailtiin
”sekaisin olevaksi ukoksi”.
Vastaavasti koko asian uutisointi nähtiin kehotukseksi ”erota koko paskasta”.
Linnanjuhlia käsittelevistä verkkojutuista toimitus katsoi poistamisen arvoiseksi lähettäjän
useampaan kertaan toistamat
näkemykset ”ei kiinnosta”. Juhlavieraita ja tunnelmaa kuvailtiin ”jäykäksi paskaksi”.
Joitakin osallistujia nimiteltiin
selkeästi homoiksi ja heitä muistutettiin turvaseksin tarpeellisuudesta.
Finanssivaikuttajan majuriksi
ylentämistä arvioitiin kommentilla ”HAH-HAH” ja tapahtunut-

”

Ilmeisesti uutiset vähissä minulta meni pyörän kumi puhki,
voisko saada etusivulle.”

”

Onneksi romanit
ei pelaa suomessa jalkapalloa.”

ta hävettiin ”kunnon sotilaiden,
isän ja appiukon puolesta”.
Myös uutista Suomen korruptoimattomuudesta naurettiin, ja
tietoa epäiltiin ”ostetuksi tutkimustulokseksi”.
Urheiluväkivaltaa käsitellyttä
juttua haluttiin kommentoida
toteamuksella ”Onneksi romanit ei pelaa suomessa jalkapalloa” ja ”Tappajat olivat marokon
mamuja”.
Jutusta ”Subutex on vauvalle katuhuumeita turvallisempaa” poistettiin siihen tarjottu kommentti:
”Jeesus ja usko parantaa kaiken.
Usko Jeesukseen ja voit saada 10
lasta etkä lankea huumeisiin. Halelljuhuhaaajh. Jeesus ja uskovien yhteisö rahoittaa kaiken, ovat
uskon lahja, joka vauva vahvistaa
uskoa jumalan armo.”
Haapalehdossa karanneesta papukaijasta kertova juttu herätti
lukijassa ihmetystä: ”Ilmeisesti
uutiset vähissä minulta meni
pyörän kumi puhki, voisko saada etusivulle”.
Julkaisukiellon Kalevan moderoijilta saivat myös kommentit:
”Oliko palkkio elävänä vai kuolleena?” ja ”Yleinen suruliputuspäivä pikkuiselle Jere-raasulle”.

oikeuksistaan herkille kirjoittajille jouduttiin selventämään syitä viestien poistamiselle.

Verkkojulkaisemisen
pelisäännöt esille
Tämä on viimeinen osa median ylläpitämiä verkkokeskusteluja käsittelevää Mediatohtori-sarjaa Kalevassa.
Ensimmäisessä osassa 23.10. tarkasteltiin yleisökirjoittelun laillisuuskysymyksiä.
Toisessa osassa 28.11. käsiteltiin viestien julkaisemisen eettisiä periaatteita.

täviin erikseen nimetyt toimittajat. Erilliset moderointivuorot
voivat myös kiertää toimituksen
sisällä, tai valvonta saatetaan toteuttaa yhteistyössä mediakonsernissa.
Kaikilla moderoijilla ei välttämättä ole journalistista taustaa.
Työstä voi huolehtia lehden
tietopalvelu, etätyönä tämäntapaista palvelua tarjoava yritys,
tehtävään palkatut tuntityöläiset tai aktiivisista verkkokeskustelijoista valitut vapaaehtoiset.
Suomen Lehdistö -lehden parin
vuoden takaisessa selvityksessä
lähes kaikki seitsenpäiväiset sanomalehdet pitivät yllä keskustelupalstoja, Facebook-sivuja ja
sallivat juttujensa kommentoinnin ja nimimerkkien käytön.
Kuitenkin jopa puolet valvoi
keskusteluja vasta jälkikäteen.
Jyväskylän yliopiston kysely tänä syksynä antaa olettaa, etteivät valvonnan eli moderoinnin
käytännöt ole välttämättä muuttuneet. Yleisön mahdollisuus
ilmoittaa asiattomasta viesteistä
ja saada ilmoituksestaan myös
kuittaus tuntuu olevan yleistä.

Kalevan Juttutupa on vilkas keskustelupaikka. Juttutuvan
keskusteluja valvotaan nyt Ruotsista. Keskustelupalstaa
moderoivat suomenkielentaitoiset työntekijät.

Viestejä ei useimmiten editoida,
vaan ne joko julkaistaan sellaisenaan tai poistetaan.
Yleisökeskusteluista voi aiheutua ongelmia. Yhdessä tapauksessa kommentointi oli
pakko sulkea hetkeksi kokonaan kun linkki vastaanottokeskusta käsitelleestä verkko-

jutusta oli lähtenyt leviämään
maahanmuuttokriittisen blogisivuston kautta ja sai aikaan
satoja häirikköviestejä.
Eräässä toisessa tapauksessa
keskustelupalsta muuttui aktiivisten nimimerkkien keskinäiseksi riitelypaikaksi. Ylläpitäjien
työaikaa tuhraantui kun omista

Internet on merkittävästi lisännyt meidän jokaisen sananvapautta. Tekniset rajoitteet eivät
enää estä julkaisemista eikä tilasta ole puutetta.
Mielipiteiden ja muiden yleisökirjoitusten räjähdysmäinen
kasvu näkyy erityisesti keskustelupalstoilla, joista suosituimpia
ylläpitävät perinteiset mediat.
Keskustelun aiheet ja sävy ovat
mediataloille kuitenkin imagokysymys. Tämän takia toimituksille on tärkeää valvoa ja arvioida niille julkaistavaksi tarjottuja
viestejä.
Toimitustyön eettisten periaatteiden mukaan keskusteluja
olisi seurattava säännöllisesti ja
asiattomat viestit pitää tarvittaessa poistaa. Kun yksittäisille toimituksille päivittäin tarjottujen
viestien määrä voi olla tuhansia,
asiattomuuksiin voidaan puuttua usein vasta jälkikäteen kun
niistä on huomautettu.
Useissa ohjeissa korostetaan
kirjoittajan omaa lainmukaista vastuuta viestin sisällöstä ja
toimituksen sanoutumista irti
palstalla esitetyistä väitteistä ja
niiden seurauksista.
Heikki Kuutti
heikki.kuutti@jyu.fi

Viestintäoikeuden ja journalismietiikan asiantuntija, FT Heikki
Kuutti arvioi tällä palstalla Kalevan
juttuja. Mediatohtoripalsta on
luettavissa myös Kalevan verkkosivustolla.

Joulukuun alkupuolella muun
muassa Linnanjuhlat, karannut
Jere-papukaija ja äitien Subutex-riippuvuus kirvoittivat kommentteja, joita ei voinut julkaista niiden sisällön vuoksi. Hylättyjen tekstien kirjoittajat tuntuivat ulkoistaneen kaiken mitä
sylki suuhun tuo.

kulttuuri@kaleva.fi

Auttaa voi
niin monella
eri tavalla
Joulun alla kansa näyttää, kuinka karttuisa sen käsi voikaan olla. Pataan pudotetaan ylimääräiset sentit, vaikka
omassa selviämisessäkin olisi tekemistä.
Kuukausi sitten alkoi tämänvuotinen Hyvä Joulumieli
-keräys ja nyt on saatu jo kasaan 1 001 500 euroa. Viime
vuonna keräys tuotti 1 170 000 euroa.
Keräyksen keksi Ylen tv-toimittaja Arto Nyberg
vuonna 1997.
”Jonain syksyisenä päivänä istuskelin yksin kotona
ja mietin, kuinka etuoikeutetussa asemassa olen. Tuli
herkkä hetki, ja tajusin, että kaikilla asiat eivät ole näin
hyvin”, kertoi hän idean syntyhetkistä.
Alussa oli ajatuksena tehdä aamutelkkariin joulukalenteri, mutta idea muuttui sittemmin valtakunnalliseksi keräykseksi. Vuosien varrella on yli 120 000
suomalaista perhettä saanut 70 euron arvoisen ruokalahjakortin. Keräyksen onnistumisen tukena on ollut
myös Yleisradion ohjelma-aika, jolla keräys on saanut
valtakunnallista huomiota. Hyvä niin.
Hyväosaiset julkkikset ja muu viihdemaailma ovat
vuosikymmeniä käyttäneet itseään ja tiedotusvälineitä
hyväkseen erilaisissa kampanjoissa.
Moni muistaa lajinsa ensimmäisen: maailmanlaajuisen Live Aidin vuodelta 1985, jolloin konserttia seurasi
televisiosta noin 1,5 miljardia ihmistä. Silloin kerättiin
rahaa Etiopian nälänhädän uhreille.
Välttämättä aina ei ole kyse rahasta tai sen keräämisestä.
Moni ei uskoisi, mutta television kauhujengi, Duudsonit, on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt hienoa työtä, joka
pian nähdään myös tv-kanavalla.

”Moni ei uskoisi, mutta television kauhujengi, Duudsonit, on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt
hienoa työtä.”
Vai mitä sanotte tästä hengästyttävästä jaksoluettelosta:
1. naapuruston hyljeksimä perhe, kun isä on vankilassa 2. autistipoikien äiti luhistuu taakan alle 3. toisen
polven koulukiusatut 4. kauppiasperheen kiireet 5.
pakkomielteisesti siivoava perheenäiti 6. Facebook-riippuvaiset 7. riitelevä jalkapalloperhe 8. paluumuuttajien
sopeutumisvaikeudet ja lopulta jakso 9., joka vaikuttaa
kaikista haasteellisimmalta: Duudsonit matkaavat
sisällissodan runtelemaan Liberiaan, jossa yrittävät
tuoda suomalaista iloa viidakon keskellä olevan kylän
asukkaille...
Huhhuh.
Hullutteluporukka Duudsonit palkittiin taannoin
ohjelmasarjasta Duudsonit tuli taloon Formaatti Finlandialla. Seuraavissa jaksoissa pojat siis halusivat mennä
vieläkin syvemmälle ja valitsivat 1 500 moniongelmaisen hakijaperheen joukosta yhdeksän ’onnekasta’.
Hatunnoston arvoinen teko.

Kamarimusiikki
soi Kuhmossa
talvellakin

Martin Scorsese
tekee dokumentin
Bill Clintonista

TAPAHTUMA Kamarimusiikkia
kuullaan Kuhmossa heti uuden
vuoden alussa. Loppiaisaattona
5.1. kello 18 Kuhmo-talossa esiintyvät Heini Kärkkäinen, piano,
Minna Pensola, viulu, Vladimir
Mendelssohn, alttoviulu ja
Tomas Djupsjöbacka, sello.
He soittavat Joseph Haydnin
Pianotrion nro 39 ”Mustalaisrondo”, Maurice Ravelin
Tzigane-konserttirapsodian viululle ja pianolle sekä Johannes
Brahmsin Pianokvarteton nro 1.
Konsertti on osa Kuhmon
talvi -tapahtumaa 31.12.2012–
6.1.2013. Tapahtuman ohjelmassa ovat muun muassa Topi
Mikkolan esittämä Reitari-monologi ja monologin kirjoittajan
Rosa Liksomin tapaaminen,
luontokuvaaja Juha Taskisen
Viena aihkii -valokuvanäyttely ja
valokuvaaja Kari Kemppaisen
luontokuvailta.
Kuhmon talven koko ohjelma
www.kuhmowinter.fi. (Kaleva)

ELOKUVA Yhdysvaltalainen
ohjaajalegenda Martin Scorsese aikoo tehdä dokumentin
maansa entisestä presidentistä
Bill Clintonista. Scorsese on jo
saanut projektilleen Clintonin ja
kaapelikanava HBO:n tuen.
Scorsese toivoo laajentavansa kuvaa Clintonista intiimien
keskustelujen kautta. Clinton
puolestaan sanoo odottavansa
innolla tilaisuutta kertoa oman
näkemyksensä presidenttivuosistaan ja työstään niiden
jälkeen. Clinton toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuosina
1993–2001 ja perusti sen jälkeen
säätiön, joka on tukenut muun
muassa ympäristönsuojelua ja
terveydenhoitoa.
Scorsesen tunnetuimpiin
fiktioelokuviin lukeutuvat
Taksikuski, Kuin raivo härkä ja
Mafiaveljet. Dokumentteja hän
on aiemmin tehnyt esimerkiksi
Beatlesin George Harrisonista.
(STT, AFP)

