Mediatutkimus – Opiskelu Tampereen
yliopistossa
Paula Uusitalo [00:00]: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan mediatutkimuksen ja viestinnän
opinnoista! Mä oon Paula ja mulla on täällä mukana Miro...
Miro Leppäsalo [00:07]: Moro!
Paula Uusitalo [00:08]: ...Ja Marianna.
Marianna Urkko [00:09]: Moi!
Paula Uusitalo [00:10]: Me opiskellaan Tampereen yliopistossa mediatutkimusta ja tultiin
kertomaan, että millaista se opiskelu yliopistossa on ja mitä kaikkea mediatutkimus pitää
sisällään. Tää podcast-jakso on osa kurssiprojektia, joka toteutetaan Juniversitylle. Hei, mites me
alotettais tää? Miro, millaista ylipäänsä opiskelu Tampereen yliopistossa on sun mielestä?
Miro Leppäsalo [00:32]: Noh, mun mielestä ehkä paras puoli, mitä siihen tulee on se, että ne
opinnot ovat tosi vapaita tai että sä voit ottaa kursseja vähän mistä sä haluat, ja sä voit tehdä
siitä sun omasta tutkinnosta sellaisen omanlaisesi. Vaikka sulla on se pääaine siinä mitä sä
opiskelet pääasiassa, mutta sä voit ottaa siihen kylkeen sitten oikeastaan ihan mitä vaan ja sulla
ei ole mitään sellaisia rajoitteita, mitä sä nyt et sais ottaa.
Paula Uusitalo [1:06]: Toi on totta. Mulle tuli ainakin yllätyksenä silloin kun mä aloitin
yliopistossa, kuinka paljon oikeasti kurssivalikoimaa on ja mitä kaikkea sä voit ottaa ja tutustua
eri kursseihin. Ja varsinkin ekana vuonna myös Tampereen yliopisto oli ihana, kun se järjesti
kaikkia tapahtumia, tai tuutorit järjestivät meille kaikkia tapahtumia, että siinä tuli tosi kivasti
tutustuttua porukkaan ja vertaistukea, koska kaikki kurssivalinnat ja kaikki alussa ovat toki vähän
jännää ja vaikeata, niin oli kiva, että siinä oli kavereita sitten keneltä kysyä.
Marianna Urkko [1:40]: Mmm, ja siellä pääsin just oikeasti osaksi sitä opiskelijoiden yhteisöä ja
tuli semmoinen [tunne], että kuuluu johonkin joukkoon. Just ainakin meidän ainakin järjestössä
on ollut tosi pieni se kynnys, että voi kysyä tyhmiäkin kysymyksiä ja kaikki on tervetulleita
itsenään.
Miro Leppäsalo [2:04]: Mmm, joo kyllä, ja siis tyhmiä kysymyksiähän ei tietenkään ole edes
olemassa. [naurua]
Marianna Urkko [2:08] Niin, ei oo, mutta ei tarvitse miettiä sitä, että onks tää nyt tyhmä, että
kysyy vaan, jos tuntuu siltä, että haluat varmistuksen vaikka johonkin asiaan.
Miro Leppäsalo [2:15]: Kyllä, ja sitten verrattuna lukioon tai peruskouluun, niin tässä yliopistossa
on kuitenkin se, että kun ihmiset opiskelee saman ainejärjestön sisällä samoja asioita ja samaa
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alaa, niin ainakin itse olen huomannut, että on tosi paljon samanhenkisiä ihmisiä, jotka ovat
kiinnostuneet samoista asioista, mistä sä itsekin olet kiinnostunut, että puheenaiheet on
sellaisia, että sä tiedät että “okei, tuolle voi varmasti mennä puhumaan tästä asiasta”, koska
häntä hyvin todennäköisesti kiinnostaa myös tämä asia, koska hän opiskelee samaa asiaa, että
se on tosi iso puoli mun mielestä siinä, kun keskitytään yhteen alaan.
Paula Uusitalo [2:57]: Joo, ihan semmoiseen samanhenkisyyden tavallaan aistii tai aisti heti, kun
aloitti opinnot, että niitä löytyy ja tosi semmoinen lämmin ympäristö muutenkin toi Tampereen
yliopisto, että itse tosiaan Oulusta muutin Tampereelle ja Tampere on tuttu kaupunki, mutta oli
kyllä mukavaa, että järjestettiin kaikkia tapahtumia, missä kaupunki tuli tutuksi ja harrastukset ja
palvelut ja mitä kaikkea nyt yliopisto voikaan tarjota, niin ne tuli silleen kivasti kyllä tutuksi myös.
Miro Leppäsalo [3:28]: Niinpä, ja tuossa alussa vielä ehkä korostuu se, että kannattaa tosiaan
käydä kaikissa tapahtumissa, tai ei nyt kaikissa tietty ehdi eikä jaksakaan välttämättä käydä,
mutta alussa kannattaa kyllä koittaa yrittää integroida itseään siihen yhteisöön, että sieltä niitä
kavereita sitten löytää, ja ne tapahtumat ovat tosi monipuolisia, että siellä varmasti on kaikille
kaikkea.
Marianna Urkko: [3:52]: Jep, ja sieltä löytää niin helposti ne omanhenkiset ihmiset ja musta
tuntuu, että yliopistossa tässä vaiheessa elämää tehdään semmoisia, melkein jopa loppuelämän
kavereitakin, että kun oikeasti on ne samat kiinnostuksen kohteet.
Miro Leppäsalo [4:09]: Niin, ja ei välttämättä kavereita arjessa, vaan voi olla ihan sun
tulevaisuuden kavereita työelämässä.
Marianna Urkko [4:14] Niin, siis kollegoita!
Paula Uusitalo [4:17]: Niin, nimenomaan, että tässä nyt verkostoidutaan.
Marianna Urkko [4:20]: Kyllä, pitää luoda hyviä suhteita.
Paula Uusitalo [4:23]: Kyllä, mistä on sitten myöhemmin apuja myös.
Miro Leppäsalo [4:26]: Joo. Sitten mitä muuta tulee mieleen, niin itse tykkään tosi paljon
Tampereen yliopiston kaikista opiskelutiloista, että varsinkin se Linna-rakennus eli siis
keskustakampuksen kirjasto, siellä on tullut vietettyä aikaa, että siellä on tosi laadukkaat
opiskelutilat
Paula Uusitalo [4:42]: Joo, se on tosi viihtyisä muutenkin, että siellä on hiljaisia lukusaleja ja
sitten tosi paljon opiskelijoille tilaa ryhmätöille ja ihan kaikkea [varten].
Marianna Urkko [4:54]: Joo, mun mielestä se on vähän vielä semmoinen uudemman [tuntuinen]
ja vähän uudempi ilme, niin siellä on tosi kiva viettää aikaa.
Miro Leppäsalo [4:59]: Joo, sellaista sopivaa uutuudenkiiltoa.
Marianna Urkko [5:01]: Niin, vaikka onhan sekin varmaan jo ”semivanha”, mutta verrattuna
vaikka siihen päätaloon.
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Paula Uusitalo [5:07]: Mutta toisaalta toki, sekin on kivaa, että keskustakampuksella on ainakin
kolme rakennusta, missä voi olla. Vaihtelu virkistää aina välillä.
Miro Leppäsalo [5:17]: Niin, kyllä. Ja noh, mun on pakko mainita, koska mä oon tällainen suuri
kulinaristi, että Tampereen yliopistossa saa myös hyvää ruokaa ja se on halpaa, että jos ei ole
mikään master chef, tällainen oman elämänsä Gordon Ramsay, niin sitten kannattaa käydä
syömässä halpaa ja terveellistä ja hyvää ruokaa.
Marianna Urkko [5:40]: Joo, etenkin just siellä Linnassa on mun mielestä hyvät hyvät ruoat ollut
aina, että se on ehkä mun semmoinen suosikki.
Paula Uusitalo [5:47]: Ja sitten kun on kolme eri rakennusta niin tarkoittaa, että on kolme eri
ruokalaakin.
Miro Leppäsalo [5:51]: Kyllä, kyllä ja sitten on vielä pienempiä kahviloita.
Marianna Urkko [5:53]: Jep, ja on niitä oikeasti ihan ”sikamonta”, mä en ole itse edes käynyt
varmaan puolissakaan.
Miro Leppäsalo [06:02]: Joo kyllä, pitäisikö meidän mennä tuohon VIMOon tarkemmin tai siis
tähän viestinnän monitieteiseen tutkinto-ohjelmaan mihin me kuulutaan, että haluaisitko sä
Marianna kertoa vaikka vähän, että mitä tää VIMO pitää sisällään ja mitä kaikkea
mahdollisuuksia siellä on?
Marianna Urkko [06:19]: Joo eli VIMO eli siis tää viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma pitää
sisällään neljä opintosuuntausta, me opiskellaan sitä mediatutkimusta niin sehän on yksi niistä ja
sitten on lisäksi journalistiikkaa, viestintää ja informaatiotutkimusta. Meillä on siis kaikilla samat
perusopinnot ja sitten on joka alalla aineopintoja, missä erikoistutaan siihen omaan suuntaan
vielä tarkemmin. Näissä perusopinnoissa tulee käydyksi läpi jokainen ala kurssi kerrallaan, että
meillä oli joka suuntauksesta yksi kurssi ja siinä pääsi näkemään, että minkälaista sisältöä muilla
suuntauksilla on.
Paula Uusitalo [07:11]: Joo se oli tosi mukava, koska kaikki alat tietyllä tavalla kiinnosti itseäkin,
niin oli tosi mukava heti päästä näkemään, että mitä kursseja ne pitää sisällään tai minkälaista se
opiskelu on jossain journalistiikan alalla tai mitä journalistiikka ylipäätänsä on tai sitten justiinsa
informaatiotutkimus, joka itselle oli ehkä vähän uusi niin oli kiva nähdä se myös.
Miro Leppäsalo [07:37]: Joo siinä on just se niin kuin sanoittekin, että se tukee tavallaan sitä,
että esimerkiksi journalistiikka ja mediatutkimus on tosi läheisessä yhteydessä toisiinsa ja sitten
viestintä nyt totta kai on sellainen asia mitä tapahtuu ihan koko ajan ja kaikilla tavoilla, että
mekin tässä viestitään koko ajan toisillemme.
Paula Uusitalo [07:59]: Kyllä, ne liippaavat niin läheltä toisiaan ja kaikista on tavallaan tosi paljon
hyötyä.
Marianna Urkko [08:04]: Jep, ja ne jotenkin ehkä täydentävät juuri toisiaan, että mä oon itse
käynyt kanssa aika paljon niitä viestinnän kursseja niin sitten on ollut tosi kiva, kun saa tässä
vähän sillain kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että on saanut median opinnot ja sitten myös tosi
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paljon niitä viestinnän opintoja. Siellä voi opiskella varmaan kaikkia niitä kursseja ja niille pääsee
sivuaineilijana.
Miro Leppäsalo [08:27]: Kyllä mä olen ainakin päässyt kaikkiin journalistiikan kursseille ja
informaatiotutkimuksen kursseille ja oon myös viestintää opiskellut pari kurssia.
Paula Uusitalo [08:35]: Ja ylipäätänsäkin toi kurssivalikoima Tampereen yliopistossa on tosi laaja
ja on kiva, kun sieltä pystyy napsimaan kursseja vähän sieltä sun täältä ja löytää että mikä
oikeasti voisi kiinnostaa. Ite oon käynyt kieliä tosi paljon, että mehän kävimme Miro venäjääkin.
Miro Leppäsalo [08:52]: Joo niin käytiin.
Paula Uusitalo [08:53]: Se oli kivaa ja sitten johtamista oon ottanut myös itse, että pystyy
oikeasti testailemaan, että mikä kiinnostaa ja mitä voisi lähteä enemmän opiskelemaan.
Miro Leppäsalo [09:04]: Joo eli kannattaa rohkeasti kaikkea vaan lähtee kokeilemaan mitä nyt
mieleen tuleekaan, että ei kannata asennoitua välttämättä silleen, että pysyy vaan siinä omassa
turvallisessa mediaopinnoissa tai viestinnän opinnoissa tai mitä opiskeleekaan vaan ottaa jotain
mikä voi kuulostaa vähän erikoiselta, esimerkiksi venäjä mikä on taas toisaalta sellainen, että
sitä ei moni muu välttämättä opiskele ja moni ei välttämättä osaa. Sä saat luotua sillä vähän
sellaista, miten sen nyt sanoisi...?
Paula Uusitalo [09:39]: Erottaudut joukosta.
Marianna Urkko [09:41]: Ja on mahdollisuus luoda just semmoinen oma uniikki tutkinto mitä
sitten ei välttämättä kellään muulla ole.
Paula Uusitalo [09:48]: Oon itsekin miettinyt, että nyt on oikeasti hyvät mahdollisuudet oikeasti
testata kaikkea semmoista mitä ei ole ikinä testannut, vaikka koodausta, että voi mennä
koodaus kurssille
Marianna Urkko [10:00]: Joo, siis mulla oli yksi kurssi koodausta ja olin silleen ”okei ehkä tämä ei
ole ihan mun juttu”, mutta sain testattua ja on joku haju siitä, että mitä se on ja se on tosi
hienoa.
Paula Uusitalo [10:10]: Ja nykyään varsinkin, kun se koodaus koko ajan nousee, niin on tärkeätä
testata kaikkea muuta.
Miro Leppäsalo [10:20]: No mikä teidät sai sitten hakemaan tähän mediatutkimuksen
opintosuuntaan tai tähän viestinnän monitieteiseen tutkinto-ohjelmaan? Mitä kautta te löysitte
sen ja tuliko teillä sellainen, että ”hetkinen tää voisi olla kiinnostavaa”? Vai onko useamman
vuoden yritys takana tai että esimerkiksi viestintäopinnot olisi kiinnostanut vai miten teillä lähti
se?
Paula Uusitalo [10:46]: No mullahan taisi lähteä silleen että, no ainahan mä olen ollut
kiinnostunut mediasta ja sosiaalisesta mediasta ja kaikista median luomista ilmiöistä. Ja 2018 mä
selailin kaikkia yliopistoja, että minkälaisia tutkintoja on mahdollisuus opiskella, ja siellä mä
törmäsin tähän informaatiotutkimukseen, joka vähän liippasi mediatutkimusta ja se oli osa sitä
silloin. Ja mä en silloin päässyt sisään, joka sitten ehkä oli minun onneni, koska sitten heti
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seuraavana vuonna tuli 2019 mediatutkimus omana tutkintonaan hakuun ja mä sitten ajattelin,
että ”nyt mä tohon lähden mukaan” ja pääsykoemateriaalikin oli vielä niin kiinnostava, ettei
mitään järkeä. Niin se vaan loi sitä enemmänkin, että tää on mun juttu ja tätä mä haluan
opiskella lisää.
Marianna Urkko [11:38]: Joo ja siis, no mun tarina on silleen, että mä olen hakenut Helsinkiin ja
Tampereelle viestintää opiskelemaan ja no, ne ei ollut ihan täysin sitä mitä mä hain, mutta
esimerkiksi Helsingissä siinä oli tosi paljon myös politiikan tutkimusta. Ja sitten tätä VIMOa ei
ollut silloin vielä olemassa, kun mä olen hakenut noihin, eli tää on tullut 2019. Niin sitten kun
tämä tuli ja mä löysin tämän mediatutkimuksen, niin mä olin silleen, että ”noh, tämähän voisi
olla tosi mielenkiintoinen”, että juuri itseäkin on paljon kiinnostanut sosiaalinen media
esimerkiksi. Niin sitten mä olin, että ”noh, tuonne mä haen” ja pääsin tänne ja oon kyllä ollut
tyytyväinen.
Miro Leppäsalo [12:28]: Joo. Siis mullahan se lähti siitä että 2017, kun mä valmistuin lukiosta,
niin mä en tiedä mistä mulle oli tullut tällainen päähänpisto, että se on jostain ruokapöytä/kahvipöytäkeskusteluissa joskus varmaan lähtenyt, että minun pitäisi lähteä opiskelemaan
oikeustieteitä. Ja joo, tosi kiinnostava, mutta aika nopeasti mä tajusin siinä, kun mä pänttäsin
niihin kokeisiin, että kyllä nyt liikutaan sellaisella alueella, että musta ei varmaan tähän ole,
mutta lähdin kuitenkin sitten kokeilemaan sinne pääsykokeisiin ja jäin sitten varasijalle 500 ynnä
muut...
Paula Uusitalo [13:06]: Noni.
Marianna Urkko [13:08]: Ei ihan ollut lähellä.
Miro Leppäsalo [13:09]: ...ja joo ei, ei se ihan ihan mennyt silleen, ja siihen tuli sitten intti väliin
ja sen jälkeen sitten uutta yritystä ja rupesin katsomaan, että mitähän sitä olisi. Ja sitten jotenkin
tämä media on mullakin sellainen, että kuitenkin tulee joka päivä luettua uutisia, tulee käytettyä
itse sosiaalista mediaa just, ja tälleen. Niin sitten löysin vaan, että ”hetkinen, täähän voisi olla
sellainen, mikä kiinnostaa” ihan kun sen luki siitä vaan, että tällaistakin voi opiskella. Ja sitten,
kun tuli ne pääsykoemateriaalit tai niitä pääsi sitten lukemaan, kun alkoi se lukuaika siihen, niin
siinäkin huomasi, että ”hetkinen”, esimerkiksi meemejä käsiteltiin siellä materiaaleissa, että
mitä ihmettä, että voinko mä oikeasti opiskella tällaista Tampereen yliopistossa, niin kyllä voit.
Paula Uusitalo [14:03]: Joo oli kyllä hauska oikeasti lukea pääsykokeisiin, kun tuli semmoinen
fiilis, että enhän mä lue mihinkään kokeisiin, vaan mä luen ihan omiin mielenkiinnon kohteisiin.
Marianna Urkko [14.13]: Ja oli vähän silleen, että pitäisikö tän olla jotain semmoista kuivaa
akateemista tekstiä tai jotenkin semmoista tosi vanhahtavaa, mutta silleen tää on aika uutta
juttua ja just, että siellä on kuvia Nalle Puhista, jolla on liekkipipo päässä, niin vähän tuli
sellainen, että ”hetkonen, mikä juttu?”, mutta niin tosi mielenkiintoista.
Paula Uusitalo [14:32]: Joo se oli, ja sitten ne muutkin tekstit olivat tavallaan, että oli se
meemiteksti ja sitten oli se verkkorahapeleistä eli pelaamisesta oli kanssa tekstejä. Ja sitten oli
tämä, mikä se oli, tämä Zombie Run –tapahtuma...
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Miro Leppäsalo [14:45]: ...joo zombijuoksutapahtumasta, joka oli jossain, en nyt muista missä oli
enää, mutta kuitenkin ihan kaikkea laidasta laitaan ja voin sanoa, että erosi vähän siitä
oikeustieteen pänttäämisestä, jota päntättiin oikeasti hiki hatussa. Ja sitten siinä jossain
vaiheessa tajusin vielä, että eihän tää loppujen lopuksi kiinnostanut mua, että ”mitä mä teen?”.
Mutta sitten just niin kuin sanoit Paula, että kun lukee sitä omaa oikeasti mielenkiinnon
kohdetta, se antaa ihan kauhean motivaatiobuustin sulle siihen.
Paula Uusitalo [15:17]: Jep, se kantaa kyllä pitkälle sitten.
Miro Leppäsalo [15:19]: Joo.
Paula Uusitalo [15:20]: Että on ollut kyllä. Ja ne pääsykoe materiaalit kyllä loivat aika hyvän
kuvan siitä, että mitä tulevat opinnotkin on ollut nyt tähän asti.
Miro Leppäsalo [15:28]: Joo kyllä sen huomasi heti siellä ensimmäisellä kursseilla sitten, että
nämähän ovat ihan samoja juttuja, mistä just oli lukenut, että on kyllä ollut tosi sellainen kiva
yllätys tavallaan.
Paula Uusitalo [15:40]: Kyllä.
Miro Leppäsalo [15:42]: Mutta pitäisikö meidän seuraavassa jaksossa mennä sitten vähän
tarkemmin mediatutkimuksen opintoihin, että mitä kaikkea se pitääkään sisällään? Tehdäänkö
me tällainen temppu?
Paula Uusitalo [15:45]: Kyllä, mennään itse asiaan sitten ensi jaksossa.
Marianna Urkko [15:47]: Nimenomaan, syvemmälle oikein.
Miro Leppäsalo [15:59]: Kyllä, mutta kiitos kaikille.
Paula Uusitalo [16:00]: Moi moi!
Miro Leppäsalo [16:01]: Moro!
Marianna Urkko [16:02]: Moikka!
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