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Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan
lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian sivulle (www.vakkamedia.fi) pantiin
linkki kyselylomakkeeseen, jossa esitettiin muutamia kysymyksiä uutistoiminnasta ja pyydettiin
kommentteja.

Kyselyyn saatiin tiistaihin 8.3.2005 mennessä runsaat 300 vastausta. Tähän tarkasteluun on otettu tasan 300
vastausta, joista viimeinen saatiin 8.3.2005 noin kello 11.

Vastaajista oli naisia 116 ja miehiä 183.

Kotipaikakseen ilmoitti Uudenkaupungin 227 vastaajaa, muun Vakka-Suomen 39, ja Vakka-Suomen
ulkopuolelta oli 32.
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Vastanneista suurin osa (256) sanoi lukevansa Vakkamedian uutisia päivittäin. Vähintään kerran viikossa
uutisia luki 42 ja harvemmin kaksi.

Uutistoiminnan jatkuvuus

Käytännössä kaikki vastaajat toivoivat uutistoiminnan jatkumista, sillä vain yksi rastitti kohdan "toiminta voi
minun puolestani loppua". Sama Uudenkaupungin ulkopuolelta ollut vastaaja kommentoi uutisten olevan
liian Uusikaupunki-keskeisiä.

Kommenteissa, joita lomakkeessa oli mahdollisuus lisäksi esittää, erittäin monissa esitettiin vetoomuksia
toiminnan jatkamiseksi, kuten esimerkiksi seuraavissa:

Olisi todellakin sääli nähdä tämän palvelun loppuvan. (Mies Vakka-Suomen ulkopuolelta)

taikka

Jos nettiuutisten loputtua loppuvat myös television paikallisuutiset, on tilanne käsittämätön.
Kyllä jatkaja pitäisi löytyä, muutenhan kaapelitelevisiolla ei ole tulevaisuutta. Arvostan
tekemääsi työtä ja jään sitä suuresti kaipaamaan. (Mies, Uusikaupunki)

Uutistoiminnan nopeus

Lähes kaikki uutistoiminnan nopeuteen kantaa ottaneet (288) pitivät sitä hyvänä ja vain yhdeksän vastasi,
ettei tiedolla ole niin kiirettä. Esimerkkinä lukuisista kommenteista seuraava:

Sähkeuutisten tapaan toimitetut uutiset on juuri oikea muoto näille nettiuutisille. Koska
paikalliset paperimediat eivät ilmesty joka päivä, on nopeus seitsenpäiväisen nettimedian
tärkein ominaisuus. Aiheiden syvällisempi käsittely olkoon enemmän lehtien vastuulla. (Mies,
Uusikaupunki)

Uutisten pituus

Uutiset ovat olleet pääsivulla varsin lyhyitä, vaikka uutisessa on saattanut olla linkki pitempäänkin tekstiin.
Siksi kysyttiin mielipidettä pituudesta.
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Vastaajista 284 piti uutisia sopivan lyhyinä, 11 liian lyhyinä ja neljä ei ottanut kantaa.

Poliisiuutiset

Toimittajana on joskus tuntunut, että ns. poliisiuutisia on ollut liikaakin. Vastaajista 152 ei ottanut siihen
kantaa, mutta vastanneista 70:n mielestä poliisiuutisia on liian vähän ja vain 35:n mielestä liikaa.
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Kunnalliset uutiset

Poliisiuutisten lisäksi kysyttiin mielipidettä kunnallisten uutisten määrästä. 118 ei ottanut kantaa, mutta
117:n mielestä niitä on liian vähän ja 20 mielestä liikaa.

 
Kuvien määrä

Valtaosan (193) mielestä kuvia on ollut sopivasti. 64 olisi halunnut enemmän kuvia, ja yhden mielestä kuvia
oli liikaa.
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Kyselylomakkeessa oli mahdollisuus esittää myös kommentteja uutisten sisällöstä ja muustakin. 300
vastaajasta runsas kolmannes (111) esitti jonkin kommentin.

Valikoima kommenteista omalla sivullaan http://www.vakkamedia.fi/nettikommentteja.htm 

Uusikaupunki 9.3.2005

Matti Jalava
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