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Tässä artikkelissa tarkastellaan vuoden 2014 jalkapallon MM-kisojen mukautt amista suomalaiseen katso-
miskokemukseen television ja Twitt erin välisessä vuorovaikutuksessa.1 Maailman laajuisesti seuratt u me-
diatapahtuma nähdään tutkimuksessa transmediaalisen tarinankerronnan muotona, jossa suomalaisme-
dia ja -yleisö merkityksellistävät globaalia televisiokuvaa yhdistelemällä siihen erilaisia kansallisia ja kult-
tuurisia resursseja.

Tarinankerrontaa sinivalkoisin
silmälasein: jalkapallon MM-kisojen 
glokalisointi television ja Twitterin 
vuorovaikutuksessa

Elina Salomaa

Jalkapallo on globaali peli, jossa val-
lit see  oman laisensa universaali kieli. 
Tä hän kieleen liitt yy erilaisia yhteisiä 
käytäntöjä,  diskursseja ja normeja, jotka 
kiertävät mediassa maailmanlaajuisesti 

erityisesti  jalkapallon MM-kisojen aika-
na. (Giu lianott i & Robertson 2007, 167; 
Kytölä 2013, 17.) Globaalia televisioku-
vaa väli tetään kuitenkin kansallisten te-
levisioyhtiöiden kautt a, jolloin se asett uu 

rinnan paikallisten kontekstien kanssa. 
Tällaiseen globaalin ja paikallisen vuo-
rovaikutukseen viitataan glokalisoimi-
sen (Robertson 1995; Giulianott i & Ro-
bertson 2007) tai translokaalisuuden 
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(Couldry ym. 2010; Kytölä 2016; Lep-
pänen ym. 2009) käsitt eillä. Molempien  
käsitt eiden avulla kuvataan, miten glo-
baali ja paikallinen elävät rinnatusten 
muovaten jatkuvasti toisiaan (Kytölä 
2015, 371). Erityisesti digitaalisten tek-
nologioiden myötä globaalit ja paikalli-
set käytännöt sekoitt uvat ja sulautuvat 
toisiinsa tavoilla, joissa globaalille ilmi-
ölle haetaan kiinnityskohtia omasta pai-
kallisesta ja kultt uurisesta kontekstista 
(Leppänen ym. 2009, 1080–1081; Giu-
lianott i & Robertson 2007, 169). 

Tutkin vuo  den 2014 Brasiliassa  jär-
jestett yjen jal kapallon MM-kiso jen glo-
ka lisoimista  suo malaiseen tele vi sion 
 katsomiskoke muk seen Ylen lähe tys ten  ja 
lähetyksiin  tviitt aavan suoma lais yleisön 
välisessä  vuorovaiku tuk sessa. Päi vi tän 
Dayanin ja Katzin (1992, 34, 83) klassik-
koteoksen käsitystä media tapah tumista 
yleisö massoja kokoavina festi vaaleina, 
jotka pyrkivät tekemään kaukaisistakin 
tapahtumista katsojilleen merkitykselli-
siä järjestämällä niitä tarinal lisiin muot-
teihin. Käytän mediatapahtuman rin-
nalla lähes synonyymista mediaspek-
taakkelin (Kellner 2003) käsitett ä eri-
tyisesti kohdissa, joissa haluan painot-
taa medioitumisen prosessissa tuotett ua 
tapahtuman dramatisointia ja jännitt ei-
den syventämistä (ks. Kellner 2003, 2). 

Suomalaiselle televisioyleisölle jal-
kapallon MM-kisat välitt ävä Yle luo lä-

hetyksissään mediatapahtumalle kan-
sallisen kehyksen ja glokalisoi sen eri-
tyisesti selostuksellaan suomalaiseen 
mediavirtaan (Kolamo 2014, 170). Täs-
tä näkökulmasta suomalaisen yleisön 
voi nähdä katsovan tapahtumaa tietyn-
laisella ”putkikatseella” (Kolamo 2014, 
203) – sinivalkoisten silmälasien läpi. 
Vaikka uudet mediat ovat osin pirsta-
loineet perinteisen mediatapahtuman 
kollektiivisesti koett ua kansalaisuutt a 
(Couldry ym. 2010), osoitan tutkimuk-
sessa, ett ä myös kansallisilla identitee-
teillä on yhä paikkansa osana mediata-
pahtumia. 

Siinä, missä Dayan ja Katz korosta-
vat  yleisön halua osallistua mediatapah-
tumaan katsomalla sitä yhdessä, ovat 
uudet teknologiat mahdollistaneet pait-
si  fyysisesti toisistaan kaukana olevien  
katsojien keräämisen yhteen, myös ylei-
sön entistä näkyvämmän osallistumisen  
me dia tekstiin (Vaccari ym. 2015). 
Nyky päi vän suuriin  mediatapahtumiin 
osallis tutaan erityisesti Twitt erin kautt a  
live tviittaamalla kotisohvalta (High-
fi eld ym. 2013, 316). Tällaista potentiaa-
liltaan interaktiivisen sosiaalisen medi-
an yhdistämistä perinteisesti yksisuun-
taiseen televisiokatsomisprosessiin kut-
sutaan sosiaaliseksi  televisioksi (Gigliet-
to & Selva 2014). Perus toimintaperiaate 
sosiaalisessa televisiossa nojaa Twitt e-
rin hashtag-funktioon: käytt ämällä tiet-

tyä jaett ua aihe tunnistett a tviitissään 
yleisö voi olla vuorovaikutuksessa pait-
si kanssa katsojien kanssa ja ilmaista suh-
tautumistaan televisiolähetykseen, myös 
saa da tviitt insä hetkeksi televisioruu-
dulle ja siten osaksi mediaspektaakke lia 
(Harrington 2013, 241–242). Yleisön  
mediatekstiin reagoivat  tviitit tulevat 
näin osaksi mediarajat  ylitt ävää narratii-
via. Tutkimuskirjallisuudessa tällaista 
medioiden välisyytt ä kutsutaan trans-
mediaa liseksi tarinankerronnaksi (Jen-
kins 2006, 95–96). Käsite korostaa me-
dioiden välisyytt ä: tämän päivän  tarinat 
eivät synny  enää yhdellä media-alustalla, 
vaan ne rakentuvat ja kiertävät useassa  
me diassa. 

Tutkimuksen lähtökohtana on, ett ä  
televisio ja Twitt er yhdessä glokalisoivat  
mediatapahtumaa osallistumalla sosiaa-
li sen television transmediaaliseen tari-
nankerrontaan. Mediatapahtuman glo-
kalisoimisessa on kysymys  ensisijaisesti  
diskurssi prosessista, jossa globaali me-
diasisältö uudelleen upotetaan eli rekon-
tekstualisoidaan paikalliseen konteks-
tiin (Androutsopoulos 2010, 205). Re-
kontekstualisoimisen kautta on siten 
mahdollista tarkastella sitä, miten jal-
kapallonarratiivi sulautetaan suoma-
laiskontekstiin jatkojalostamalla tele-
visiolähetystä ja yhdistelemällä siihen 
erilaisia suomalaiskansallisia ja -kult-
tuurisia resursseja. Tämän tutkimuk-
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sen tavoitteena  on selvittää, millaisia 
tehtäviä  kansallisten ja paikallisten ele-
mentt ien mukaan tuomisella on trans-
mediaalisen jalkapallonarratiivin ra-
kentumisessa. Ennen aineistoanalyysin 
esitt elyä pohjustan tutkimusasetelmaa 
avaamalla yksityiskohteisemmin trans-
mediaalista tarinankerrontaa ja sen glo-
kalisoimista sosiaalisessa televisiossa. 

Transmediaalinen tarinankerronta 
ja rekontekstualisoiminen 
sosiaalisessa televisiossa

Dayan ja Katz (1992, 83) näkevät media-
tapahtuman suuria yleisöjä keräävän voi-
man kumpuavan sen potentiaalista jär-
jestää tapahtumia ymmärrett äväksi  ko-
konaisuudeksi tarinankerronnan kautt  a.  
Medioituessaan urheilutapahtu ma muut-
tuu tarinaksi, ja myös jalkapallon  MM-ki-
sojen voi nähdä rakentuvan kerronnalli-
sista jaksoista (Barnfi eld 2013). Labovin 
(1997) kertomusrakenteelle tyy  pillisesti 
tapahtuma järjestyy erityisen jännitt een 
ympärille, joka kulminoituu käännekoh-
taan ja lopulta purkautuu tarinan loppu-
ratkaisuun. Jalkapallo- ottelu itsessään 
tuott aa tietynlaisen jännityksen – ja lo-
pulta myös ratkaisun – mutt a television 
siihen liitt ämät kuvakulmat, asiantun-
tijoiden pohjustukset ja tilastoinnit, sa-
moin kuin selostajan värikäs kerronta tar-
joavat tarinalle kasvualustan ja juonellis-

tavat sen eheäksi, helposti seuratt avaksi 
kertomukseksi (ks. Barnfi eld 2013). 

Jalkapallolähetystä on syytä tarkas-
tella eri tasoisista kehyksistä koostuvana 
vuorovaikutuksena, jossa jalkapallo-ot-
telu osallistujineen (pelaajat, valmenta-
jat, paikalla oleva yleisö), studio ja selos-
tus sekä televisioyleisö operoivat eri ke-
hyksillä (Chovanec 2015). Perinteisesti 
ensimmäisen kehyksen ”tarinamaailma” 
eli ott elutapahtumat on juonellistett u se-
lostuksissa ja studiokeskusteluissa (Bar-
nfi eld 2013), jolloin televisioyleisön roo-
liksi on jäänyt tuotetun mediatekstin 
suhteellisen passiivinen vastaanott ami-
nen (Vaccari ym. 2015, 1042). Sosiaa-
lisessa televisiossa yleisö voi kuitenkin 
osallistua Twitt erin kautt a reaaliaikai-
seen tarinankerrontaan ja osoitt aa siten 
aktiivisuutt aan mediatekstin tulkitsija-
na (Wood & Baughman 2012). 

Sosiaalinen media tarjoaa yleisöl-
le väylän tuott aa omia täydennyksiään 
tarinaan, ja yhdessä televisiolähetyk-
sen kanssa ne muodostavat transmedi-
aalisen tarinankerronnan muodon, jolle 
ominaista on narratiivin syntyminen ja 
leviäminen usealla media-alustalla rin-
nakkain (Jenkins 2006, 96). Gambara-
to ym. (2016, 1447) huomautt avat, et-
tä vaikka transmediaalinen tarinanker-
ronta on saanut alkunsa fi ktion konteks-
tissa, on se yhtä lailla hyödyllinen käsi-
te kuvaamaan mediatapahtumien tari-

nallisia muotoja. Tästä näkökulmasta 
onkin erikoista, ett ä vaikka livetviitt aa-
mista on tutkitt u lukuisten mediatapah-
tumien yhteydessä politiikasta (Gigliat-
to & Silva 2014; Vaccari ym. 2015) Eu-
roviisuihin (Highfi eld ym. 2013) ja Tour 
de Francesta (Highfi eld 2013) jalkapal-
lon MM-kisoihin (Yu & Wang 2015), ta-
pahtumien narratiivinen ulott uvuus on 
jäänyt vähäiselle huomiolle. 

Sen sijaan fi ktiivisten elokuvien ja 
sarjojen faniyhteisöjen käytäntöjä Twit-
terissä on tutkitt u mediarajat ylitt ävänä 
tarinankerrontana (Klastrup & Tosca 
2016; Jeewa & Wade 2015; Magee ym. 
2013; Wood & Baughman 2012), jos-
kaan varsinaista transmediaalisen tari-
nankerronnan käsitett ä ei kaikissa tutki-
muksissa käytetä. Huomio on tutkimuk-
sissa kiinnitt ynyt erityisesti osallistumi-
sen tapoihin, jotka muistutt avat fanifi k-
tion ja roolipelaamisen muotoja. Tviit-
taajat nähdään kanssakirjoitt ajina, jotka 
voivat haluamallaan tavalla mukautua 
lähdetekstiin tai irrott autua siitä (Jeewa 
& Wade 2015, 236; Wood & Baughman 
2012, 336). 

Enimmillään 140 merkin2 mitt aiset  
tviitit harvoin kuitenkaan muodostavat 
labovilaisia  ’isojen tarinoiden’ (De Fina  
& Georgakopoulou 2012, 121) kerto-
musrakenteita. Sosiaalisen median pirs-
taleisia tarinoita onkin kuvatt u pientari-
noiksi  (small stories), jotka kuvaavat 
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meneillään  olevaa  tapahtumaa tai yh-
teistä kokemusta vain lyhyesti viitt aa-
malla jaetun tarinan pääkohtiin. (De Fi-
na & Georgakopoulou 2012, 116; Geor-
gakopoulou 2007, 109.) Dayterin (2015, 
22) mukaan livetviitt aaminen olisikin 
syytä nähdä kasvavina  tarinoina (emer-
gent stories), jossa reaaliaikainen tviit-
tien virta voivat muodostaa lopulta var-
sin eheän kertomuksen. Tällainen hetki 
hetkeltä rakentuva tarina on tyypillinen 
myös perinteiselle urheiluselostukselle, 
mutt a siinä, missä television tai radion 
ott eluselostusta määritt ää sen hetkel-
lisyys, muodostaa ott eluiden livekom-
mentointi verkossa pysyvämpiä kerto-
muksia (Jucker 2010). 

Televisiolähetyksen ”päälle” tviitt aa-
van   yleisön rooli on tarinankerronnassa  
kak sisuuntainen: yhtäältä se reagoi  lä-
he   tyksen ’isoon narratiiviin’, toi saalta  se 
tuott aa itse livekommentt eja  hetki  het-
kel tä rakentuvaan tarinaan (ks. Chova-
nec  2015, 74). On huomattava,  että  
myös kään Ylellä ei ole pääsyä tarina-
maailman kehykselle, mutt a vä litt  äes -
sään  mediatekstin suomalais ylei söl le, 
se li sää tapahtuman päälle oman nar ra-
tiivi kerroksensa. Yleisö voi tulkita  ku-
vaa  ensi sijaisesti selostuksen kautt a, jol-
loin  selostus ohjaa narratiivin  tulkintaa.  
Toisaalta televisiosisällön kahtiajako 
visuaa liseen ja verbaaliseen kannustaa 
rinnas tamaan kuvaa ja selos tusta toi-

siinsa ja kiinnitt ämään huomiota nii-
den välisiin ristiriitaisuuksiin. (Chova-
nec 2015, 80.) 

Tviitt aajat osallistuvat tarinanker-
rontaan siten yhtäältä jatkojalostamal-
la televisiolähetyksen keskeiseksi nos-
tamia elementt ejä tai toisaalta muok-
kaamalla tarinaan uudenlaisia juonilin-
joja ja tarinahahmoja. Bolter ja Grusin 
(1999) kutsuvat tällaista mediatekstin 
uudelleen muotoilua uuteen mediakon-
tekstiin remediaatioksi. Kun livetviit-
taajat siirtävät medianarratiivin osia te-
levisiosta Twitt eriin, he remedioivat nii-
tä audiovisuaalisesta muodosta 140 mer-
kin pientarinoiksi. Laajemmin tekstin 
osien kierrätt ämiseen kontekstien välillä 
viitataan rekontekstualisoimisena (Bau-
man & Briggs 1990). 

Bauman ja Briggs (1990, 73) käytt ä-
vät entekstualisoimista yläkäsitt eenä ku-
vaamaan prosessia, jossa diskurssi teh-
dään siirrett äväksi tilanteisesta vuoro-
vaikutuskontekstistaan. Dekontekstu-
alisoiminen kuvaa tekstin irrott amista 
kontekstistaan ja rekontekstualisoimi-
nen sen uudelleen sijoitt amista uuteen 
kontekstiin (emt. 74–75; Leppänen ym. 
2014, 7). Käsitt eiden avulla on mahdol-
lista tutkia, miten sosiaalisen television 
osallistujat glokalisoivat jalkapallospek-
taakkelia irrott amalla television sisällöl-
lisiä, diskursiivisia ja kielellisiä element-
tejä ja upott amalla ne uuteen kontekstiin 

yhdistelemällä niihin muita kultt uurisia 
resursseja. Rekontekstualisoiminen on 
luonteeltaan intertekstuaalista: uudel-
leen upotett u teksti pitää sisällään aina 
jälkiä lähdetekstistä, mutt a se voi sisältää 
viitt auksia myös muihin, tilanteen ulko-
puolisiin, teksteihin. Tämän tutkimuk-
sen aineisto onkin kautt aaltaan viitt aa-
vaa, sillä tekstit luovat intertekstuaalisia 
tai laajempia interdiskursiivisia suhtei-
ta paitsi lähdetekstiin, myös suomalais-
kansalliseen sosiokultt uuriseen konteks-
tiin. (Ks. Linell 1998, 156.) Vaikka sisäl-
löt säilytt ävätkin jälkiä aiemmista kon-
teksteistaan, siirtyessään uusiin puitt ei-
siin ne muutt avat muotoaan, merkitys-
tään ja tehtäväänsä kontekstissa (An-
droutsopoulos 2010, 206). 

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineistoni koostuu vuoden 
2014 jalkapallon MM-kisojen Ylen tele-
visiolähetyksistä ja niihin lähetetyistä 
yleisön Twitt er-viesteistä, jotka on mer-
kitt y hashtagilla #ylemmfutis. Hashtag 
toimi kisojen ajan Ylen lähetysten viral-
lisena tunnisteena, joka sitoutt i tviitt aa-
vaa yleisöä osallistumaan tapahtumaan 
nimenomaan suomalaiskansallisesta 
näkökulmasta (ks. Highfi eld ym. 2013, 
334). Hashtagin sisällytt äminen tviit-
tiin mahdollisti paitsi katsojien keskinäi-
sen vuorovaikutuksen, myös joidenkin 
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tviitt ien näkymisen televisioruudulla.  
Vaikka  hashtagin kautt a yleisön tviitt ien 
liitt yminen reaaliaikaisesti lähetyksen 
vuoro vaikutuskehykseen olisi periaat-
teessa ollut mahdollista, huomioitiin te-
levisioruudulla pyörineet tviitit lähetyk-
sessä vain harvoin, ja siten kehysten lo-
mitt uminen onkin aineistossa lähinnä 
näennäistä. 

Keskityn tutkimuksessani kahden 
ott elun aikana lähetett yihin tviitt eihin,  
jotka olen kerännyt Twitt erin hakutyö-
ka lun avulla. Koska tarkoituksenani 
oli löytää juuri Ylen lähetyksen kautt a  
tapah tumaa seuraavat katsojat, asetin  
avainsanahakuun #ylemmfutis.3 Päivä-
mää rähaulla rajasin aineis ton  ensimmäi-
seen välieräpäivään (8.7.2014) ja fi naali-
päivään (13.7.2014). Tviittien lisäksi  
aineis tona on näiden kahden ottelun 
(Brasilia–Saksa, 1–7 ja Saksa–Argentii-
na, 1–0) televisiolähetykset selostuksi-
neen ja studio-osuuksineen. Tarkastelta-
vanani on lisäksi 42 ott elun aikana tele vi-
sioruudulla pyörineet tviitit. 

Aineiston käsitt ely alkoi sisällönana-
lyysilla, jossa eritt elin tviiteistä ja lähe-
tyksistä tutkimuskysymyksen kannal-
ta oleellisiksi osuudet, joiden tulkitsin 
sisältävän suomalaiskansallisesti kult-
tuurispesifiä materiaalia. Käytännös-
sä tällainen materiaali näkyi aineistos-
sa viitt auksina suomalaisiin televisio-
ohjelmiin, henkilöihin ja urheilutapah-

tumiin. Tällaisia oli esimerkiksi suoma-
laiseen urheiluun, viihteeseen ja kult-
tuuriin viitt aaminen erilaisten henki-
löiden, televisio-ohjelmien ja urheiluta-
pahtumien kautt a. Koska tutkimuksen 
fokus on tarinan, ja siten ensimmäisen 
vuorovaikutuskehyksen tasolla, jäivät 
esimerkiksi studiovieraiden ja selosta-
jien arviointi sekä katsojien omien tele-
visionkatsomispuitt eiden esitt ely tutki-
muksen ulkopuolelle, vaikka ne kiistatt a 
omalta osaltaan glokalisoivatkin tapah-
tumaa. Taulukossa 1 on nähtävissä tviit-
tien kokonaismäärät sekä lopullisen ana-
lyysin keskiöön eritt elemäni suomalais-
kansalliseen kultt uuriin viitt aavien tviit-
tien määrät. 

Sisällönanalyysin ensimmäisen vai-
heen jälkeen tarkastelin suomalaisuu-
teen viitt avia elementt ejä lähemmin sii-
tä näkökulmasta, millaista tehtävää ne 
jalkapallonarratiivissa toimitt avat. Toi-
sin sanoen poltt opiste paikantui niihin 
semioott isiin (kielellisiin ja multimo-
daalisiin) kultt uurisiin resursseihin, joi-
den kautt a osallistujat reagoivat tapah-

tumiin ja merkityksellistävät hetki het-
keltä rakentuvaa jalkapallonarratiivia. 
Sosiaalisessa televisiossa medianarra-
tiivin kulutt ajan ja tuott ajan roolien yh-
teen kietoutuminen (ks. Jenkins 2006) 
tarjoaa mahdollisuuden tarkastella niin 
tviitt ejä kuin Ylen lähetyksiäkin narra-
tiivin vastaanott amisen näkökulmasta. 
Jalkapallonarratiivin vastaanott aminen 
ei juurikaan näytt äisi eroavan muiden 
tarinoiden vastaanotosta (ks. Brophy 
2009), sillä aineiston perusteella yleisö 
suuntautuu aktiivisesti pohtimaan niin 
tarinan lopputulosta kuin yksitt äisten 
tapahtumien syitä ja seurauksiakin. Seu-
raavassa luvussa tarkastelen aineistolöy-
döksiä narratiiviin reagoimisen käytän-
töjen (Brophy 2009) mukaisesti. 

Jalkapallonarratiivin
kietominen suomalaiskehykseen 

Medianarratiivin jatkojalostaminen  on 
jatkuvaa reagoimista  läh detekstiin (ks. 
Brophy 2009,  96; Chova nec 2015, 74). 
Aineiston  osallistujien   tarinankerronnan  

Tviitit Kokonaismäärä Kansallinen tarinakehys
Bra–Ger 4830 256
Ger–Arg 4082 188
Tv 394 20
Yhteensä 9306 464

TAULUKKO 1. TUTKIMUSAINEISTON TVIITTIMÄÄRÄT. 
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muotojen voidaankin nähdä vastaavan 
narratiiviin reagoimisen käytäntöjä, jot-
ka Brophy (2009, 38) jakaa kolmeen ylei-
seen reaktioon: narratiivin vastaanott a-
ja pyrkii ensinnäkin ratkomaan tarina-
maailman ongelmia keräämällä todistei-
ta, joiden perustella tarina päätt yy kuuli-
jalle mielekkääseen lopputulokseen. Toi-
seksi, vastaanott aja luo tarinalle vaihto-
ehtoisia juonilinjoja eli uudelleen juonel-
listaa tarinaa muuttamalla esimerkiksi 
tapahtuman kulkua tai tarinahahmojen 
suhteita toisenlaisiksi. Kolmas tapa vas-
taanott aa tarina on kertomuksen tai sen 
relevanssin arvioiminen ja arvott aminen. 
(Brophy 2009, 38.) On huomatt ava, ett ä 
nämä reagoimisen käytännöt ovat usein 
päällekkäisiä ja kietoutuvat toisiinsa. Ta-
pahtumaketjut liitt yvät tavallisesti toi-
siinsa syy-seuraussuhteiden kautt a, jol-
loin juoni ja kausaalisuus väistämätt ä ni-
voutuvat yhteen (Brophy 2009, 33, 45). 
Tarinankerronta voi lisäksi olla kautt aal-
taan arvioivaa ja arvott avaa (Labov 1997). 
Nähdäkseni narratiiviin reagoimisen käy-
tännöt havainnollistavat kuitenkin erityi-
sellä tavalla aineiston suomalaisosallistu-
jien tarinankerrontaa, joten esitt elen seu-
raavaksi aineistoesimerkkejä kustakin ka-
tegoriasta. 

ONGELMIEN RATKAISEMINEN

Sekä Ylellä ett ä Twitt erissä osallistujat 
ott avat aktiivisesti osaa erilaisten on-

gelmien ratkomiseen, syy-seuraussuh-
teiden etsimiseen ja tapahtumien selit-
tämiseen. Yle hyödyntää glokalisoinnin 
keinonaan suomalaisia asiantuntijoita, 
jotka toimivat pelaajien ”tunteiden tulk-
keina”, valmentajan äänenä tai muutoin 
kokemuksensa vuoksi pätevinä tapah-
tumien selitt äjinä (Kolamo 2014, 190). 
Ylen asiantuntijoilla on usein taakka-
naan kuitenkin institutionaalinen rooli, 
joka sitoo heidät etsimään selityksiä lä-
hinnä pelin taktisista kuvioista. Twitt e-
rissä sen sijaan yleisöllä on vapaus kuva-
ta tapahtuman henkilöitä ja olosuhteita 
millaisessa valossa tahansa ja siten mah-
dollisuus leikitellä mediatekstillä ja sen 
merkityksillä. (Freelon & Karpf 2015, 
19.) Esimerkki 1 havainnollistaa, miten 
ongelmille haetaan ratkaisuja yllätt ävis-
täkin konteksteista.

 Esimerkissä Brasilian murskatap-
pioon haetaan selitys joukkueen short-
seista, jotka muistutt avat väritykseltään 
Suomen jalkapallomaajoukkueen peli-
asua. Interdiskursiivinen viitt aus suo-
malaiseen jalkapalloon nojaa kanssa-
katsojien jaett uun ymmärrykseen Suo-
men maajoukkueesta ”tappion ja epä-

onnistumisen symbolina”. #selitys si-
too viitt auskohteet toisiinsa metateks-
tuaalisesti eksplikoiden samalla ilmauk-
sen tehtävää tarinassa (Wickström 2014, 
136). Toisin sanoen, tviitt aajien välinen 
sosiokultt uurinen käsitys suomalaisesta 
jalkapallosta tunkeutuu narratiivin tul-
kintaan ja liitetään osaksi televisiovirtaa 
osoitt amalla selvästi, kuinka ilmaus tu-
lisi ymmärtää kontekstissaan (Gumperz 
1992, 41–42). Esimerkissä 2 televisioku-
van tilanne siirretään Twitt erissä uuteen 
kontekstiin hyödyntämällä suomalaisen 
populaarikultt uurin resursseja. 

 Tviitissä viitataan televisiokuvaan  
yhteiskatsojuutt a implikoivan demon-
stratiivipronominin ”tän” avulla. Lähe-
tyksen virallisen hashtagin #ylemmfutis 
tehtävänä on osoitt aa, mihin läheisyyt-
tä osoitt ava deiktinen elementt i (”tän”) 
viitt aa (Wickström 2014, 133) ja liitt ää 
siten tviitt i osaksi transmediaalista jal-
kapallonarratiivia. Esimerkissä suoma-
laisesta sketsisarjasta etsitään konste-
ja, joilla Argentiina voisi nousta fi naalis-
sa tappioasemasta vielä voitt oon. Jalka-
pallonarratiivia jalostetaan tuomalla sii-
hen uusi, tarinan onnistumisen kannalta 

ESIMERKKI 1. VÄÄRÄT SORTSIT. 
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merkitt ävä, henkilöhahmo, joka yhdis-
tää kaksi kontekstia humoristisella taval-
la toisiinsa. Tviitt i luo fanifi ktiolle  tyy-
pillisen vaihtoehtoisen maailman, jos-
sa populaarikultt uurin elementt ejä hyö-
dynnetään faktan ja fi ktion sekoitt ami-
seen (Magee ym. 2015, 201). Interteks-
tuaalinen viitt aus Pultt ibois-sarjan hah-
moon rakentaa kansallisen ja kultt uuri-
sen sisäpiirin, jossa sarjan hokemalla lei-
kitt ely kutsuu sketsin tuntevat ymmärtä-

mään tviitin. Samalla se rajaa piirinsä ul-
kopuolelle ne vastaanott ajat, joille sket-
si ei ole tutt u. Twitt erissä kiertävät sket-
sisarjojen hokemat muodostavat oman-
laisensa ”kansanperinteen”, joka muo-
dostaa yhteisen maaperän suomalai-
sille jalkapallokatsojille. (Ks. Vainikka 
2016.) Samaan tapaan kuin Youtube he-
rätt ää henkiin videoiden kautt a audiovi-
suaalista kultt uuriperintöä (Turtiainen 
2011, 6) voidaan tviitt ienkin nähdä nos-

tatt avan nostalgisia, kollektiivisia muis-
toja ryhmässä, joka osaa tulkita viestien 
merkityksiä. 

Uudelleen juonellistaminen

Aineistossa uudelleen juonellistamista 
tapahtuu erityisesti etsimällä ja kuvitt e-
lemalla tarinan tapahtumille vaihtoeh-
toisia juonilinjoja. Samaan tapaan kuin 
ongelmien ratkomiseen liitt yvässä osal-
listumisessa myös juonellistaminen ta-
pahtuu usein tuomalla narratiiviin ko-
konaan uusia suomalaishahmoja tai te-
kemällä sivuroolien suomalaisosallis-
tujista tarinan päänäytt elijöitä. Lisäk-
si ominaista uudelleen juonellistamisel-
le on tapahtumapaikan muokkaaminen 
kuten esimerkissä 3:

Studioisäntä: ois jopa SM-liigassa 
tullu pitkä pelikielto.
Twitt er : Jos Kramerin töött i olisi ta-
pahtunut Veikkausliigassa, keskeyt-
täisi eduskunta kesäloman ja laatisi 
lakimuutoksen. #mmfutis #ylemm-
futis

   

Esimerkissä samaa televisiokuvaa 
päähän kohdistuneesta iskusta tulki-
taan kahdenlaisessa suomalaiskonteks-
tissa. Ylen studioisäntä irrott aa iskun vä-
litt ömästä tilannekontekstistaan ja siir-
tää sen suomalaiseen jääkiekkoliigaan ESIMERKKI 2.  NYT TARVITAAN TÄTÄ MIESTÄ. 
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merkityksellistäen iskun siten suhtees-
sa uuteen kontekstiinsa. Studioisännän 
käytt ämä ”jopa” implikoi näiden kon-
tekstien välistä suhdetta: vaikka jää-
kiekkoliigassa pelataan kovaa, tuomit-
taisiin tilanne sielläkin. Twitt erissä ta-
pahtuma sijoitett iin myös toisenlaiseen 
kontekstiin, jossa taklauksen arvioimi-
sen sijaan kritiikki kiinnitt yy pikem-
min suomalaiseen poliitt iseen eliitt iin.  
Esimerkissä   tapahtumapaikka siir-
tyy Brasiliasta Suomeen ja Veikkauslii-
gaan, jolloin samalla myös tapahtuman 
moraaliset puitt eet muutt uvat ”suoma-
laisemmiksi”. Rekontekstualisoimalla 
taklaus uusiin olosuhteisiin luodaan in-
deksinen suhde Veikkausliigan ja edus-
kunnan kautt a Suomeen ja sen muka-
naan kantamiin merkityksiin ja mieli-
kuviin (ks. Blommaert 2010, 68). Suo-
mi näytt äytyy esimerkissä  holhousval-
tioina, jossa mediatapahtuman luonne 
muutt uisi merkitt ävästi toisenlaiseksi. 
Tapahtumapaikkojen lisäksi tviitt aajat 
laajentavat  esimerkin 4  tapaan tapahtu-
man juonilinjoja täydentämällä televi-
sionarratiivia ja jalostamalla juonta ha-
luamaansa suuntaan: 

Selostus: Mitäs keinoja Luis Felipe 
Scolari, maailmanmestarivalmen-
taja vuodelta 2002, voi tässä vielä 
kääntää ja miett iä tauolla? 
Twitt er: 0–5 siitä viis, elämä jatkuu,  
muistakaa raatt eentie ja syväri... Läs-

ki-Salonen maaaaliiin!! #mmfutis 
#ylemmfutis #BRA  #GER

Esimerkissä 4 tviitt aaja osallistuu 
juonen kuljett amiseen lisäämällä siihen 
sitaatin Kummeli-sketsistä. Suora rapor-
toitu puhe rakentaa tarinaan dialogin, 
jonka avulla tviitt aaja esitt ää oman ver-
sionsa narratiivista (De Fina & Georga-
kopoulou 2012, 70). Samaa sketsipätkää 
kierrätett iin Twitt erissä sekä välitt ömäs-
ti Saksan siirrytt yä viiden maalin joh-
toon ett ä ensimmäisen puoliajan lähes-
tyessä loppuaan. Varsin epätavallinen 
pelitilanne muovattiin humoristises-
ti eheäksi narratiiviksi liitt ämällä kaksi 
toisiaan muistutt avaa tilannett a toisiin-
sa. Intertekstuaalisen viitt aussuhteen 
tunteva yleisö tunnistaakin tviitt aajan 
ikään kuin puhuvan Brasilian valmen-
tajan äänellä, joka kaiutt aa sanomassaan 
Kummelista tutun jääkiekkovalmenta-
jan sanoja. Urheilupuhett a parodioivan 
sketsin diskurssi tulee siten merkityksel-
liseksi uudessa kontekstissaan erityisesti 
ajoitt amalla tviitt i kohtaan, jossa se voi-
daan ymmärtää tarinahahmon puheen-
vuoroksi (Leppänen ym. 2009, 1095; 
Wood & Baughman 2012, 339). Uudel-
leen juonellistamisen lisäksi esimerkis-
sä on nähtävissä aineistolle tyypillinen 
karnevalisointi, jota käsitt elen tarkem-
min seuraavassa alaluvussa. 

Arviointi ja arvottaminen 
myötäelämisenä ja karnevalisointina

De Finan ja Georgakopouloun (2012, 
93) mukaan narratiivin yleisöllä on ta-
pana osoitt aa ymmärrystään tarinasta 
naurun ja empatian kautt a, mikä on ai-
neiston perusteella yleistä myös jalka-
pallon MM-kisojen kontekstissa. Tele-
vision tunnekuvia ja -selostusta jatkoja-
lostamalla suomalainen yleisö tartt ui te-
levision välitt ämiin kansallistunteisiin. 
Esimerkissä 5 näkyy, miten yleisö kiin-
nitt yy lähetyksen tunnekohtauksiin ja 
hakee niihin vertailukohtia aktivoimal-
la samanlaisia tunnekokemuksia omas-
ta sosiokultt uurisesta historiasta. 

Esimerkikssä 5a Televisio kahlitsi  
murtuneita brasilialaiskannatt ajia lähi-
kuviin Brasilian  kärsiessä sen historian 
suurinta tappiota välierässä Saksaa vas-
taan. Selostuksessa nämä tunteet tari-
nallistett iin luomalla draaman kaari, jos-
sa brasilialaisten odotett u kansanjuhla 
vaihtuikin maansuruun. Livetviitt aava 
yleisö (esimerkki 5b) puolestaan kietoi 
transmediaalisen tarinan paitsi henkilö-
kohtaiseen myös erityisesti kultt uuri-
sesti ja sosiaalisesti jaett uun historiaan-
sa (Klastrup & Tosca 2016, 115). Kansa-
kunnan kesken jaett uihin mediatapah-
tumiin liitt yvät suuret tunteet (Turtiai-
nen 2011, 9) toimivat lähdemateriaalina, 
jonka kautt a myös suomalaiset jalkapal-
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lokatsojat pystyivät myötä elämään bra-
silialaisten tunteita. Esimerkissä 5b #lät-
kä avaa tviitin merkitystä niille, jotka ei-
vät välitt ömästi tunnista samankaltai-
suuksia Brasilian tappion ja Suomen jää-
kiekkomaajoukkueen tappioiden välillä 
(Wickström 2014, 138). 

Tviitt i ei kuitenkaan osoita suoraan 
tiettyä kollektiivisesti jaettua tunne-
kohtausta, johon kanssatviitt aajat voi-
sivat kiinnitt yä. Siinä, missä esimerkik-

si hashtagit #mm2003 ja #Sundin ohjaa-
vat vastaanott ajaa vertaamaan tapahtu-
maa suoremmin tiett yihin aikapaikkai-
siin tilanteisiin, toimii #lätkä yleisem-
män tason kontekstivihjeenä, tietynlai-
sena hienovaraisena merkkinä jaetusta 
sosiokultt uurisesta tiedosta (Gumperz 
1992, 24). Samaan tapaan sekä Ylellä et-
tä Twitt erissä käytetään Suomi–Ruotsi-
vastakkainasett elua tietynlaisena kan-
sallisena kiintopisteenä, jonka odote-

taan avaavan tulkitsijoissa kansakun-
nan kesken jaett uja kertomuksia (Ge-
orgakopoulou 2007). Esimerkin inklu-
siivinen me suomalaiset sekä aineistolle 
yleiset ’tulee mieleen’ -rakenteet kehys-
tävät usein nostalgisia esityksiä. Näillä 
on tarinankerronnassa usein ryhmää ra-
kentava tehtävä, sillä ne pyrkivät herätt e-
lemään yhteisiä tunnekokemuksia kans-
satviitt aajissa. 

Myötäelämisen lisäksi narratiivin 
arvioiminen ja arvott aminen näkyy ai-
neistossa myös tietynlaisena parodisena 
leikkinä, jota nimitän karnevalisoinnik-
si. Tviitt aavan suomalaisyleisön osallis-
tuminen voidaan nähdä siten Bahtinin 
(1995/1965) karnevaalikäsityksen mu-
kaisesti kansanjuhlana, jossa vallitsevia 
maailmanjärjestyksiä käännetään ylös-
alaisin ja leikitellään pilkallisesti niiden 
hierarkioilla. Livetviitt aajat karnevali-
soivat televisiokuvan jalkapallonarratii-
via rinnastamalla keskenään ristiriitai-
sia asioita, joilla kuitenkin on suoma-
laiskontekstissa jonkinlainen yhteinen  
kiinnepiste.  Esimerkissä 6 karnevali-
sointi kääntää virallisen jalkapallomaail-
man suhteita nurinkuriseksi asett amalla 

ESIMERKKI 5 A. TUNNEKUVA TELEVISIOSSA.  SELOSTUS: JA TÄSSÄ ON VAIKUTUS BRASILIALAISKANNATTA-
JIIN! ---TÄSTÄ PITI TULLA  KANSANJUHLAA BRASILIALAISILLE MUT TAITAA TULLA MAANSURU.

ESIMERKKI 5B. MYÖTÄELÄMISTÄ. 
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nykykuntoisen Timo Jutilan rinnatusten  
maailman parhaiden jalkapalloilijoiden 
kanssa. 

Tviitt i kiersi meemille tyypilliseen 
tapaan (ks. Vainikka 2016) sosiaalises-
sa mediassa tiuhaan jalkapallon MM-ki-
sojen aikana. Vaikka se kehystett iin tvii-
tistä toiseen eri tavoin, pysyi itse mee-
min muoto muutt umatt oman. Tällä fi -
naalin jälkeen tviitatulla kuvalla on kui-
tenkin erityinen merkitys nimenomaan 
karnevalisoinnin näkökulmasta: nosta-

malla entinen suomalaiskiekkoilija val-
taistuimelle MM-kisojen juhlituimmak-
si sankariksi meemi kohdistaa karneva-
listisen naurunsa erityisesti fi naalin hä-
vinneeseen Argentiinan Lionel Mes-
siin. Esimerkissä vuoden 1995 jääkie-
kon maailmanmestari sekoitt uu muihin 
myöhempiin Jutin mediakuviin ja -mer-
kityksiin. Kohott amalla keskiöön peli-
vuosien Jutilan sijaan nimenomaan kes-
ki-ikäisen Jutilan meemi kaiutt aakin sa-
malla merkityksiä entisen jääkiekkoi-

lijan uran jälkeisistä, erityisesti (g)ril-
laamiseen liitt yvistä, mediaesiintymi-
sistä. Karnevalisointi tapahtuu rinnas-
tamalla virallinen ja globaali epäviral-
liseen ja paikalliseen. Suomi esitetään 
usein Twitt erin karnevalistisissa esityk-
sissä vastakohtana menestykselle, tah-
dikkuudelle ja tyylikkyydelle. 

Suomalaista jalkapallonarratiivia 
rakentamassa

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
selvitt ää, millaisia tehtäviä suomalaisuu-
den mukaan tuomisella on transmedi-
aalisen jalkapallonarratiivin rakentumi-
sessa. Tulokset osoitt avat, ett ä tapahtu-
man glokalisointi ei jää enää pelkästään 
kansallisen televisiolähetyksen harteille, 
vaan tviitt aava suomalaisyleisö osallis-
tuu siihen jatkojalostamalla ja muokkaa-
malla televisiosisältöjä. Televisiolähetys 
selostuksineen tarjoaa katseen suunnan 
tekemällä toisista tapahtuman elemen-
teistä merkityksellisiä ja jätt äen toiset 
huomiott a. Tviitt aajat rekontekstualisoi-
vat näitä elementt ejä sosiokultt uuristen 
resurssien avulla mukautt amalla siten 
globaalia mediavirtaa omiin kansalli-
siin, kielellisiin ja kultt uurisiin konteks-
teihin sopivaksi. Rekontekstualisoinnin 
kautt a niin Ylen studio kuin yleisökin 
osallistuvat tarinankerrontaan rakenta-

ESIMERKKI 6. KARNEVALISOINTIA. 
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malla siihen ”suomalaiskerroksen”, jon-
ka avulla jalkapallonarratiivin ongelmil-
le haetaan ratkaisuja, muotoillaan uusia 
juonilinjoja sekä myötäeletään tunteissa 
ja karnevalisoidaan tapahtumia. 

Vaikka tutkimuksen kohteena oli 
ei-fi ktiivinen mediatapahtuma, näytt ää 
livetviitt aamiseen liitt yvän paljon sa-
mankaltaisia käytäntöjä kuin fanifi kti-
on tuott amiseen. Etenkin lähdetekstillä 
leikitt ely yhdistelemällä siihen erilaisia 
populaarikultt uurin resursseja näytt ää-
kin liitt yvän yleisemmin sosiaalisen me-
dian käytäntöihin erityisesti jalkapallon 
MM-kisojen kaltaisen mediaspektaak-
kelien yhteydessä (ks. myös Highfi eld 
2013). Faktan ja fi ktion sekoitt amisen 
voikin nähdä liitt yvän pikemmin medi-
aan kuin lähdetekstin sisältöön. 

Vaikka nykypäivän globaalit media-
tapahtumat tuotetaan usealla media-
alustalla ja niiden pirstaleisuus mahdol-
listaa yleisön kiinnitt ymisen kansalli-
suutta moninaisempiin identiteettei-
hin (Couldry ym. 2010), on suomalai-
suus tutkimuksen perusteella yhä tär-
keä identifi oitumisen kohde ja väline. 
Tutkimukseni osoittaakin, että vaik-
ka suomalaiskatsojat haluavat olla osa 
globaalia yleisöä, he kiinnitt yvät me-
diatekstiin kansallisten ja kultt uuristen 
merkitysten kautt a. Rekontekstualisoi-
malla televisiolähetyksen sisältöä ylei-
sö osoitt aa kykynsä osallistua mediata-
pahtumaan ”glokaalisti hyväksytt ävällä 

tavalla”. Toisin sanoen he osoitt avat ym-
märrystään globaalin pelin säännöistä 
ja osallistumisen konventioista linkit-
tämällä pelitilanteisiin oikea-aikaises-
ti kultt uurisesti relevantt ia materiaalia. 
Tällä tavoin he käytt ävät suomalaisuut-
ta välineenä liitt yä osaksi laajempia glo-
baaleja jalkapallokatsojuuden identiteet-
tejä. Toisaalta näiden sosiokultt uuristen 
resurssien hyödyntäminen osoitt aa tar-
peen tuott aa suomalaista sisäpiiriä, jossa 
jaetut kansalliset kertomukset toimivat 
lähdemateriaalina yhä uusille tarinoille, 
vitseille ja tunteille. 

Mediatapahtuman leviäminen use-
alle alustalle ei tarkoita väistämätt ä sen 
sisällöllistä pirstaloitumista. Osallistu-
malla tarinankerrontaan tviitt aajat tuo-
vat tapahtumaan lukuisia erilaisia näkö-
kulmia ja sävyjä väritt äen ott elutapah-
tumia. Mukautt amalla tviitt insä televi-
siovirtaan yleisö kuitenkin osoitt aa kul-
kevansa ”television rytmissä”. Tästä nä-
kökulmasta television rooli ensisijaisena 
mediana erityisesti medioituneen urhei-
lutapahtuman kokemisessa on edelleen 
vahva (Hutchins & Sanderson 2017).

VIITTEET

[1] Kiitän käsikirjoitukseni kommentoimisesta 
Kultt uurintutkimuksen nimett ömiä arvioijia.
[2] Twitt er nosti merkkimäärärajoituksen 140 
merkistä 280 merkkiin vuonna 2017. 
[3] On huomatt ava, ett ä hashtag #ylemmfutis 
ei vältt ämätt ä takaa, ett ä tviitt aaja olisi todelli-

suudessa katsonut lähetystä. Hashtagilla tvii-
tatt iinkin myös muissa tilanteissa. Tällaisis-
sa tapaukset osoitt ivat tviitt aajan halun liitt yä 
#ylemmfutis-yhteisöön, mutt a tviiteillä ei ole 
juurikaan tehtävää tarinankerronnassa. 
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