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1 JOHDANTO 

Imagoon liittyvät asiat kiinnostavat nykymaailmassa yhä suurempaa osaa väestöstä. Erilaiset 

tahot, aina julkisista organisaatioista yksityishenkilöihin, pyrkivät kehittämään imagoaan. Ihmi-

sillä ja organisaatioilla on yleensä tarve rakentaa itselleen imago, joka on mahdollisimman posi-

tiivinen. (Karvonen 2008, 11, 21, 22.) Imagon muodostuminen vaatii viestintää imagoaan raken-

tavan tahon ja viestin vastaanottajan välillä. Viestin vastaanottaja muodostaa mielikuvan organi-

saatiosta tai henkilöstä viestinnän pohjalta. Viestinnän pysäyttäminen ei ole mahdollista, ja vies-

tintää voi tapahtua myös tiedostamatta, mutta huolelliseen ja harkittuun viestintään on kuitenkin 

mahdollista pyrkiä. (Karvonen 1999, 39, 40, 43, 44.) Ihmisten käsitykset erilaisista yhteiskun-

taan liittyvistä asioista ovat nykyään pääosin median välittämiä, ja tästä syystä medianäkyvyys 

on elintärkeää omien näkökulmien esille saamiseksi (Seppänen & Väliverronen 2012, 15). Me-

dia on vaikuttamisen ja mielipiteiden jakamisen väline, jonka avulla on mahdollista vaikuttaa 

suurten ihmismassojen tietoisuuteen suhteellisen helposti. Mediaa voi siis pitää myös ylivertai-

sena imagon rakentamisen välineenä. (Karvonen 1999, 22.) Ihmisten ajatuksiin voidaan vaikut-

taa muodostamalla median välityksellä mielikuvia. Lopputulos saattaa kuitenkin olla viestinnän 

onnistumisesta riippuen joko positiivinen tai negatiivinen. (Seppänen ym. 2012, 15.) 

Muodostuvasta imagosta ollaan nykyään kiinnostuneita sekä liike-elämässä että julkisella sekto-

rilla. Imagotyön pohtiminen koskettaa nykyään kaikkia organisaatioita sekä yksilöitä. (Karvo-

nen 2008, 22, 23.) Kaupunkien lisäksi myös erilaiset määritellyt alueet ovat aktiivisia imagon 

rakentajia (Äikäs 2004, 14, 15). Omaan imagoon liittyvän huolen voi siis ajatella koskettavan 

jollain tavalla kaikkia, jotka haluavat saavuttaa kilpailuetua muihin nähden tai saada tuotua aja-

tuksiaan paremmin esille. Ihmisethän tekevät valintoja syntyneiden mielikuvien perusteella. 

Kyse on myös positiivisen imagon tavoittelusta tiettyä kohdeyleisöä silmällä pitäen. On kannat-

tavaa ja mahdollista suunnitella viestintä sellaiseksi, että se vastaa mahdollisimman hyvin tavoi-

tellun yleisön tarpeita ja kiinnostaa myös mediaa. Imagon rakentamiselle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tietämystä siitä, millaisia mielikuvia kohdeyleisöllä on tästä 

kyseisestä tahosta. Monet organisaatiot teettävätkin itsestään mielikuvatutkimuksia. (Karvonen 

1999, 65; Karvonen 2008, 21–23.) 

Imagotutkimusta voidaan pitää monipuolisena ja monitieteellisenä tutkimusalana, jossa yhdisty-

vät erilaiset tutkimusasetelmat ja lähestymistavat. Imagotutkimuksessa keskitytään tarkastele-

maan asioiden esittämistapaa, perustelemista sekä retoristen keinojen käyttöä. Tutkimuksissa 

analysoidaan usein paikkojen markkinointia ja markkinointimateriaaleja. (Äikäs 2004, 29, 35.) 
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Kulttuuriympäristön mediavälitteistä imagoa ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu. Tämän tut-

kielman aihetta lähellä olevana tutkimusaiheena voidaan pitää alueille, kuten kaupungeille, 

muodostuvien imagojen tutkimusta. Rakennettu ympäristö on osa kulttuuriympäristöä, joten 

imagon tutkimusta on kohdistettu kulttuuriympäristön osiin. Äikäksen (2004, 5, 6, 18, 122, 124, 

147, 230, 231) tutkimuksessa selvitettiin, miten imagotyö tulisi toteuttaa, jotta se tukisi mahdol-

lisimman hyvin kaupunki- ja aluemarkkinointia. Varsinaisissa tutkimuskokonaisuuksissa selvi-

tettiin, miten kaupunkien, alueiden ja maiden imagoja on rakennettava, jotta päästään imagonra-

kentamiselle asetettuihin tavoitteisiin ja kuinka mielikuvatutkimuksia pitäisi hyödyntää osana 

tätä prosessia. Tutkimuksen kaksi päätutkimuskohdetta olivat Jyväskylän kaupunkiseutu ja Ou-

lun kaupunki. Oulun kohdalla aineisto koostui Äikäksen väitöstutkimuksen haastatteluaineis-

toista, sanomalehti Kalevalasta kerätyistä artikkeleista ja Oulun ihmeen tekijät -kirjasta. Jyväs-

kylään liittyvä aineisto koostui puolestaan useista kaupungin ja seudun kehittämisasiakirjoista 

sekä Äikäksen tekemistä haastatteluista. Tutkimuksessaan Äikäs sovelsi teemahaastatteluja sekä 

erilaisten kulttuuristen dokumenttien analysointia ja tulkintaa. Kirjassa esitellään malli imago-

työn kohteista ja mielikuvavaikutuksista. Mallin mukaan elinkeino, asuminen, palvelut ja ympä-

ristö ovat imagotyön keskeiselementit. Kaupungeissa ja kunnissa ollaan vasta herätty imagotyön 

tärkeyteen. Tutkimuksen tavoitteena olikin luoda työkaluja kunnille ja kaupungeille imagotyön 

edistämiseen, vaikka tutkimuksen mukaan tyhjentävää imagotyön mallia ei ole mahdollista 

muodostaa kunta-alalle.  

Tämän tutkielman aiheeseen liittyvinä tutkimuksina voidaan pitää myös erilaisia maisemiin kes-

kittyviä tutkimuksia. Vallius (2013, 11, 12, 27, 31, 32, 434) selvitti väitöskirjassaan maaseutu-

maisemakuvaston luomia mielikuvia suomalaisesta maaseutukulttuurista. Aineistona tutkimuk-

sessa oli maaseutumaisemien kuvalliset esitykset, jotka sijaitsivat suomalaisissa maisemakuva-

julkaisuissa. Tutkimuksen aineistoa analysoitiin visuaalisen analyysi avulla, joka perustui pää-

osin Erwin Panofskyn ikonografiseen analyysiin ja Petri J. Raivon maiseman tutkimukseen. 

Tutkimuksen semioottiset näkökohdat oli puolestaan otettu Eero Tarastin maisemasemiotiikasta. 

Päätuloksen mukaan maaseutumaisemakuvat kuvaavat suomalaista maaseutukulttuuria pääasi-

assa perinteisenä ja pienimuotoisena. Maaseutumaisemien kuvallinen esittäminen on tärkeä rep-

resentaatioväline Suomelle ja suomalaisuudelle. Maaseutumaisemat jäävät kuitenkin helposti 

suomalaisessa maisemakuvastossa erityisten maisemien kuten Kolin jalkoihin. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty myös sitä, miten kulttuuriympäristöön liittyvien ja 

välillisesti liittyvien kohteiden imagon muodostumista pyritään hallitsemaan sosiaalisessa medi-

assa. Mäki-Reini (2015, 3, 4, 37, 70) selvitti pro gradu -tutkielmassaan, millaisilla keinoilla kun-

tajohtaja pyrkii hallitsemaan kunnan imagoa sosiaalisessa mediassa. Tutkielman aineisto koos-
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tuu 27 kuntajohtajan teemahaastatteluista, jotka analysoitiin sisällönanalyysia hyödyntäen. Kun-

tajohtajien käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa mielletään olevan linjassa kunnan toiminnan 

kanssa. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää, millaista mediasisältöä kuntajohtajat tuottavat. Tut-

kielman tulosten mukaan avoin ja läpinäkyvä viestintä ovat hyviä keinoja vaikuttaa positiivisesti 

kunnan imagoon.  

Tässä tutkielmassa selvitetään, millainen on Keski-Suomen kulttuuriympäristölle muodostuva 

mediavälitteinen imago. Tutkielma on toteutettu Keski-Suomen Maakunnan kulttuuriympäristö-

ryhmälle (MAKU-ryhmä). MAKU-ryhmä yhdistää kulttuuriympäristötyötä tekevien tahojen 

edustajia, ja ryhmän tavoitteena on huolehtia Keski-Suomen kulttuuriympäristön hoidon kehit-

tämisestä sekä arvojen säilyttämisestä (Keski-Suomen ELY-keskus 2014). Käytettävä aineisto 

muodostuu satunnaisotannalla kerätyistä, keskisuomalaisten toimijoiden (Savolainen 2005, 29–

33) sosiaalisen median tileiltä löytyvistä julkaisuista ja sanomalehti Keskisuomalaisen uutisista, 

jotka käsittelevät Keski-Suomen kulttuuriympäristöä. Tutkielmassa tarkastellaan julkaisujen 

sekä uutisten merkityksiä ja tätä kautta vastaanottajalle muodostuvia mielikuvia, joiden pohjalta 

määritellään kulttuuriympäristölle mediavälitteisesti muodostuva imago. Tutkielma on luonteel-

taan laadullinen. Aineiston analyysimenetelmänä toimii semioottinen analyysi, jossa hyödynne-

tään Roland Barthesin (Barthes 1967) määrittelemää merkityksen muodostumista kuvaavaa mal-

lia, joka perustuu de Saussuren (Fiske 1994, 66) kehittämään teoriaan semiologiasta. Tutkiel-

massa tarkastellaan mediaesityksiä Barthesin mallia mukaillen seuraavien apukysymysten avul-

la: mistä mediaesityksessä puhutaan, millaisia tehokeinoja käytetään, millaisia mielikuvia syn-

tyy ja millaista todellisuutta luodaan.  

Tutkielmassa rajaudutaan tarkastelemaan MAKU-ryhmän intressien mukaisesti Keski-Suomen 

kulttuuriympäristöä. Keski-Suomen kulttuuriympäristö ei ole henkilö, yhdistys tai organisaatio 

vaan hyvinkin abstrakti asia, jonka mediavälitteisen imagon muodostumiseen vaikuttavat monet 

eri tahot. On tärkeää muistaa, että Keski-Suomen kulttuuriympäristöllä on takanaan useita orga-

nisaatioita, jotka tekevät töitä alueen kulttuuriympäristön ja sen imagon eteen. Keski-Suomen 

kulttuuriympäristöohjelmaan 2005–2015 on listattu keskisuomalaiset toimijat, joista jokaisella 

on oma roolinsa Keski-Suomen alueella toteutettavassa kulttuuriympäristötyössä (Savolainen 

2005, 29–33). Tässä tutkielmassa kutsutaan keskisuomalaisia toimijoita myös lyhyemmin toimi-

joiksi. Toimijoilla on merkittävä vastuu alueen kulttuuriympäristöön liittyvien asioiden hoitami-

sessa. Havainnoidessamme kulttuuriympäristöä teemme suurelta osin havaintoja toimijoiden 

aikaansaamista asioista, ja tämän vuoksi kulttuuriympäristölle muodostuvan imagon voidaan 

ajatella olevan pitkälti toimijoiden rakentamaa. 
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Nykyään eri medioiden avulla on mahdollista saavuttaa suuri joukko ihmisiä (Karvonen 2008, 

24). Keskisuomalaiset toimijat ovatkin aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, ja toimijoilla voi-

daan olettaa olevan riittävästi medianäkyvyyttä tutkielman mielekkyyden varmistamiseksi. Kes-

ki-Suomen kulttuuriympäristölle muodostuvaa imagoa on siis mahdollista tutkia toimijoiden 

sosiaalisen median julkaisujen avulla. Keskisuomalaisista toimijoista on otettu tutkielmaan mu-

kaan kolme, jotta aineistosta tehtäviin havaintoihin saadaan mukaan vaihtelua ja tulosten yleis-

tettävyys paranee. Nimensäkin mukaan, myös Keski-Suomen alueen asioihin keskittyvää, sa-

nomalehti Keskisuomalaista voidaan pitää toisena merkittävänä mediana, joka rakentaa osaltaan 

Keski-Suomen kulttuuriympäristön imagoa. Tässä tutkielmassa sanomalehti Keskisuomalaista 

kutsutaan myös lyhyemmin Keskisuomalaiseksi. Äikäksen (2004, 225) mukaan yksi merkittävin 

paikallisen imagotyön viestintäväline on sanomalehdistö. Wiion ja Nordenstrengin (2017, 12–

14) mukaan 65-vuotta täyttäneet tilaavat enemmän sanomalehtiä kuin alle 45-vuotiaat, mutta 

vuonna 2016 melkeinpä kaikki alle 55-vuotiaat käyttivät internetiä ja yhdeksän kymmenestä alle 

35-vuotiaasta suomalaisesta oli jonkin yhteisöpalvelun rekisteröitynyt ja aktiivinen käyttäjä. 

Näin ollen voidaan olettaa, että ottamalla tutkielman aineistoon mukaan sekä uutisia että sosiaa-

lisen median julkaisuja on mahdollista saada kerättyä aineisto, jonka lukijakunta kattaa riittävän 

osan kansalaisista. Aineistossa mukana olevien sanomalehti Keskisuomalaisen uutisten avulla 

saadaan myös laajempi käsitys muodostuvasta imagosta. Toimijoilla ja Keskisuomalaisella on 

hyvin erilaiset lähtökohdat Keski-Suomen kulttuuriympäristöstä kirjoittamiselle, mutta lukija-

kuntien voidaan olettaa olevan näiden sisällöntuottajien välillä osittain samat kattaen esimerkik-

si Keski-Suomen kulttuuriympäristöstä kiinnostuneet ihmiset. Journalistithan pyrkivät kirjoitta-

maan uutiset mahdollisimman myyviksi ja lukijoiden tarpeita vastaaviksi, ja kulttuuriympäristö 

on yksi uutisaihe muiden joukossa (Karvonen 2008, 278). Toimijoille puolestaan on määritelty 

tehtäväksi kulttuuriympäristöön liittyvien asioiden edistäminen, minkä voi ajatella ohjaavan 

heidän toimintaansa myös mediassa (Savolainen 2005, 29). Toimijoilta voi myös olettaa löyty-

vän intressiä heidän harjoittamansa viestinnän kehittämiselle, jos näin olisi mahdollista rakentaa 

Keski-Suomen kulttuuriympäristön imagoa paremmin haluttuun suuntaan. Sanomalehti Keski-

suomalaisen kohdalla asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Toimijoiden julkaisujen ja 

Keskisuomalaisen uutisten mukana oleminen tutkielman aineistossa luo pohjan monipuoliselle 

aiheen tarkastelulle. 

Puhuttaessa kulttuuriympäristöstä ja imagotyöstä keskustelu on yleensä sen suuntaista, että kult-

tuuriympäristö vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi kaupungille muodostuvaan imagoon. Esimer-

kiksi Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristöstä elinvoimaa ja hyvinvointia maakuntiin -

raportissa (2018, 50) todetaan kulttuuriympäristöjen toimivan tärkeinä imagon edistäjinä sekä 
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vetovoima- ja erottautumistekijöinä. Vantaan kulttuuriympäristölinjauksissa (2018) kerrotaan 

kulttuuriympäristön olevan kaupungin imagon kannalta merkittävä asia. Ei pidä kuitenkaan 

unohtaa, että kulttuuriympäristö on muutakin kuin asia, joka vaikuttaa jonkin toisen asian ima-

gon muodostumiseen. Kulttuuriympäristölle muodostuu myös oma imago, jota rakentamalla voi 

olla mahdollista vaikuttaa entistä tehokkaammin tietylle alueelle muodostuvaan imagoon. Tode-

taanhan esimerkiksi Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa -raportissa (2013, Esipuhe), 

että ”kulttuuriympäristöt ovat aluekehityksen voimavara ja tärkeä imago- ja identiteettitekijä 

alueelle”. Tämä tutkielma tuo uutta näkökulmaa tähän keskusteluun ja luo pohjaa uusille ajatte-

lutavoille alueiden imagotyön suunnitteluun. Lisäksi Äikäksen (2004, 58) mukaan ympäristön 

merkityksen huomiointi imagotutkimuksessa on liian vähäistä. 

Kun tiedetään, millainen mediavälitteinen imago Keski-Suomen kulttuuriympäristölle muodos-

tuu nykyisen viestinnän seurauksena, voidaan sitä pyrkiä rakentamaan tehokkaammin haluttuun 

suuntaan. Usein esimerkiksi kunnan aktiiviseen imagotyöhön ryhdyttäessä saatetaan törmätä 

ongelmaan, ettei ole riittävästi tietoa mielikuvista, joita kunnasta on olemassa (Äikäs 2004, 66). 

Keski-Suomen kulttuuriympäristön mediavälitteisen imagon rakentamiseen osallistuu useita 

toimijoita ja tahoja. Olisikin tärkeää herättää keskustelua näiden ryhmien joukossa siitä, ollaan-

ko tämän hetkiseen mediavälitteiseen imagoon tyytyväisiä. Äikäksen (2004, 64) mukaan imago-

työssä mukana olevilla eri ryhmillä voi olla täysin erilaiset näkemykset imagotavoitteesta. Tämä 

tutkielma, uutta tietoa tuottavine tuloksineen, voi toimia keskustelun avaajana, päätöksenteon 

tausta-aineistona ja porttina tehokkaampaan Keski-Suomen kulttuuriympäristön mediavälittei-

sen imagon rakentamiseen. Keski-Suomen kulttuuriympäristön imagon rakentamiselle ei ole 

tällä hetkellä määritelty kattavia tavoitteita tai ohjeistuksia. Yhtenäiset toimintatavat olisivat 

kuitenkin tarpeellisia, jos Keski-Suomen kulttuuriympäristön imagoa halutaan rakentaa entistä 

järjestelmällisemmin tietynlaiseksi. Yhtenäinen visio imagon rakentamisen suhteen voisi olla 

erityisen tärkeä juuri tässä tilanteessa, kun puhutaan imagosta, jonka rakentamiseen osallistuu 

useita tahoja. 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Keski-Suomen kulttuuriympäristö, keskisuomalaiset toimijat ja sanoma-
lehti Keskisuomalainen 
Kulttuuriympäristöjä on kaikkialla ja laajasta, mutta lopulta yksinkertaisesta, määritelmästään 

johtuen kulttuuriympäristöjä voi löytää lähes mistä tahansa. Kulttuuriympäristöllä on erilaisia 

määritelmiä, joista osa on melko väljiäkin (Lahdenvesi-Korhonen 2009, 62). Kaikki ympäristöt, 

joihin ihminen on vaikuttanut, voidaan nähdä laajimman määritelmän mukaisina kulttuuriympä-

ristöinä. Tällä tavalla ajateltuna koko maailma muodostaa yhden suuren kulttuuriympäristön, 

joka samalla kuitenkin koostuu useiden kulttuuriympäristöjen yhdistelmästä. Esimerkiksi Suomi 

on oma ainutlaatuinen kokonaisuus, joka koostuu maakunnista, joista jokainen lähemmin tarkas-

teltuna sisältää oman maakuntakohtaisen kulttuuriympäristönsä. Lähestymistavasta ja tilanteesta 

riippuen kulttuuriympäristö voi olla tutkimisen ja suojelun kohde tai toisaalta sitä voidaan kokea 

ja hyödyntää esimerkiksi alueen markkinoinnissa. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ole-

van Keski-Suomen kulttuuriympäristön käsitteen ymmärtämiseksi on hahmotettava kulttuu-

riympäristön käsitteen rakentuminen, mutta lisäksi on myös tunnistettava asiat, jotka ovat mu-

kana muodostamassa ja vaikuttamassa Keski-Suomen kulttuuriympäristöön. 

Kulttuuriympäristö muodostuu ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa, ja samalla se määritel-

lään eri tapauksissa kattamaan erilaisia kokonaisuuksia. Hallinnollisesta näkökulmasta tarkastel-

tuna kulttuuriympäristö rajataan koskemaan kulttuuriperintökohteita sekä viranomaisten toimes-

ta arvokkaiksi tunnistettuja alueita. Kulttuuriympäristön käsitettä käytettiin jo 1970-80-luvuilla 

kaavoitusten yhteydessä rakennusperintöön liittyvissä selvityksissä sekä rakennusperinnön hoi-

to-oppaissa. Käsite ei kuitenkaan ollut vielä tuolloin vakiintunut ja sitä käytettiin yleisesti syno-

nyyminä esimerkiksi rakennetulle ympäristölle sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävälle ympä-

ristölle. 1990-luvulta alkaen termin käyttö alkoi vakiintua, ja kulttuuriympäristö määriteltiin 

alueellisen ja paikallisen ohjelma-työn alkaessa kattamaan rakennusperinnön, kulttuurimaise-

man sekä arkeologisen kulttuuriperinnön. (Kähkönen 2015.) Kulttuuriympäristö koostuu Mik-

kosen ja Palokankaan (2006, 7) mukaan luonnonperinnön kohteista sekä rakennetusta ympäris-

töstä. Kulttuuriympäristön voi myös määritellä muodostuvaksi rakennetusta ympäristöstä, jään-

nöksistä, perinnebiotoopeista sekä maisemista (Museovirasto 2016). Kaiken kaikkiaan voi huo-

mata, että kulttuuriympäristöllä on aina tarkoitettu, ja tarkoitetaan edelleenkin, varsin laajoja 

kokonaisuuksia.  

Kulttuurin vaiheet sekä ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen jättämät jäljet näkyvät 

kulttuuriympäristöissä. Arvokkaalla kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan usein paljon muutakin, 
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kuin pelkästään esimerkiksi vanhaa rakennettua ympäristöä tai vanhaa maanviljelyskulttuuria 

edustavaa viljelysmaisemaa. Tärkeitä kulttuurin piirteitä on mahdollista löytää myös nuorem-

mista kerrostumista. Kulttuuriympäristöä tarkastellessa voi nähdä merkkejä siitä, millä tavalla 

ihminen on onnistunut sopeutumaan tietylle alueelle käyttäen hyödyksi esimerkiksi maaperää ja 

ilmastoa. Alueen merkityksen eri aikakausina voi nähdä tarkastelemalla, mihin tarkoitukseen 

aluetta on ihmisten toimesta muokattu. Tällaisia tarkoituksia ovat muun muassa ihmisten asut-

taminen ja hyödykkeiden tuottaminen. Taajama-alueilla kulttuuriympäristöjen hallitsevia piirtei-

tä ovat yleensä rakentamisen ja maan muokkaamisen aiheuttamat muutokset ympäristössä. Maa-

seudulla ja harvempaan asutulla seudulla voi puolestaan nähdä maa- ja metsätalouden jättämiä 

jälkiä. (Lahdenvesi-Korhonen 2009, 8.) Peltojen ja laidunten luoma avoin maisema, monimuo-

toinen luonto sekä perinteinen rakennuskanta muodostavatkin merkittävän osan maaseudun 

kulttuuriympäristön arvosta (Savolainen 2005, Alkusanat). Historia ja kulttuuri muodostavat 

alueille ominaispiirteet, jotka ovat merkkejä entisistä ajoista. Ympäristölle annetut merkitykset, 

tulkinnat ja paikkojen nimeäminen ovat kulttuuriympäristöön liittyviä, ihmisen ja ympäristön 

suhteen jättämiä jälkiä. Esimerkiksi paikannimistö sisältää usein vahvan yhteyden menneeseen 

aikaan kuvaten alueella ennen asuneita ihmisiä, tapahtumia sekä alueeseen liitettyä merkitystä. 

Kulttuuriympäristö ei aina tarkoita pelkästään konkreettisia asioita, kuten vanhoja rakennuksia 

ja maisemia, vaan siihen voidaan liittää myös tulkintoja, merkityksiä ja muistoja. (Lahdenvesi-

Korhonen 2009, 8.)  

Keski-Suomen kulttuuriympäristö on monien kulttuuriympäristöjen tavoin muotoutunut nykyi-

seen tilaansa ihmisten ja luonnon vuorovaikutuksen seurauksena vuosituhansien aikana. Aluetta 

eri aikakausina asuttaneet ihmiset ovat sijainnin ja luonnonolojen mukaan muovanneet ympäris-

töään itselle soveltuvaan muotoon. Keski-Suomessa kulttuuriympäristön muotoutumiseen ovat 

vaikuttaneet erityisesti elannon hankkimiseen liittyvät mahdollisuudet ja toimintatavat. Maaseu-

tu- ja pyyntielinkeinoilla sekä vesi- ja metsävaroja hyödyntävillä teollisuuselinkeinoilla on Kes-

ki-Suomessa pitkät perinteet, joten näiden roolit kulttuuriympäristön muovaajina ovat merkittä-

viä. Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmassa 2005-2015 määritellään, että kulttuuriympä-

ristö koostuu muinaismuistoista, rakennetusta ympäristöstä sekä kulttuurimaisema-alueista kat-

taen myös pienimuotoiset perinnemaisemat sekä rakennetut ympäristöt (Savolainen 2005, Al-

kusanat). Tässä tutkielmassa käytettävä kulttuuriympäristön määritelmä vastaa Keski-Suomen 

kulttuuriympäristöohjelmassa 2005-2015 annettua määritelmää. 

Muinaismuistot jaetaan kiinteisiin ja irtaimiin muinaismuistoihin ja ne ovat rauhoitettuja mui-

naismuistolain nojalla. Keski-Suomen alueelta on löydetty paljon irtaimia muinaisesineitä, joita 

ovat muun muassa esineet ja niiden osat. Kiinteällä muinaismuistolla tarkoitetaan ihmisen läs-
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näolosta aiheutunutta jälkeä, joka löytyy ympäristöstä. Keski-Suomesta löytyneitä kiinteitä mui-

naismuistoja ovat esimerkiksi kalliomaalaukset, asuinpaikat, haudat sekä muinaislinnat. (mt., 

Alkusanat, 43.) 

Maisema, jossa näkyy ihmisen toiminta alueen hyödyntämisen, muovaamisen ja käytön seura-

uksena, määritellään kulttuurimaisemaksi. Kulttuurimaisemille on myös ominaista, että ne 

muuttuvat jatkuvasti määritelmästään johtuen. Kulttuurimaisemat rakentuvat erilaisista maise-

matyypeistä, joita ovat laidun-, metsä- ja rantamaisema. Keskisuomalainen kulttuurimaisema on 

saanut vahvasti vaikutteita maaseutukulttuurista, viljelyksestä sekä karjankasvatuksesta. Alueen 

kulttuurimaisemat pitävät usein sisällään varhaisten elinkeinojen muokkaamia ketoja, niittyjä, 

hakamaita sekä metsälaitumia. Näitä kutsutaan myös perinnemaisemiksi. Ainutlaatuinen mai-

semakuva, luonto ja kulttuuriarvot luovat perustan maaseudun kulttuuri- ja perinnemaisemien 

arvokkuudelle. (mt., Alkusanat, 41, 42.) 

Rakennettu ympäristö tarkoittaa kaikkia ihmisen tekemiä rakenteita elinympäristöönsä. Tällaisia 

ovat muun muassa pellot, liikennealueet ja rakennukset. Vanhemmista rakenteista puhuttaessa 

käytetään myös termiä historiallisen ajan rakennettu ympäristö. (mt., Alkusanat, 39.) Valtakun-

nallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä löytyykin lähes kaikista Keski-Suomessa 

sijaitsevista kunnista (Museovirasto 2009). Keski-Suomen rakennuskanta on melko uutta verrat-

tuna muun Suomen rakennuskannan keski-ikään, koska ihmiset asuivat Keski-Suomessa melko 

hajallaan 1900-luvulle asti, koska maanviljelys oli vielä tuolloin pääasiallinen elinkeino. Alueen 

rakennettu ympäristö on tästä syystä myös saanut vaikutteita eri puolilta Suomea kuten Savosta, 

Pohjanmaalta ja Hämeestä. Merkittävä osa alueen tunnetusta arkkitehtuurista on Alvar Aallon 

käsialaa. Nykyään keskisuomalainen rakennettu ympäristö onkin siis monipuolinen kokonai-

suus, jossa on myös ajallista kerroksellisuutta. (Savolainen 2005, Alkusanat.) 

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmassa 2005-2015 on listattu keskisuomalaiset toimijat, 

joista jokaisella on oma roolinsa Keski-Suomen alueella toteutettavassa kulttuuriympäristötyös-

sä. Keskisuomalaiset toimijat jaotellaan aluetason ja paikallistason toimijoihin. Aluetason toimi-

joita ovat: Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo, Keski-Suomen liitto, Keski-

Suomen TE-keskus, ProAgria Keski-Suomi, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen tiepiiri, Met-

sähallitus, Metsäkeskus Keski-Suomi, Keski-Suomen kylät ry ja Alvar Aalto -museo. Paikallis-

tason toimijoita ovat puolestaan: kunnat, kotiseutuyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset, maa-

seudun kehittämisen toimintaryhmät, metsänhoitoyhdistykset, kylätoimikunnat ja -yhdistykset, 

asukasyhdistykset, opetusta ja koulutusta antavat tahot, rakennusalan ammattiyhdistykset sekä 

Suomen hirsitaito ry. Keski-Suomen ELY-keskuksen tehtävänä on pitää huolta alueiden käytös-



9 

 

tä, kulttuuriympäristön hoidosta ja suojelusta sekä rakentamisen ohjauksesta. Paikalliset luon-

nonsuojeluyhdistykset järjestävät muun muassa talkootyönä toteutettavaa perinnemaisemien 

hoitoa. Kuntien vastuualueelle kuuluu kaavoitus, rakennusvalvonta ja rahoitus. Kunnilla on 

myös tärkeä tehtävä kuntalaisten valistamisessa kulttuuriympäristöasioihin liittyen sekä paikal-

listen arvojen ja tavoitteiden asettamisessa. (mt., 29–33.) 

Sanomalehti Keskisuomalainen on nimensä mukaisesti erityisesti keskisuomalaisille suunnattu 

lehti, jossa painotetaan Keski-Suomeen liittyviä asioita. Keskisuomalainen on ilmestynyt vuo-

desta 1871 asti, ja se on vanhin suomenkielinen sanomalehti. Keskisuomalaista lukee 239 000 

ihmistä ja se on näin ollen Suomen viidenneksi luetuin sanomalehti ja samalla myös tehokkain 

Keski-Suomen alueen ilmoitusväline. (Keskisuomalainen Oyj 2019.) 

2.2 Viestintä 
Yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan viestintä on viestien välityksellä tapahtuvaa sosiaalis-

ta vuorovaikutusta. Mahdollisuus ja tarve viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen luo perus-

tan sosiaalisten suhteiden ylläpitämiselle ja sosiaalisten tarpeiden täyttämiselle. Voidaankin sa-

noa, että viestintä pitää kulttuurimme elossa. Viestit voidaan nähdä haluttuihin asioihin viittaa-

vien merkkien ja koodien kokonaisuutena, joka toimii merkityksien antamisen ja muodostami-

sen välineenä. (Fiske 1994, 14.) Viestintä voidaan määritellä myös yksinkertaisesti eri osapuol-

ten väliseksi sanomien vaihdoksi, jonka avulla on mahdollista luoda ja jakaa yhteistä todelli-

suutta (Seppänen ym. 2012, 21). Viestintä voi olla spontaania ja joskus sekavaakin, mutta yleen-

sä onnistunut viestintä on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa (Karvonen 1999, 121). 

Nykyään viestinnässä hyödynnetään vahvasti erilaisia teknologioita ja viestintä on varsin medio-

itunutta. Internet on tuonut kasvokkain tapahtuvan viestinnän rinnalle paljon erilaisia viestinnän 

mahdollisuuksia. Viestintä voi olla kahden henkilön välistä tai ryhmän sisäistä kommunikointia. 

Joukkoviestinnässä sanoma puolestaan kohdistetaan suurelle yleisölle tietyn kohteen sijaan. 

Joukkoviestintä hyödyntää viestien tuottamiseen ja jakamiseen soveltuvia teknologioita, joiden 

avulla viestin välittyminen nopeasti suurelle ihmismassalle on mahdollista. Joukkoviestinnässä 

vastaanottaja ei yleensä vastaa viestin lähettäjälle, joten viestintä on yksipuolista. Esimerkiksi 

sanomalehtien uutisia voidaan pitää hyvänä esimerkkinä joukkoviestinnästä. (Seppänen ym. 

2012, 21, 22.)  

2.3 Media  
Media ei ole yksi ja tietty taho vaan se koostuu itsenäisistä viestimistä, joilla on omanlaisensa 

tavoitteet (Kuutti 2008, 53). Suomen kielen media-käsite on peräisin latinan kielen sanasta me-
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dium, joka tarkoittaa välissä olevaa (Seppänen ym. 2012, 22). Wiion ym. (2017, 11) sekä Ridel-

lin ja Väliahon (2006, 16) mukaan media tarkoittaa erilaisia viestien välittämiseen käytettäviä 

välineitä ja viestinnän kanavia. Seppänen ym. (2012, 10, 22, 23) tarkentavat median viittaamaan 

joukkoviestinnän välineisiin, joita ovat esimerkiksi televisio, radio, lehdistö sekä sosiaalisen 

median kanavat. Medioita voidaan pitää siis ihmisten ja yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen 

osana. Myös teknologioihin ja näitä teknologioita hyödyntäviin organisaatioihin voidaan viitata 

median käsitteellä. Median käsite oli pitkään melko rajattu ja media muodostui pääasiassa leh-

distä sekä 1900-luvun edetessä myös muun muassa radiosta ja elokuvista. Medioiksi luokitelta-

vien viestintävälineiden määrä on nykyään huomattavan suuri kattaen hyvin erilaisia kanavia 

aina paikallisesti ilmestyvistä lehdistä suuriin uutiskanaviin. Median käsitteen määrittäminen 

täsmällisesti on tästä syystä nykyään hankalaa. Tästä syystä median käsite määritellään tarkoit-

tamaan myös laajemmin viestintää, joka tapahtuu teknisten laitteiden, ohjelmistojen sekä tiedon-

siirtoverkkojen avulla. 

Sanomalehdellä tarkoitetaan paperisen sanomalehden lisäksi kokonaisuutta, johon kuuluvat sa-

nomalehden lisäksi verkkolehti sekä muut sähköiset uutispalvelut. Sanomalehdet ovat kehitty-

neet paljon vuosien saatossa. Sivumäärät ovat kasvaneet, ja lehtien ulkoasua on kehitetty muun 

muassa värikkyyden osalta. Myös vuorovaikutusmahdollisuuksia on lisätty laajentamalla esi-

merkiksi keskustelupalstojen tilaa. Suomalaiset lukevat edelleen paljon sanomalehtiä. Yhä use-

ampi kuitenkin lukee lehtiä digitaalisessa muodossa. Sanomalehdet ovat riippuvaisia tilaajistaan 

ja myös uusia tilaajia on hankittava jatkuvasti. Kilpailun koventuessa sanomalehdetkin joutuvat 

huomiomaan jatkuvasti tarkemmin lukijoidensa tarpeet ja odotukset. (Jyrkiäinen 2017, 70, 73, 

74, 107, 108.) Aiheet valikoidaan yleisön tiedontarpeita mahdollisimman hyvin tyydyttäviksi. 

Journalistien toimintaa on kuitenkin usein vaikea ennakoida. Uutisten aiheet voivat olla lähtöisin 

organisaatioiden tarjoamista aiheista, jonkin tahon toiminnan seuraamisesta tai itse kehitellyistä 

ideoista. (Kuutti 2008, 47, 48.) Journalistien tehtävänä on tuottaa sisältöä, joka viihdyttää luki-

joita pelkän lukijoiden tietämisen tarpeisiin vastaamisen lisäksi (Karvonen 2008, 278). 

Länsimaisen yhteiskunnan hahmottamisen kannalta median roolin huomioiminen on välttämä-

töntä, koska media on vahvasti läsnä yhteiskunnassa vaikuttaen yksittäisten ihmisten elämään 

sekä koko yhteisön toimintaan. Nykyisten medioiden avulla on mahdollista kytkeytyä julkisuu-

teen, muihin tahoihin ja ihmisiin sekä teknologioihin helposti erilaisten kannettavien laitteiden 

sekä nopeiden tiedonsiirtoverkkojen avulla. Internetiin yhdistettyjen tietokoneiden ja matkapu-

helimien käyttö on päivittäistä, mikä on tuonut mukanaan paljon uusia median käyttötapoja ja 

hämärtänyt median määritelmää. Media on yhtä aikaa teknologioita, sisältöjen lukemista ja tuot-

tamista sekä vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Media on laajentunut perinteisestä, sel-
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västi rajatusta kokonaisuudestaan kohti nykytilaansa, ja eräs selkeä muutos on keskinäis- ja 

ryhmäviestintämuotojen sisältyminen mediakäsitteen alle. Ymmärtääkseen mediaesitykset ja 

sen, miten media toimii, on tärkeää osata hahmottaa, millaiseksi oma mediakokemus on muo-

dostunut vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutuksesta. (Seppänen ym. 2012, 10, 14, 15, 

17, 20.) 

Alkuperäiset mediat, kuten laajalevikkiset sanomalehdet, eivät enää ole yksiselitteisesti massa-

medioita. Ihmisten rooli osana mediaa on muuttunut, ja nykyään ihmisillä on mahdollisuus vali-

ta itse, minkä kanavien kautta he vastaanottavat sisältöä. Yksisuuntaiseen kommunikaatioon 

perustuvan median tilalle on tullut interaktiivinen media, jossa käyttäjät vaikuttavat itse median 

sisältöön. (Matheson 2005, 157, 158.) Mediasisältöjen digitalisoituminen ja langattomat yhtey-

det ovat olleet avainasemassa ihmisten välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muuttumisen 

mahdollistajana. Käyttäjien välinen vuorovaikutus ja oma sisällöntuotanto ovat yhdistyneet 

osaksi joukkoviestimiä, mikä on muodostanut uusia medioita. Perinteiset joukkoviestintäväli-

neet eivät kuitenkaan ole poistuneet, vaan siirtyneet internetiin kilpailemaan sosiaalisten medio-

iden kanssa. (Seppänen ym. 2012, 15, 16.) 

2.4 Sosiaalinen media 
Internetin välityksellä käytettävissä olevia yhteisöpalveluja kutsutaan sosiaalisiksi medioiksi. 

Sosiaalisia medioita ovat muun muassa YouTube, Facebook sekä blogit. (Seppänen ym. 2012, 

36.) Sosiaalisen median palvelut ovat saavuttaneet 2000-luvun aikana suuren suosion. Sosiaali-

nen media on tullut jäädäkseen. Se on osa jo lähes jokaisen suomalaisen elämää. (Suominen 

2013, 10, 11.) Sosiaalisessa mediassa käyttäjät tuottavat itse median sisällön. Vaikka palvelut 

ovatkin kaupallisia, niin suurin osa sisällöntuotannosta perustuu harrastuneisuuteen voiton ta-

voittelun sijaan. Sisällöntuotanto on sosiaalisen median myötä muuttunut merkittävästi ilman 

rahallista korvausta tuotetun ja välitetyn sisällön vuoksi. Internet on mahdollistanut mediasisäl-

töjen tuottamisen suhteellisen helposti lähes kenen tahansa toimesta, ja samalla myös erilaisten 

sisältöjen jakaminen sekä asioiden esille tuominen ovat aiempaa helpompia, mikä mahdollistaa 

suuren suosion ja runsaan käyttäjämäärän. (Seppänen ym. 2012, 36, 38, 39.) Sosiaalisessa medi-

assa kuka tahansa voi toimia niin sanottuna kansalaisjournalistina ja saada julkaisuilleen suurta-

kin huomiota (Kuutti 2008, 11, 12). 

Nykypäivänä jokainen meistä kuluttaa median tarjoamia sisältöjä. Joukkoviestiminen on nyky-

ään myös mahdollista kenen tahansa toimesta, kunhan käytettävissä on tietokone sekä interne-

tyhteys. Samalla median käyttäjä voi itse määrittää suhteensa eri medioihin ja muodostuvat ko-

kemukset ovat jokaiselle henkilölle ainutlaatuisia perustuen henkilön maailmankuvaan sekä 
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taustoihin. Omien tunteiden näyttäminen ja purkaminen median välityksellä on myös tavallista, 

eikä tuntemusten tarvitse edes alun perin olla lähtöisin median sisällöistä. Yhteiskunnan toimin-

nan kannalta on oleellista, että kokemukset tietyistä sisällöistä ovat eri ihmisten välillä lähes 

samanlaisia, koska nämä jaetut merkitykset ovat tärkeässä roolissa yhteisöjen muodostumisessa 

ja ylläpidossa. Medialla on tärkeä rooli yhteiskunnan arvojen ylläpitämisessä ja jaetun todelli-

suuden välittäjänä median käyttäjille. (Seppänen ym. 2012, 16, 17, 25.) 

2.5 Imago 
Kiinnostuksen kohteena tässä tutkielmassa on Keski-Suomen kulttuuriympäristölle muodostuva 

imago, joka on Karvosen (2000, 39, 58) mukaan usein esimerkiksi mediavälitteisesti vastaanot-

tajien mieliin muodostunut käsitys tai vaikutelma jostakin asiasta, henkilöstä tai organisaatiosta. 

Nykyään imagon voidaan ajatella tarkoittavan myös sanoja ”mielikuva” ja ”kuva” (Karvonen 

1999, 36). Mielikuvan käsitteeseen syvennytään tarkemmin myöhemmin tässä kappaleessa. 

Imagolle löytyy useita erilaisia määritelmiä, koska jokainen määrittelijä tulkitsee käsitettä oman 

taustansa pohjalta (Äikäs 2004, 30). 

Tämä imagosta kertova kappale perustuu pääasiassa Erkki Karvosen ajatuksiin, koska hän on 

tutkinut aihetta erittäin kattavasti ja lähestynyt sitä tuoreesta näkökulmasta. Perinteisesti imagoa 

on lähestytty kahdesta näkökulmasta, jotka Karvonen (2008, 12) on nimennyt imagon petolli-

suusdiskurssiksi ja imagon markkinointidiskurssiksi. Imagon petollisuusdiskurssi on ajattelemi-

sen ja esittämisen tapa, joka kysyy imagon totuutta ja kritisoi imagon valheellisuutta. Imagon 

markkinointidiskurssi puolestaan viittaa markkinointiviestinnän ajattelutapaan. Karvonen kui-

tenkin tahtoo laajentaa keskustelua pois näistä kahdesta perinteisestä näkökulmasta. Hän pyrkii 

lähestymään imagon käsitettä mahdollisimman monipuolisesti ja avoimesti siten, että se kattaa 

mahdollisimman monien ihmisten sekä luonnon näkökulman. 

Imagon muodostuminen vaatii viestintää imagoaan rakentavan tahon ja viestin vastaanottajan 

välillä. Viestin vastaanottaja muodostaa mielikuvan organisaatiosta tai henkilöstä viestinnän 

pohjalta. Viestinnän pysäyttäminen ei ole mahdollista ja viestintää voi tapahtua myös tiedosta-

matta, mutta huolelliseen ja harkittuun viestintään on kuitenkin mahdollista pyrkiä. Tietoiseen 

toimintaan viitataan käsitteellä imagon rakentaminen, joka tarkoittaa imagon omistajan tarkoi-

tuksellista ja suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään luomaan imago tietynlaiseksi. Imagon 

rakentuminen viittaa puolestaan siihen, miten hankalaa imagon rakentaminen tietynlaiseksi on, 

koska viestin vastaanottaja rakentaa itse käsityksensä henkilön imagosta vastaanottamiensa vies-

tien pohjalta. Imagon rakentumista ohjaavat ihmismielessä olevat käsitykset sekä silminnähtävät 

ominaisuudet. Imagon rakentamisen voidaan siis ajatella olevan osa imagon rakentumista. Vas-
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taanottajalle muodostuvaa lopullista mielikuvaa imagoaan rakentava taho ei voi etukäteen tietää. 

Yhteiskunnallinen tilanne ja vastaanottajan arvomaailma sekä muut ominaisuudet vaikuttavat 

lopputulokseen, joten samat viestit voidaan tulkita eri tavoilla vastaanottajasta riippuen. Vas-

taanottajalle tulkintaprosessin kautta muodostunut mielikuva voi olla erilainen kuin lähettäjän 

tavoittelema imago. Näihin asioihin voidaan myös viitata käsitteillä ulkoinen imago ja sisäinen 

imago. (Karvonen 1999, 39, 40, 43, 44, 51, 52.) Imagoa rakentaessa on kuitenkin tärkeä muis-

taa, että imagon tulisi pohjautua todellisuuteen, koska tällä tavalla on mahdollista saavuttaa pit-

källäkin tähtäimellä toimiva imago (Karvonen 2008, 96). Äikäksen (2004, 235) mukaan esimer-

kiksi kunnan imagon tulisi olla kunnan näköinen eikä toisinpäin.  

Mielikuva 

Mielikuvat ovat kuvia ja malleja, jotka sijaitsevat päidemme sisällä ja heijastavat todellisuutta. 

Vaikka voidaan ajatella, että mielikuvat eivät ole osa varsinaista todellisuutta, niin ympäristön 

havainnointi tapahtuu mielikuvien muodostamien rakenteiden vaikutuksessa ja mielikuvat vai-

kuttavat ihmisten toimintaan. Mielikuvalliset mallit ovat eräänlaisia suunnitelmia tulevaisuudes-

sa vastaan tulevan todellisuuden tuottamiseksi. Näin ollen tietystä asiasta muodostuneet mieli-

kuvat vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen kyseistä asiaa kohtaan. Tällainen asia voi olla esi-

merkiksi henkilö, työyhteisö, tuote tai yritys. Positiivisten mielikuvien aikaansaaminen on me-

nestyksen kannalta lähes välttämätöntä nyky-yhteiskunnassa. Vallitsevat mielikuvat toimivat 

viestinnän vastaanottajilla suodattimien tavoin, jolloin hyvät mielikuvat saavat ihmiset suhtau-

tumaan asioihin suopeammin ja kielteiset mielikuvat saavat vastaanottajan näkemään ensisijai-

sesti asioiden huonot puolet. Markkinateorioiden mukaan erityisesti korkean abstraktisuusasteen 

omaavilla kohteilla, kuten koulutukseen liittyvillä palveluilla, mielikuvatekijöiden merkitys on 

suuri imagon muodostuksessa. (Karvonen 1999, 3, 4, 33.) Myös tämän tutkielman kiinnostuksen 

kohdetta, kulttuuriympäristöä voidaan pitää esimerkkinä tällaisesta kohteesta. Karvosen (1999, 

51–53) mukaan mielikuvien muodostumisen yksinkertaisessa perusasetelmassa kuvan muodos-

tuksen kohde ja kuvan muodostaja ovat yhteydessä siten, että henkilö jolle kuva muodostuu, saa 

tarpeeksi havainnoinnin mahdollistavaa tietoa kohteesta ja mielikuva muodostuu tämän havain-

noinnin tuloksena. Nykyään media on kuitenkin usein näiden kahden osapuolen välissä, jolloin 

havainnointi tapahtuu asioista, joita mediaesityksen tuottaja on kohteesta päättänyt kirjoittaa. 

2.6 Mediavälitteinen imago 

Median rooli imagon muodostumisessa 

Median eräs rooli on välittää viestejä viestien lähettäjän ja vastaanottajan välillä mahdollistaen 
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ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Media välittää suuren osan informaatiosta, jota ihmisillä on 

käytettävissään. Media on vaikuttamisen ja mielipiteiden jakamisen väline, jonka avulla on 

mahdollista vaikuttaa suurten ihmismassojen tietoisuuteen suhteellisen helposti. Tästä syystä 

median rooli on keskeinen imagon muodostumisessa. (Karvonen 1999, 22, 51; Karvonen 2000, 

58.) Ihmisten käsitykset erilaisista yhteiskuntaan liittyvistä asioista ovat suurelta osin median 

välittämiä, ja tästä syystä medianäkyvyys on elintärkeää, jotta omia näkökulmia saa ihmisten 

tietoisuuteen. Ihmisten ajatuksiin voidaan vaikuttaa, muodostamalla median välityksellä mieli-

kuvia. Välittäessään materiaalia media tuottaa sisältöä, johon pohjautuen median käyttäjät muo-

dostavat omia maailmankuviaan. Maailmankuvan muodostumiseen saadaan median välityksellä 

sekä tunteisiin että tietoon perustuvia elementtejä. (Seppänen ym. 2012, 15, 42, 43.) Mediaesi-

tykset voivat hyvin nopeassa ajassa vaikuttaa suurien ihmismassojen käsityksiin asioista ja vai-

kuttaa näin ollen myös esimerkiksi heidän valintoihinsa. Imagon rakentamisessa täytyy kuiten-

kin muista huomioida, että annetuille lupauksille löytyy myös katetta tai muodostuva imago 

saattaakin lopulta olla kielteinen, mikä ei yleensä ole mediasisällön tuottajan tavoitteena. (Kar-

vonen 1999, 22.) Median toiminnan ennustettavuus on muodostanut edellytykset median hyö-

dyntämiselle oman edun tavoittelussa, ja hyvä mediastrategia on esimerkiksi yrityksille tärkeä 

menestymisen kannalta. Omien etujen mukaisten näkökulmien esille saaminen median välityk-

sellä antaa merkittävän edun, kun kilpaillaan julkisuudesta ja suosiosta. Tämän vuoksi median 

käyttäjän onkin huomioitava, ettei media tarjoa suoraa näkymää todellisuuteen, vaan erilaisten 

kilpailevien todellisuuksien muodostamaan kenttään. (Seppänen ym. 2012, 10.) 

Mielikuvien muodostuminen mediaesityksissä 

Median sisältö ei ole satunnaisesti muodostunut kokonaisuus kuvaa, ääntä ja tekstiä, vaan suuri 

osa sisällöstä on tietoisten valintojen lopputulos (Seppänen ym. 2012, 90). Mediaesitystä muo-

dostaessa on pohdittava mitä halutaan painottaa ja mitä jätetään taka-alalle tai kokonaan kerto-

matta (Fairclough 2002, 13). On siis mahdotonta löytää täysin puolueetonta ja objektiivista me-

diaa. Julkaisuissa näkyy aina kirjoittajan ja hänen edustamansa tahon ajatukset. Jokainen media-

esitys rakentaa omalta osaltaan sosiaalisia suhteita, sosiaalisia identiteettejä sekä tieto- ja usko-

musjärjestelmiä (Fairclough 2002, 76). Mediaesitykset edustavat tiettyä osa-aluetta maailmasta 

ja tuovat sen esille tietystä näkökulmasta, minkä on valinnut mediaesityksen luoja. Esimerkiksi 

sanomalehden sisältö vaikuttaa siihen, minkälaisen mielikuvan lehden lukija aamulla maailman 

tilanteesta muodostaa. Mediaesitys sisältää erilaisia vaikutteita sisältönsä tuottajasta, ja lisäksi 

lukijat kokevat vastaanottamansa sisällön kukin omilla tavoillaan. (Seppänen ym. 2012, 90, 92.)  

Mediaesitys koostuu representaatioista, joilla tarkoitetaan yleensä asian esittämistä sanallisesti, 
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äänellisesti tai kuvallisesti. Lisäksi sillä tarkoitetaan varsinaista viestin luomisprosessia sekä 

muodostuvaa lopputulosta. Kulttuurista ja esimerkiksi yhteiskuntaan liittyvistä asioista tulee 

representaatioiden kautta yhteisiä, koska ymmärrämme vastaanottamiemme viestien sisällöt 

pääasiassa saman suuntaisesti ja oikealla tavalla. Representaatioiden kautta muodostuu mieliku-

via sekä välittyy tietoa eri aihepiireistä. Median käyttämisessä ei yleensä ole ongelma ymmärtää 

representaation sisältöä, mutta emme välttämättä käsitä oikealla tavalla, mitä viestin tuottaja on 

lopulta tarkoittanut. Representaation muodostamisessa onkin muistettava, että väärinkäsitysten 

välttämiseksi on syytä käyttää kulttuuriin sidottuja käsityksiä, jotka ohjaavat sitä, millä tavoin 

tietty asia on ilmaistava. Muodostuvia merkityksiä ei kuitenkaan täysin voi hallita, koska vas-

taanottajilla on yhteisestä kulttuuristakin huolimatta omat arvomaailmansa ja maailmankuvansa, 

jotka vaikuttavat tulkintaan. (Seppänen ym. 2012, 92, 95, 96.) 

Mediavälitteisellä imagolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa vastaanottajalle muodostuvien mieli-

kuvien kokonaisuutta, joka muodostuu median välityksellä. Mediat, kuten tiedotusvälineet, toi-

mivat välittäjinä esimerkiksi organisaation ja mediaesityksen tulkitsijan eli yleisön välillä. Me-

dian rooli on muodostaa yhteys lähteen ja yleisön välille. Mediavälitteisen mielikuvan muodos-

tuminen lähtee liikkeelle kaavion (kuva 1) mukaisesti mediassa toimivista sisällöntuottajista, 

jotka tulkitsevat omaa kiinnostuksen kohdettaan, esimerkiksi jotakin organisaatiota. Organisaa-

tiolla on jonkinlainen käsitys itsestään ja visio siitä, millaisena se toivoisi muiden näkevän itsen-

sä. Organisaatiosta välittyy kaikenlaista viestintää tahattomasti tai tarkoituksella, jota sisällön-

tuottajat sitten havainnoivat. Sisällöntuottaja muodostaa käsityksensä organisaatiosta tekemänsä 

tulkinnan pohjalta ja muotoilee käsityksen mediaesitykseksi. Media ei ole kuitenkaan pelkkä 

lähteestä tietoa siirtävä kanava, vaan mediassa tapahtuu tiedon muuntumista, suodattumista sekä 

vahvistumista. Lähteestä tulevaan alkuperäiseen tietoon liitetään omia tavoitteita edistävää tul-

kintaa lisätietojen sekä valikoinnin avulla. Lähteen sisältämä raakamateriaali muokkautuu medi-

assa yleisöä kiinnostavaan muotoon. Mediaesitysten lukijat tekevät vielä lopuksi omat tulkintan-

sa aiheesta ja saattavat jakaa ajatuksiaan eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. (Karvo-

nen 1999, 78, 79.) 

 

 

 

 

 
Kuva 1: Mediavälitteisen mielikuvan muodostuminen kaaviona 
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3 TUTKIELMAN AINEISTO 

Tutkielman aineisto koostuu keskisuomalaisten toimijoiden sosiaalisen median tileiltä löytyvistä 

julkaisuista ja sanomalehti Keskisuomalaisen uutisista, jotka käsittelevät Keski-Suomen kulttuu-

riympäristöä. Aineistonhankintamenetelmänä käytettiin satunnaista otantaa perusjoukon ollessa 

tässä tapauksessa liian suuri kokonaistutkimuksen toteuttamiseen. Keski-Suomen kulttuuriym-

päristöön liittyviä Keskisuomalaisen uutisia haettiin tilanteeseen sopivan hakuehdon avulla säh-

köisestä sanomalehtipalvelu ePressistä (LM Information Delivery, 2019). Hakuehto muodostet-

tiin siten, että hakutulokset kattoivat Keski-Suomen kulttuuriympäristöä käsitteleviä uutisia tut-

kielmassa käytetyn kulttuuriympäristön määritelmän mukaisesti. Uutisten hakemisessa käytet-

tiin seuraavaa ehtoa: muinaism* OR kulttuurimaisem* OR perinnemaise* OR raken* OR mui-

naisesin* OR niitty* OR laidun* OR keto* OR pelto* OR alvar* OR liiken* OR tie* OR rata* 

OR metsä* OR ranta* OR maisem*. Haulla löytyvien uutisten joukosta valittiin satunnaisesti 

kolme Keski-Suomen kulttuuriympäristöön liittyvää uutista. 

16 keskisuomalaisen toimijan joukosta arvottiin kolme toimijaa, joiden sosiaalisen median jul-

kaisuja otettiin mukaan tutkielman aineistoon. Valitut toimijat olivat Jyväskylän kaupunki, 

Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry ja Keski-Suomen ELY-keskus. Aineistoon hyväk-

syttiin vain sellaiset toimijat, joiden sosiaalisen median kanavista löytyi tarpeeksi Keski-

Suomen kulttuuriympäristöä käsitteleviä julkaisuja. Aineistoon valittujen toimijoiden sosiaali-

sen median tileillä julkaistujen, Keski-Suomen kulttuuriympäristöä käsittelevien julkaisujen 

joukosta valittiin satunnaisesti yhteensä 12 julkaisua, neljä kultakin toimijalta. Aineistoon mu-

kaan otetut julkaisut ja uutiset on julkaistu vuoden 2018 alun ja vuoden 2019 helmikuun välise-

nä aikana. Tutkielmani aineisto koostuu näin ollen 12 sosiaalisen median julkaisusta ja kolmesta 

Keskisuomalaisen uutisesta. Aineistoon otettiin mukaan sekä mediaesitysten sisältämät kuvat 

että kirjoitetut osuudet. 

Aineiston koostamisessa käytettiin seuraavia sosiaalisen median palveluita: Facebook, Twitter, 

Instagram sekä toimijoiden ylläpitämät blogit. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ollut Insta-

gram-tiliä, eikä Jyväskylän kaupungilla ollut tutkielman kannalta mielenkiintoisia aiheita käsit-

televää blogia. Jyväskylän kaupungilla on kuitenkin Twitter- ja Instagram-tili sekä kaksi Face-

book-tiliä: Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän kaupunkiympäristö. Näiltä tileiltä löytyi Keski-

Suomen kulttuuriympäristöä käsitteleviä julkaisuja. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu 

ry:ltä aineistossa on mukana Facebook-julkaisuja, koska heillä ei ollut muita sosiaalisen median 

palveluita käytössään ja Keski-Suomen ELY-keskukselta on mukana blogikirjoituksia sekä Fa-

cebook-julkaisuja. Aineistoon otettiin mukaan pelkästään toimijoiden itsensä kirjoittamia julkai-
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suja. Muiden tahojen ja henkilöiden kirjoittamat sekä uudelleenjaetut, alun perin muiden tahojen 

julkaisemat julkaisut rajattiin pois. Aineistoon ei myöskään otettu mukaan julkaisuihin tulleita 

kommentteja eikä kuvia, jotka esiintyivät julkaisuissa linkkien tai julkaisussa jaettujen Faceboo-

kin tapahtumasivujen seurauksena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4 AINEISTON ANALYYSIMENETELMÄ 

4.1 Semiotiikka  
Viestinnän tutkimuksessa on kaksi pääkoulukuntaa: prosessikoulukunta ja semioottinen koulu-

kunta. Viestinnän määritelmät poikkeavat toisistaan näiden koulukuntien välillä. Prosessikoulu-

kunnan näkökulman mukaan viestintä on sanomien siirtoa, jossa kiinnostuksenkohteina ovat 

lähettäjän ja vastaanottajan toiminta viestinnän aikana sekä viestintäkanavien hyödyntämiskei-

not. Viestintä nähdään tällöin prosessina, jossa viestijä pyrkii vaikuttamaan toisen henkilön toi-

mintaan ja ajatuksiin. Prosessikoulukunnan ajattelutavan mukaan viestintä on ollut epäonnistu-

nutta, mikäli viestinnällä saavutettu lopputulos poikkeaa alkuperäisestä tavoitteestaan. Tällöin 

toteutunutta prosessia tarkastelemalla on mahdollista löytää viestinnässä tapahtunut virhe. Se-

mioottisen koulukunnan mielestä viestintä perustuu merkitysten tuottamiseen ja vaihtamiseen. 

Tässä lähestymistavassa keskeinen kiinnostuksenkohde on, miten ihmiset toimivat vuorovaiku-

tuksessa toistensa kanssa tuottaakseen merkityksiä. Väärinkäsitykset eivät ole semioottisen kou-

lukunnan näkemyksen mukaan seurausta epäonnistuneesta viestinnästä. Kun viestinnällä saavu-

tettu lopputulos ei vastaa toivottua, syyt löytyvät usein esimerkiksi henkilöiden välisistä kulttuu-

rieroista, jolloin viestijä ei osaa täysin ennakoida, miten vastaanottaja reagoi saamaansa viestiin. 

Koulukunnan tutkimukset hyödyntävät pääasiassa semioottisia menetelmiä eli merkki- ja merki-

tystieteitä, ja tutkimukset kohdistetaan kulttuuriin ja teksteihin. (Fiske 1994, 14, 15.) Karvosen 

(1999, 62) mukaan semioottisen koulukunnan lähestymistapa soveltuu prosessikoulukuntaa pa-

remmin mielikuvien käsittelyyn. Edellä esiteltyihin lähtökohtiin pohjautuen tämän tutkielman 

aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui semioottinen analyysi. 

Semiotiikka perustuu merkkien ja niiden toiminnan tutkimukseen. Merkki on keskeinen termi 

semiotiikassa ja se määritellään fyysiseksi objektiksi, joka voidaan havaita aistien avulla. Merkit 

ovat ihmisten aikaansaamia ja niitä ymmärtääkseen on huomio kohdistettava merkkien käyt-

töön. Semioottinen tutkimus voi kohdistua merkkiin, jolloin tarkastelun kohteena ovat merkkien 

muunnelmat ja niiden tavat välittää merkityksiä. Toisaalta tutkimus voi keskittyä järjestelmiin, 

kuten yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä näihin liittyvän viestinnän kehittymiseen. Kolmas tutki-

musala semiotiikassa on kulttuuri, jonka osana koodit ja merkit toimivat. Kulttuurille ominainen 

viestintä on itsessään ehto kulttuurin olemassaololle. (Fiske 1994, 61, 62.) 

Merkkeihin latautuu merkityksiä, kun ne päätyvät vastaanottajan käsiteltäviksi. Viesti on merk-

kien muodostama kokonaisuus. Viestin lähettäjän sijaan korostetaan vastaanottajan tapaa tulkita 

vastaanottamansa viesti sekä itse tekstin sisältöä. Semiotiikka korostaa vastaanottajan merkitystä 

viestinnässä ja lopulliset merkitykset muodostuvat, kun vastaanottaja on vuorovaikutuksessa 
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tekstin kanssa. Teksti itsessään sisältää omat merkkinsä, jotka se sisällyttää keskusteluun, mutta 

vastaanottajalla on tärkeä rooli täydentäessään merkityksiä omilla kulttuurisilla näkemyksillään. 

Kun teksti siirtyy henkilöltä toiselle, lopullista sanomaa muodostavat sisällön lisäksi ulkoinen 

todellisuus, viestin tuottaja sekä lukija. Viestin lähettäjän ja vastaanottajan antamat merkitykset 

viestille lähestyvät toisiaan sitä enemmän, mitä lähempänä henkilöt ovat toisiaan ajatusmaail-

moiltaan ja taustoiltaan. Voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä, että kaksi eri henkilöä tekisi-

vät kuitenkaan täysin samanlaista tulkintaa tietystä, merkkien muodostamasta sanomasta. (mt., 

16, 60, 62.) 

Semioottisia menetelmiä hyödyntävissä tutkimuksissa merkitys ja siihen liittyvät kysymykset 

ovat keskeisessä asemassa. Aiheeseen liittyviä erilaisia lähestymistapoja voidaan kuvata merki-

tysmalleilla, joissa kaikissa kuitenkin löytyy samat kolme alkeisosaa kattaen merkin, kohteen 

johon merkki viittaa ja merkin käyttäjän. Vaikutusvaltaisimpia merkitysmalleja on kaksi, joista 

toinen on yhdysvaltalaisen C.S. Peircen esittämä ja toinen sveitsiläisranskalaisen Ferdinand de 

Saussuren. Peirceä ja de Saussurea voidaan pitää semiotiikan perustajina. Peircen ajattelutavan 

mukaan merkki, kohde ja käyttäjä ovat kolmion kolme kärkeä, joista kukin liittyy vahvasti kah-

teen muuhun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen kärki on ymmärrettävissä vain 

kahden muun kautta. De Saussure puolestaan määrittelee, että merkissä on kaksi puolta: fyysi-

nen muoto ja aineeton käsite. (mt., 62, 66.)  

De Saussuren mallissa merkki on keskeisessä roolissa fyysisenä ja merkityksekkäänä oliona. 

Merkki muodostuu merkitsijästä ja merkitystä, joista ensimmäinen on merkin ulkoinen olemus, 

kuten kirjoitettu teksti tai ääni, jonka voi havaita. Jälkimmäinen on puolestaan käsite ja yleisesti 

hyväksytty määritelmä, johon merkitsijä viittaa. Käsite mahdollistaa todellisuuden hahmottami-

sen ja liittää merkin todellisuuteen. Vallitseva kulttuuri on sidoksissa sekä merkitsijään että 

merkittyyn, ja nämä molemmat ovat lopulta kulttuurin tuottamia. Merkin suhde muihin järjes-

telmän merkkeihin määrittää de Saussuren ajattelumallin mukaisesti lopulta merkityksen. Mer-

kitykselle on haasteellista antaa tarkkaa määritelmää, mutta sitä voidaan pitää koosteena vuoro-

vaikutuksesta merkin, tulkitsijan ja viestin vastaanottajan välillä. De Saussuren ajattelutavassa 

keskitytään merkitsijän ja merkityn suhteeseen sekä merkkien välisiin suhteisiin. De Saussuren 

luomaa pohjaa semiologialle kehitti eteenpäin muun muassa ranskalainen Roland Barthes. (mt., 

66, 67, 69, 76, 77.) Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Roland Barthesin muo-

dostamaan teoriaan merkityksen muodostumisesta merkityksellistämisen kahdella tasolla. 

4.2 Roland Barthesin malli 
Merkille annetaan hyvin erilaisia määritelmiä eri tilanteissa esimerkiksi eri tieteenalojen välillä. 
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Semiologiassa ja lingvistiikassa merkillä tarkoitetaan esimerkiksi visuaalista kokemusta, joka 

muodostuu merkitsijän ja merkityn yhdistelmästä. Merkitsijät muodostavat tekstissä ilmaisun 

tason ja merkityt muodostavat sisällön tason. Merkitty on tiettyyn asiaan liittyvä henkinen sisäl-

tö, joka liittyy asiaan olematta kuitenkaan suoraan itse asia. Esimerkiksi tiettyä eläintä esittävän 

kuvan merkitty ei ole eläin itse, vaan mielikuva kyseisestä eläimestä. Merkitty muodostuu mer-

kityksellistämisprosessin aikana ollen jotain, minkä merkin vastaanottaja muodostaa. Samaan 

ajattelumalliin kuuluva käsite on merkitsijä, joka on käsitteenä lähellä merkittyä. Käsitteiden 

välille eron muodostaa merkitsijän rooli välittäjänä. Merkitsijä on jossain määrin aineellista, 

mutta pelkkä aineellisuus ei ole riittävää. (Barthes 1967, 35, 39, 42, 43, 47, 48.) Merkitsijän ja 

merkityn muodostamaa kokonaisuutta, merkkiä, voidaan pitää yleensä täysin erillisenä terminä 

merkitsijästä ja merkitystä, jolloin termejä on kaikkiaan kolme. Barthesin esimerkkinä aiheesta 

toimii ruusukimppu, johon liittyväksi merkityksi voidaan määritellä intohimo. Merkiksi muo-

dostuu tällöin aivan uusi termi, intohimoistetut ruusut, joka on kuitenkin jälleen purettavissa 

ruusuiksi ja intohimoksi. Sekä ruusut että intohimo ruusuja kohtaan olivat molemmat olemassa, 

jo ennen merkin muodostumista. (Barthes 1994, 176.) 

Aineellisen osan erottaminen aineettomasta, keskeisestä sisällöstä on oleellista. Sisältö on yleen-

sä immateriaalista, mutta merkitsijän tapauksessa keskeinen sisältö on aina materiaalista kuten 

kuvia ja esineitä. Prosessia, joka sitoo yhteen merkityn ja merkitsijän muodostaen merkin, kut-

sutaan merkityksellistämiseksi tai merkityksellistämisprosessiksi. Merkityksellistämisessä ei ole 

kyse pelkästään kahden termin yhdistämisestä, koska merkitsijä ja merkitty ovat itsessään jo 

suhteista koostuvia kokonaisuuksia pelkän termin sijaan. Merkki on laajennos tilanteesta, jossa 

merkitty on merkitsijän taustalla ja saavutettavissa vain merkitsijän kautta. Tällaisien kielikuvi-

en olemassaolosta huolimatta merkityksellistäminen on prosessina monipuolinen, ja siihen vai-

kuttavat monet tekijät liittyen sekä viestiin että vastaanottajaan. (Barthes 1967, 47–49.) 

Merkitys muodostuu kokonaisuudessa, johon kuuluvat ilmaisun ja sisällön tasot, yhtyen lopulta 

tasojen väliseen suhteeseen. Ilmaisun, sisällön ja näiden välisen suhteen voidaan vuorollaan 

ajatella muuttuvan seuraavan järjestelmän elementiksi, joka on lopulta laajempi kuin ensimmäi-

nen. Ensimmäinen järjestelmä kattaa toisessa järjestelmässä pelkästään ilmaisun tason. Toisessa 

järjestelmässä on ensimmäisen tavoin myös sisällön ja ilmaisun tasot sekä näiden välinen suhde. 

Ensimmäisen tason systeemiä kutsutaan denotaation tasoksi, ja toisen tason systeemiä konnotaa-

tion tasoksi. Konnotaatio muodostuu näin ollen sellaisessa systeemissä, jonka ilmaisu on jo it-

sessään merkityksellistämisprosessi. Myös konnotaatio on prosessi, joka yhdistää merkityn ja 

merkitsijän merkityksellistämisprosessissa. Toisen tason merkitty on ideologian osa, joka kuvas-

taa vallitsevaa kulttuuria ja ajattelutapoja. Konnotoivina tekijöinä toimivat denotaatiotasolla 
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muodostuneet merkit, jotka voidaan yhdistää toisella tasolla yhdeksi merkitsijäksi, jonka vasti-

neeksi muodostuu tällöin merkitty. Esimerkkinä tästä ajatuksesta toimii viestin asiasisältö, joka 

nousee toisen tason merkitsijäksi. Tähän liittyvä merkitty voi olla kielen sävy, joita ei siis vält-

tämättä muodostu useita, vaikka sanoja ja sisältöä ensimmäisellä tasolla olisikin paljon. (Barthes 

1967, 89, 90–92.) 

Myytti on Barthesin (1994, 173, 177, 178) mukaan keskeinen käsite merkityksellistämisproses-

sissa. On tärkeää huomata, että tässä kontekstissa myytin määritelmä poikkeaa selvästi myytti-

sanan yleisemmin hyväksytystä määritelmästä. Myytti on itsessään viestintäjärjestelmä, joka 

toimii merkityksenannon tapana. Barthesin määritelmän mukaisesti myyttinä ei siis voida pitää 

objekteja eikä yksittäisiä ideoita. Myytti voi rakentua esimerkiksi yhteiskunnassa yleisesti hy-

väksyttyjen toimintatapojen ympärille, jotka tuottavat viestintään merkityksiä. Joskus tietynlai-

nen myyttinen puhe liitetään tiettyyn kohteeseen vain hetkellisesti, kun taas joskus myytti voi 

säilyä vahvana pitkäänkin. Myytti on toisella tasolla toimiva semiologinen järjestelmä, jossa 

merkitsijänä toimii ensimmäisen tason merkki. Myytti-käsite siis laajentaa merkityksen muodos-

tumiseen tarvittavien, denotaation ja konnotaation muodostamaa teoriaa. Myytissä on kaksi se-

miologista järjestelmää, joista toinen on kielitieteellinen kieli, jonka myytti ottaa haltuunsa, ja 

toinen on metakieli, jossa puhutaan kielitieteellisestä kielestä. Metakielessä on oleellista tunnis-

taa yleistermit ja käsitteet, jotka ovat oleellisia myytin kannalta. Käytännössä tämä näkyy esi-

merkiksi kuvan tai tekstin vastaanottajalle muodostavissa mielenyhtymissä asiaan liittyen, ja 

mitä merkittyjä hän lopulta merkitsijään liittää. 
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5 TOIMIJOIDEN JULKAISUJEN JA KESKISUOMALAISEN 

UUTISTEN ANALYSOINTI 

5.1 Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisut 

Facebook-julkaisu 1 

ELY-keskuksen Facebook-julkaisussa (Yhteinen ympäristömme / Keski-Suomen ELY keskus 

9.10.2018) (kuva 2) kerrotaan, että kulttuuriperinnön eurooppalaisena teemavuonna Kulttuu-

riymparistomme.fi-palvelu ja MAKU-ryhmä esittelevät erilaisia kulttuuriympäristön onnistujia 

ja -onnistumisia. Esimerkeillä halutaan kannustaa myös muita tekemään asioita kulttuuriympä-

ristön hyväksi. Barthesin mallin ensimmäisen tason merkitsijöiksi nousevat kulttuuriympäristön 

onnistujat ja onnistumiset sekä heidän esiin nostamisensa. Merkittyjä puolestaan ovat näiden 

asioiden aineettomat käsitesisällöt, jotka pohjautuvat siihen kulttuurin ja yhteiskunnan tilaan, 

jossa julkaisua pääasiassa tarkastellaan. Käsitteinä kulttuuriympäristön onnistujat voivat olla 

yksityishenkilöitä, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita tai viranomaisia. Onnistuminen määritellään 

tässä tapauksessa toimintana joka nostaa esiin kulttuuriympäristöarvoja ja innostaa tekemään 

asioita yhdessä. (Ympäristöministeriö 2018.) Ensimmäisellä tasolla lukijalle muodostuu merkki 

kulttuuriympäristöteoissa onnistuneista tahoista, joiden onnistuminen huomioidaan ja nostetaan 

esille.  

Kun muodostunut merkki kohtaa vastaanottajan ajatusmaailman ja kulttuurisen taustan, päästään 

merkityksellistämisen toiselle tasolle, jossa lopullista julkaisusta muodostuvaa merkitystä pääs-

tään analysoimaan. On ilmeistä, että julkaisun tavoitteena on nostaa esille positiivisia esimerk-

kejä, ja lisäksi julkaisussa on suoraan myös sanottu, että onnistujien ja onnistumisten esiin tuo-

minen on tavoitteellista kulttuuriympäristöarvojen edistämistä. Asiaa lähestytään julkaisussa 

positiivisesti ja tiedotusmuotoisesti. Julkaisuun tutustumisen jälkeen lukija tietää ja asiaan pe-

rehtynyt muistaa, että Keski-Suomesta löytyy kulttuuriympäristön onnistujia sekä onnistumisia 

ja heitä halutaan huomioida. Julkaisua lukiessa käy myös selväksi, että kulttuuriympäristön 

merkityksen korostaminen on tärkeää, eikä arvostus kulttuuriympäristöä kohtaan ole välttämättä 

riittävää yhteiskunnassa. Asiaan pyritään vaikuttamaan positiivisilla esimerkeillä, jotka mahdol-

lisesti motivoivat kulttuuriympäristöstä kiinnostuneita tahoja pyrkimään itsekin onnistujiksi. 

Julkaisussa annetaan myös tiedoksi, että Kulttuuriymparistomme.fi-palvelu ja Keski-Suomen 

maakunnan kulttuuriympäristöryhmä edistävät kulttuuriympäristöasioita alueella. 

Myyttisenä taustana keskustelussa on Suomessa vallitsevan yhteiskunnan ominaisuus, jossa on-

nistumisesta stereotyyppisesti palkitaan. Vapaaehtoistyöhön ja ihmisten aktiivisuuteen perustu-
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van toiminnan ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi on pyrittävä keksimään erilaisia keinoja ja kan-

nustimia. Ihmisiin on luotettava ja pystyttävä luomaan ympäristö, jossa hyvät ideat ovat kannat-

tavia kaikille. Hyvästä työstä palkitseminen on oleellista ihmisen jaksamisen ja motivoinnin 

kannalta. Tässä tapauksessa sen avulla saadaan myös ylläpidettyä eräänlaista talkoohenkeä liit-

tyen yhteiskunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeiden, kulttuuriympäristöön liittyvien asioiden 

kehittämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook-julkaisu 2 

Kuvan 3 julkaisun (Yhteinen ympäristömme / Keski-Suomen ELY keskus 6.7.2018) (kuva 3) 

kirjoitetussa osuudessa merkitsijöitä ovat maatalousluonnon monimuotoisuus ja sen edistäminen 

laidunnuksen avulla sekä lampaat ja koira. Julkaisun sisältö avautuu suomen kieltä ymmärtäväl-

le lukijalle yksiselitteisenä riippumatta siitä, onko henkilö etukäteen perehtynyt aiheeseen. Mo-

nimuotoisuuden käsitettä julkaisussa ei tarkemmin avata eikä se ole tarpeenkaan, koska hyvin-

kin vähäisen tietämyksen avulla on mahdollista ymmärtää julkaisun sanoman perusidea. Moni-

Kuva 2: Keski-Suomen ELY-keskuksen Facebook-julkaisu 
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puolinen hoito on tärkeää maatalousluonnolle ja apuna tässä toiminnassa voidaan käyttää lam-

paita. Lampaiden paimennus on puolestaan mahdollista koirien avulla, mikä osaltaan lisää pe-

rinteikkyyttä ja historian havinaa julkaisuun.  

Merkityksellistämisen toisella tasolla, muodostuu konnotaatio maatalousluonnon monimuotoi-

suuden jatkuvan ylläpidon tärkeydestä, mikä on luonnollinen jatkumo Keski-Suomeen liittyväs-

tä mielikuvasta maaseutumaisena maakuntana. Lukijalle näytetään keskisuomalaisen esimerkin 

avulla, miten maatalousluonnon monimuotoisuutta on mahdollista edistää. Eräänä tavoitteena 

julkaisussa on herättää myyttistä keskustelua hyödyntäen ajatusta ”mitä yksi ensin, sitä muut 

perässä”. Esimerkin voima ihmisten motivoinnissa on suuri. Julkaisu korostaa kulttuuriympäris-

tön vaalimisen tärkeyttä ja toisaalta sitä, etteivät kaikki vielä ymmärrä, miten tärkeästä asiasta 

on kyse. Julkaisun luettuaan voi myös ymmärtää, miten tärkeitä eläimet ovat kulttuuriympäris-

tön hoidossa.  

Julkaisu sisältää myös samaan aiheeseen liittyvän kuvan, jossa merkitsijänä on maalaismaisema 

rakennuksineen ja eläimineen. Kuva liittyy suoraan julkaisun kirjoitettuun osioon tarkentaen 

lukijalle muodostuvaa mielikuvaa tilanteesta. Sisällöltään kuva on kirjoitetun osan tavoin sano-

maltaan selkeä, vaikka epäselväksi jääkin kuvassa näkyvän rakennuksen nykyinen käyttötarkoi-

tus. Kuva on realistisen oloinen eikä se näytä jälkeenpäin manipuloidulta. Lampaat ovat kuiten-

kin asetellun oloisesti kuvan keskellä koiran takana. Kuva ei ole kovin laadukkaalla kameralla 

otettu, ja kuva on hiukan ylivalottunut. Kuva vaikuttaakin tilannekuvalta, johon on taltioitu rea-

listisesti keskellä arkea vastaan tullut hetki. Maaseutu on vaarassa autioitua ja maalaismaisemien 

määrä saattaa tulevaisuudessa vähentyä, mutta kuva muistuttaa Keski-Suomesta vielä löytyvän 

idyllisiä ja arvokkaita maaseudun maisemia sekä henkilöitä, jotka pitävät niitä yllä. Kuva luo 

mielikuvaa siitä, että Keski-Suomessa eläimet osallistuvat kulttuuriympäristön hoitoon. Eläinten 

esitystapa poikkeaa paljon median eräästä yleisestä tavasta tuoda esille tehotuotantoeläimien 

olotilaa, ja kulttuuriympäristön hoitoon on saatu liitettyä mielikuva hyvinvoivista ja vapaista 

eläimistä.  
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Blogikirjoitus 1 

Keski-Suomen ELY-keskus ylläpitää blogia, jossa se käsittelee myös kulttuuriympäristöön liit-

tyviä aiheita. Tällainen blogikirjoitus on muun muassa Pitkin poikin perinnemaisemia (Hassani 

27.12.2018), jossa käsitellään Keski-Suomen ELY-keskuksen alueelle kesällä 2018 tekemää 

perinnemaisemien inventointityötä. Tekstissä käydään läpi yleistä tietoa perinnebiotoopeista 

sekä -maisemista ja havaintoja liittyen suoritettuun inventointiin. Perinnemaisemien kunnosta-

minen, ylläpito, tulevaisuuden näkymät ja erilaiset uhkakuvat kattavat suuren osan tekstin sisäl-

löstä. Nämä teemat ovat tässä lyhyehkössä blogikirjoituksessa hallitsevia ja muodostavat teks-

tiosuuden osalta ensimmäisen tason merkitsijät. Kuvien merkitsijöinä ovat vahvasti lehmät, niit-

ty sekä blogin ylläpitäjä. Merkityt voidaan määrittää ensimmäisellä tasolla suoraviivaisesti, ja 

käsitteet sisältävät itsessään jo oman määritelmänsä riittävän tarkasti suomen kieltä ymmärtävän 

näkökulmasta. Lukijalle todennäköisesti tuntematon kohde on blogikirjoituksen tekijä, mutta 

hänen nimensä ja toimenkuvansa ELY-keskuksessa kerrotaan kuvan alla. 

Tarkasteltaessa merkityksen muodostumista merkityksen toisella tasolla voi huomata, että teks-

tissä tuodaan rohkeasti esille kehitystä vaativia epäkohtia sekä kehitysideoita. Tällaisia ovat 

esimerkiksi perinnemaisemien katoaminen ylläpidon loputtua sekä liian vähäinen perinnemai-

semien hoidon tukeminen eri tahojen toimesta. Blogikirjoitus näyttäytyy kuitenkin ensisijaisesti 

tiedotemaisena ja tietoa välittävänä katsauksena Keski-Suomen alueen perinnemaisemien tilan-

teesta. Keski-Suomen ELY-keskus on selvästi kulttuuriympäristön hoitajien puolella pyrkien 

ylläpitämään edellytyksiä perinnemaisemien hoidolle siten, ettei työ ole työntekijöille ja tilan-

Kuva 3: Keski-Suomen ELY-keskuksen Facebook-julkaisu 
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omistajille taloudellisesti pelkkä rasite. Tutkimustietoon viittaamisella saadaan lisättyä uskotta-

vuutta, mutta viittaus on hyvin lyhyt ja jää jopa ensimmäisellä lukukerralla hieman irralliseksi. 

Toisaalta lukija voi tietysti tutustua halutessaan lähteeseen tarkemminkin. Ylipäänsä tieto siitä, 

että aihepiiriä on tutkittu, sisältää myyttisen viestin lukijalle aiheen tärkeydestä ja yhteiskunnal-

lisesta merkittävyydestä.  

Blogikirjoituksen lopullinen merkitys lukijalle riippuu lukijan asemasta. Perinnemaisemien 

eteen töitä tekevälle ja tilojen omistajille viesti luo uskoa siihen, että heidän tekemäänsä työtä 

arvostetaan ja pyritään pitämään esillä. Toisaalta käytännön tekoja ja tulevaisuuden näkymiä ei 

julkaisusta juuri nouse esille lukuun ottamatta inventointia ja sen aikana esille nousseita uusia 

perinnemaisemakohteita. Muille lukijoille viesti näyttäytyy muistutuksena perinnemaisemien 

olemassaolosta ja mahdollisuuksista, joita ne sisältävät esimerkiksi matkailuun, lähiruokaan ja 

perinnetalkoisiin liittyen. Kuten tekstissä todetaankin, Keski-Suomesta löytyy vielä kiinnostusta 

perinnemaisemia kohtaan, ja tämän avulla onnistutaan luomaan lukijalle ympäristö, jossa kiin-

nostus aihetta kohtaan on normaalia ja jokainen pystyy omalla toiminnallaan tukemaan tätä työ-

tä saaden samalla itse elämyksiä. 

Blogikirjoituksen kuvien kohdatessa lukijan ajatukset muodostuu, kirjoittajan kuvaa lukuun ot-

tamatta, konnotaatio realistisista tilannekuvista, joita ei ole erityisemmin suunniteltu, vaan kuvat 

on otettu spontaanisti. Kuvien värit ovat synkkiä, mikä johtuu valinneesta säätilasta, mutta ne 

välittävät lukijalle mielikuvaa työn rankkuudesta ja sään armoilla toimimisesta sekä perinnemai-

semien synkästä tulevaisuudesta, jos ylläpitoon ei panosteta riittävästi. Ensimmäisessä kuvassa 

olevat lehmät ovat niityllä vapaana, ja niiden liikkumisalue näyttää varsin laajalta, mikä luo 

mielikuvan hyvästä eläintenhoidosta. Eläimiä on mahdollista kohdella hyvin samalla, kun niiden 

laiduntaminen edistää omalta osaltaan kulttuuriympäristön säilymistä osana luonnollista niitty-

jen hoitoa. Myyttinen keskustelu kotieläinten kasvattamisesta on kuitenkin hyvin monipuolinen. 

Vaikka julkaisussa esiintyvien lehmien elinolot ovat varmasti huomattavasti parempia kuin te-

hotuotantoeläimien, ei tällainenkaan kuvailutapa onnistu muodostamaan kaikille lukijoille posi-

tiivista mielikuvaa eläinten kasvattamisesta. Ensimmäinen kuva korostaa selkeästi eläimiä ja 

jälkimmäinen itse maisemaa. Tämä antaa jo melko hyvän mielikuvan asiaan perehtymättömälle 

siitä, millaisia kokemuksia ja asioita perinnemaisemat voivat tarjota osana lähimatkailua. Julkai-

sun lopussa oleva henkilön potretti antaa kasvot ELY-keskuksen toiminnalle, mikä luo uskotta-

vuutta ja ihmisläheisemmän vaikutelman. Kuva ei yritä olla liian virkamiesmäinen tai virallinen, 

vaan hymyilemisellä sekä rennolla pukeutumistyylillä luodaan mielikuvaa yhteisestä tekemises-

tä ja yhteisen hyvän tavoittelusta. 
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Blogikirjoitus 2 

Tutkielman aineistossa on mukana toinenkin ELY-keskuksen blogikirjoitus: ELY-keskus Keski-

Suomen vesiä hoitamassa (Perämäki 4.5.2018). Tekstissä kerrotaan kesän 2018 vesienhoito-

hankkeista, joissa ELY-keskus on mukana. Tarkastelun kohteina ovat Asunnan ja Vesangan 

koskireittien kunnostussuunnitelmat sekä ympäristöongelmia aiheuttavat tierummut. Lisäksi 

tekstin lopussa mainitaan, että ELY-keskus jakaa vesienhoitohankkeille avustuksia sekä anne-

taan muutamia esimerkkejä vireillä olevista hankkeista. Barthesin mallin ensimmäisen tason 

merkitsijät muodostuvat näistä, blogikirjoituksesta esille nousevista aiheista. Tekstissä käsitel-

lään rajattua aihetta, ja tekstin sanoma muodostuu lukijalle yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Tästä 

syystä ensimmäisen tason merkitsijät voidaan nähdä muodostuvan yksikäsitteisesti. Ensimmäi-

sen tason merkityt ovat selkeiden aihepiirien vuoksi myöskin helppo määritellä vastaamaan vi-

rallisia määritelmiään. Tekstissä käsitellään kuitenkin aiheita, joista kaikilla lukijoilla ei varmas-

ti ole oikeita käsityksiä. Esimerkiksi viestin vastaanottajalla oleva tietämys tietyn koskireitin 

kunnostussuunnitelmasta vaikuttaa muodostuviin merkittyihin. Ilman ennakkokäsityksiäkin 

tekstin sisältö todennäköisesti muodostuu keskimääräiselle ELY-keskuksen blogikirjoitusten 

lukijalle hyvin selkeäksi. 

Merkityksellistämisen toisella tasolla lukijalle muodostuu mielikuva laajasta ja avoimesta kult-

tuuriympäristötyöstä. Erilaisia vesienkunnostushankkeita esitellään onnistumisineen ja epäon-

nistumisineen, ja tavoitteet on tuotu esille selvästi. Tekstissä puhutaan asioista itsevarmasti sekä 

korostetaan, että heiltä löytyy tietämystä ja asiantuntijuutta. Julkaisussa tukeudutaan tutkimus-

tietoon, mikä edistää luotettavan mielikuvan muodostumista. Julkaisua lukiessa syntyy mieliku-

va toiminnasta, joka edistää kulttuuriympäristöön liittyviä asioita. Myös ylpeys ja tyytyväisyys 

saavutettuja asioita kohtaan tulee kirjoituksessa esille. Kunnostushankkeiden tavoitteet ovat sel-

keitä, ja hankkeiden avulla saavutettavissa olevat asioita on perusteltu myös tutkimustuloksia 

hyödyntäen. Väitteitä on kannattavaa perustella tutkimustulosten avulla, koska yhteiskunnas-

samme vallitsee myytti virallisten tutkimusten luotettavuudesta.  

Kirjoituksessa todetaan, että ELY-keskuksen rooli on myöntää avustuksia sopiville vesienhoito-

hankkeille ja valvoa toteutettavia hankkeita. Vaikka ELY-keskuksella ei tämän perusteella ole-

kaan varsinaista työpanosta projektien kenttätyössä, heidän roolinsa ja merkityksensä asioiden 

edistämisessä on selvästi suuri. Lisäksi yhteistyö koetaan tärkeäksi ja yhteistyötä harjoitetaankin 

monien tahojen kanssa, mikä on toiminnan kannalta välttämätöntä. He ottavat huomioon eri 

osapuolten mielipiteet ja miettivät myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Julkaisua lukiessa saa kuvan, 

että he ymmärtävät kulttuuriympäristön merkityksen. Blogikirjoituksessa uskalletaan puhua 
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myös vastoinkäymisistä ja tuoda esille asioita, joihin ei olla tyytyväisiä. Kirjoitustyylissä näkyy 

myös ajoittain turhautuneisuus, mikä tulee ilmi saavuttamatta jääneistä tavoitteista puhumisena. 

Viestinnässä ei väitetä kaiken onnistuvan aina täydellisesti, vaan asioista voidaan puhua avoi-

mesti, mikä luo mielikuvan kulttuuriympäristöstä yhteisenä asiana. 

Barthesin mallin ensimmäisen tason merkitsijöiksi nousevat tämän julkaisun kuvissa vesienhoi-

tohankkeisiin liittyvät kohteet. Julkaisun kuvissa on pohjapato, tierumpu ja joki. Kuvien avulla 

esitellään puheenaiheina olevia kohteita ja ongelmakohtia, sellaisina kuin ne oikeasti ovat. Mie-

likuvan muodostumista ohjaa tässä tapauksessa myytti, jonka mukaan realistisen oloiset kuvat 

luovat asiallisen ja luotettavan vaikutelman. Julkaisun kuvia katsoessa syntyy tunne todellisista 

ongelmista, koska kuvat selvästi osoittavat niiden olemassaolon. Valokuvan ajatellaan yleensä 

olevan tallenne jostain todellisesta asiasta. Kuvien värimaailma painottuu kylmiin sävyihin ja 

kuvien valaistus on vähäinen. Lämpimät sävyt yhdistetään positiivisiin asioihin ja kylmät sävyt 

negatiivisiin ja synkkiin asioihin. Julkaisun viimeinen kuva on rennohko potretti henkilöstä. 

Hänellä on arkiset vaatteet ja hän hymyilee. Hymyileminen ja rento pukeutumistyyli ovat merk-

ki vähemmän vakavasta hetkestä arjen keskellä.  

5.2 Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry julkaisut 

Facebook-julkaisu 1 

Julkaisussa (Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry 27.6.2018) (kuva 4) kerrotaan melon-

taretkestä Nytkymelle, jonka ranta-alueista osa kuuluu Naturan rantojensuojeluohjelmaan. En-

simmäisen tason merkitsijöitä ovat melontaretki, Nytkyme sekä Naturan rantojensuojeluohjel-

ma. Näiden yleisesti hyväksytyt määritelmät ovat ensimmäisen tason merkityt. Tässä tapaukses-

sa julkaisun aiheet voivat olla vastaanottajalle melko vieraita, eikä voida olettaa että kaikki luki-

jat ymmärtäisivät julkaisun sisällön samalla tavalla. Merkityksellistämisen toisella tasolla, muo-

dostuu konnotaatio paikkaan tutustumisen kannustamisesta, joka tapahtuu korostamalla julkai-

sun kirjoitetussa osuudessa paikan upeutta. Naturan rantojensuojeluohjelman mainitseminen 

vahvistaa mielikuvaa alueen kulttuuriympäristöjen suojelusta. Yleensä suojelluista kohteista voi 

syntyä mielikuva upeista ja ainutlaatuisista asioista, joten julkaisun synnyttämät mielikuva ovat 

linjassa tämän myytin kanssa. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan retkelle, mutta retkiä 

järjestetään vielä myöhemmin lisää, minkä voi ajatella kertovan ihmisten kiinnostuksesta kult-

tuuriympäristöä kohtaan. Kulttuuriympäristöön tutustumisen houkuttelevuutta lisätään entises-

tään kuvailemalla, millainen tunnelma retkellä oli ja millaisia positiivisia vaikutuksia retki sai 

osallistujissa aikaan. Julkaisun perusteella Keski-Suomen kulttuuriympäristöön tutustuminen 

kannattaa, koska se voi edistää ihmisen hyvinvointia. 
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Julkaisun kuvissa on kuvattu retken melontamaisemia, valmistautumista melontaretkeen ja me-

lonnan jälkeinen nuotion ympärillä tapahtuva eväshetki, jotka ovat kuvien merkitsijät. Kuvat 

dokumentoivat retkeä ja sitä, miten retken aikana tutustuttiin alueen kulttuuriympäristöön yh-

dessä, isolla porukalla. Kuvissa näkyy erilaisia ihmisiä, jotka tekevät yhdessä asioita luonnon 

keskellä, mikä tukee hyvin julkaisun kirjoitetun osuuden synnyttämiä mielikuvia. Kulttuuriym-

päristön voi siis ajatella tuovan erilaisia ihmisiä yhteen. Kuvissa on rauhallinen tunnelma, mikä 

on linjassa julkaisun kirjoitetussakin osuudessa mainitun stressittömyyden kanssa. Kuvissa ei 

näy juurikaan liikkeen tuomaa sumeutta, veden pinta on melko tyyni ja ihmiset istuvat monissa 

kuvissa paikoillaan. Mielikuva rauhallisesta tunnelmasta voi johtua myös useilla suomalaisilla 

olevista rauhoittavista kokemuksista, joita olemme kokeneet luonnossa saman kaltaisissa tilan-

teissa, joita kuvissa näkyy. 
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Facebook-julkaisu 2 

Barthesin mallin ensimmäisen tason merkitsijöiksi nousevat tässä julkaisussa (Suomen luonnon-

suojeluliitto Jämsän seutu ry 6.5.2018) (kuva 5) Linnasenvuoren muinaismuistoalue, Kulttuu-

riympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke ja Unelmien liikuntapäivä. Julkaisussa tiedotetaan Unel-

mien liikuntapäivään liittyvästä tapahtumasta, joka järjestetään Linnasenvuoren muinaismuisto-

Kuva 4: Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry:n Facebook-julkaisu 
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alueella KYNÄ-hankkeesta tulevan oppaan johdolla. Julkaisusta muodostuu mielikuva halusta 

tiedottaa ja ohjeistaa ihmisiä tapahtumaan liittyen. Lukijan toivottaminen tervetulleeksi saa jul-

kaisun kuulostamaan kutsulta. Tekstin kirjoittaja haluaa kannustaa ihmisiä tutustumaan alueen 

kulttuuriympäristöön ja kertoa, että he tarjoavat mahdollisuuden siihen. Lukijan saattaa yllättää 

se, että kulttuuriympäristön voi yhdistää liikuntaan liittyvään tapahtumaan. Alueen kulttuuriym-

päristöä halutaankin selvästi hyödyntää rohkeasti ja luovasti. Julkaisu edistää monipuolisen ja 

muuntautumiskykyisen mielikuvan muodostumista Keski-Suomen kulttuuriympäristöstä. Teks-

tissä nimetään retken opas, mistä syntyy mielikuva, että opas on asiantuntija, koska myytin mu-

kaan oppaan nimeä tuskin muuten haluttaisiin tuoda julki. Alueelta löytyy kulttuuriympäristöön 

liittyvää asiantuntijuutta, ja heidän osaamistaan halutaan hyödyntää kulttuuriympäristökohteissa 

tapahtuvissa opastuksissa, jotta tavalliset ihmiset saisivat laadukasta opastusta. 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 5: Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry:n Facebook-julkaisu 
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Facebook-julkaisu 3 

Julkaisussa (Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry 13.8.2018) (kuva 6) ensimmäisen 

tason merkitsijöinä ovat Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry:n järjestämä melontaretki 

Jämsänjoelle ja Lampien lumosta metsien mahtiin - 100 luontokohdetta Jämsän ja Kuhmoisten 

alueella -kirja. Vastaanottajalle julkaisu konnotoi tavoitetta korostaa asian hienoutta ja saada se 

kuulostamaan vähintään yhtä hienolta kuin mitä se oikeasti on. Tämä ilmenee julkaisussa eri 

tahojen kiittelynä onnistuneen retken johdosta. Kiittely viestii kirjoittajan kiitollisuudesta me-

lontaretken osallistujia kohtaan. Julkaisu näyttäytyy erityisesti Jämsänjokea mainostavana, mut-

ta myös kirjaa markkinoidaan hienovaraisesti. Ihmisiä pyritään saamaan kiinnostumaan alueen 

kulttuuriympäristökohteista vetoamalla hienoon elämykseen, minkä ne voivat tarjota. Julkaisus-

sa hyödynnetään myyttiä, jonka mukaan sellaisiin tapahtumiin osallistuminen on kiinnostavaa, 

joista aiemmat osallistujat ovat pitäneet. Julkaisu muistuttaa vastaanottajaa, että kulttuuriympä-

ristöä voi kokea erilaisilla tavoilla, joista eräs on melonta. Kulttuuriympäristöä voi kokea myös 

yhdessä muiden kanssa, jolloin kokemuksesta voi tulla antoisampi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6: Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry:n Facebook-julkaisu 
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Facebook-julkaisu 4 

Julkaisun (Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry 15.3.2018) (kuva 7) kirjoitetussa osuu-

dessa ensimmäisen tason merkitsijöitä ovat Lavaoja Jämsänkoskella ja keväinen luonto. Julkai-

sussa kuvaillaan, millaista on Lavaojan läheisyydessä kyseiseen vuodenaikaan ja kannustetaan 

tutustumaan lähiluontoon. Merkityksellistämisen toisella tasolla muodostuu konnotaatio aluees-

ta, jota voidaan pitää kauniina myyttiseen suomalaiseen ajattelutapaan perustuen. Julkaisun kir-

joitettu osuus on raporttimainen kuvaus siitä, millaista paikan päällä kirjoittajan mielestä oli. 

Asiat kerrotaan tarinanomaisesti kuvaillen lukijalle, millaista olisi olla toteuttamassa julkaisussa 

käsiteltyjä asioita ja ohjeistavasti antaen vinkkejä matalan kynnyksen ympäristöön tutustumi-

seen. Tämä synnyttää mielikuvan tutustumisen arvoisesta asiasta. Julkaisussa korostetaan myös 

lähiluonnon ja jo ennestään tuttujen paikkojen merkitystä. Kulttuuriympäristöön tutustuminen 

kuulostaa julkaisun perusteella helpolta ja tätä kautta houkuttelevammalta mahdollisuudelta. 

Julkaisun kuvassa on luminen metsämaisema kevätauringon loisteessa. Kuva on rajattu niin, että 

puiden välistä paistava aurinko jää juuri puiden väliin, mikä tekee kuvasta harkitun oloisen. Ku-

vaan luo syvyyttä etualan tumma valaistus verrattuna taka-alan aurinkoiseen valaistukseen. Va-

lon lisääntyminen johdattaa katsetta kuvapinnalla ja tämä toimii, muuten melko toisteisessa ja 

runsaan oksamäärän takia hiukan sekavassa kuvassa, hyvänä katseen vangitsijana. Harkitulla 

kuvalla saadaan Keski-Suomen kulttuuriympäristö näyttämään houkuttelevalle. Kuvaa katsoessa 

herää mielikuva, että alueelta löytyy koskemattoman näköistä luontoa ja hienoja kokemuksia voi 

löytyä yllättävistäkin paikoista. Julkaisun kirjoitettua osuutta tukien kuva voi myös kannustaa 

ihmisiä tutustumaan talviseen luontoon kauneudellaan. Suomeen voidaan liittää myytti talven 

ihmemaasta, ja kulttuuriympäristön liittäminen tähän myyttiin vetoaa varmasti vastaanottajien 

tunteisiin edistäen kulttuuriympäristön houkuttelevuutta. 
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5.3 Jyväskylän kaupungin julkaisut 

Facebook-julkaisu 1 

Barthesin mallin ensimmäisen tason merkitsijöiksi nousevat tämän julkaisun (Jyväskylän kau-

punki - City of Jyväskylä 6.2.2019) (kuva 8) kirjoitetussa osuudessa Upeart-taidefestivaali ja 

muraali. Julkaisun mukaan Upeart-taidefestivaalin yhteydessä järjestetään talvisiin muraaleihin 

kohdistuva valokuvauskilpailu. Julkaisun kirjoitettu osuus on kirjoitettu ohjeistavaan sävyyn. 

Siinä kehotetaan ihmisiä osallistumaan kyseiseen valokuvauskilpailuun. Kilpailu, jossa kuvataan 

Kuva 7: Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry:n Facebook-julkaisu 
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muraaleja voi saada ihmisen ajattelemaan, että muraalit ovat kuvaamisen arvoisia ja niitä löytyy 

Jyväskylästä. Julkaisun kirjoitettu osuus myös kannustaa kuluttamaan kulttuuriympäristöä pal-

kinnon motivoimana, ja vahvistaa mielikuvaa Jyväskylästä kaupunkina, jossa järjestetään eri-

laista kulttuuriympäristöön liittyviä aktiviteettejä. Muraalit saatetaan vielä nykyään mieltää ul-

komaalaisiin suurkaupunkeihin kuuluviksi asioiksi, vaikka ne ovat yleistymässä myös suomalai-

sessa katukuvassa. Julkaisun perusteella Jyväskylän, ja tätä kautta Keski-Suomen, kulttuuriym-

päristö näyttäytyy uniikkina ja kiinnostavana. 

Julkaisun kuva on kuvakollaasi neljästä Jyväskylässä sijaitsevasta muraalista. Merkityksellistä-

misen toisella tasolla, kuvan kohdatessa lukijan ajatukset, muodostuu konnotaatio siitä, että ku-

vat ovat realistisen oloisia ja kollaasi tuntuu esittelevän kilpailuun liittyvät muraalit. Kuvissa 

näkyy vaihtelevasti muraaleja ympäröivää ympäristöä ja rakennusta, johon muraali on maalattu. 

Joka toisessa kuvassa on kuvattu muraali melko suoraan edestäpäin ja joka toisessa kuvassa 

hiukan viistosti. Tuntuu, että kuvat on järjestelty myös värin mukaan niin, että joka toinen kuva 

on aina kirkkaamman värinen ja joka toinen taas hillitymmän värinen. Tämä tuo kollaasiin vaih-

televuutta ja samalla järjestystä. Usean kuvan kollaasi saattaa näyttää helposti sekavalle, jos 

kuvien järjestykseen ei kiinnitä lainkaan huomiota. Hyvin suunniteltu kuva luo mielikuvan laa-

dusta ja esittelee lukijalle muraalit hyvin. Kuva kertoo lukijalle, että Jyväskylästä löytyy erilaisia 

isokokoisia muraaleja, jotka sijaitsevat sekä uusissa että vanhemmissa rakennuksissa. Keski-

Suomen kulttuuriympäristö on siis värikäs, ja siitä löytyy ajallisia kerroksia. 

 

 

 

 

Kuva 8: Jyväskylän kaupungin Facebook-julkaisu 
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Facebook-julkaisu 2 

Julkaisussa (Jyväskylän kaupunkiympäristö 29.1.2019) (kuva 9) ensimmäisen tason merkitsijä 

on Haukanniemen esteetön luontopolku. Julkaisun avulla pyritään keräämään Haukanniemen 

esteettömän luontopolun suunnitteluun ideoita ja toiveita. Merkityksellistämisen toisella tasolla 

julkaisu konnotoi lukijalle vaikuttamismahdollisuuksista, joita ihmisillä on kulttuuriympäristöön 

liittyen. Tekstissä korostetaan, että projektia ollaan vasta käynnistämässä ja asioihin on vielä 

mahdollista vaikuttaa. Julkaisun perusteella vaikuttaa siltä, että ihmisiä halutaan kuunnella ja 

ihmisten mielipiteillä on merkitystä lopputuloksen kannalta. Ihmisiä halutaan myös aktivoida ja 

osallistaa asioiden suunnitteluun. Osallistuminen on pyritty tekemään helpoksi hyödyntämällä 

nykyaikaista teknologiaa, jotta mahdollisimman moni osallistuisi ideointiin. Tekstissä puhutel-

laan lukijaa henkilökohtaisesti ja vedotaan erityisesti luonnosta nauttijoihin ja luonnossa liikku-

jiin. Kulttuuriympäristön saavutettavuutta pyritään parantamaan alueella, koska kulttuuriympä-

ristön halutaan julkaisun perusteella kuuluvan kaikille. Julkaisu on aloituksensa perusteella 

suunnattu erityisesti luonnossa liikkuville ihmisille. Kaikki varmasti saavat todellisuudessa ottaa 

osaa keskusteluun, mutta esimerkiksi liikuntarajoitteiset tai vähemmän luonnossa liikkuvat hen-

kilöt saattavat kokea itsensä ulkopuolisiksi. Esteettömästä luontopolusta puhuminen luo mieli-

kuvan kaikille kuuluvan kulttuuriympäristön edistämisestä, mutta toisaalta julkaisun puhuttelu-

tapa on ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa. 
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Facebook-julkaisu 3 

Barthesin mallin ensimmäisen tason merkitsijöitä ovat tässä julkaisussa (Jyväskylän kaupun-

kiympäristö 28.11.2018) (kuva 10) asemakaavalaajennus ja kerrostalorakentaminen. Julkaisussa 

tiedotetaan Norolan alueelle tulevasta uudesta asuinalueesta, jonka rakentaminen mahdolliste-

taan Palokan aluekeskuksessa käynnistyneellä asemakaavalaajennuksella. Julkaisussa puhutaan 

uusien talojen rakentamisesta, mutta samalla halutaan myös korostaa luonnon merkitystä, jolla 

on vahva rooli merkityksen muodostumisessa toisella tasolla. Nykyaikana vallitsee myytti, jon-

ka mukaan uudisrakentaminen valtaa tilaa luonnolta, ja tämä ohjaa lukijan ajatuksia herkästi 

negatiiviseen suuntaan. Julkaisu kuitenkin luo mielikuvan siitä, että rakentamisessa huomioi-

daan myös luonto, eläimet ja ihmiset. Tekstissä korostetaan sitä, että hyviä valintoja on tehty 

esimerkiksi juuri luontoa silmällä pitäen. Julkaisuun on liitetty linkki, josta voi lukea halutes-

saan lisää aiheesta. Julkaisussa toivotetaan ihmiset tervetulleiksi kuulemaan ja keskustelemaan 

aiheesta, mikä luo vaikutelman siitä, että ihmisiä halutaan kuunnella ja heidän mielipiteitään 

pidetään arvokkaina. Tekstissä on kuvailtu yksityiskohtaisesti ja markkinoivasti asiat, mistä syn-

tyy mielikuva julkaisun mainosmaisesta tarkoituksesta. Keski-Suomen kulttuuriympäristöön 

liittyvät päätökset koskettavat usein monia ihmisiä ja julkaisun perusteella voi havaita, että ase-

Kuva 9: Jyväskylän kaupungin Facebook-julkaisu 
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makaavalaajennus todennäköisesti tulee jakamaan mielipiteitä. Tämän vuoksi asia esitetään 

mahdollisimman positiiviseen ja avoimeen sävyyn. Tekstiä lukiessa syntyy mielikuva, että Jy-

väskylä on kasvava kaupunki, jossa rakennetaan uutta. Julkaisu myös luo mielikuvaa siitä, että 

Jyväskylässä voi kerrostaloalueellakin asuessa asua lähellä luontoa upeissa maisemissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram-julkaisu 1 

Julkaisun (jyvaskylankaupunki 1.9.2018) (kuva 11) kirjoitetussa osuudessa ensimmäisen tason 

merkitsijöitä ovat Kuokkalan silta ja Jyskän ranta. Julkaisussa kerrotaan, missä kuvat on otettu 

ja kuka ne on ottanut. Lisäksi julkaisussa on aihetunnisteita, jotka kuvailevat kuvia. Merkityk-

Kuva 10: Jyväskylän kaupungin Facebook-julkaisu 
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sellistämisen toisella tasolla muodostuu konnotaatio maisemien hienoudesta ja kuvaajan roolin 

merkityksestä. Kuvaajan korostaminen luo myös mielikuvan, että Jyväskylän kaupunki kannus-

taa ihmisiä kuvaamaan ja samalla myös tutustumaan kulttuuriympäristöön. Julkaisuun on liitetty 

paljon aihetunnisteita, jotka muodostavat mielikuvan upeasta kohteesta. Aihetunnisteiden avulla 

tavoitellaan yleensä näkyvyyttä julkaisulle, mikä tässäkin tapauksessa on varmasti tavoitteena 

Keski-Suomen kulttuuriympäristön näkyvyyden edistämiseksi. 

Julkaisun ensimmäisessä kuvassa on valaistu Kuokkalan silta, joka on ensimmäisen tason mer-

kitsijä ja merkittynä on keskustan ja Kuokkalan yhdistävä silta. Merkityksellistämisen toisella 

tasolla, kuvan kohdatessa lukijan ajatukset, muodostuu konnotaatio siitä, että kuva on laaduk-

kaan oloinen ja harkitun näköinen maisemakuva. Kuvassa näkyy etualalla kasvillisuutta kau-

punkimaisemaa tasapainottamassa. Jyväskylässä yhdistyvät kuvan muodostaman mielikuvan 

perusteella kaupunki ja luonto. Tämä herättää positiivisia tunteita, koska yhteiskunnassamme 

voi ajatella vallitsevan myytin perinteisistä kaupungeista, jotka ovat harmaita ja betonisia. Ku-

vaa katsoessa syntyy mielikuva siitä, että Jyväskylän rakennettu ympäristö on nuorta. Silta näyt-

tää veistokselliselle valaistuna ja valoilla halutaan korostaa tätä kaupungin rakennelmaa.  

Julkaisun toisessa kuvassa on kuvattuna Jyskän ranta aurinkoisena ja usvaisena aamuna. Kuvan 

kohdatessa lukijan ajatusmaailman, syntyy konnotaatio huolellisesti otetusta maisemakuvasta, 

joka pyrkii olemaan houkuttelevan näköinen. Kuvan etualalle on haluttu jättää näkyviin soutu-

veneitä ja taka-alalla näkyy rakennuksia. Kuvan tunnelma on pysähtynyt ja rauhallinen, joten 

kuvan perusteella lukija voi ajatella Keski-Suomen kulttuuriympäristön tarjoavan tunnelmalli-

suutta Jyväskylän keskustankin tuntumassa. Tämäkin kuva vahvistaa mielikuvaa Jyväskylästä 

kaupunkina, jossa yhdistyy luonto ja kaupunki. Julkaisun kaksi kuvaa esittävät kahta hyvin eri-

laista maisemaa. Toisessa kuvassa on pääosassa rakennettu ympäristö ja toisessa luonto. Keski-

Suomessa voi päätellä kuvien perusteella olevan monipuolinen kulttuuriympäristö. 
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5.4 Sanomalehti Keskisuomalaisen uutiset 

Uutinen 1 

Uutisen (Kivinen 2018) kirjoitetussa osuudessa Ylistönrinteen, Mattilanniemen ja Seminaarimä-

en kampukset sekä Hippoksen ja Harjun yhdistävä gondolihissi muodostaa ensimmäisen tason 

merkitsijän. Uutisessa kerrotaan Jyväskylään suunnitteilla olevasta gondolihissistä. Asiasta kir-

joitetaan positiiviseen sävyyn. Uutinen välittää lukijalle viestin, että mitään ole vielä päätetty 

vaan kyseessä on vasta idea, jota pitää vielä pohtia ja asioita on vielä selvitettävä. Uutisessa tuo-

Kuva 11: Jyväskylän kaupungin Instagram-julkaisu 
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daan esille Suomesta löytyvien muiden vastaavien kohteiden hintoja. Näin muodostuu mieliku-

va, että kulttuuriympäristöön liittyviä kehitystoimenpiteitä ja päätöksiä suunnitellaan tarkoin. 

Uutisen kirjoitettu osuus luo mielikuvan siitä, että Keski-Suomen kulttuuriympäristöä halutaan 

kehittää ja täällä uskalletaan tavoitella suuria asioita. Keski-Suomesta voi ajatella uutisen kirjoi-

tetun osuuden perusteella löytyvän kaupunkeja, joissa luonto on lähellä ja niistä löytyy myös 

merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Kerrotaanhan uutisen kirjoitetussa osuudessa Seminaarimäen 

olevan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja Leena Rossi kuvailee Jy-

väskylää järvikaupungiksi. Kulttuuriympäristö näyttäytyy uutisen perusteella alueen vetovoima-

tekijänä, koska uutisessa korostetaan kulttuuriympäristöjä, jotka näkyisivät gondolihissistä Se-

minaarimäen arvokkuuden tuominen esiin uutisessa voi tuoda esille lukijassa sellaisen mieliku-

van, että gondolihissi voisi olla uhka Keski-Suomen kulttuuriympäristölle. Alvar Aalto -säätiön 

hallituksen puheenjohtajan haastattelu, josta käy ilmi heidän positiivinen suhtautumisensa ide-

aan kuitenkin luo kuvan, että kulttuuriympäristöä ei haluta uhata. Gondolihissi on vasta suunnit-

teluasteella, mutta toteutuessaan kyseessä olisi suuri projekti. Näin suuri muutos sisältää var-

masti myyttistä keskustelua hankkeen tarpeellisuudesta sekä järkevyydestä. Tätä vastareaktiota 

on kuitenkin pehmennetty uutisessa antamalla lukijan ymmärtää, että suunnittelussa otetaan 

kaikki asiat huomioon eikä kulttuuriympäristöä vahingoiteta. 

Uutisen kahdessa kuvassa on kuvattuna ilmasta käsin Harjun torni, Jyväskylän yliopiston päära-

kennuksen piha-alue ja Fennicum-rakennus. Yliopistoa käsittelevä kuva ei ole rajaukseltaan 

harkitun näköinen, koska Fennicum-rakennuksesta rajautuu yläosa pois. Harjun tornia käsittele-

vä kuva on rajaukseltaan harkitumpi. Kuvista muodostuu konnotaatio realistisesta esitystavasta 

ja vihreästä kaupungista, jossa on uniikin näköisiä rakennuksia. Kuvat vaikuttavat esittävän koh-

teet sellaisina kuin ne ovat. Kuvissa näkyy rakennusten lisäksi paljon puustoa. Rakennuksista 

muodostuva mielikuva poikkeaa perinteisestä suomalaisen kaupungin rakennuksen mielikuvas-

ta. Ilmakuvat vaikuttavat havainnollistavan lukijalle, millaiset maisemat gondolihissistä avautui-

sivat. Kuvat havainnollistavat projektin lopputulosta ja heijastavat luottamusta Keski-Suomen 

kulttuuriympäristön vetovoimaa kohtaan. 

Uutinen 2 

Barthesin mallin ensimmäisen tason merkitsijäksi nousee tämän uutisen (Toivakka 2018) kirjoi-

tetussa osuudessa kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen kotitalon puutarhassa sijaitseva Myötähäpeä-

veistos. Veistos on kannanotto puutarhan lähelle tapahtuvaa uudisrakentamista vastaan. Uutisen 

kohdatessa lukijan ajatukset merkityksellistämisen toisella tasolla, muodostuu konnotaatio siitä, 

että uutisen kirjoitettu osuus kannustaa ihmisiä tutustumaan kulttuuriympäristöön. Ihmisiä roh-
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kaistaan tutustumaan kohteeseen kertomalla paikan aukioloajat ja korostamalla, että taideteok-

siin voi tutustua enää vain tämän viikon ajan. Lisäksi Sorjonen kuvailee teosta ja avaa sen ideaa. 

Sorjosen ajatuksissa korostuu pettymys ja halu vaikuttaa asioihin. Uutinen tuo esille myös ku-

vanveistäjän ajatuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin Sorjosen. Hän korostaa lisäksi alueen ai-

nutlaatuisuutta ja toisaalta kerrostalojen tavanomaisuutta. Uutinen vahvistaa mielikuvaa siitä, 

että ihmiset haluavat ilmaista mielipiteitään ja yrittävät vaikuttaa kulttuuriympäristöä koskeviin 

asioihin. Suomessa vallitsee vahva myytti, että mielipiteiden ilmaisulla voi saavuttaa asioita. 

Tämä vahvistaa mielikuvaa veistoksen vaikuttavuudesta. Keski-Suomen kulttuuriympäristön 

säilyvyys vaikuttaa olevan uhattu ja sitä halutaan suojella. Uutisessa puhutaan jopa katoamisesta 

ja särkymisestä, mikä luo mielikuvan vakavasta tilanteesta. 

Uutisen kuvassa on kuvattuna Myötähäpeä-veistos Kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen kotitalon 

pihassa. Pihaa ympäröivän pensasaidan takana näkyy uusien kerrostalojen rakennustyömaa. 

Merkityksellistämisen toisella tasolla kuva näyttäytyy realistisena eikä se näytä dramaattisesta 

aiheesta huolimatta ylidramaattiselle. Kuva on rajattu niin, että Myötähäpeä-veiston on kuvan 

etualalla, mutta todella reunassa. Näyttää siltä, ettei veistos ole kuvan pääosassa vaan pääosassa 

on taustaa hallitseva rakennustyömaa, mikä sopii hyvin uutisen kirjoitetun osuuden synnyttä-

miin mielikuviin. Kuva on rajattu tiiviisti talojen kohdalta, mikä luo ahtauden tuntua ja lisää 

tunnetta siitä, että rakennukset hallitsevat maisemaa. Tämäkin sopii hyvin yhteen uutisen kirjoi-

tetun osuuden luomien mielikuvien kanssa. Kuvassa näkyvän veistoksen ja taustalla näkyvien 

rakennusten välillä on selvä vuorovaikutus, minkä pystyy havaitsemaan myös uutisen kirjoitetun 

osuuden avulla. Kuvaa katsoessa voi selvästi hahmottaa, että vehreä piha on kohdannut kylmän 

näköisen rakennustyömaan. 

Uutinen 3 

Uutisen (Salminen 2018) kirjoitetussa osuudessa ensimmäisen tason merkitsijäksi nousee Tou-

rujoen kunnostuksen yleissuunnitelma. Merkityksellistämisen toisella tasolla lukija voi huomata 

asian olevan kuvailtu todella selkeästi, ja lähes kuka tahansa pystyy ymmärtämään uutisen sisäl-

lön hyvin. Uutisen kirjoitetun osuuden alussa todetaan ilmoitusluontoisesti, millaisiin ratkaisui-

hin Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelmassa päädyttiin. Sen jälkeen kerrotaan, mitä ratkai-

su käytännössä tarkoittaa. Ennallistamisen tavoitteista kerrotaan positiivisesti ja toiveikkaasti. 

Uutisessa korostetaan myös toimenpiteen harvinaisuutta ja haastavuutta, mikä luo mielikuvan 

siitä, että Jyväskylässä uskalletaan tehdä asioita ja ollaan jopa edelläkävijöitä. Uutisessa koroste-

taan isoja muutoksia, mikä rakentaa mielikuvaa aktiivisesta toiminnasta. Uutisen kirjoitetun 

osuuden läpi voi havaita sen, että arvostus kulttuuriympäristöä, luontoa ja eläimiä kohtaan on 
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suuri. Lukijalle voi syntyä myös tunne, että kunnostussuunnitelmassa on otettu hyvin huomioon 

kaikki nämä eri tekijät. Ihmisille halutaan myös tarjota entistä parempia mahdollisuuksia nauttia 

Tourujoesta ja sitä ympäröivistä alueista. Kulttuuriympäristö voidaan siis nähdä merkitykselli-

senä osana ihmisen elämää. Uutisessa korostetaan myös sitä, että yleissuunnitelman laatimiseen 

on osallistunut monialainen asiantuntijaryhmä, mikä luo mielikuvan, että asian suhteen ollaan 

tosissaan ja sille halutaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Yleissuunnitelman luonnoksia on 

esitelty myös yleisölle ja valmis suunnitelma tulee myös julkisesti nähtäväksi, mikä luo mieli-

kuvaa avoimuudesta ja eri tahojen mielipiteiden tärkeydestä. Uutisessa kerrotaan selkeästi pro-

jektin vaiheista, joten lukija voi olettaa, että toimija haluaa ihmisten ymmärtävän, miten asiat 

toimivat, jotta ihmiset voivat esimerkiksi tuoda ideoitaan julki. 

Uutinen sisältää kaksi kuvaa, joista toinen on karttakuva, joka on otsikoitu Tourujoen yleis-

suunnitelmaksi ja se selittää kyseisen yleissuunnitelman. Toinen kuva on kuvatekstistä päätellen 

havainnekuva lopullisesta tilanteesta, johon päästään Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitel-

man avulla. Merkityksellistämisen toisella tasolla, karttakuvan kohdatessa lukijan ajatukset, 

muodostuu konnotaatio siitä, että asioita on suunniteltu ja kirjoittaja tietää mistä puhuu. Kartta-

kuva on tietokoneella piirretty ja se näyttää varsin perinteiseltä kartalta. Kuva on rajattu tiiviisti 

siten, että siinä näkyy vain aiheeseen liittyvät alueet. Kuvassa on paljon tekstejä ja viivoja, jotka 

kertovat lukijalle, missä mikäkin asia sijaitsee. Kuvan avulla tekstin lukija voi ymmärtää ja 

hahmottaa asian paremmin. Tällöin syntyy mielikuva siitä, että he haluavat saada ihmiset ym-

märtämään asian. Uutisen toinenkin kuva on tietokoneella piirretty ja se on hyvin realistisen 

oloinen. Kuvan avulla on varmasti tarkoitus näyttää liioittelematta Tourujoen kunnostuksen 

yleissuunnitelman mahdollistama lopputulos. Kuvassa ovat pääosassa vihreä luonto, sen keskel-

lä virtaava Tourujoki ja kuvan taka-alalla näkyvä entinen vesivoimalaitos. Alueella yhdistyvät 

kuvan perusteella luonto ja rakennettu ympäristö. Kuvaan on piirretty eri-ikäisiä ihmisiä ulkoi-

lemassa joen läheisyydessä. Kuva luo lopputuloksesta mielikuvan houkuttelevan ja tavoittelemi-

sen arvoisen asian. On helppoa uskoa, että lukijoista suurimmalle osalle lopputulos näyttäytyy 

positiivisena. Lukijan on kuvan perusteella helppo uskoa, että ihmiset voisivat kokoontua viet-

tämään aikaa kauniiseen ja vehreään ympäristöön, joka muodostuisi kunnostuksen myötä. Uuti-

sen perusteella Keski-Suomen kulttuuriympäristöstä halutaan tehdä paikka, jossa ihmiset voivat 

viettää aikaa. Kunnostustavoitteen perusteella kulttuuriympäristön kokemisen uskotaan myytti-

sesti olevan hyväksi ihmisille tavalla tai toisella ja tätä kautta hyödyttävän koko yhteiskuntaa. 
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6 PÄÄTÄNTÄ 

6.1 Keski-Suomen kulttuuriympäristön mediavälitteinen imago 
Keski-Suomen kulttuuriympäristö näyttäytyy sosiaalisen median julkaisujen ja Keskisuomalai-

sen uutisten perusteella arvostettuna ja toisaalta myös uhattuna. Keskisuomalaista kulttuuriym-

päristöä halutaan selvästi ylläpitää ja suojella, mutta ylläpidossa ja suojelussa vaikuttaa kuiten-

kin olevan myös parantamisen varaa. Tarkastellut mediaesitykset välittävät vahvan uskon siihen, 

että alueella on paljon ihmisiä, jotka arvostavat kulttuuriympäristöä ja ymmärtävät sen merki-

tyksen sekä tekevät töitä kulttuuriympäristön säilymisen eteen. Kun on onnistunut toimimaan 

oikein tai saavuttamaan jotain, on imagon rakentamisen kannalta tärkeää myös sisällyttää nämä 

onnistumiset viestintään (Kuutti 2008, 42). Julkaisuissa pyritään myös lisäämään kiinnostusta 

kulttuuriympäristöä ja sen ylläpitoa kohtaan, minkä voi ajatella kertovan siitä, että kulttuuriym-

päristön merkityksen ymmärtäminen on tärkeää kulttuuriympäristön säilymisen kannalta. Kult-

tuuriympäristöön tutustumiseen motivointi ja kannustaminen ovat yleisiä julkaisuissa. Julkinen 

kulttuuriympäristötekojen palkitseminen, hyvien esimerkkien esille nostaminen ja tiedon jaka-

minen ovat keinoja, joilla pyritään aktivoimaan ihmisiä. Lisäksi ihmisten osallistumiskynnystä 

madalletaan hyödyntämällä keskustelun sekä yhdessä ideoinnin mahdollistavia ratkaisuja. Kult-

tuuriympäristöstä rakennetaan median välityksellä yhteistä asiaa, josta kaikkien tulisi huolehtia. 

Samalla kaikilla on kuitenkin myös oikeus nauttia kulttuuriympäristön tarjoamista mahdolli-

suuksista. Yksittäisten konkreettisten esimerkkien avulla luodaan mielikuvaa, että yllättävienkin 

asioiden kautta on mahdollista tehdä kulttuuriympäristötekoja. Kulttuuriympäristön olemassaolo 

ja säilyminen eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne vaativat tiedon jakamista ja kiinnostuksen 

herättämistä.  

Tutkielman aineiston perusteella Keski-Suomen kulttuuriympäristö vaikuttaa olevan hyvissä ja 

osaavissa käsissä. Kulttuuriympäristöasioita hoitavat ammattitaitoiset henkilöt ja ammattitaitoa 

halutaan myös hyödyntää tavallisille ihmisille suunnatussa toiminnassa. Mielikuva siitä, että 

alueelta löytyy kulttuuriympäristöön liittyvää asiantuntijuutta voi myös toimia muualla asuvien 

asiantuntijoiden houkuttimena (Äikäs 2004, 233). Kulttuuriympäristöä halutaan kehittää ja sen 

kehittäminen pyritään tekemään ammattitaitoisesti. Kehittämiselle uskalletaan asettaa kunnian-

himoisia tavoitteita ja toiminnalla pyritään aina saavuttamaan mahdollisimman hyviä lopputu-

loksia. Kulttuuriympäristöön liittyviä kehitystoimenpiteitä ja päätöksiä suunnitellaan tarkoin ja 

harkiten. 

Keski-Suomen kulttuuriympäristö näyttäytyy sosiaalisen median julkaisujen ja Keskisuomalai-

sen uutisten perusteella myös ainutlaatuisena ja tutustumisen arvoisena. Ihmisiä halutaan kan-
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nustaa tutustumaan alueen kulttuuriympäristöön esimerkiksi julkaisuilla, joissa kerrotaan kuvin 

ja sanoin kulttuuriympäristöön suuntautuvista retkistä. Vaikuttaisi myös siltä, että Keski-

Suomesta on mahdollista löytää merkittäviä kulttuuriympäristöjä, ja alueen kaupungeissa on 

luonto lähellä. Tuomalla esille tällaisia asioita, imagosta muodostuu helposti positiivinen, koska 

ihmiset kokevat luontoympäristöt tärkeiksi (Kulttuuriperintöbarometri 2017, 17). Keski-Suomen 

ainutlaatuisesta kulttuuriympäristöstä ollaan ylpeitä ja kulttuuriympäristöä halutaan tuoda esille 

rohkeasti. Sitä voisi pitää julkaisujen perusteella Keski-Suomen sekä yksittäisten Keski-Suomen 

kaupunkien ja kuntien markkinointivalttina. Asioista kerrotaan usein positiivisesti sekä mainos-

maisesti, mutta tarvittaessa myös kaunistelemattoman rehellisesti. Imagon tulisikin pohjautua 

todellisuuteen (Karvonen 1999, 22; Äikäs 2004, 234). Mäki-Reinin (2015, 70) tutkielman tulos-

ten mukaan avoin ja läpinäkyvä viestintä edistävät positiivisen imagon muodostumista. Alueen 

kulttuuriympäristö näyttäytyy julkaisujen perusteella myös monipuolisena ja muuntautumisky-

kyisenä. Keski-Suomen kulttuuriympäristöstä näyttäisi aineiston perusteella löytyvän uutta ja 

vanhaa. Ihmiset mieltävätkin tavoitellun asuinympäristön yhdeksi kriteeriksi uuden ja vanhan 

yhtäaikaisen läsnäolon (Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa 2013, Esipuhe). Lisäksi 

Äikäksen (2004, 230) tutkimuksen tulosten mukaan imagotyön kannalta olisi tärkeää pystyä 

viestimään, että alueelta löytyy erilaisia asuinalueita, koska tämä voi houkutella erilaisia ihmisiä 

asumaan alueelle. Kulttuuriympäristö vaikuttaa mediaesitysten perusteella monipuoliselta koko-

naisuudelta, josta on mahdollista löytää jatkuvasti uusia asioita. Sitä on mahdollista ja sitä myös 

uskalletaan hyödyntää monipuolisesti yllättävissäkin yhteyksissä. Kulttuuriympäristön ylläpitä-

minen ja kehittäminen vaativatkin jatkossa uusien toimintatapojen ideointia julkisen rahoituksen 

vähentymisen myötä (Työryhmän esitys kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020 2013, 16). 

Keski-Suomen kulttuuriympäristö näyttäytyy tutkielman aineiston perusteella merkityksellisenä 

asiana ihmisille. Ihmiset kokevat kulttuuriympäristöt tärkeiksi hyvinvoinnin lähteiksi (Kulttuu-

riympäristöstä elinvoimaa ja hyvinvointia maakuntiin 2018, 50). Myös julkaisujen perusteella 

kulttuuriympäristön uskotaan vaikuttavan positiivisesti ihmisten hyvinvointiin tuomalla sisältöä 

ja hienoja elämyksiä ihmisten elämään sekä yhdistämällä erilaisia ihmisiä. Julkaisuissa painote-

taan, että kulttuuriympäristön olisi tärkeää kuulua kaikille. Julkaisuissa korostetaan, että on ole-

massa erilaisia tapoja tutustua kulttuuriympäristöön ja kulttuuriympäristön saavutettavuutta py-

ritään parantamaan entisestään. Tällaista imagoa voidaan pitää haluttuna ja toimivana. Äikäs 

(2004, 235) toteaa, että paikkojen ja alueiden markkinoinnissa on nykyään tärkeää korostaa, 

mitä tarjottavaa kohteella on. Osassa aineiston julkaisuissa viesti kohdistetaan tietylle ryhmälle, 

kuten luonnossa liikkujille. Tietyn asiakaslohkon puhuttelu onkin yleistä nykyaikaisessa mark-

kinoinnissa, koska sillä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia (Karvonen 1999, 29; Karvonen 2008, 
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22). Vaikka on yleistä kohdistaa markkinointia tietylle ryhmälle, on kulttuuriympäristön imagon 

suhteen oltava tässä asiassa tarkkana. Monissa julkaisuissa muodostuu vahva mielikuva kulttuu-

riympäristöstä yhteisenä asiana, joten markkinointia kohdistaessa on varottava tuottamasta sisäl-

töjä, jotka ovat ristiriidassa aiempien ja muiden toimijoiden julkaisujen kanssa.  

Keski-Suomen kulttuuriympäristön imago muodostuu mediaesitysten perusteella siis moninai-

seksi, mutta kuitenkin melko yhtenäiseksi. Muodostuvan imagon voidaan uskoa puhuttelevan 

laajaa kohderyhmää. Äikäksen (2004, 46) mukaan esimerkiksi erilaisille kohderyhmille viesties-

sä tarvitaan erilaiset imagot, ja tästä johtuen yksi imago ei välttämättä olisikaan riittävä Keski-

Suomen kulttuuriympäristön tapauksessa. Kaiken kaikkiaan Keski-Suomen kulttuuriympäristön 

imagotyö vaikuttaa varsin onnistuneelle. Saavutettua lopputulosta ja viestinnän nykyistä tilaa on 

mahdollista verrata MAKU-ryhmän Toimintasuunnitelmaan (2019). Toimintasuunnitelmassa 

(2019, 1) määritellään kulttuuriympäristötyöhön liittyvä visio vuodelle 2021, toiminnan paino-

pisteet sekä keskeiset tehtävät ja viestintätavat. MAKU-ryhmä asettaa visiokseen, että vuoteen 

2021 mennessä kaikki osallistuvat kulttuuriympäristön hoitoon ja käyttöön. Lisäksi Keski-

Suomen kulttuuriympäristön arvo ja ominaispiirteet ovat vision mukaan tunnettuja kansallisesti 

ja kansainvälisesti. Toiminnan painopisteiksi määritellään muun muassa kansalaistoiminnan 

sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Viestintään liittyen Toimintasuunnitelmassa määritel-

lään yhteisiä toimintatapoja, kuten tiettyjen kulttuuriympäristö-tunnisteiden käyttö sekä koroste-

taan yhteistyön merkitystä viestinnässä. 

Tutkielman tulosten avulla on mahdollista huomata, että Keski-Suomen kulttuuriympäristöön 

liittyvä, mediassa tapahtuva viestintä tukee jo tällä hetkellä melko hyvin Toimintasuunnitelmas-

sa (2019, 1) asetettuja tavoitteita. Keski-Suomen kulttuuriympäristön mediavälitteisen imagon 

vahvana piirteenä on mielikuva kaikille kuuluvasta asiasta, minkä seurauksena kulttuuriympäris-

tön hyödyntäminen sekä ylläpito ovat yhteisiä asioita. Lisäksi julkaisuissa korostetaan kaikkien 

mielipiteiden tärkeyttä ja kannustetaan ihmisiä osallistumaan päätöksentekoon. Myös toiminta-

suunnitelmassa on useita kohtia, joihin liittyy mediaesityksissäkin ilmennyt kansalaisten osallis-

taminen. Osittain tähän päästään kulttuuriympäristökasvatuksen avulla, mikä on toimintasuunni-

telman mukaista MAKU-ryhmän toimintaa. Mielikuva tietämystä lisäävästä toiminnasta välittyy 

myös mediaesitysten kautta vastaanottajalle. Toimijoiden välinen yhteistyö on määritelty toi-

mintasuunnitelmassa viestinnän tavoitteeksi, mitä kohti ollaan tämän tutkielman tulosten perus-

teella menossa. Yhteistyöhön liittyen Toimintasuunnitelmassa (2019, 1) mainittiin kulttuuriym-

päristöön liittyvien tunnisteiden käyttö viestinnässä. Mediaesityksissä tunnisteita ei kuitenkaan 

juuri käytetty, vaikka niiden järjestelmällinen hyödyntäminen voisi omalta osaltaan edistää mie-

likuvaa yhtenäisestä kulttuuriympäristöstä ja lisätä Keski-Suomen kulttuuriympäristön näky-
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vyyttä. 

Nyt kun tiedetään, millainen mediavälitteinen imago Keski-Suomen kulttuuriympäristölle muo-

dostuu nykyisen viestinnän seurauksena, voidaan sitä pyrkiä rakentamaan tehokkaammin halut-

tuun suuntaan. Vaikka tämän tutkielman perusteella kulttuuriympäristölle mediavälitteisesti 

muodostuva imago vaikuttaa olevan varsin yhtenevä MAKU-ryhmän Toimintasuunnitelman 

(2019) kanssa ja todennäköisesti laajaa kohderyhmää positiivisesti puhutteleva, niin keskisuo-

malaisten toimijoiden voisi olla silti hyvä keskustella tällä hetkellä muodostuvasta mediavälit-

teisestä imagosta ja siitä, ollaanko siihen tyytyväisiä. Jos muodostuvaan imagoon ja sen raken-

tamiseen ei olla joltain osin tyytyväisiä, niin olisi suositeltavaa pohtia, miten imagoa pystyisi 

rakentamaan mediassa paremmin haluttuun suuntaan. Karvosen (1999, 118, 119) ohjeistusta 

soveltaen voidaan todeta, että esimerkiksi kattavan ohjeistuksen muodostaminen mediavälittei-

sen imagon rakentamiselle voisi olla hyvä idea. Lisäksi olisi tärkeää pohtia, millainen on ihan-

teellinen Keski-Suomen kulttuuriympäristön imago. Tavoitteen ollessa kaikille selvä voi imago-

työstä tulla tehokkaampaa ja määrätietoisempaa (Karvonen 1999, 120). 

6.2 Itsereflektio ja jatkotutkimusaiheita 
Imagoon ja mielikuviin liittyvän tutkimuksenteon haasteellisuutta ei pidä aliarvioida. Tutkimuk-

sen etenemistä ohjaavat aineisto, tulkinta sekä eri tieteenaloille kuuluvat yleiset toimintatavat ja 

ajattelumallit. (Äikäs 2004, 228.) Kuten kaikissa tutkimuksissa, myös laadullisessa tutkimukses-

sa, tutkimuksen luotettavuutta on syytä arvioida. Tämän tutkielman luotettavuutta tarkastellaan 

Eskolan ja Suorannan (1998, 210–212) esittelemien, luotettavuuden arvioinnissa käytettävien 

kriteerien avulla, jotka ovat tutkimuksen uskottavuus, siirrettävyys sekä vahvistuvuus. Tutki-

muksen uskottavuuden varmistamiseksi on tärkeää säilyttää tutkimustyön aikana ja tutkintoja 

tehdessä kriittinen ja osittain myös skeptinen ajattelutapa. Tulosten uskottavuus varmistettiin 

tämän tutkielman tapauksessa muun muassa pohtimalla, millaisia asioita toimijat ja sanomalehti 

Keskisuomalaisen journalistit ovat mediaesityksiä tuottaessaan ajatelleet ja huomioineet. Tul-

kintojen ja alkuperäisen tavoitteen yhteneväisyyttä on kuitenkin haastavaa määrittää tarkasti, 

koska imagon muodostumiseen liittyvästä viestinnästä osa on tahatonta.  

Tulosten siirrettävyyttä arvioitaessa, laadullisen tutkimuksen tapauksessa, tarkastellaan tulosten 

yleistettävyyttä toiseen kontekstiin. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena oli Keski-Suomen 

kulttuuriympäristön imago ja käytetty aineisto koostettiin siten, että se liittyi hyvin vahvasti 

Keski-Suomen kulttuuriympäristöön. Näin ollen tämän tutkielman tulosten ei voida olettaa pä-

tevän muiden alueiden eikä kulttuuriympäristöjen imagojen tapauksissa. Tulosten voidaan kui-

tenkin olettaa pätevän melko hyvin sellaisissa konteksteissa, joissa käytettävä aineisto koostuu 
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Keski-Suomen kulttuuriympäristöön liittyvästä viestintämateriaalista ja kiinnostuksen kohteena 

on Keski-Suomen kulttuuriympäristölle muodostuva imago. Keski-Suomen kulttuuriympäris-

töön liittyvät mediaesitykset eivät poikkea merkittävästi toisistaan käytettyjen tehokeinojen 

osalta vaikka aihepiirit vaihtelevatkin. Kulttuuriympäristön merkityksen korostaminen ja osallis-

tumiseen kannustaminen ovat julkaisuissa yleisesti esiintyviä aihepiirejä, jotka varmasti nouse-

vat esille erilaisissa Keski-Suomen kulttuuriympäristöä käsittelevissä aineistoissa. Jos jokin taho 

muuttaa toimintatapaansa ja alkaa rakentamaan kulttuuriympäristön imagoa uudella tavalla, hei-

jastuisi tämä luonnollisesti myös tutkielman tuloksiin. Tutkimuksen vahvistuvuutta on tässä 

tapauksessa haastavaa tarkastella, koska aiempia kulttuuriympäristön mediavälitteisen imagon 

tutkimuksia ei ole saatavilla. Kulttuuriympäristön osiksi luokiteltavien kohteiden imagoja on 

kuitenkin tutkittu, vaikka aiempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen lähestymistavat ja tavoit-

teet ovatkin keskenään erilaisia. Yhteisiä piirteitä aiempiin tuloksiin ovat kuitenkin säilyttämi-

sen ja kehittämisen arvostaminen sekä kaikilla tahoilla taustalla piilevä tavoite muodostaa itses-

tään mahdollisimman hyvä imago. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on merkittävä ja tutkijan tekemien tulkintojen subjek-

tiivisuus on muistettava huomioida sekä pyrittävä minimoimaan se (Eskola ym. 1998, 210). 

Tässä tutkielmassa tehdyt analyysit ja tulkinnat perustuvat minulle tutkijana muodostuneisiin 

mielikuviin, jotka ovat saaneet vaikutteita omasta ajatusmaailmastani, jota puolestaan ohjaavat 

esimerkiksi vallitseva yhteiskunnallinen tilanne ja kulttuurille ominaiset piirteet. Olen pyrkinyt 

tekemään tulkinnat huomioiden tutkijan roolin ongelmallisuuden siten, että johtopäätökset olisi-

vat mahdollisimman yleistettäviä ja oma ajatusmaailmani heijastuisi mahdollisimman vähän 

tutkimustuloksiin. Liian syvälle ulottuva analyysi olisi saattanut nostaa aineistosta esiin asioita, 

joissa näkyy tutkijan roolin subjektiivisuus. Minulla ei ollut tutkimusta tehdessäni aiempia suo-

ria kytköksiä kulttuuriympäristötoimijoihin tai MAKU-ryhmän jäseniin, joten pystyin tarkaste-

lemaan ilmiötä tältä osin objektiivisesti. Näin ollen minulle oli luonnollista kerätä aineisto suo-

simatta tai syrjimättä mitään toimijaa tai aihepiiriä. Aineistossa mukana olleet julkaisut ja uuti-

set ovat julkisia. Aineisto ei ollut täten arkaluontoista eikä sen käsittelyssä tarvinnut noudattaa 

erityistä varovaisuutta. 

Tietyn alueen kulttuuriympäristön mediavälitteistä imagoa tarkasteltaessa erilaisia mahdollisia 

lähestymistapoja on paljon. Tutkielman mielekkyyden varmistamiseksi aineistoon on syytä vali-

ta mediaesityksiä, jotka ovat sellaisten tahojen julkaisemia, joiden toiminnan kehittämiseen tut-

kielman tuloksia halutaan hyödyntää ja joilla voidaan olettaa olevan riittävän kattava lukijakun-

ta. Samalla on myös huomioitava minkä tahojen toiminta on kohteen imagon muodostumisen 

kannalta merkittävintä. Kulttuuriympäristöstä kirjoittavat tahot tuottavat varmasti sisältöä myös 
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sellaisista asioista, jotka eivät liity kulttuuriympäristöön. Tästä syystä on oleellista rajata aineis-

to kattamaan vain tarkasteltava aihepiiri. 

Tutkielman aineisto koostuu kolmesta sanomalehti Keskisuomalaisen uutisesta ja 12 sosiaalisen 

median julkaisusta, jotka kerättiin kolmelta eri keskisuomalaiselta toimijalta. Aineistoa on siis 

tarpeeksi tutkimuskysymyksen käsittelyyn ja tutkielman aineistoa voidaan pitää edustavana 

otoksena. Aineiston kokoon vaikuttivat sekä mediaesitysten että niiden kirjoittaneiden tahojen 

määrä. Näiden kahden asian lukumäärät asetettiin aineistossa tasapainoon siten, että sekä taho-

jen sisäinen että tahojen välinen vaihtelu on mukana aineistossa. Aineiston keräämisessä käytet-

tiin satunnaisotantaa, mikä omalta osaltaan varmistaa tutkielman luotettavuuden. Kaikki toimi-

joiden ja Keskisuomalaisen mediaesitykset eivät luonnollisesti liittyneet Keski-Suomen kulttuu-

riympäristöön, joten satunnaisotantaa hyödynnettiin sellaisten mediaesitysten joukossa, jotka 

käsittelivät Keski-Suomen kulttuuriympäristöä. 

Sosiaalisen median julkaisujen ja uutisten analysoiminen merkitysten muodostumisen näkökul-

masta näin kattavan aineiston pohjalta oli minulle uusi kokemus. Tämän vuoksi oppimista ta-

pahtui koko tutkimusprosessin ajan aina tutkielman suunnittelun ensiaskelista lähtien. Eräs mer-

kittävä haaste tutkimustyössä oli digitaalisen tiedon tehokas hallinta ja säilyttäminen. Tällaiseen 

tutkielmaan potentiaalisesti sopivaa aineistoa on helppo löytää suuria määriä, mutta kaikkea 

massaa ei pysty käymään läpi. Kaikkea saatavilla olevaa aineistoa ei ole tarkoituksenmukaista-

kaan yrittää ottaa haltuun, vaan tarkasteltavan datan rajaamista oli suoritettava jatkuvasti työn 

edetessä ja tavoitteen tarkentuessa.  

Aineiston analyysimenetelmäksi valikoitunut semioottinen analyysi Barthesin mallia mukaillen 

osoittautui soveltuvan tutkielmaan hyvin. Onhan kyseessä laaja ja monenlaisia ajatushaaroja 

sisältävä malli, jonka avulla teksteissä ja kuvissa tapahtuvaa merkitysten muodostumista voi 

tarkastella. Muodostuvaa imagoa tarkasteltaessa on huomioitava, mitä viestin vastaanottaja ajat-

telee vastaanottamastaan viestistä. Tutkielman alussa esitellyt apukysymykset pyrittiin muodos-

tamaan Barthesin mallin hyödyntämistä tukeviksi. Barthesin mallin avulla mediaesitysten asiasi-

sältö yhdistyy vastaanottajan ajatuksiin huomioiden henkilön taustan sekä yhteiskunnan vaiku-

tuksen. Varsinaisen viestiin yhdistyessään juuri nämä seikat muodostavat lopulta vastaanottajal-

le mielikuva viestin lähettäjästä, ja niiden avulla aineistosta oli lopulta mahdollista löytää vasta-

us tutkimuskysymykseen.  

Kootun aineiston analysointi oli haastavaa suorittaa yksittäisen analysointikierroksen aikana, 

vaan havainnot tarkentuivat ja uusia havaintoja muodostui työtä tehdessä ja mediaesityksiä tar-

kasteltaessa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen oli helppoa havaita, etteivät analyysit olleet vielä 
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valmiit, vaan julkaisuihin ja uutisiin piti palata uudestaan, jotta kaikki mahdollinen, niissä tapah-

tuvaan merkitysten muodostumiseen liittyvä informaatio saatiin hyödynnettyä. Haasteellisuutta 

tutkielman tekemiseen toivat myös imagon monipuoliset määritelmät. Tutkielman teoriaosuu-

dessa esiteltiin tässä tutkielmassa käytettävät imagon ja kulttuuriympäristön määritelmät, mikä 

oli oleellista tutkimuksen toistettavuuden ja tavoitteet selkeyden kannalta. 

Kulttuuriympäristö on monipuolinen käsite ja osittain varmasti myös tästä syystä kulttuuriympä-

ristöä käsittelevien mediaesitysten puheenaiheet olivat keskenään hyvin erilaisia. Tästä syystä 

tutkielmassa mediaesitysten käsittelemiä aihepiirejä ei erikseen huomioitu aineistoa koostaessa, 

vaan ainoastaan varmistettiin, että mediaesitys käsittelee jollain tavalla kulttuuriympäristöä. 

Puheenaiheiden huomiointi tarkemmalla tasolla voisi mahdollistaa imagon muodostumisen tar-

kastelun eri aihepiirien yhteydessä. Tällaista lähestymistapaa käytettäessä kuitenkin syytä var-

mistaa, että kaikilla tutkielman aineistoon soveltuvilla tahoilla on yhtäläiset mahdollisuudet 

päästä mukaan tutkielmaan, koska kaikki mediaesitykset eivät välttämättä käsittele aihepiirejä, 

jotka kuuluvat yleisien aihepiirien joukkoon. Tutkielmaa olisi mahdollista laajentaa lisäämällä 

mukana olevien sisällöntuottajien määrää ja ottamalla mukaan myös vahvemmin erilaisia sisäl-

löntuottajia, jolloin analyyseja olisi mahdollista tehdä erilaisille tahoille erikseen ja tulos olisi 

monipuolisempi. Lisäksi tarkasteltavaa aikajaksoa voisi pidentää, kunhan tarkastelun alkuajan-

kohtana vallitseva yhteiskunnan tilanne vastaa riittävällä tasolla nykyistä tilaa. Tarkastelua on 

mahdollista laajentaa myös kohdistamalla huomiota siihen, onko havaittu imago tarkoituksen-

mukainen ja hyvä vai olisiko jossain parantamisen varaa. Aineistoon olisi hyvä tätä varten lisätä 

esimerkiksi sisällöntuottajien haastatteluja sekä mediaesitysten kommenttiosioiden sisältöä. Ai-

neistoa voisi laajentaa myös kansalaisille kohdistetuilla kyselytutkimuksilla.  
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