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Monet
organisaatiot
ovat
ottaneet
ensiaskeliaan
meemikulttuurin
valjastamiseksi sosiaalisen median markkinoinnin strategiana viime
vuosikymmenen aikana. Nykyisessä Internetin promootiokulttuurissa vain
harvojen ja valittujen, kuten Wendy's -pikaruokaketjun Twitter-tilin voidaan
nähdä onnistuneen meemikeskeisen lähestymistavan hyödyntämisessä, josta
osoituksena on yrityksen taloudellinen menestys vuosikymmenen lopulla.
Ilmiön kasvava suosio perustuu erityisesti siihen, että markkinoijat ja yritykset
pyrkivät saavuttamaan suosion digitaalinatiivien, eli minneliaalien (ja
sukupolven Z) keskuudessa, joille Internetin meemikulttuuri on juurikin
ominainen ja tärkeä osa sukupolven kulttuuria. Kyseisen meemimarkkinoinnin
yhtenä suurimpana haasteena on kinkkinen paradoksi: anti-korporatistinen
meemikulttuuri
sekä
ns.
perinteiset,
huolellisesti
suunnitellut
markkinointistrategiat eivät pelaa hyvin yhteen. Suuri enemmistö brändien
luomista meemeistä ja ”humoristisista” kommenteista ovat päätyneet naurun ja
pilkan kohteeksi sivustoille kuten r/FellowKids. Jotta brändin imago säilyy
ilmiön aiheuttamilta kolhuilta, tulisi markkinoijan pyrkiä muodostamaan
brändin identiteetti sisällön tuottajan rooliin demokraattisessa osallistumiselle
avoimessa digitaalisessa kulttuurissa, löytää keinoja pysyä perillä alati
muuttuvasta meemi-zeitgeistista seuraamalla kyseistä kulttuuria sekä
ymmärtää kulttuuriin liittyvät erityispiirteet ja nyanssit, kuten miellettyyn
autenttisuuteen perustuva itseironisuus ja Internet-rumuus -estetiikka, joita
myös Aakerin brändipersoonallisuusskaalan kiihtymys, rosoisuus ja
maanläheisyys tukevat.
Meemikulttuurin ja korporaatiokulttuurin ristiriidat ja jännite tulee tiedostaa, ja
ymmärtää myös yksittäisiin meemeihin liittyvät konnotaatiot, joihin meemin
mutaatio voi merkittävästi vaikuttaa.
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In the last decade, many organisations have taken their first steps to deploy
meme culture as a new tool for marketing. Only a few chosen have succesfully
implemented this phenomenon in their marketing strategy, and the best
example might be Wendy's and their Twitter-account, which brought their
brand significant economic success in the end of the decade. Meme culture is a
significant part of the most important group of consumers of today, the
millenials, which is the main reason for the rise of the meme marketing
phenomenon. The biggest challenges for the meme marketing approach is to
penetrate into this chaotic and anti-corporatistic Internet-culture, and that this
approach itself is in a big contrast with traditional marketing strategies that are
based on carefully planning and implementation. Huge part of meme
marketing organisations have found themselves as laughing stock for this
meme culture community in forums like r/FellowKids. But when it comes to the
implementation of meme-based approach to an organisation's marketing
strategy, it is hugely important to understand the traits of this culture, like the
self-irony and the Internet-ugliness phenomenon that lead to perceived
authenticity in this culture. In addition to following the most important meme
culture communities and sites to keep up with the everchanging meme culture
-zeitgeist, it is also a major thing to understand the features that depict the
value of a modern meme and change the brand identity to a content creator in
this democratic digital culture. It's also important to undestand the tension
between meme culture and corporate culture, as well as the fact that meme
mutation can drastically change the connotations of a single meme.
Keywords: memes, meme culture, Internet-memes, participatory digital culture,
promotion culture, Reddit, Twitter, advertising, marketing, brand personality,
brand image
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JOHDANTO

Monet organisaatiot ovat ottaneet ensiaskeliaan meemikulttuurin ja Internet
meemi-ilmiön
valjastamisessa
markkinoinnin
työvälineeksi
viime
vuosikymmenen aikana. Nykyisessä Internetin promootiokulttuurissa vain
harvojen ja valittujen, kuten Wendy's -pikaruokaketjun Twitter-tilin voidaan
nähdä onnistuneen meemikeskeisen lähestymistavan hyödyntämisessä, josta
osoituksena on yrityksen taloudellinen menestys vuosikymmenen lopulla, sekä
ainakin osittain positiivinen imago meemiyhteisöjen silmissä. Kyseisen
meemimarkkinoinnin yhtenä suurimpana haasteena on kinkkinen paradoksi:
anti-korporatistinen meemikulttuuri sekä ns. perinteiset, huolellisesti
suunnitellut markkinointistrategiat eivät pelaa hyvin yhteen. Suuri enemmistö
brändien luomista meemeistä ja ainakin tarkoitukseltaan humoristisista
kommenteista ovat päätyneet pilkan kohteeksi ja määritelty ns. cringe-sisällöksi
suuren yleisön, ja erityisesti meemiyhteisöjen toimesta. Kyseisille sisällöille on
syntynyt oma kaatopaikka - Reddit-sivuston alasivu r/FellowKids, jonne päätyvät
korporaatioiden huonoimmat yritykset ilmaista itseään ns. cooleina ja
trendikkäinä milleniaalien ja sukupolven Z silmissä.
Monella meemikeskeiseen markkinointiin lähteneellä organisaatiolla
onkin paljon opittavaa Internet-kulttuurin ja meemikulttuurin omaksumisessa.
Internet-meemit ovat osa ns. uutta mediaa, jonka kulttuuri on vaihtunut
viimeistään Web 2.0 -ilmiön myötä perinteisen median ”read-only”
lähtökohdasta ns. ”read/write” kulttuuriksi, jossa kuluttajasta on tullut
sisällöntuottaja. Internettiä edeltävä media sisälsi suuria esteitä sisällön
tuottamiseen, ja tavalliselle kuluttajalle julkiseen diskurssiin osallistuminen
sisälsi suuren määrän portinvartijoita. Vaikka portinvartijat ja hierarkiat olevat
vielä olemassa Internetissäkin, on vaikeampi erottaa median tuottajat ja
kuluttajat (Milner, 2016).
Kyky ymmärtää ja luoda Internet-meemejä vaatii perinteiseen, Internettiä
edeltävään mediaan verrattuna lukuisia uusia taitoja, strategioita, valmiuksia ja
sosiaalisia käytäntöjä, ja modernissa Internet-kulttuurissa toimiminen vaatii
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myös laajempaa tietoa sen teknisistä ja eettisistä piirteistä - erilaisista arvoista,
normeista ja proseduureista (Knobel & Lankshear, 2013; Procházka, 2014).
Meemikeskeinen
markkinointi
vaatii
tietynlaista
vernakulaarista
vuorovaikutusta kuluttajien kanssa, sekä tietämystä pop kulttuurista ja sisällön
muokkaamisesta, jota Internet-meemien luomiseen tarvitaan (Lind, 2019;
Knobel & Lankshear, 2007). Trendaavien Internet-meemien suosion elinikä on
yleensä lyhyt, ja niiden ympärillä oleva kulttuuri on alati muuttuva, joten
ilmiöistä ajantasalla pysyminen on olennaista, mutta mahdollisesti myös
haastavaa.
Mitä tulee osallistumiselle avoimiin yhteisöihin, kuten r/FellowKids ja
r/MemeEconomy, niiden sisältöä ja käyttäjien kommentteja tutkimalla voidaan
löytää olennaisia ohjeita ja toimintatapoja markkinoijalle meemikeskeisen
lähestymistavan hyödyntämiseen ja Internetin modernin promootiokulttuurin
parissa toimimiseen. Koska kyse on meemikulttuurista, on olennaista ottaa
ilmiön tutkimiseen mukaan myös Dawkinsin (1976) ja Blackmoren (2000) ns.
perinteiseen meemiteoriaan pohjautuvaa kirjallisuutta ja meemeihin liittyviä
malleja vuosien ajalta ja selvittää, voiko niitä soveltaa kyseisessä kontekstissa.
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on määritellä ilmiö meemikeskeinen
lähestymistapa Internet-markkinoinnissa meemi- ja promootiokulttuuria
tutkimalla, sekä löytää syitä kyseisen trendin suosioon. Kyseinen ilmiö toimii
työn analyysin yksikkönä. Tutkimuksessa pyritään avaamaan kyseisen ilmiön
merkitystä ja ympärillä olevia käsitteitä nykypäivän promootiokulttuurissa.
Työn tarkoitus on ymmärtää meemikulttuuria, ja kuinka se on muovannut
Internetin promootiokulttuuria sekä mainostajien ja kuluttajien välistä
vuorovaikutusta sosiaalisen median palveluissa. Tähän kasvavaan trendiin
pureudutaan kirjallisuuskatsauksen voimin keskittyen perinteiseen Dawkinsin
(1976) ja Blackmoren (2000) meemiteoriaan, Murrayn ja muiden (2014) meemin
elinkaarimalliin ja edistämiskategorioihin, sekä brändien identiteettiin liittyviin
teorioihin, kuten Goffmanin dramaturgiseen malliin (1958) ja Aakerin (1997)
Brand Personality Scale -teoriaan (BPS). Työssä tutkitaan myös konkreettisesti
organisaatioiden ja kuluttajien välistä diskurssia Reddit- ja Twitter -sisältöjen
sisältöanalyysin kautta, ja pyritään löytämään keinoja edistää meemikeskeisen
Internet-markkinoinnin tehokkuutta. Opittujen asioiden pohjalta pyritään
tuomaan esiin toimintatapoja ja neuvoja valjastaa onnistuneesti
meemikeskeinen
lähestymistapa
markkinoinnissa
osaksi
tehokasta
markkinointistrategiaa Internetissä.
1. Miksi meemikeskeinen lähestymistapa
nykypäivän promootiokulttuurissa?

Internet-markkinoinnissa

on

kasvava

trendi

a. Mitä markkinoijan tulee tietää ilmiöstä?
2. Kuinka meemikeskeinen lähestymistapa Internet-markkinoinnissa voidaan valjastaa
osaksi tehokasta sosiaalisen median markkinointistrategiaa?
a. Miten brändin sosiaalisen median identiteetti ja toimintatavat voidaan muovata
meemikeskeisen lähestymistavan mukaiseksi?
b. Mitä voidaan oppia ilmiöön liittyvistä sisällöistä?
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2

PROMOOTIOKULTTUURI
VUONNA 2020

INTERNETISSÄ

Tässä kappaleessa pureudutaan nykypäivän Internet-promootiokulttuuriin ja
-meemikulttuuriin. Promootiokulttuurin suhteen aihetta käsitellään erityisesti
sosiaalisen
median
palvelun
Twitterin
kontekstissa.
Kolmannessa
alakappaleessa käydään myös läpi osallistumiselle avoimen digitaalisen
yhteisön Redditin, ja erityisesti alasivun r/FellowKids toimintaa.

2.1 Wendy's ja meemikeskeinen
markkinoinnissa

lähestymistapa

Internet-

Wendy’s on yhdysvaltalainen pikaruokaketju, jonka sosiaalisen median
strategia on vuodesta 2017 lähtien ollut varsin epätavallinen. Yrityksen
strategian päämääränä on muiden markkinointistrategioiden tavoin kasvattaa
positiivista kuluttajien tietoisuutta, mutta tehdä se nuorelle kuluttajaryhmälle
viehättävän identiteetin avulla, joka pyörii Internetin meemikulttuurin
ympärillä (Kao et al., 2020). Yrityksen sosiaalisen median osaston toiminta ei
perustu perinteiseen kontrolloituun kommunikaatioon, eikä se vaadi
korkeamman tahon hyväksyntää julkiseen Twitter-viestittelyyn ja julkaisuihin
(Cheng, 2018, 8.10.). Wendy’s:n Twitter-tilin ylläpitäjien läsnäolo on aktiivista lähestulkoon reaaliaikaista, ja sen sosiaalisen median kommunikaatio on
nopeaa ja leikittelevää, vernakulaarista (eli puhekielistä) vuorovaikutusta
kuluttajien kanssa (Kao et al., 2020; Lind, 2019). Twitter-tilin suosituimmat
julkaisut - leikkimieliset ivailut kilpaileville yrityksille, dialogiluupit
asiakkaiden kesken ja humoristiset meemijulkaisut, toimivat osana pyrkimystä
luoda tietynlainen milleniaaleille trendikäs identiteetti Wendy’s -ketjun
ympärille Internetissä (Baker, 2018).
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Yrityksen epäortodoksisen sosiaalisen median markkinoinnin nähdään
johtaneen positiivisiin tuloksiin; sen jälkeen kun yrityksen uniikki
lähestymistapa sai alkunsa vuonna 2017 yritys koki 49,7 prosentin liikekasvun
samana vuonna sekä saavutti vuonna 2018 paikkansa Yhdysvaltojen
kolmanneksi suosituimman pikaruokaketjun asemassa (Kao et al., 2020; Cheng,
2018, 8.10.). Ja ottaen huomioon yrityksen jo aiemmin suhteellisen vahvan
aseman, Wendy’s on kyennyt entisestään elävöittämään brändiään Internetmeemien ja meemikulttuurin omaksumisen avulla (Kao et al., 2020).
Wendy’s ei ole kuitenkaan ainut yritys, joka on pyrkinyt omaksumaan
Internetin meemikulttuurin osaksi sosiaalisen median identiteettiään. Monet
ovat yrittäneet, mutta löytäneet itsensä eksyksissä myötähäpeän ja pilkan
kohteena (Lind, 2019). Lähestymistapa sisältääkin haasteensa, sillä riskinä on
joutua Redditin - ja erityisesti r/FellowKids -alafoorumin kaltaisten
osallistumiselle avoimen digitaalisen kulttuurin yhteisön (engl. participatory digital
culture) ivan kohteeksi (Lind, 2019; Fuchs, 2014). Osallistumiselle avoimet
yhteisöt ja Internetin meemikulttuuri ovat monesti näkemyksiltään antikorporatistisia ja haastavia kuluttajaryhmiä, koska niiden voidaan nähdä
vastustavan valtavirtaa, jota suuret yritykset juurikin edustavat (Lind, 2019).
Meemin kaupallistaminen tai markkinointikäyttö on myös siinä suhteessa
riskialtista, että meemin merkitys voidaan uudelleenmäärittää tai ”myrkyttää”
jonkun toisen ryhmän toimesta merkitsemään jotakin mitä organisaatio ei
arvoillaan ja intresseillään edusta (Pettis, 2018). Näistä syistä jotkut
markkinointiblogit ovatkin suuntautuneet meemimarkkoininti-ilmiötä vastaan,
korostaen että meemimarkkoinnin paras mahdollinen lopputulema on aina
epäammattimainen ja epä-cool vaikutelma (Karram, 2018). Haave hyödyistä
vaikuttaa kuitenkin ylittävän ilmiöön liittyvän vaivan, haasteet ja riskit, sillä
kyseessä on edelleen kasvava trendi Internetin promootiokulttuurissa.
Tärkeimpänä syynä trendin nousulle voidaan nähdä yritysten pyrkimys
saavuttaa kaksi merkittävää kohderyhmää: milleniaalit eli digitaalinatiivit
(Prensky, 2001), sekä heistä nuorempi sukupolvi - niin sanottu sukupolvi Z.
Näistä ensimmäinen ryhmä, eli vuosina 1977-2000 syntyneet (Kotler &
Armstrong, 2013) digitaalinatiivit ovat ehkäpä tämän hetken merkittävin
kuluttajien ikäryhmä, sillä milleniaalien määrä on alkanut globaalisti
ohittamaan aiemmin määrältään korkeimman ikäryhmän, baby boomerit (Fry,
Millenials overtake Baby Boomers…, 2020), jotka määritellään ikäryhmänä
syntyneen toisen maailmansodan päättymisen ja 1960-luvun puolen välin
välillä. Lisäksi, koska milleniaalien kulttuurista on tullut valtavirtakulttuuri, on
tulevaisuuden trendit ennakoitavissa tämän päivän nuorten milleniaalien
trendien perusteella (Fromm & Garton, 2013), eikä yritykset, jotka tarkentavat
iäkkäämpiin kuluttajiin voi myöskään välttyä tältä ikäryhmältä, koska
milleniaalit siirtyvät aikanaan heidänkin kohderyhmäkseen.
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Kuten kaikilla kuluttajien ikäryhmillä, myös milleniaaleilla on omat
erityispiirteensä, ja Wendy’s -ketjun markkinointistrategian kaltainen
lähestymistapa kohdentuu ryhmän piirteisiin erityisen hyvin. Wendy’s:n
Twitter-tilin käyttämää post-modernia meemikeskeistä huumoria kutsutaankin
monesti myös milleniaalihuumoriksi. Toiseksi, Frommin ja Gartonin (2013)
mukaan milleniaalit ovat halukkaita aktiivisesti osallistumaan, luomaan jotain
yhdessä ja tekemään yhteistyötä suosikki-brändiensä kanssa sosiaalisessa
mediassa. Osallistumiselle avoin media ja Internet-meemit ovat milleniaaleille
ominainen uusi mediamuoto. Wendy’s:n Twitter-presenssi ja -sisältö perustuu
juuri vuorovaikutukseen ja yhteisiin dialogiluuppeihin kuluttajien kanssa.
Lisäksi koska Wendy’s:n lähestymistapa on tavoitteiltaan ja ominaispiirteiltään
viraalimarkkinointia, se toimii hyvin yhdessä milleniaalien sosiaalisen median
verkostoitumishalun ja -tapojen kanssa (Fromm & Garton, 2013).
Wendy’s -pikaruokaketjun sosiaalisen median markkinointistrategia
toimii malliesimerkkinä määritellessä tälle työlle keskeisin termi ja ilmiö,
meemikeskeinen lähestymistapa Internet-markkinoinnissa. Meemit ovat uusi tehokas
markkinoinnin tapa saavuttaa nuori yleisö, mutta meemikeskeinen
lähestymistapa on strategiana suuressa kontrastissa niin sanottuihin perinteisiin
markkinointistrategioihin ja -teorioihin, jotka pyrkivät alusta asti
kontrolloimaan huolellisesti markkinointiviestiä viestinnän joka vaiheessa. Ja
vaikka kontrollivapaaseen viestin leviämiseen ja nopeuteen perustuva
viraalimarkkinointi on käsitteenä lähellä meemimarkkinointia, pyritään
siinäkin perimmiltään keskustelemaan siitä, miten viestit saadaan suunnattua
ennakoitavin tavoin oikealle yleisölle. Meemimarkkinointi, tai tässä työssä
jatkossa käytettävä termi meemikeskeinen lähestymistapa taas perustuu
viestinnässä vernakulaarisiin ilmaisuihin ilman varsinaista ennakoitavaa
kontrollia, sillä meemit ja meemikulttuuri ovat perimmiltään luonteeltaan
kaoottisia, anarkistisia ja sponttaaneja. Nämä ominaisuudet ovat suuressa
kontrastissa
perinteiseen
markkinointistrategiaan
ja
ne
tekevät
meemikeskeisestä lähestymistavasta erityisen haastavan strategian, kun
perinteisestä kontrollista on mahdollisesti luovuttava, ja paras suunnitelma
vaikuttaisi olevan se, että suunnitelmaa ei ole laisinkaan. Näiden haasteiden
myötä tämän työn tavoitteena on löytää toimintamalleja ilmiön kanssa
toimimiseen Internet-promootiossa. (Lind, 2019).

2.2 Osallistumiselle avoin digitaalinen meemikulttuuri
Osallistumiselle avoin digitaalinen kulttuuri (engl. participatory digital culture)
on termi jota käytetään ilmaisemaan ilmiötä, jossa käyttäjät, fanit, erilaiset
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yleisöt ja kuluttajat osallistuvat kulttuurin ja sisällön luomiseen (Fuchs, 2014).
Internet-meemit eivät ole suoraa markkina- ja instituutiotoimijoiden tuottamia,
vaan niitä luodaan tavallisten käyttäjien tai kuluttajien keskuudessa kyseisten
osallistumiselle avointen digitaalisten kulttuurien sisällä (Nowak, 2016).
Jenkinsin (2006) idea osallistumiselle avoimesta kulttuurista perustuu siihen,
että kun Internet tuli koti- ja työympäristöissä yleisemmäksi 90-luvun aikana,
yksilöiden ja yhteisöjen yhteinen sitoumus valtavirtamediaan muuttui
olennaisesti. Vaikka aktiivinen media-sitoutuminen ja osallistuminen sisällön
tuottamiseen esimerkiksi harrastelijalehtien tai amatööriprintti-median ja
-radion myötä on pitkäikäinen ilmiö, paisui se vasta Internetin ja etenkin uuden
vuosituhannen Web 2.0 -ilmiön myötä siihen pisteeseen missä nykypäivän
osallistumiselle avoin kulttuuri on. Kuluttajan perspektiivistä työkalut luoda
sisältöä ovat tulleet halvaksi ja helposti saataville, ja ilmiön näkee kukoistavan
käytännössä sosiaalisen median sisällön, ja vaikkapa Wikipedian sisällön
tuottamisessa (Massanari, 2015). Time-lehti valitsikin osuvasti vuoden 2006
henkilöksi ”sinä”, viitaten kuluttajien rooliin digitaalisen demokratian
muodostamisessa ja sisällöntuottajina uudessa mediassa (Nichols, 2007).
Web 2.0 -sisällöntuottamiskulttuurin myötä Internetistä on tullut
ympäristö, jossa niche-yhteisöt ja alakulttuurit kukoistavat, ja näistä
kulttuureista yksi viime vuosikymmenen merkittävin ilmiö on ollut
meemikulttuuri ja sen nousu kohti valtavirtaa ja populaarikulttuuria. Vaikka
meemikulttuurin voi nähdä hiljalleen tulevan osaksi populaarikulttuuria, näkee
Danesi (2019, s. 2) tilanteen siinä perspektiivissä, että meemikulttuuri olisi
nimenomaan korvaamassa kyseisen 1900-luvun merkittävimmän ilmiön: ”Pop
kulttuuri on saattanut tulla tiensä päähän meemikulttuurin nousun myötä, joka
on kulttuurina kehittynyt juurikin Internetissä.” Danesi esittää, että
meemikulttuuri on hajottanut populaarikulttuurin virtauman, uhaten tuoda
ilmiön päätepisteen. Ottaen huomioon meemikulttuurista puhumisen
vakavuuden jopa nykypäivän akateemisissa töissä, voi vain kuvitella kuinka
tärkeältä meemikulttuuri niiden silmissä näyttää, jotka kokevat olevansa osa
kyseistä kulttuuria. Tässä suhteessa Redditin ja r/FellowKids -yhteisön antikorporatistisen ja kyynisen suhtautumisen siihen, että valtavirtamedia
”tunkeutuu” meemikulttuuriin sisälle markkinoinnin kautta voi nähdä
ymmärrettävänä, ja se on tärkeä ymmärtää markkinoijan näkökulmasta. Moni
pitää meemejä myös uutena taiteen muotona, johon myös Wiggins (2019, s.16)
yhtyy: ”Meemit ovat uusi taiteen muoto, joka konseptuaalisesti seuraa
Dadaismia, surrealismia ja niihin liittyviä taiteenmuotoja.”
Meemejä tuotetaan usein sivustoilla, joissa sosiaaliset kollektiivit
kokoontuvat ja määrittelevät itsensä ryhmänä, asettuen muita ulkopuolisia
ryhmiä vastaan (Milner, 2016). Meemikulttuurin itseään suojeleva ”me ja ne”
-asenne näkyy nykypäivän asetelmassa, jossa meemiyhteisöt usein käyttävät
kulttuurista ulkopuolisista henkilöistä nimitystä normo (engl. normie), ja joilta
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tiettyjä meemejä, kuten esimerkiksi kontroversiaalia Pepe The Frog -meemiä on
koitettu yhteisön toimesta suojella, jotta meemin autenttisuus ja merkitys
säilyisi (Van Wynsberghe, 2017). Verraten Bourdieun (1984) ajatukseen
kultuurikapitalista ja sen omaavien henkilöiden roolista vallitsevien trendien
määrityksessä, meemikulttuurin jäsenet voi kuvitella näkevän itsensä
kulttuurikapitalirikkaina henkilöinä, jotka määrittävät nykykulttuurin
mieltymyksen ja trendit, jota kulttuurikapitalin suhteen köyhemmät ”normot”
lopulta tulevat seuraamaan. Literat ja Van der Berg (2019) korostavat kuinka
meemikulttuurin jäsenet tykkäävät erottaa itsensä ulkopuolisista normoista,
määrittäen itsensä kulttuurillisesti ylivoimaisiksi. Tämä ilmiö näyttäytyy
vahvasti 4chanin ja Redditin kaltaisissa yhteisöissä, joista suuri määrä
kulttuurillisesti merkittäviä meemejä on noussut, ja joista saisi etnograafisen
tutkimuksen kautta haalittua meemikulttuurikäyttäytymisestä paljon validia
tietoa. Ilmiöön liittyy usein myös anonyymeys, joka on iso osa 4chan.org:n
kaltaisista yhteisöistä, jotka kannattavat Jacobsenin (2008) mukaan laajaa
arvojoukkoa, kuten juurikin instituutioiden ja korporatiivisten voimien
vastustamista,
vallankumouksellista
ja
anarkistista
hauskanpitoa,
sananvapautta ja oikeutta yksityisyyteen. Kyseisten arvojen perusteella
korporaatioiden luomat Internet-meemit tulisivat hyvin harvoin olemaan
4chanin kaltaisten yhteisöjen silmissä uskottavia, jos laisinkaan (Nowak, 2016).
”Me ja ne” -ilmiö on konkreettisesti vahvasti läsnä myös
r/MemeEconomy ja Meme Insider Magazine -kaltaisten meemiyhteisöjen
kulttuurissa,
jossa
meemisisäpiiriksi
itsejulistautuneet
”meemitalousasiantuntijat” keskustelevat ironisesti pörssimarkkinaterminologian
avulla trendaavista meemeistä. r/MemeEconomy-yhteisö on erinomainen lähde
nykypäivän meemikulttuurin tutkimiseen, ja Literat ja Van der Berg (2019)
ovatkin löytäneet yhteisöä tutkivassa työssään hyödyllistä tietoa meemien ja
niiden ominaisuuksien arvosta ja meemin elinkaaresta nykypäivän Internetissä,
joista jälkimmäisestä löytyykin r/MemeEconomy-sivuston käyttäjän luoma
suosittu kuva alta, joka perustuu Internetissä laajalti levinneeseen
talousmarkkinoiden neljävaiheista finanssisykliä kuvaavaan graafiin.
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KUVA 1 Meme-economy -sivuston Internet-meemin elinkaari – r/memeEconomy

KUVA 2 Stages in a bubble – J. Rodrigue, Hostra University

r/MemeEconomy on erinomainen sivusto markkinoijalle työkaluksi
trendaavien meemien seuraamiseen, eikä sen kaltaisten yhteisöjen hyötyä
markkinoinnin kannalta tule aliarvioida. Kuten ylläolevasta graafista näkee,
meemikeskeistä lähestymistapaa käyttävälle yritykselle on suotavaa päästä
asettumaan meemin elinkaaren ”paremmalle puolelle”, jotta esimerkiksi
r/Fellowkids -yhteisöön joutumiselta vältytään.
Aiemmin mainittu yhteisön ironinen huumori on yksi meemikulttuurissa
toistuva piirre, joka esiintyy esimerkiksi myös Wendy’s -ketjun menestyneellä
Twitter-tilillä. Ironisen huumorin lisäksi Douglasin (2014) määrittelemä Internet
Ugly, tai Internet rumuus -estetiikka on meemikulttuurin olennainen piirre,
jonka perusta on osallistumisen demokratisoinnissa, joka Internetissä on
tapahtunut. Kyseiseen Internet rumuuteen kuuluu juurikin itseironia ja se, että
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meemit nähdään vastakulttuurisina artifakteina, joiden avulla juhlitaan
rumuutta yksilöllisenä ja autenttisena, hylkien korporatistiset valtavirran
mielikuvat (Douglas, 2014). Tähän liittyy myös aiemmin esiin noussut ajatus
siitä, että jokaisen yksilön tulisi olla kykenevä luomaan ja uudelleenluomaan
meemejä ilman suuria vaikeuksia (Wiggins, 2019). Meemimarkkinoinnin
kannalta itseironia, Internet rumuus ja anti-korporatistinen ”autenttisuus” on
tärkeitä asioita ymmärtää, jotta r/FellowKids -ilmiöltä vältytään.
Kuten edellä käytiinkin läpi, tutkimus suosittujen ja menestyneiden
meemien attribuuttien ympärillä on rajoittunut alan tutkijoiden kesken lähinnä
niiden meemien leviämiseen ja selviytymiseen. Mutta kun suurennuslasi
asetetaan nykypäivän osallistumiselle avoimen digitaalisen meemikulttuurin
ylle, huomataankin ettei nämä samat attribuutit olekaan välttämättä samat
ominaisuudet jota ns. sisäpiiri, tai sisäpiirinä itseään pitävä alakulttuuri pitää
meemien suhteen arvossa (Literat & Van der Berg, 2019). Nykypäivän
osallistumiselle avoimen digitaalisen meemikulttuurin sisällä meemin ja sen
ominaisuuksien arvoa tulee tutkia nykytilanteen kontekstissa. Meemin
elinkaari-graafin ohella Literat ja Van Der Berg (2019) löytävät meemiyhteisöä
r/MemeEconomy tutkimalla, että nykyisen Internet-meemin arvo määriytyy
neljän ominaisuuden mukaan:
(1) sen positio suhteessa valtavirtaan,
(2) monipuolisuus- ja laajenemispotentiaali,
(3) ajankohtaisuus ja kulttuurinen relevanttius sekä
(4) mielletty laatu.

2.3 Reddit ja r/FellowKids
Reddit on suosittu Internet-foorumi, joka on brändännyt itsensä ”Internetin
etusivuna”. Maaliskuussa 2020 Reddit.com oli kahdenneksitoista suosituin
Internet-sivusto alexa.com-listauksen perusteella (Alexa Internet Inc., 2020).
Reddit:n rakenne perustuu alafoorumeihin, eli niin sanottuihin subredditsivuihin,
joita
sivuston
käyttäjät
voivat
löytää
erityisten
mielenkiinnonkohteiden tai aiheiden perusteella. Sivuston käyttäjät voivat
julkaista sisältöä alafoorumeilla, kommentoida muiden käyttäjien julkaisuja tai
antaa julkaisuille ja kommenteille positiivisia ”upvote”-ääniä tai negatiivisia
”downvote”-ääniä, jotka kertyvät yksittäisten käyttäjien ”karmaan”. Sisällöt
joissa on suuri karma-arvo, saavat sivustolla enemmän näkyvyyttä ja nousevat
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ylöspäin, kun taas alhaiset tai negatiiviset karma-pisteet saaneet sisällöt
katoavat näkyvistä tai jopa poistetaan ylläpitäjien toimesta. (Lind, 2019).
Toukokuussa 2014 perustettu alasivu r/FellowKids kerää sisälleen
tapauksia, joissa organisaatiot ovat ottaneet haparoivia ensiaskelia niin sanotun
memeettisen median pariin ja epäonnistuneet yrityksissään tuottaa viraaliilmiöitä. Tapauksissa yleisenä vaikuttajana on väärinkäsitys siitä, että meemit
ovat yhtä kuin viraalimarkkinointia (Shiflet, 2019). FellowKids-yhteisön sisältö
perustuu näiden tapausten kritisoimiseen sekä tahattomaan komiikkaan, jota
organisaatioiden yritykset päästä mukaan meemikulttuuriin indusoivat.
FellowKids-foorumilla on kirjoitushetkellä 716 161 jäsentä, ja se listautuu 433
suosituimmaksi alasivuksi Reddit-sivustolla (Reddit-list, 2020).
r/FellowKids -sivun julkaisujen tarkasteleminen on toimiva tapa päästä
sisälle
meemikeskeisen
lähestymistavan
piirteisiin
ja
kuluttajien
käyttäytymiseen ilmiön suhteen. Shiflet (2019) mainitsee r/FellowKids -sivun
julkaisuista esimerkkinä vuonna 2014 Twitterissä trendanneen hashtagin
#WhyIStayed, jonka kautta perheväkivallan uhrit jakoivat tarinoitaan ja syitään
siihen miksi olivat kykenemättömiä pakenemaan tilanteestaan. DiGiorno Pizza
-brändin Twitter-tili julkaisi kyseisellä hashtagilla seuraavanlaisen julkaisun:
”#WhyIStayed You had pizza.” (Broderick, 2014). Tilannetajun puuttuminen ja
julkaisun tyylitajuttomuus kostautui brändille pahasti. DiGiorno Pizza sekä
emoyhtiö Nestle USA joutui pahoittelemaan tapausta mediassa lukuisia kertoja,
ja useita anteeksipyyntöjä lähetettiin suoraa myös yksityisille julkaisusta
loukkaantuneille
Twitter-käyttäjille.
Tapauksesta
julkaistiin
julkaisu
FellowKids-sivulle helmikuussa 2017, ja julkaisu on kerännyt maaliskuuhun
2020 mennessä yli 40300 positiivista ääntä .
FellowKids-sivun julkaisuja voi suodattaa niin sanotun flair-tägin
perusteella, joka on ylläpitäjien antama määritys julkaisuille, jotka määrittelevät
esimerkiksi onko julkaisu ”aitoa FellowKids”-materiaalia vai ”oikeasti hauska”.
Jälkimmäiseen kategoriaan lukeutuvat tapaukset ovat määrityksen perusteella
tietyllä tapaa onnistuneet meemikeskeisessä lähestymistavassa, sillä ne ovat
FellowKids-yhteisön silmissä määritelty ”oikeasti hauskoiksi” julkaisuiksi.
Esimerkiksi usea Wendy’s -pikaruokaketjun Twitter-julkaisu on saanut
kyseisen flair-tägin FellowKids-sivulla. Kuvan 3 julkaisu on saanut ”oikeasti
hauska” -tägin ja se on kerännyt tähän mennessä yli 36200 positiivista ääntä.
Julkaisun vitsin kärki perustuu ivailuun pelifirma Blizzard:n Diablomobiilipelin lanseeraustilaisuuteen liittyvään negatiiviseen vastaanottoon ja
mediahuomioon kyseiseltä ajalta.
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KUVA 3 Wendy's -Twitter ja Blizzard – r/FellowKids
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3

MEEMIT JA MEMETIIKKA

Kolmannessa kappaleessa käydään läpi Dawkinsin ja Blackmoren perinteistä
meemiteoriaa, viraaliutta, sekä näiden kahden suhdetta tutkielman olennaiseen
käsitteeseen, Internet-meemiin. Loppukappaleessa käydään läpi meemin
ominaisuuksia ja elinkaarta esimerkiksi Murrayn ja muiden (2014) työhön
pohjautuen, tavoitteena ymmärtää perinpohjaisesti meemi-ilmiö ja sen merkitys
nykykulttuurissa.

3.1 Meemiteoria
”Meemi” on konseptina kerännyt huomattavan määrän huomiota
populaarikulttuurissa ja markkinoinnin alalla (Sax, 2012). Kun puhutaan
meemeistä ja memetiikasta, nousee usein ensimmäisenä esiin Richard Dawkinsin
teos The Selfish Gene (suom. Geenin Itsekkyys), josta termien nähdään saaneen
alkunsa. Vuoden 1976 teoksessaan Dawkins lanseerasi käsitteen meemi
kulttuurilliseksi vastineeksi geeneille. Dawkinsin mukaan meemit leviävät
geenien lailla ihmisten välillä ja periytyvät sukupolvelta toiselle. Meemit eli
kulttuurilliset yksiköt ja ilmaisut kuten sananlaskut, laulut ja ideat leviävät
kulttuurissamme kielen ja imitaation avulla. Dawkinsin teoria on sittemmin
kerännyt ympärilleen oman tutkimuksen alan, memetiikan, joka tutkii meemien
replikaatiota, leviämistä ja evoluutiota (Heylighen & Chielens, 2009).
Memetiikka on vakiinnuttanut paikkansa tieteessä ja evoluutioteorioissa,
mutta sitä on sovellettu ajan myötä myös markkinoinnin alalle. Memetiikan
potentiaali yritysmaailmassa on se, että sen tutkiminen helpottaa
ymmärtämään
miksi
jotkut
elementit
menestyvät
ja
hallitsevat
kulttuurissamme tiettyjen ajanjaksojen ajan (Williams, 2000). Tämä potentiaali
on oletettavasti sovellettavissa markkinointiin. Brändit voidaan nähdä meemin
kaltaisina elementteinä, ja tämä ajattelutapa tuo erilaisen perspektiivin brändien
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menestymiseen ja niiden kehittämiseen (Wu & Ardley, 2007), mutta myös
brändien yksittäiset mainokset ja sloganit voidaan lukea kuulumaan saman
varjon alle.
Meemien eli kulttuuristen elementtien leviäminen on prosessi, joka
muistuttaa myös monella tapaa virustautien toimintaa: kantaja jakaa
kommunikaation välityksellä informaation toiselle henkilölle, josta tässä
tilanteessa tulee uusi kantaja idealle, valmiina ”tartuttamaan” uusia yksilöitä
(Heylighen & Chielens, 2009). Markkinoinnissa sama konsepti pätee
kuulopuhemainonnassa (word-to-mouth -mainonta), joka perustuu ideaan siitä,
että kuluttajien välinen kommunikaatio tuotteesta tai palvelusta on
tehokkaampaa kuin perinteinen mainonta (Stonedahl, Rand & Wilensky, 2010).
Yhteys meemien ja viraalimarkkinoinnin välillä on siis epäilemättä merkittävä,
mutta erityisesti käsitteiden Internet-meemi ja viraalijulkaisu välillä on keskeisiä
eroja muun muassa niiden kontrolloimisessa, joihin pureudutaan myöhemmin
tässäkin työssä. (Jaatinen, 2016).

3.2 Internet-meemi
Internet-meemi on digitaalisen ajan keskeinen ilmiö (Shifman, 2019). Käsitys
Internet-meemistä terminä rajoittuu monella ainoastaan sosiaalisessa mediassa
ja huumorisivustoilla esiintyviin macro-kuviin ja sisäpiirivitseihin, mutta termi
kattaa tämän tutkimuksen tapauksessa kaikki perinteisen meemin
ominaisuudet sisältävät elementit, joita Internetissä ja online-kulttuurissa
esiintyy. Bauckhagen (2011) mukaan Internet-meemi -termiä käytetään
kuvaamaan kehittyvää sisältöä, joka saavuttaa tai tavoittelee suosiota
Internetissä. Nooney ja Portwood-Stacer (2014) määrittelevät Internet-meemin
digitaalisena objektina joka leikittelee tietyllä annetulla visuaalisella,
tekstuaalisella tai auditiivisella muodolla, ja joka sen jälkeen viedään,
uudelleenkoodataan ja asetetaan takaisin Internet-infrastrukturiin, josta se on
alunperin tullutkin.
Viruksen omainen leviäminen toimii termien meemi ja Internet-meemi
välisenä yhtäläisyytenä, mutta Internet-meemi rajautuu enemmänkin meemin
alalajiksi, aivan kuten Richard Dawkins on itse kommentoinut aiheesta:
Internetissä meemin merkitys ei ole kovin kaukana alkuperäisestä. Jonkin ilmiön
mennessä ns. viraaliksi Internetissä, vastaa kyseinen ilmiö juurikin sitä mitä meemi
on, ja näyttääkin siltä, että Internet-meemistä on tullut termin alalaji. (Solon, 2013,
s.25).

Vaikka Internet-meemin ja ns. perinteisen meemin välillä on selkeitä
samankaltaisuuksia varsinkin tarttuvuuden ja leviämisen ominaisuuksissa, on
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todennäköistä, että hyvin harva niin sanotuista Internet-meemeistä ovat
samalla tavalla kulttuurisesti merkittäviä ja pitkän vaikutusajan omaavia, kuin
memetiikassa tutkittavat ns. perinteiset meemit (Knobel & Lankshear, 2007).
Internet-meemit ovatkin monesti lyhytikäisiä, mikä tekee niiden käyttämisestä
ja ajan tasalla pysymisestä markkinoinnin kannalta haastavampaa. Suosittujen
meemien ”louhiminen” on silti avainasia soveltaessa kulttuurista
strategiamallia brändäyksessä (Holt & Cameron, 2010). Meemiyhteisöt ja
-sivustot kuten r/MemeEconomy tai knowyourmeme.com ovat hyödyllisiä lähteitä
ja meemimarkkinoinnin työvälineitä, jos nopeasti Internet-kulttuurissa
vaihtuvien meemitrendien kanssa pyrkii pysymään perillä. Lyhytikäisyyden
lisäksi Coscian (2013) mukaan Internet-meemit kantavat myös ominaisuuden,
jota tavalliset meemit eivät: Internet-meemit jättävät jälkeensä jäljen, joka on
jäljitettävissä ja ennen kaikkea analysoitavissa tavalla, jolla Internetin
ulkopuolella leviävät meemit eivät. Tämä on tehnyt Internet-meemien
empiirisestä tutkimisesta helpompaa.
Aikaisempien määritelmien lisäksi Milner (2016) lisää määritelmään myös
huomion siitä, että Internet-meemi on tietty memeettisen median alalaji, joka
antaa kuvan tietyllä hetkellä osallistumiselle avoimen digitaalisen kulttuurin
(engl. participatory digital culture) sosiaaliseen ja luovaan ulottuvuuteen.
Osallistumiselle avoimella kulttuurilla onkin tärkeä rooli Internet-meemin
määrityksessä: Wigginsin (2019) mukaan Internet-meemistä tulee Internetmeemi vasta silloin, kun osallistumiselle avoin digitaalinen kulttuuri on
imitoinut, uudelleenmiksannut (engl. remix) ja edelleen iteroinut tämän tietyn
palan kulttuuria. Internet-meemien uudenlainen moniosallistuva tuotanto tekee
niistä täysin uudenlaisen mediasisällön, jossa termi ”yleisö” on lähes sopimaton
kontekstiin, sillä tämä kyseinen yleisö toimii myös sisällön tuottajana (Nowak,
2016).

3.3 Viraaliefekti ja viraalimarkkinointi
Meemikonseptin lähin naapuri sekä populaarisessa, että akateemisessa
diskurssissa on ”viraali”. Hemsley ja Mason (2013, s. 144) määrittelevät
viraaliuden perinpohjaisesti seuraavalla tavalla: ”Viraalius on word-to-mouth
-tyylinen kaskadi leviämisprosessi, jossa viesti aktiivisesti välitetään henkilöltä
toiselle heikosti linkitettyjen henkilökohtaisten verkostojen välillä ja sisällä,
johtaen ripeään kasvuun viestille altistettujen ihmisten määrässä.” Heidän
mukaansa viraaliuteen liittyy kolme avainatribuuttia:
1. henkilöltä henkilölle -moodi tai leviäminen (diffuusio)
2. suuri nopeus, jota sosiaalisen median alustat edistävät
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3. laaja kantama, joka saavutetaan useiden verkostojen yhdistymisellä

Tämän lisäksi Hemsley ja Mason määrittelevät viraaliuden
leviämisprosessina, jossa tietty yksikkö tai elementti leviää tietyllä tavalla.
Tämä tarkoittaa siis, että viraaliudessa on kyse yhden viraalivideon,
-mainoksen tai -kuvan leivämisestä, josta päästään käsitteiden meemi ja viraali
eroihin (Shifman, 2014). Termejä käytetään usein samassa yhteydessä, mutta
niiden välillä on selkeitä eroja, joihin tämän työn seuraavassa kappaleessa
pureudutaankin.
Viraalimarkkinoinnista tuli yksi 2000-luvun alun merkittävimpiä
markkinointitrendejä
(Ferguson,
2008).
Viraalimarkkinoinnissa
eri
julkaisufoorumeissa julkaistavien verkkosisältöjen tavoitteena on kuulopuheen
avulla leviäminen ja sen tehokkuuden maksimointi - eli niin sanotun
viraaliefektin tavoittelu. Ilmiö on herättänyt suosiota muun muassa sen takia,
että sen saavuttaminen vaikuttaa teoriassa helpolta, ja onnistuneet
viraalimarkkinointikampanjat ovat osoittautuneet vaikuttaviksi tarinoiksi
mediassa (Watts, Peretti & Frumin, 2007).
Jokaiselle onnistuneelle ison skaalan viraalikampanjalle löytyy kuitenkin
monta epäonnistunutta vastinetta (Watts, Peretti & Frumin, 2007). Tämän
päivän digitaalisesti orientoituneessa markkinointimaailmassa tehokkaan
viraaliefektin saavuttaminen onkin yksi isoimpia saavutuksia, joita markkinoija
voi saavuttaa (Mills, 2012).
Puhuttaessa tämän vuosisadan viraalimarkkinoinnista, ilmiö yhdistetään
pääosin Internetiin. Viraaliefekti ei kuitenkaan ole täysin tuore ilmiö, sillä sen
alkuperän voi jäljittää televisio- ja radiomedian sekä painetun median kautta
aina yksinkertaisimpaan kuulopuhemarkkinointiin, joka oli aikoinaan yksi
ainoista tavoista markkinoida tuotetta tai palvelua (Ferguson, 2008). Mills
(2012) pureutuu artikkelissaan viraalimarkkinoinnin historiaan, ja kertoo, että
termi sai alkunsa vasta vuonna 1997 Draper Fisher Jurvetson -nimisen yrityksen
toimesta (viitattu lähteestä Beeler, 2000). Termiä käytettiin tässä kontekstissa
kuvaamaan Hotmail-palvelun mainosten käyttöä, jossa lähtevien sähköpostien
alareunassa mainostettiin Hotmailin ilmaista sähköpostipalvelua. Mills (2012, s.
163) kertoo ilmiön määrittelyn jakavan monien mielipiteitä ja jatkaa kertomalla
aiheesta seuraavasti:
Jotkut väittävät viraalimarkkinoinnin olevan vain teknologisesti tehostettu ja
nopeutettu muoto kuulopuhemarkkinoinnista, joka onkin johtanut kliseiseen termiin
”word-to-mouse” (viitattu lähteestä Shirky, 2000; Dasari and Anandakrishnan, 2010;
Phelps, Lewis, Mobilio, Perry & Raman, 2004). Jotkut taas väittävät ilmiön olevan
jotain täysin muuta.
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3.4 Internet-meemin ja viraalijulkaisun ero
Pääero meemin ja viraalijulkaisun välillä liittyy muuttuvuuteen/
variabiliteettiin. Shifman kuvailee teoksessaan Memes in Digital Culture (2014,
s. 55) näiden käsitteiden eroa seuraavalla tavalla: ”Yksittäisen videon voi
identifioida ja sanoa, että kyseessä on viraalivideo, viittaamatta mihinkään
muuhun (kultuuriseen) tekstiin, mutta tämä ei juurikaan pätisi Internet-meemin
kohdalla. Yksittäinen video ei ole Internet-meemi, vaan vain osa meemiä yksittäinen ilmenemä ryhmästä (kulttuurisia) tekstejä, joita voi yhdessä
luonnehtia meemiksi.” Shifman käyttää esimerkkinä ”Leave Britney Alone”
-YouTube-videota, joka Shifmanin mukaan on viraalivideo sanan varsinaisessa
merkityksessä, mutta josta tuli memeettinen video sen johdannaisten myötä,
sillä Leave Britney Alone -meemi koostuu useista Leave Britney Alone -videoista.
Dawkinsin memetiikan määritelmän perusteella sekä viraalivideo, että
meemivideo ovat lähellä käsitettä meemi siinä mielessä, että ne leviävät
henkilöltä toiselle. Silti näistä jälkimmäinen on huomattavasti lähempänä
käsitteen merkitystä, sillä meemisisältö voidaan nähdä elävänä ja muuttuvana
entiteettinä, joka on sulautettu osaksi kantajan kehoa ja mieltä.

3.5 Meemien ominaisuuksista ja elinkaaresta
Meemit replikoituvat imitaation avulla (Murray ym., 2014) ja yksittäisen
meemin menestyksen voikin nähdä määriytyvän sen replikaatiokyvyn
perusteella. Dawkinsin (1976) määrittelemät meemin kolme replikaatiota
edistävää ominaisuutta - täsmällisyys, lisääntymiskyky ja pitkäikäisyys, ovat
sovellettavissa hyvin myös Internet-meemeihin ja niiden digitaaliseen
ympäristöön (Procházka, 2014).
Lähtökohtana meemin menestyksellä on vahva ydinidea. Kopioinnin
täsmällisyys viittaa Dawkinsin mukaan meemien piirteisiin, jotka
mahdollistavat ydinidealle valmiuden kopioitua ja levitä mielestä mieleen
suhteellisen koskemattomana lukuisista variaatioista huolimatta. Dawkinsin
mukaan meemit, jotka ovat helposti muistettavia, käyvät intuitiivisesti järkeen
ja ovat merkityksellisiä yksilöille, toimivat tehokkaammin verrattuna
sisältöihin, jotka eivät ole helposti ymmärrettävissä ja kopioitavissa ison
ihmisryhmän keskuudessa. Intuitiivisesti järkeen käyminen on tosin
ristiriidassa lähivuosina osallistumiseen avoimessa digitaalisessa kulttuurissa
nähtävään trendiin, jossa tietyt meemit, niiden merkitys ja ympärillä oleva
huumori on mennyt enemmän abstraktimpaan ja kaoottisempaan suuntaan.
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Tämä onkin osana meemikulttuurissa ilmenevää anti-korporatistista asennetta,
jossa monet meemit on luotu ymmärrettäviksi valtavirran sijasta ainoastaan
alakulttuurin sisäpiirissä. Meemi, jonka replikaatiomenestys rajoittuu
alakulttuurin rajojen sisäpuolelle, voidaan nähdä replikaationsa suhteen
heikkona, mutta toisaalta niiden tarkoitus ei ole alun perinkään ollut saavuttaa
merkittävää replikaatiomenestystä suuren yleisön keskuudessa.
Meemin lisääntymiskyky on Dawkinsin (1976) mukaan toinen sen
replikaatiota edistävä tekijä. Knobel ja Lankshear (2006) kuvaavat Dawkinsin
mainitsemaa hedelmällisyyttä ominaisuutena, joka vaikuttaa meemin
nopeuteen kopioitua ja levitä. Meemin leviämisnopeus on heidän mukaansa
suhteessa sen todennäköisyyteen saavuttaa lujatekoinen ja jatkuva kiinnostus
meemiä kohtaan, edistäen täten leviämisprosessia (viitattu lähteestä Brodie,
1996). Hedelmällisyyden sisäisenä dimensiona Knobel ja Lankshear (2006)
pitävät myös meemin alttiutta tai herkkyyttä, joka on esiintynyt Dawkinsin
seuraajien toimesta memetiikassa myöhemmin. Alttiuteen vaikuttaa muun
muassa se, onko meemi relevantti ajankohtaisten tapahtumien suhteen ja
millainen on sen suhde olemassa oleviin menestyviin meemeihin.
Intertekstuaalisuus onkin merkittävä toistuva elementti Internet-meemejä ja
meemikulttuuria käsitellessä.
Kolmas ominaisuus eli pitkäikäisyys, on käsitteenä varsin itsestäänselvä:
mitä pidempään meemi selviää, sitä enemmän sitä voidaan kopioida ja levittää
eteenpäin ja täten jatkaa välitysprosessia. (Knobel & Lankshear, 2006).
Dawkinsin mukaan yksittäisen meemikopion pitkäikäisyyden merkitys ei ole
merkittävä varsinaiseen meemiin verrattuna, sillä se voi olla pituudeltaan
ainoastaan yhden isännän aivojen eliniän mittainen. Markkinoinnin
perspektiivistä meemikopion pitkäikäisyys on kuitenkin varsin tärkeä
ominaisuus, sillä sen jatkuva olemassa olo kuluttajan aivoissa voi vaikuttaa
ostopäätöksiin jatkuvasti (Murray ym., 2014). Vaikka tässäkin työssä on
mainittu useaan otteeseen Internet-meemien taipumus näennäiseen
lyhytikäisyyteen, on Internet-meemien suhteen otettava huomioon
arkistointipotentiaali, toisiosivustot ja hypertekstuaalisuus, joiden ansiosta
Internet-meemit Knobelin ja Lankshearin (2013) mukaan nauttivat
pitkäikäisyydestä. Ja mitä tulee näennäiseen lyhytikäisyyteen, on kyse yleensä
siitä, kuinka vähän aikaa suositut meemit yleensä trendaavat suuren yleisön
keskuudessa, ennen kun niiden suhteen voidaan sanoa etteivät ne ole enää ns.
cooleja.
Meemin replikaatiomenestys voidaan siis nähdä olevan merkitsevä tekijä
sen menestyksen arvioimisessa. Murray, Manrai ja Manrai (2014) näkevät, että
markkinoinnin suhteen olisi hyödyllistä rakentaa memeettinen malli meemien
menestyksen ennakoimiseen. Tätä varten, perustaen ideansa Dawkinsin töihin
ja Bjarneskansin (2005) meemin elinkaarimalliin, Murray, Manrai ja Manrai
(2014) ehdottavat seuraavanlaista kuusivaiheista meemin elinkaarimallia:
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1. Lähetys (transmissio): Meemi koodataan informaatiota kantavaksi välineeksi kuten
televisiomainokseksi, painetuksi mainokseksi tai YouTube viraalivideoksi. Tieto
tuodaan julki.
2. Dekoodaus: Kantaja huomioi meemin, ja viestiä kantava väline asettaa näkyville
isännän aivot meemille. Tieto vastaanotetaan.
3. Tarttuminen (infektio): Meemi asettuu kantajan mieleen. Tieto prosessoidaan.
4. Varastoituminen: Meemi varastoituu kantajan aivoihin pitkäaikaiseen muistiin.
Tieto tallentuu.
5. Selviytyminen: Meemi taistelee onnistuneesti vastameemejä vastaan. Tieto
säilytetään.
6. Uudelleenlähetys: Meemi uudelleenlähetetään
mahdollisten kantajien mieliin. Tieto levitetään.

kantajan

aivoista

muiden

Tuoreempana tutkimuksena Literat (2018) määritteli digitaalisen taiteen
elinkaareksi - ja tässä yhteydessä soveltuen myös Internet-meemin elinkaareksi
nykypäivän Internetissä neljävaiheisella mallilla, joka on osittain yhteydessä
myös Murrayn ja muiden (2014) malliin. Literatin malli perustuu minkä tahansa
digitaalisen luovan tuotteen elinkaaren kaltaisesti yksinkertaisesti siihen, että
meemi (1) luodaan, (2) jaetaan, (3) arvostellaan ja tulkitaan, sekä (4)
uudelleenmiksataan (engl. remix).
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TAULUKKO 1 Murrayn ja muiden (2014) meemin elinkaarimalli ja vaiheiden edistämisen
kategoriat

Murray, Manrai ja Manrai (2014) tuovat esiin myös ehdotuksellisen
toimintaverkon markkinoijien käyttöön selkeyttämään elinkaarimallista
herääviä olennaisia kysymyksiä, kuten ”mitkä meemit valitaan lähetystä
varten?” tai ”mitkä tekijät suosivat meemin leviämistä, valintaa ja
selviytymistä?”. Kuten toimintaverkosta/-mallista tuleekin ilmi, Murray ja muut
(2014) ovat rakentaneet sen Dawkinsin (1976) ja Blackmoren (1999)
memetiikkaa laajemmassa kontekstissa, jossa on otettu huomioon
markkinoinnin ja kulttuurin monimuotoisuus. Murrayn ja muiden (2014)
mielestä Dawkinsin ja Blackmoren käsitys meemistä, jonka mukaan kaikki ideat
eivät ole meemejä, vaan ainoastaan ne, jotka leviävät imitaation avulla, ei ole
(ainakaan markkinoinnin tapauksessa) tarpeeksi kompleksinen malli ottaessa
huomioon markkinoinnin ja kulttuurin monimuotoisuuden. Memetiikan
rajoittaminen imitaatioon keskittyen johtaa riskiin siitä, että memetiikan
laajuutta rajoitetaan liian radikaalisti ja liian aikaisin (Hull, 2000).
Alla avatussa toimintaverkossa useaan otteeseen mainittu meemi-kompleksi
(tai memepleksi) tarkoittaa ryhmää meemejä, jotka ovat geeni-kompleksien
kaltaisesti meemiryhmiä, jotka löytyvät usein läsnäolevina samasta yksilöstä.
Jälleen Darwinismiin verraten, meme-kompleksit ovat olemassa siitä syystä,
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että meemit kopioivat itseään isommalla menestyksellä, kun ne ovat
ryhmittyneet yhteen.
Lähetys-/transmissiovaiheen edistämiseksi ehdotetaan seuraavanlaisia
kategorioita:
Lisääntymiskyky: Mitä enemmän meemistä on kopioita, sitä menestyvämpi
markkinointikampanja on. Perinteisen median markkinoinnin elinikää voi
kasvattaa vapaasti saatavilla olevilla Internet- / YouTube-kopioilla. Linkitä ja/tai
assosioi markkinointi sosiaalisen median, mobiiliaplikaatioiden, blogien ja
muiden viraalimarkkinointielementtien kanssa. (Meerman-Scott, 2011). Tämä
tarkoittaa tämän työn kontekstissa käytännössä aggressiivista sosiaalisen
median markkinointia, jotta mainonnan menestyksen mahdollisuudet
maksimoidaan.
(Kopioinnin) luotettavuus: Mutaatio voi heikentää meemiä. Koska
markkinoinnissa esiintyvät julkimot ovat Murrayn ja muiden (2014) mukaan jo
itsessään meemejä, markkinoijan tulisi pyrkiä eksklusiivisuuteen, jottei
julkimomeemi ei heikenny muiden brändien meemien takia. Tulee myös pitää
huolta ettei markkinointikampanjaan liittyvät Internet-kopiot heikennä meemin
tarkkuutta esimerkiksi video- ja audio-laadun myötä, tai että tavaramerkit ja
immateriaalioikeudet pysyvät täsmällisinä.
Yksinkertaisuus: Yksinkertaiset ja tarttuvat sloganit, sävelmät ja iskulauseet
leviävät nopeammin, kuin monimutkaiset meemit.
Alkukantaiset vietit: Meemit, jotka ovat yhteydessä alkukantaisiin
vietteihin, kuten pelkoon, ruokaan ja seksiin vetävät puoleensa
sisäänrakennetusti huomiota (Brodie, 1996).
Memeettinen suunnittelija: Memeettinen suunnittelija on meemin luoja,
jotka markkinointiyritysten tapauksessa ovat yrityksen luovan talentin
edustajat. Investointi parhaisiin mahdollisiin memeettisiin suunnittelijoihin
korottaa mahdollisuuksia korkealaatuisten ja tehokkaasti leviävien meemien
aikaansaamiseksi.
Toisto: Uudet kantajat saattavat vaatia minimin tehokkaan
altistumismäärän uuden meemin hankkimiseksi.
Kestävä media: Media kuten radio ja televisio ovat lyhytaikaisia medioita
printtimediaan verrattuna. Meemimutaatiota esiintyy enemmän näissä
hetkellisissä, samanaikaisissa medioissa, koska ne ovat vähemmän kestäviä.
Levittäjäteknologiaan sopivuus: Levittäjäteknologia (tai vektori) on media,
jonka välityksellä meemi kantautuu kantajalle. Meemit leviävät paremmin, jos
ne kykenevät saavuttamaan eri tyyppisiä kantajia eri tyyppisten medioiden
kautta. Esimerkiksi tekstimeemit leviävät Twitterin välityksellä, ja kuvameemit
Instagramin kautta. Perinteinen media, sosiaalisen median täydentämänä
levittävät todennäköisimmin meemejä erityyppisille kantajille, täten kasvattaen
meemi-infektion todennäköisyyttä. Meemeillä on parasiittinen yhteys
levittäjään/levittäjäteknologiaan. Täten meemit, jotka ovat yhteensopivia uusien
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ja suosittujen levittäjäteknologioiden kuten Instagramin kanssa, välittyvät
isommalla todennäköisyydellä onnistuneesti. Tämän lisäksi, yhtälailla
promootiokampanjat, jotka ovat suunniteltu tiettyä levittäjäteknologiaa, kuten
Twitteriä silmällä pitäen, osoittautuvat suuremmalla todennäköisyydellä
onnistuneeksi.
Dekoodaus-vaiheen
edistämiseksi
ehdotetaan
seuraavanlaisia
kategorioita:
Näkyvyys: Räätälöi mediavälineitä, joilla meemin näkyvyyttä voi edistää
kilpailevien meemien suuressa joukossa. Tämä on tärkeä kategoria pienemmillä
organisaatioille, joilla ei ole jo valmiiksi laajaa näkyvyyttä sosiaalisessa
mediassa tai sen ulkopuolella.
Meemi-kompleksiin sopivuus: Meemit, jotka ovat yhtenäisiä kantajan
olemassaolevan meemi-kompleksin kanssa dekoodautuvat todennäköisemmin.
Murray ja muut (2014) tuovat esimerkkinä esiin tilanteen, jossa kohdekantaja on
jo valmiiksi infektoitunut julkimoelämäntavan meemi-kompleksilla, jolloin
julkimon käyttäminen kasvattaa todennäköisyyttä että tuotemeemi
dekoodautuu.
Tarttumisvaiheen edistämiseksi ehdotetaan seuraavanlaisia kategorioita:
Sopivuuden aste/määrä: Kuten aiemmassa dekoodaus-vaiheen kategoriassa
määriteltiin, meemit ovat tarttuvampia silloin kun ne sopivat ja mahtuvat
kantajan olemassaolevaan meemi-kompleksiin.
Syötit: Meemit ovat Murrayn ja muiden (2014) mukaan tarttuvampia, jos
ne lupaavat nopeita tuottoja, kuten huijaussähköpostien tai rajallisten tarjousten
tapauksessa.
Originaalisuus: Meemillä on suurempi todennäköisyys tartuttaa kantaja,
jos meemi on ennennäkemätön erillinen yksikkö, joka on selvästi erotettava ja
toistettava. Mainoksen tulisi olla kyllin originaali, jotta siitä muodostuisi
kantajan näkökulmasta vastaanoton arvoinen.
Sulatettavuus: Onko meemin yksikkökoko tarpeeksi pieni, jotta se voidaan
uudelleenlähettää ilman ulkoisen varastoinnin tarvetta? Sloganin tai tarttuvan
sävelmän yksikkökoko tulisi olla sen verran pieni, että se on suhteellisen
helposti sulatettavissa.
Yksinkertaisuus: Onko meemi tarpeeksi yksinkertainen, jotta sen ymmärtää
ilman ylimääräisien toistojen tarvetta?
Uhat: Meemit ovat tarttuvampia, jos ne sisältävät jonkinlaisen uhan. Alla
olevien evolutiivisten viettien takia meemit, jotka liittyvät jonkinlaiseen
pelkoon ovat helpommin ovat tehokkaampia ja jäävät muistiin paremmin
(Brodie, 1996). Ongelmaan ja sen ratkaisuun perustuva mainonta on miedompi
uhkaan perustuva markkinointistrategia, joka on onnistuneesti käytetty
moneen otteeseen (Percy & Rossiter,1992).
Varastoitumisvaiheen edistämiseksi ehdotetaan seuraavanlaisia
kategorioita:
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Assimilaatio
(mukautuminen):
Pystyykö
meemin
sulauttamaan
olemassaolevaan meemi-kompleksiin? Murray ja muut (2014) käyttävät
esimerkkinä nollan kalorin makeutusaineen tuotemainosta/-meemiä, joka ei
välttämättä menestyisi Kiinan markkinoilla, jossa terveellisiin elämäntapoihin
liittyvä meemi-kompleksi ei sisällä käsitystä kaloreista.
Yksityskohtainen suunnittelu / huolittelu (engl. elaboration): Onko meemillä
tarpeeksi uutuudenviehätystä, joka saa kantajan kognitiivisesti prosessoimaan
meemin
tai
investoimaan
emotionaalisesti
siihen?
Tuoreiden
populaarikulttuuri-ilmiöiden ja sensaatioiden, kuten suosittujen YouTubejulkimoiden käyttäminen perinteisessä mainonnassa on Sax:n (2012) mukaan
yksi tapa saavuttaa tämä. Ottaen huomioon tämän työn aiheen, Sax:n
ehdottama lähestymistapa on vahvasti yhteydessä r/FellowKids -ilmiöön. Sax:n
lähestymistavan kaltainen strategia on itseasiassa osasyynä ilmiön varsinaiseen
olemassaoloon, sillä ’nuorekkaiden’ populaarikulttuuri-ilmiöillä ja sensaatioilla
nuoriin vetoaminen nähdään helposti mielistelynä ja epäautenttisena. Murray ja
muut (2014) ehdottavat myös perinteisten televisiomainosten uudenlaisia
toteuttamistapoja meemin varastoitumisen todennäköisyyden kasvattamiseksi,
käyttäen esimerkkinä kuuluisaa ”Old Spice” -mainoskampanjaa.
Ulkoinen varastointi: Ulkoisen varastointiteknologian saatavuus kasvattaa
meemin
toiston
mahdollisuutta
kantajassa
ja
uudelleenlähetyksen
mahdollisuutta eteenpäin toisille kantajille kantajan toimesta. Viraalivideot,
jotka sallivat tiedoston latauksen tai linkkien säilömisen henkilökohtaisille
laitteille, kasvattavat ulkoisen varastoinnin todennäköisyyttä.
Selviytymisvaiheen
edistämiseksi
ehdotetaan
seuraavanlaisia
kategorioita:
Immuniteetti: Tämä tarkoittaa meemin sisäistä immuniteettiä suojautua
vasta-meemejä
vastaan.
Mainonta
lähettää
usein
meemejä
konnotaatiokontekstissa,
jonka
takia
niillä
on
sisäänrakennettu
immuunimekanismi, joka tekee meemin logiikan torjumisesta kantajan toimesta
vaikeaa. Mainokset, jotka perustuvat tarkoituksenmukaiseen liioitteluun
(puffery), kuten ilmaiseminen että kyseinen tuote on paras tai jotakin
uskomatonta, sisältää Van der Bergin ja Reidin (1980) mukaan sisäisen
immuniteetin.
Sosiotyyppiin sopivuus: Murrayn ja muiden (2014) mukaan sosiotyyppi on
meemin ilmaisu sosiaalisessa ja kultuurisessa ympäristössä, jossa meemin
memotyyppi tai sen varsinainen ilmaisu on olemassa. Memotyypillä
tarkoitetaan meemin varsinaista informaatiosisältöä. Sosiotyyppi on se tapa,
jona meemi ymmärretään ja esitetään tietyssä kulttuurissa tai alakulttuurissa.
Sosiotyypit ovat kulttuurista riippuvaisia. Jos meemi on yhtenäinen sosiotyypin
kanssa, se tarjoaa kontekstin muille meemeille, ja kasvattaa sen omaa
todennäköisyyttä selvitä. Murray ja muut (2014) käyttävät esimerkkinä
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muotimeemiä ”älä pukeudu valkoiseen Labor Day:n jälkeen”, jonka
todennäköisyys selvitä Pohjois-Amerikan ulkopuolella on pieni.
Uudelleenlähetysvaiheen edistämiseksi ehdotetaan seuraavanlaisia
kategorioita:
Koukut: Meemi sisältää koukun, jos se tuo positiivistä palautetta kantajille,
kun kantaja uudelleenlähettää meemin muille vastaanottajille. Koukku on
välikappale, joka houkuttelee kantajan meemin suuntaan. Murray ja muut
(2014) mainitsevat esimerkkinä muun muassa muotivaatteisiin pukeutumisen,
joka käyttäytymisenä ilmaisee muille potentiaalisille kantajille, että meemin
kantajalla on kelvollinen meemi jota imitoida. Murray ja muut (2014) haluavat
vielä erikseen mainita tässä yhteydessä, että kantajat, joilta muut kantajat
jatkuvasti imitoivat, voivat olettaa saavan positiivisen palautteen ohella
suuremmat mahdollisuudet seksuaaliseen kanssakäymiseen. Musiikkimeemien
kontekstissa ”koukku” on juurikin kappaleen koukku, eli kertosäe tai tarttuva
hokema, joka uudelleenlähetetään kantajalta kantajalle.
Portinvartijakantajat: Murrayn ja muiden (2014) mukaan markkinoijan
kannattaa liittää meemi portinvartijakantajaan (engl. gatekeeping host) ja
hyödyntää heitä. Idea portinvartijakantajista perustuu Gladwellin (2000)
teoriaan kolmesta eri portinvartijatyypistä Internetissä, jotka vaikuttavat omilla
tavoillaan viraaliefektiin ja meemien leviämiseen: yhdistäjät (connectors),
tuntijat (mavens) ja kauppiaat (salesmen). Yhdistäjät ovat yksilöitä, jotka
ylläpitävät suuria ystävistä ja tuttavista koostuvia sosiaalisia verkostoja, ja ovat
taitavia siinä. Tuntijat ovat kunnioitetun statuksen omaavia, asiasta syvästi
tietäviä henkilöitä, jotka haluavat jatkuvasti etsiä uutta informaatiota ja jakaa
sitä aktiivisesti myös muille. Kauppiaat ovat kolmantena kategoriana yksilöitä,
jotka toimivat vakuuttavina neuvottelijoina sosiaalisissa verkostoissa tai
yrityksen sisäisen myyjän/brändiasiantuntijan tapauksessa koukkujen ja
syöttien kuraattorina (Vallaster & de Chernatorny, 2006). Thomaksen (2011)
mukaan nämä ihmisryhmät ovat niitä, jotka kykenevät luomaan sisällöstä,
kuten Twitter-julkaisusta tai lehdistötiedotteista ”Double rainbow:n” kaltaisia
ilmiöitä, viitaten kyseiseen suosittuun YouTube-videoon vuodelta 2010.
Julkimokantajat: Pringlen (2004) mukaan meemin yhdistäminen
julkimokantajaan kasvattaa meemin uudelleenlähetyksen mahdollisuutta.
Astroturffaus, eli maksettujen mielipiteiden hyödyntäminen sosiaalisen median
viestinnässä esimerkiksi julkimoiden Twitter-tilien avulla, on toimiva tapa
toteuttaa kyseinen strategia. Gunders ja Brown (2010) käyttävät tässä
yhteydessä esimerkkinä Kim Kardashianin, Soulja Boyn ja Stephen Colbertin
Twitter-tilejä, joissa on julkaistu sponsoroitua sisältöä. Jos astroturffauksesta
tekee kuitenkin liian ilmiselvää, voisi kuvitella sisällön olevan oivaa negatiivista
materiaalia r/FellowKids -ryhmälle. Julkimokantajakategorian voisikin lisätä
meemikeskeisen lähestymistavan riskilistalle.
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Mutaatio- ja retro-meemit: Tässä on kyse kannustamisesta alkuperäisen
meemin mutaatioon, joka voi olla potentiaalisesti vaarallinen lähestymistapa
markkinoijalle, koska riskinä on kontrollin menettäminen alkuperäisestä
meemistä. Murray ja muut (2014) käyttävät tässä yhteydessä esimerkkinä
McDonald’s:n #McDStories -kamppanjaa (Hill, When a hashtag Becomes A
Bashtag, 2012). Kamppanjan kohtalo on sisällöltään vahvasti yhteydessä
r/FellowKids -ryhmän materiaaliin; suuri firma yrittää trendikästä Twittermarkkinointikamppanjaa,
mutta
päätyykin
osallistumiselle
avoimen
digitaalisen meemikulttuurin pilkan kohteeksi. Tässä työssä tulikin jo aiemmin
ilmi Pettiksen (2018) huomio siitä, että mutaatio vaikuttaisi olevan yksi suurista
meemikeskeisen lähestymistavan riskeistä, koska jos kaupallistettu meemi
uudelleenmääritetään tai myrkytetään toisen ryhmän toimesta merkitsemään
arvoja mitä organisaatio ei edusta, on pelissä organisaation imago. Murray ja
muut (2014) väittävät silti, että mutaatioiden sisällyttäminen osaksi strategiaa
olisi tapa rohkaista meemien uudellentuotantoa ja täten pidentää
markkinointikamppanjan elinikää. Retromeemit ovat Murrayn ja muiden
mukaan strategiatyyppi, jossa memeettinen suunnittelija sovittaa uuden
meemin olemassa olevan meemin päälle tavoitteenaan anastaa jälkimmäisen
ominaisuuksia.
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4

BRÄNDIN IDENTITEETI SOSIAALISEN MEDIAN
DISKURSSISSA

Alaluvussa käydään läpi brändin identiteettiä meemimarkkinoinnin
kontekstissa, ja sen muodostamista milleniaalikohderyhmää silmällä pitäen
hyödyntäen muun muassa Aakerin (1997) brändin persoonallisuusskaalaa
(BPS). Meemimarkkinoinnille olennaista Twitter-palvelua käsitellään sen
jälkeen julkisen diskurssin ympäristönä soveltaen Goffmanin (1959)
dramaturgista mallia.

4.1 Brändin identiteetti ja milleniaalit
Brändin persoona on termi, jonka Martineau (1958) toi alun perin esiin vuonna
1958, ja jolla tarkoitetaan ihmismäisiä erityispiirteitä, joita tiettyyn brändiin
liitetään. Xu ja muut (2016) käyttävät esimerkkinä Applea ja IBM:ää, joista
ensimmäinen mielletään yleensä nuorekkaana ja jälkimmäinen vanhempana
persoonana.
Kuluttajien
mielenkiinnon
nähdään
suuntautuvan
brändipersooniin, jotka vastaavat heidän omia persoonallisuuden piirteitään
(Grant & Walsh, 2009), ja meemimarkkinoinnin kohderyhmän, eli milleniaalien
tapauksessa voidaankin nähdä niiden brändien olevan heidän keskuudessaan
suosittuja, jotka vastaavat kohderyhmän yleisiä persoonallisuuden piirteitä,
huumorintajua, tyyliä ja kielellistä ilmaisua. Tässä tapauksessa meemikulttuuri
ja siihen liittyvä huumori, estetiikka (Internet-rumuus) ja lingvistiset piirteet
ovat meemikeskeistä lähestymistapaa harkitsevalle brändille tärkeitä tiedostaa.
Fromm ja Garton (2013, s. 27) tiivistävät hyvin milleniaalien ja brändien
sosiaalisten medioiden vuorovaikutuksen: ”Milleniaalit pyrkivät aktiivisesti
osallistumaan, luomaan yhdessä ja tekemään yhteistyötä sosiaalisessa mediassa
niiden brändien kanssa, joista ne pitävät.” Kun vuorovaikutus saadaan
pysyväksi,
saadaan
kuluttajasta
brändin
pitkäaikainen
asiakas.
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Vuorovaikutuksen voisi kuvitella olevan erityisen vahva tilanteissa, jossa
Wendy’s:n kaltainen brändi ottaa osallistumiseen avoimessa digitaalisessa
kulttuurissa sisällön tuottajan roolin, ja brändin julkaisuja seuraavat kuluttajat
olisivat tässä kontekstissa ns. brändin faneja. Seuraajista ja faneista muodostuisi
brändille luottavia asiakkaita. Brändin persoona on tällöin muodostettu
maanläheiseksi sisällön tuottajaksi - tasavertaisesti kuluttajien kesken, jotka
voivat myöskin halutessaan olla verkkoympäristössä sisällön tuottajia.
Tutkimusten mukaan milleniaalit nimenomaan haluavat brändien tekevän
vetoavaa ja viehättävää digitaalista sisältöä, ja myös inhoavat perinteistä
mainontaa (MarketingCharts, 2015; The MacCarthy Group, 2014). Wendy’s:n
Twitter-tilin kaltaiset brändit osoittavat, että brändi voi kommunikoida
viestinsä ilman perinteisiä sloganeita ja mainoksia, ja kuinka
verkkomarkkinointi voidaan toteuttaa modernissa media-alustassa.
Frommin ja Grantin (2013) mukaan milleniaalit vaativat välitöntä
mielihalujen tyydytystä ja odottavat palveluilta liiketoiminnallista nopeutta,
tehokkuutta, kätevyyttä ja miellyttävyyttä. Ottaen huomioon milleniaalien
toimintatavat
ja
halut,
on
hyvä
tarkastella
mitä
piirteitä
milleniaalikohderyhmälle suunnatussa meemimarkkinoinnissa tulisi ottaa
huomioon, jotta nämä saadaan brändin persoonassa täytettyä. Tässä vaiheessa
onkin hyvä tuoda esiin markkinoinnin alalla jo varsin merkittävä teoria,
Aakerin (1997) brändin persoonallisuusskaala (Brand Personality Scale, BPS),
jota on hyödyllistä soveltaa myös meemimarkkinoinnin kontekstissa. Aaker
määritteli brändin persoonallisuuden viiden eri dimension kautta vilpittömyys, kiihtymys, kompetenssi, sivistyneisyys ja rosoisuus. Näistä
meemikeskeiselle lähestymistavalle olennaisimpana voisi nähdä kiihtymyksen
(engl. excitement), jonka omaavat brändit luokitellaan uskaliaiksi, eloisiksi,
mielikuvituksillisiksi, nuorekkaiksi, nykyaikaisiksi ja nimenomaan (ainakin
pyrkimyksiltään) cooleiksi. Wendy’s:n Twitter-tilin kaltainen brändi voidaan
nähdä eloisana ja uskaliaana riskinottajana, ja itse lähestymistapa on tuore ja
nykyaikainen. Eloisuuteen ja nuorekkuuteen yhdistetään myös tehokkuus ja
vuorovaikutuksen
nopeus,
jotka
vastaavat
aiemmin
mainittuja
milleniaalikohderyhmän vaatimuksia brändiltä. Brändin cooleus on taas täysin
subjektiivisesti arvioitavissa, mutta yleisesti ottaen persoona on ollut
milleniaalien keskuudessa nähty selkeästi ainakin jokseenkin positiivisessa
valossa menestyksen perusteella. Meemi- ja viraalimarkkinointi ei kuitenkaan
putoa ainoastaan täysin kiihtymyskategoriaan - esimerkiksi suositussa Old
Spice -viraalimainoskampanjassa esillä oli rosoisuuskategoriaan kuuluvaa
maskuliinisuutta, vaikka hegemoninen maskuliinisuus olikin osittain videoiden
satiirin kohteena (Kluch, 2015), ja Wendy’s:n Twitter-persoonan
lähestymistavassa on tiettyä rehellisyyttä,
aitoutta ja erityisesti
maanläheisyyttä, kun brändi asettuu kuluttajien kanssa samalle tasolle
osallistumiselle avoimen digitaalisen kulttuurin sisälle. Kompetenssi ja
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hienostoneisuus tuntuvat olevan kauimpana meemikeskeisen lähestymistavan
piirteistä ja arvoista, sillä ne sisältävät piirteitä juurikin korporatiivisesta
persoonasta, jonka ristiriita meemikultuuriin on tullut tässäkin työssä monesti
ilmi, sekä tyylikkyydestä ja hohdokkuudesta, jotka ovat päinvastaisia
persoonatyyppejä meemikulttuurin Internet-rumuus-estetiikkaan verrattuna.
Wiggins (2019) tiivistää muutaman tärkeän pointin Wendy’s:n kaltaisten
sosiaalisen median brändien identiteetistä: identiteetti on ensinnäkin tyyliteltyä
tiettyjen käytösten toistamista, joka saa alkunsa kielestä, mutta pidetään yllä
diskurssin myötä, ja Wigginsin mukaan Internet-meemit ovat leimallisia
identiteetin rakentamisessa verkkoympäristössä. Dialogi asiakkaiden kanssa
Twitterissä tulisi olla jatkuvaa, ja se voi olla tehty Internet-meemejä
hyödyntämällä.

4.2 Twitter ja Goffmanin dramaturginen malli
Twitter on Pagen (2012) mukaan ’lingvistinen markkinapaikka’, joka perustuu
itse-brändäykseen. Asiakasdialogiin perustuvan Twitter-presenssin avulla
organisaatiot pystyvät olla henkilökohtaisella tasolla vuorovaikutuksessa
kuluttajien kanssa ja erityisesti muodostaa representaation brändistään sen
mukaan, mitä organisaatio edustaa (Baker, 2018). Lind (2019) huomioi työssään
tämän identiteetin ympärillä pyörivän sosiaalisen median toiminnan yhteyden
Goffmanin (1959) dramaturgiseen malliin, joka toimii eräänlaisena metaforana
ilmiöstä. Dramaturgisessa mallissa sosiaaliset kanssakäymiset nähdään
tilanteina, jossa ihmiset ovat näyttelijöitä esittämässä lavalla toistensa kanssa ja
yleisön edessä, ja sitä käytetään organisaatiokontekstissa tapana ymmärtää
vaikutelman hallintaa. Sosiaalipsykologiaan liittyvä käsite vaikutelman hallinta
on organisaatiokontekstissa aineettomien voimavarojen hallintaa, joka on
yritykselle korkeassa arvossa (Lind, 2019). Goffman (1959) käyttää mallinsa
esimerkkinä ravintolaa, jossa tarjoilijat ovat näyttelijöitä vieraiden silmissä,
kunnes he saapuvat takaisin keittiön puolelle - lavan taakse, jossa rooli katoaa,
ja voidaan puhua vapaasti. Jos rooli tai maski ei ole lavalla odotusten mukainen
ja uskottava, menetetään autenttisuus. Lindin (2019, viitaten Literat & Van den
Berg, 2019) mukaan meemikeskeisen lähestymistavan yhteydessä organisaatiot,
jotka haluavat pysyä autenttisina meemikulttuurin silmissä ja uskottavina
”lavalla”, tulisi pidättäytyä ’normaalista’ korporatiivisesta käyttäytymisestä
meemikulttuurin
anti-korporatististen
ominaisuuksien
takia.
Tällöin
organisaation tulisi luopua viestintästrategiasta ja viestinnän kontrolloimisesta,
jotta sen rooli nähtäisiin meemikulttuurin silmissä yksilöllisenä ja
samaistuttavana, sillä meemikulttuuri korostaa yksilön roolia sen
demokraattisessa
osallistumisessa
(Douglas,
2014).
Korporatiivinen
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käyttäytyminen jäisi tässä tapauksessa lavan taakse. Käyttäen jälleen Wendy’s:n
Twitter-tiliä esimerkkinä, lava ja näyttely on tässä yhteydessä meemien
tuottaminen ja julkaiseminen, ja Wendy’s:n brändi on asettanut itselleen
maskin, joka sisältää nuorten, älykkäiden milleniaalien kanssa linjassa olevat
sosiaaliset arvot sosiaalisessa mediassa (Lind, 2019). Tapahtumapaikkana toimii
Internet, ja yleisö on laajudeltaan globaali. Mutta kuten McLuhan (2018) tuo
esiin, nyky-Internetin kontekstissa yleisön ja esittäjän ero on hämärtynyt, ja
yleisö voi halutessaan toimia osallistuvana osana esitystä. Kuluttajien ja
brändien välinen dialogi on piirteiltään monesti ns. meta-keskustelun omaisia
dialogeja, jotka käsittelevät esitystä itseään. Tällaiset keskustelut käytäisiin
näytelmämetaforaan perustuen lavan takana näyttelijöiden kesken, toisin kuin
näyttelijän ja yleisön välillä lavalla (Lind, 2019). Lindin (2019) johtopäätös tästä
on se, että sosiaalisen median diskurssissa tämä vernakulaarinen areena on sekä
itse lava, että kulissien takana oleva tila.
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5

ESIMERKKITAPAUSTEN ANALYYSI

Kappaleessa suoritetaan analyysi digitaalisille sisällöille, jotka liittyvät
tutkielmalle olennaiseen r/FellowKids-ryhmään ja -ilmiöön. Kun metodologia ja
aiempi relevantti analyysi (Lind, 2019) on käsitelty, asetetaan suurennuslasin
alle 6 negatiivista ja positiivista sisältöä oleellisine kommentteineen. Analyysin
johtopäätökset on tiivistetty kolmannessa alakappaleessa. Analyysissä
läpikäydyt kuvasisällöt ja kommentit ovat julkisisia, ja ne ovat hankittu
sivustoilta r/FellowKids ja Twitter.

5.1 Metodologia ja aiempi analyysi
Kun meemi esiintyy diskurssissa, se ei välttämättä käytä pelkästään sanoja tai
edes sisällä niitä. Koska teksteihin on kietoutunut myös kuvia ja ääniä, meemit
voivatkin usein vaatia multimodaalista lukutaitoa (Milner, 2016). LeVinen ja
Scollonin (2004) mukaan diskurssianalistien parissa on tarvetta tämän kaltaisen
diskurssitahon arvostukselle. Meemien suhteen kriittinen diskurssianalyysi on
sen takia toimiva, että se korostaa multimodaalisuuden ohella
intertekstuaalisuutta sekä interdiskursiivisuutta. Tässä työssä keskitytään
kuitenkin
rajoitteiden
myötä
kriittisen
diskurssianalyysin
sijasta
sisältöanalyysiin erinäisistä digitaalisista teksteistä.
Analyysi perustuu käyttäjien tuottamiin teksteihin digitaalisissa alustoissa
- Redditissä ja Twitterissä. Kyseisten kaltaisten alustojen vahvuutena on niiden
sisältöjen julkisuus (Lind, 2019). Sisällöt ja niiden kommentit on etsitty
Redditistä käyttäen flair-tägiä ”Actually Funny” tai ”True FellowKids”, koska
sisältöanalyysi keskittyy nimenomaisen FellowKids-ilmiön positiivisiin ja
negatiivisiin ääripäihin. ’Positiivisiin’ tapauksiin on otettu mukaan myös
Wendy’s ketjun yksi suosituimmista twiiteistä vuoden 2020 tammikuulta ja
kyseisen twiitin re-twiitit.
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Koska Lind (2019) analysoi työssään yhtä lailla meemisisältöjen
kommentteja Redditissä ja Twitterissä keskittyen Wendy’s ketjun julkaisuihin,
on hyvä käydä läpi kyseisessä työssä tehdyt huomiot. Lind (2019) löysi
analyysissään sisällöistä teemoja, jotka olivat ’muiden’ mainitseminen,
metakeskustelut, hyväksyntä osaksi meemikulttuuria, vernakulaarinen
leikittely ja tuotteista puhuminen. Näistä vernakulaarinen leikittely toistui
Wendy’s:n
Twitter-tilin tapauksessa
useaan otteeseen
ja viittasi
nopeatempoisiin, spontaaneihin reaktioihin kuluttajien kirjoittamiin viesteihin,
jotka on yleensä myös kirjoitettu puhekielisiä ilmaisuja käyttäen. Metakeskusteluja esiintyi sekä Redditissä, että Twitterissä, ja ne käsittelivät yleensä
Wendy’s:n julkaisujen luonnetta niiden sisällön sijasta. Wendy’s:n Twitter-tili
osallistui näihin keskusteluihin itsekin, osoittaen itsetietoisuutta ja itseironiaa
ilmiasullaan. Vaikka meta-keskustelujen luonne on näissä tapauksissa
dramaturgiseen malliin (Goffman, 1959) liittyen kulissien takana tapahtuvan
omaista, ovat ne osa markkinointistrategiaa, joten ne ovat samalla myös lavalla
tapahtuvaa dialogia: ”Nämä meta-tasot voivat selittää puhekielisten
keskustelujen ja kumouksellisen leikittelyn kaoottisen luonteen verkossa”
(Lind, 2019, s. 33). Kulissien takana oleva tila olisi tässä tapauksessa siis
ainoastaan Internet-alustan ulkopuolinen persoona. (Lind, 2019).
Viittaukset ’muihin’, eli ns. perinteisiin organisaatioihin ja niiden
markkinointiosastoihin esiintyi kommenteissa myös, ja ne tuovat Wendy’s:n
riskialtista individualismia esille. Hyväksyminen osaksi kulttuuria näkyi
kommenteissa, jossa punnittiin, onko Wendy’s:n Twitter-brändi ns. oikeasti
hauska ja kehittynyt nolouden ja pilkan kohteesta legitiimiksi kultuurilliseksi
kollaboraattoriksi, eikä enää tiettyjen julkaisujen perusteella välttämättä
sopivaksi r/FellowKids -ryhmän sisällöksi. Eräs käyttäjä kommentoikin
Wendy’s:n ”ylittäneen” foorumin ja sen sisällön.
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5.2 Markkinointisisältöjen analyysi

KUVA 4 – ”YOLO and OMG are still cool, right?” - OREO 1

Oreon keksipakettien uudellenbrändäys toimii malliesimerkkinä FellowKidstapauksesta, jossa brändi on pyrkinyt vaikuttamaan nuoreen kuluttajakuntaan
meemeillä, jotka ovat mielletty suunnittelijan toimesta trendikkäiksi. Totuus on
kuitenkin se, mikä julkaisuun liittyvistä Reddit-kommenteistakin tulee ilmi, että
termejä ”YOLO” ja ”OMG” ei mielletä kohderyhmän silmissä trendikkäiksi tai
ns. cooleiksi, ja tämä johtaa lähinnä mielistelyn vaikutelmaan ja myötähäpeää
kohderyhmän
silmissä.
Reddit-kuvajulkaisu
aiheesta
on
kerännyt
kirjoitushetkellä kymmenen tunnin aikana yli kuusi tuhatta ’upvotea’ ja 81
kommenttia.
Reddit-käyttäjä a1:
”Jeez, I can already picture the fossil that came up with the business proposal”

1

https://www.reddit.com/r/FellowKids/comments/hcj92y/yolo_and_omg_are_still_cool_right
/
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Reddit-käyttäjä a2:
”I can't even remember the last time I heard someone said yolo”

Brändi on termejä käyttäessään reilusti myöhässä trendistä, eikä meemien
valintaa ja käyttöä voisi juurikaan mieltää originaaliksi. Reddit-käyttäjät a1 ja a2
tuovat kommenteissaan esiin FellowKids-ryhmään mielletyn kyynisyyden
organisaatioita kohtaan: Reddit-käyttäjä a1 toteaa pystyvänsä kuvittelemaan
”fossiilin”, joka brändäysideasta on vastuussa. Reddit-käyttäjä a2 ei kommentin
mukaan edes muista viime hetkeä, jolloin olisi kuullut kenenkään käyttävän
termiä ”YOLO” (You Only Live Once), jonka alkuperä on jo vähintään vuodelta
2011 (KnowYourMeme, https://knowyourmeme.com/memes/yolo). Huolimatta
käyttäjän a2 kommentista, joka todennäköisesti onkin jossain määrin liioiteltu,
termiä kuulee käytettävän nykyään, mutta monesti joko vanhempien
sukupolvien toimesta tai ironisesti.
Käyttäjät a3 ja a4 tuovat kuitenkin tärkeän huomion kommenteissaan ilmi;
suuren määrän huomiota keräävät FellowKids-tapaukset saavat suositussa alaRedditissä käytännössä ilmaista word-to-mouth -markkinointia Oreon
kaltaisten julkaisujen kautta, luoden tukea sanonnalle ”kaikki julkisuus on
hyvää julkisuutta”, joka monella markkinoijalla voi olla tiedostettu. Eikä
sanonta tässä tapauksessa ja seuraavissa julkaisuissa myöskään ole täysin
perätön, sillä tapauksesta ja niistä vastuussa olevat brändit ovat keränneet
suuren määrän näkyvyyttä ala-Redditin kautta Meemin dekoodaus-vaiheen
(Murray ym., 2014) näkyvyyskategoria on täten Oreon markkinoinnin kannalta
tehokasta.
Reddit-käyttäjä a3:
”Worked though, you're posting this so they're now getting free advertising”
Reddit-käyttäjä a4 (vastauksena käyttäjälle a3):
”Tbf it's the same case with half this subreddit.”
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KUVA 5 - ”Only fools rush in to join a trending hashtag” – DiGiorno 1

Kuvassa X2 kuvattu DiGiornon #whyIStayed-tapaus käytiin työssä aiemmin jo
läpi, mutta FellowKids-ryhmään julkaistu kuva sisältää huomion arvoisia
kommentteja. Tapauksessa DiGiorno Pizza -yhtiön Twitter-tili ryntäsi
käyttämään trendaavaa hashtagiä #whyIStayed, joka käsitteli naisten
kokemuksia perheväkivallan kohteena olemisesta. Yhtiön edustaja ei
ymmärtänyt hashtagin merkitystä ja päätyi käyttämään sitä väärin, johtaen
kiusalliseen anteeksipyyntelyyn yhtiön toimesta sekä merkittävään
negatiiviseen mediahuomioon.
Reddit-käyttäjä b1:
”They totally knew”
Reddit-käyttäjä b2 (vastauksena käyttäjälle b1):
”I'd get behind any company that had an edgy / dark sense of humor like this.”
Reddit-käyttäjä b3 (vastauksena käyttäjälle b2):
1

https://www.reddit.com/r/FellowKids/comments/5tlsq2/only_fools_rush_in_blind_to_join_a
_trending/
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”It makes social media a lot better when a business is humorous than when they just
shove blatant and cold hard ads down everyones throat”

FellowKids-ryhmän käyttäjät näkivät kuitenkin tilanteen synkän
humoristisen puolen. Reddit-käyttäjä b1 ilmaisi kommentillaan näkemyksensä
tilanteesta, jonka mukaan yhtiö olisi tiedostanut tilanteen ja sen seuraukset,
tukien ajatusta tiedostetusta ”kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta”
-markkinointimentaliteetista. Kommentti on saanut kirjoitushetkellä tukea jo
kahden tuhannen pisteen verran muilta käyttäjiltä. Vaikka asia on
kyseenalainen ja kiisteltävissä, on käyttäjällä b2 huomion arvoinen mielipide,
jota on tukenut kirjoitushetkellä yli puolitoista tuhatta käyttäjää: moni olisi
valmis tukemaan organisaatiota, jonka promootio perustuisi tämänkaltaiseen
ns. edgyyn, mustaan huumoriin. Käyttäjä b3 täsmentää samaa ajatusta
kommentillaan siitä, että sosiaalisessa mediassa yritysten huumorintajun
ilmaisu on miellyttävämpää kuin perinteisten mainosten pakottaminen
kuluttajille. Mielipidettä tukee tutkimustulokset milleniaalien suhtautumisesta
perinteiseen mainontaan (The MacCarthy Group, 2014).
Kyseisenlainen brändin identiteetti olisi kuitenkin erittäin riskialtis
huumorin subjektiivisuuden, meemien mutaation ja kontroversiaalien
konnotaatioiden takia. Vaikka milleniaalien ja etenkin meemikulttuurin
huumorintaju saataisiin brändin identiteetissä sisäistettyä, olisi brändin
tukeminen osakkeenomistajien toimesta liian epävarmaa. Tässä tullaan jälleen
ristiriitaan kaoottisen meemikulttuurin ja riskittömän organisaatiokulttuurin
välillä. Jos meemikulttuuriin pyritään pääsemään sisälle organisaation toimesta,
siihen tulee löytää tapa, joka on myös osakkaille suotuisa.
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KUVA 6 - ”Not one soul voted on subways Twitter poll” – Subway (2018) 1

Subwayn kyselytapauksessa (2018) esiintyy mielenkiintoinen tapa reagoida
pilkankohteeksi joutumiseen, sillä kysely on jätetty yrityksen Twitter-tilille
keräämään tykkäyksiä ja re-twiittejä, joita alkuperäisen kyselyn jäljiltä on
kerääntynyt merkittävä määrä. Brändi oli nimenomaan tiedostanut tilanteen
hauskuuden ja ottanut huomioon julkaisun viraalipotentiaalin.
Reddit-käyttäjä c1:
”The retweets and likes happened after the vote had ended because the lack of votes
is funny”
Reddit-käyttäjä c2:
”This going viral for 0 votes is much better marketing than if it had gotten some
votes.”

Tilanteen hyötypotentiaali on omaksuttu myös siinä mielessä, että Subway
on
jatkanut
Twitter-julkaisun
re-twiittauksiin
vastailua,
vastaten
vernakulaarisilla, nopeilla vastauksilla myös pilkallisiin kommentteihin, antaen

1 https://twitter.com/SUBWAYCanada/status/994244539627065344
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itsestään itseironisen ja itsetietoisen kuvan, jota meemikulttuuri arvostaa
(Wiggins, 2019).
Tapauksesta voidaan jälleen kerran tuoda myös esiin ”kaikki julkisuus on
hyvää julkisuutta” -asenne, joka tuntuu olevan toistuva teema
meemimarkkinointitapauksia käsitellessä. Näkyvyys on meemeille juurikin
erittäin arvokasta (Murray ym., 2014). Tapauksessa on kuitenkin myös eräs
merkittävä huomion arvoinen ominaisuus siinä suhteessa, että vaikka
alkuperäinen julkaisu, unohtamatta etenkään sen kliseistä ja nuoria
mielistelevää ”bae”-termiä, joka asettuu samalle linjalle Oreo-tapauksen YOLOja OMG- termien kanssa, onkin miellettävissä negatiiviseksi FellowKidssisällöksi, on Subway kääntänyt tilanteen päälaelleen. Itseironian ja tilanteen
hauskuuden omaksuminen on tässä tapauksessa huomion arvoisia
ominaisuuksia.

KUVA 7 - ”It’s lit” – GameStop

1

GameStop-yhtiön julkaisu on merkitty r/FellowKids-sivulla flair-tägillä
”oikeasti hauska”. Tapaus vaatii kuitenkin selityksen kyseiselle
1

https://www.reddit.com/r/FellowKids/comments/ejunjb/its_lit/
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suhtautumiselle, sillä sen ”milleniaalitermien” käyttö on ensisilmäyksellä hyvin
lähellä Oreon ja Subwayn tapauksia. Erona näihin on kuitenkin se, että
julkaisussa paistaa itsetietoisuus sen myötähäpeäpotentiaalista sekä
satiirimainen ilmaisu, jotka myös FellowKids-käyttäjät ovat kommenteissa
huomioineet, ja osoittaneet kunnioitusta piirteitä kohtaan.

Reddit-käyttäjä d1:
”They went all in so I respect that”
Reddit-käyttäjä d2:
”GameStop knows full well what they're doing here, I respect that”
Reddit-käyttäjä d3:
”I like how they are self-aware of how cringe it is”
Reddit-käyttäjä d4:
”Full on satire”

Käyttäjät ovat arvostaneet itseironiasta ja itsetietoisuudesta huokuvaa
autenttisuutta, jotka Internet-rumuusestetiikkaankin yhdistetään (Wiggins,
2019). GameStop on laittanut julkaisun ilmaisun kanssa niin sanotusti kaikki
peliin, tiedostaen kohderyhmän suhtautumisen kliseisten ja muodista
pudonneiden meemien suhteen, kuten ”It’s lit” tai ”Deal with it”, joita ei
julkaisuhetkenä juurikaan olisi voinut pitää trendikkäinä (KnowYourMeme,
https://knowyourmeme.com/memes/lit,
https://knowyourmeme.com/memes/deal-with-it.) Lisäksi itsetietoinen suora
viittaus FellowKids-ilmiöön lauseella ”How do you do, fellow gamerz?”
alleviivaa satiirimaisuutta entisestään, korostaen tapauksessa esiintyvää
lähestymistapaa, jossa myötähäpeää tihkuva ilmaisu on kohderyhmä tiedostaen
viety niin sanotusti yli. Tällöin meta-tasolla myös itse mainoksen julkaisija
osoittaa kokevansa julkaisun hauskaksi, ja tiedostavansa ilmiön älyttömyyden.
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KUVA 8 - ”I mean they’re not wrong” - GameStop 1

Toisessa flair-tägillä ”oikeasti hauska” merkityssä GameStop-tapauksessa on
käytetty julkaisuhetkellä trendaavaa meemiä ”Woman yelling at a cat”
(KnowYourMeme,
https://knowyourmeme.com/memes/woman-yelling-at-acat). Kommenteissa merkittävänä perusteluna meemin hauskuudelle on se, että
GameStop on osannut käyttää meemiä niin sanotusti oikealla tavalla ja oikeassa
kontekstissa. Käyttäjän e1 kommentti on saanut kirjoitushetkellä lähes neljä
tuhatta upvotea.
Reddit-käyttäjä e1:
”Ok this is an actually good meme. Props to gamestop for knowing how to use
memes righ[t]”
Reddit-käyttäjä e2:
”What's this? A brand using a meme correctly?”
1

https://www.reddit.com/r/FellowKids/comments/ce173p/i_mean_theyre_not_wrong/
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Ajankohtaisen meemin oikeanlainen käyttäminen on siis kommenttien
perusteella arvostettavaa, mutta kommenteista tulee ilmi myös meemien
diskurssikäytön piirre, joka on huomion arvoinen. Käyttäjä e3 osoittaa 494
upvotea keränneellä kommentillaan arvostuksen meemin käyttöä kohtaan
tilanteessa, jossa asian ilmaiseminen Twitterin 280 sanarajoituksella olisi voitu
tulkita tylyksi tai kyyniseksi.
Reddit-käyttäjä e3:
”I have the most respect for people who work in jobs that involve handling
unnecessarily angry people. I don’t know how they keep it all in, but this seems like
a pretty acceptable way to let out some feelings without getting thrown under the
bus”

Twitter-tilin edustaja on sen sijaan päättänyt ilmaista huumorin avulla
suhtautumisensa kuluttajien valitusviesteihin sosiaalisen median tilin ylläpidon
roolissa, jossa hän ei mitä todennäköisimmin ole varsinaisesti vastuussa
valituksien vastaanottamisesta tai niihin vastaamisesta, pehmentäen asian
ilmaisemisen julkista vastaanottoa. Meemien ja meemihuumorin avulla on
mahdollista siis oikeanlaisella käytöllä ilmaista kontroversiaaleja asioita ja
pehmentää julkista reaktiota sosiaalisen median diskurssissa niin, että
normaaliin tekstivastaukseen liittyviltä väärinkäsityksiltä vältytään.
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KUVA 9 - McDonald’s ivailu – Wendy's (2020) 1

Viimeisenä on hyvä poimia malliesimerkiksi Wendy’s-ketjun Twitter-julkaisu
(Wendy's, 2020), joka on kerännyt merkittävän määrän positiivista reaktiota.
Re-twiitissä Wendy’s-brändin edustaja vastaa käyttäjän @adamfyn
kysymykseen ”miksi kutsuisit tätä?”. Twiittiin on liitetty kuva McDonald’sbrändin autosta. Wendy’s vastaa tähän lyhyesti kysymyksellä ”Is it a garbage
truck?”. Kirjoitushetkellä twiitti on kerännyt yli miljoona tykkäystä ja yli
161,000 tuhatta re-twiittausta Twitter-palvelussa.
Julkaisusta tulee ilmi Wendy’s:n Twitter-tilin riskialtis ja originaali tapa
niin sanotusti ”roastata” kilpailevia yrityksiä, eli lähestymistapa, jota ei voisi
pitää perinteisenä organisaation markkinointipuolen strategiana. Kuluttajat ja
kohderyhmä ovat pitäneet lähestymistapaa kuitenkin viihdyttävänä, josta
1

https://twitter.com/Wendys/status/1220437845388730370
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kyseisen kaltaisten twiittien suosio. Roastaus-lähestymistavan lisäksi
Wendy’s:n Twitter-tilin tavat tulevat esiin myös julkaisun lukuisissa
dialogiluupeissa, joissa yritys on vastaillut nopeasti ja vernakulaarisella,
puhekielisellä tyylillä kommentteihin.
Twitter-käyttäjä 1 - 9:32 ip. 24.1.2020
”Burger King is better”
@Wendys - 9:33 ip. 24.1.2020
”nah”

Twitter-käyttäjä 2 - 10:40 ip. 24.1.2020
”Holy shit, it hit a million likes.”
@Wendys - 10:41 ip. 24.1.2020
”yeah, crazy”

Twitter-käyttäjä 3 - 10:08 ip. 23.1.2020
”McDonald’s is better”
@Wendys - 10:09 ip. 23.1.2020
”at freezing their beef, sure”

Kuten dialogeissa tulee ilmi, Wendy’s:n edustaja on pitänyt ensisijaisesti
tärkeänä nopeita vastauksia twiitteihin, joista julkaisujen aikamerkinnät
kielivät, sekä vernakulaarisia leikitteleviä ilmaisuja, joissa kieliopilliset
ominaisuudet on unohdettu. Tässä Wendy’s on tiedostetusti tai tiedostamatta
tuomassa ilmiasullaan rentoa ja kohderyhmälle samaistuttavaa vaikutelmaa,
jota perinteinen harkittu markkinointiviestintä ei toisi ilmi (Lind, 2019).

5.3 Analyysin johtopäätökset
Analyysin sisältöjen ja niihin liittyvän diskurssin perusteella on määriteltävissä
tietynlaisia piirteitä ja huomioita, jotka meemimarkkinoinnissa on hyvä ottaa
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huomioon. Negatiivisista tapauksista erityisesti nuorten kuluttajien mielistely
ei-ajankohtaisilla termeillä ja meemeillä ilman itsetietoisuuden ja satiirin
piirteitä ovat lukuisissa tapauksissa vahingollisia brändille. Hyöty kyseisen
kaltaisten julkaisujen saamasta huomiosta esimerkiksi juurikin r/FellowKids
-ryhmässä nostavat kuitenkin esiin viraalipotentiaalin, johon ”kaikki julkisuus
on hyvää julkisuutta” -asenne vahvasti liittyy. Jos brändin identiteetti on valmis
ottamaan kolhuja negatiivisesta reaktiosta, kuten ivailusta, naureskelusta ja
myötähäpeästä, tulisi brändin saada vastineeksi merkittävän määrän word-tomouth -mainontaa ja viraalimenestystä. Kyseinen lähestymistapa on kuitenkin
riskialtista brändin imagolle, oli sen käyttö tiedostettua tai ei. Ja mitä
itseironiaan
ja
meemipotentiaalin
omaksumiseen
tulee,
ne
ovat
meemikeskeiselle lähestymistavalle tärkeitä. Kuten Subway:n tapauksesta tulee
ilmi, voi brändille negatiivisista tilanteista luoda viihdyttävän ja imagolle
lopulta positiivisen hyväksymällä ja omaksumalla meemi- ja viraalipotentiaalin,
kun sellainen ilmaantuu.
Erityisen ruma ja vältettävä tilanne on meemien huolimaton väärinkäyttö
ja väärät ymmärrykset meemien konnotaatioista, joista malliesimerkkinä toimii
DiGiorno Pizza:n #whyIStayed -tapaus. Meemin mutaatio on aina riski, myös
jatkon kannalta (Murray ym., 2014), mutta myös julkaisuvaiheessa tulee
tiedostaa meemin vallitsevat konnotaatiot. FellowKids-ryhmän kommenttien
perusteella sen käyttäjät näkivät kuitenkin DiGiorno Pizza -brändin tilanteen
hauskuuden, joka väärinkäsityksestä johti, ja samalla tuli esiin kohderyhmän
mieltymys huumorin käyttöön markkinoinnissa sen synkkyydestä huolimatta
perinteisten mainosten häpeämättömään pakottamiseen verrattuna.
GameStop:n ”Woman yelling at cat” -julkaisun reaktioista tuli ilmi
ajankohtaisen meemin oikeanlainen käyttö, joka antaa kommenttien perusteella
paljon anteeksi meemin korporatistisessa käytössä. Lisäksi kyseseistä sisällöstä
voi tuoda esiin huomion siitä, että on hyvä tiedostaa tilanteet, joissa meemin
käyttö diskurssissa voi joskus olla fiksumpaa kuin sanojen käyttö.
Lopuksi,
Wendy’s:n
twiitistä
ja
Twitter-tilistä
tuli
ilmi
markkinointistrategian originaalisuus, joka tulee esimerkiksi ilmi riskialttiissa
”roastaus”-lähestymistavassa kilpailijoita kohtaan, joka on mennyt jo niin
pitkälle, että yritys julkaisi oman hip hop- mixtape:n ”We Beefin” aiheeseen
liittyen (Espinoza, 2018). Lisäksi kohderyhmälle kielellisesti samaistuttava
rento, nopeatempoinen ja vernakulaarisesti leikittelevä viestintä on huomion
arvoinen erityispiirre Wendy’s:n toiminnassa, joka on vahvasti ristiriidassa
perinteiseen, huolellisesti suunniteltuun markkinointiviestintään (Lind, 2019).
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6

YHTEENVETO

Meemikeskeinen lähestymistapa Internet-markkinoinnissa on monestakin
syystä merkittävä ilmiö nykypäivänä. Ilmiön kasvava suosio perustuu
erityisesti siihen, että markkinoijat ja yritykset pyrkivät saavuttamaan suosion
digitaalinatiivien, eli minneliaalien (ja sukupolven Z) keskuudessa, joille
Internetin meemikulttuuri on juurikin ominainen ja tärkeä osa sukupolven
kulttuuria. Milleniaalien tavoitteleminen kuluttajakuntana on syystäkin
tärkeää, sillä se on määrältään suurin ja yleisesti kulttuuriin eniten vaikuttava
kuluttajaryhmä nyt ja tulevaisuudessa.
Meemikulttuuri on milleniaaleille ominainen ja tärkeä ilmiö. Markkinoijan
tulisi ymmärtää meemikulttuurista ja Internet-meemeistä muun muassa siihen
liittyvä itseironisuus, Internet-rumuus -estetiikka, sekä tärkeä huomio siitä, että
meemi-julkaisu ja viraalijulkaisu ei ole sama asia. Kulttuurin piirteiden
ymmärtäminen on olennainen työkalu markkinoijalle, mutta myös
osallistumiselle
avoimien
meemiyhteisöjen,
kuten
r/FellowKids,
r/MemeEconomy ja Meme Insider seuraaminen voidaan nähdä toimivana
tapana pysyä nopeasti muuttuvan meemikulttuuri-zeitgeistin perässä. Literat ja
Van der Berg (2019) tutkivat erityisesti r/MemeEconomy:a ja poimivat Internetmeemin arvoon vaikuttavat neljä piirrettä, jotka myös markkinoijan on hyvä
tietää vuonna 2020: (1) positio suhteessa valtavirtaan, (2) monipuolisuus- ja
laajenemispotentiaali, (3) ajankohtaisuus ja kulttuurinen relevanttius ja (4)
mielletty laatu.
Meemikulttuuri on kuitenkin vastahakoinen ottamaan brändejä mukaan
osallistumiselle avoimeen digitaaliseen kulttuuriin, josta myös FellowKids:n
kaltaisen ilmiön suosio kertoo. FellowKids-ryhmän julkaisujen ja kommenttien
analyysin perusteella nuoren kohderyhmän mielistely ei-ajankohtaisilla
termeillä ja meemeillä etenkin väärinkäytettynä ilman itsetietoisuuden ja
satiirin piirteitä ovat lukuisissa tapauksissa vahingollisia brändille. Brändille
vahingollisia negatiivisia julkaisuja tulisi välttää erityisesti silloin, kun
tavoitteena ei ole tiedostettu viraalipotentiaalin tai word-to-mouth -mainonnan
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tavoittelu ”kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta” -lähestymistapaa seuraten.
Brändille
negatiivisistakin
tapauksista
voi
ilmaantua
potentiaalia
viraalisisältöön ja nettopositiiviseen tilanteeseen, kun tilannetta lähestytään
oikealla tavalla, kuten Subway:n tapaus osoitti. Negatiivisia seurauksia brändin
imagolle on monesti aiheuttaneet myös puuttuva ymmärrys meemien
merkityksistä ja niihin liittyvistä vallitsevista konnotaatioista.
Kuten myös sisältöjen analyysistä tuli ilmi, kaoottisen ja antikorporatistisen meemikulttuurin ja korporaatiokulttuurin välillä vallitsee
merkittävä jännite ja ristiriita. Jos meemikulttuuriin pyritään pääsemään sisälle
organisaation toimesta, siihen tulee löytää tapa, joka on myös julkisen imagon
ja osakkeenomistajien kannalta suotuisa. Wendy’s:n Twitter-tili on tanssinut
näiden kahden kulttuurin välillä ja mahdollisesti ainakin toistaiseksi löytänyt
kultaisen keskitien. Jos Wendy’s:n Twitter-tilin kaltaista brändi-identiteettiä
tavoitellaan, tulisi brändin sosiaalisen median identiteetin edustaa
meemikeskeistä lähestymistapaa tukevia piirteitä, joista erityisesti Aakerin
(1997) brändipersoonaskaalan dimensioista ja piirteistä voidaan laskea mukaan
nykyaikainen ja uskalias kiihtymys (excitement), mutta myös jossakin määrin
tietty rosoisuus, aitous ja maanläheisyys. Wendy’s:n Twitter-tilin originaalista
vernakulaarisesti leikittelevään viestintään, itseironiaan ja huolettomuuteen
perustuvasta
markkinointistrategiasta
huokuu
autenttisuus,
jota
meemikulttuurissa arvostetaan (Lind, 2019; Wiggins, 2019).
Malliesimerkeistä päätellen ja osallistumiselle avoimen kulttuurin
huomioon ottaen vaikuttaisi siltä, että organisaation tulisi tiedostaa
osallistumiselle avoimen kulttuurin merkitys ja pyrkiä lähestymistavallaan
sisällöntuottajan roolissa osaksi kulttuuria. Roolit ovat muuttuneet
osallistumiselle avoimen kulttuurin muodostumisen myötä, ja se on näkynyt jo
Web 2.0-ilmiön synnystä lähtien. Asetelma ei ole enää median luojat ja muut,
vaan kaikki osallistuvat sisällön tuottamiseen ja digitaaliseen demokratiaan
verkossa. Voikin olla parempi lähestymistapa unohtaa pyrkimys meemien
luomiseen ja keskittyä siihen että organisaation sosiaalisen median identiteetin
päämäärä olisi sulautua osallistumiselle avoimen kulttuurin joukkoon.
Vaikka meemi onkin käsitteenä muuttanut merkitystään viimeistään
Internet-meemi-käsitteen ilmaantuessa, on memetiikkateoriaan liittyvästä
kirjallisuudesta hyvä poimia oppeja myös meemikeskeisen lähestymistavan
ilmiön tapauksessa. Ristiriita ”perinteisen” Dawkinsin
ja Blackmoren
memetiikkateorian sekä nykyisen meemikulttuurin välillä on merkittävä
nimenomaan siinä suhteessa, että aiempi memetiikka on keskittynyt
meemireplikaation menestykseen ja sen maksimointiin, kun taas nykyinen
meemikulttuuri on luonteeltaan juurikin replikaatiota välttelevää sen antivaltavirta -asenteella ja kaoottisuudella. Koska meemikulttuurit pitävät itseään
ns. alakulttuureina, voidaan suurten yritysten meemimarkkinointi nähdä
heidän perspektiivissään helposti eräänlaisena tunkeutumisena kulttuuriin.
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Anti-korporatistisuuden suhteen ilmiselvä mielistely, meemien epäoriginaali ja
ei-ajankohtainen käyttö sekä ilmiselvä astroturffaus markkinoinnissa voi olla
brändille lähinnä haitallista, jos esimerkiksi Murrayn ja muiden (2014) malliin
on uskominen.
Samasta mallista (Murray ym., 2014) voidaan poimia myös merkittävänä
meemimarkkinoinnin
riskinä
mutaatio,
joka
korostuu
erityisesti
meemikulttuurin kaoottisuuden takia. Mikä tahansa meemi voi jonkun
osapuolen toimesta muuttaa merkitystään ja saada konnotaatioita, jotka eivät
vastaa organisaation arvoja. Tämä on riskinä jos organisaation lähestymistapa
on pyrkiä luomaan omia meemejä mainonnassaan, mutta myös sosiaalisessa
mediassa jaetut meemit voivat ajan myötä kokea saman kohtalon. Jos yritys
esimerkiksi julkaisisi tai jakaisi Pepe-sammakko -meemejä Twitterissä vuonna
2014, olisi siihen liittyvät poliittiset konnotaatiot vuoden 2016 Yhdysvaltojen
presidenttivaalikampanjointiin liittyen (Nagle, 2017) voineet aiheutta
kontroversiaalin tilanteen yrityksen imagolle. Yrityksen sosiaalisen median
vastuuhenkilöiden tulisikin olla vähintääkin perillä yksittäisten meemien
(poliittisista) konnotaatioista ja olla varuillaan siinä suhteessa, että meemien
merkitys voi mutatoitua jatkossa.
Tutkielmassa pyrittiin tuomaan laajasti läpi meemin ja meemikulttuurin
merkitystä Internetin promootiokulttuurissa ja Internetin julkisessa
diskurssissa. Meemikulttuuri on erityisesti nuorille sukupolville merkittävä
ilmiö, josta riittää valtavasti aiheita tutkimukselle. Tässä työssä ei esimerkiksi
kuin vain raapaistu meemikulttuurin poliittisten vaikutusten pintaa esimerkiksi
edellä mainittuun vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin liittyen,
johon liittyen löytyy viime vuosilta Angela Naglen Kill All Normies (2017)
kaltaisia huomion arvoisia teoksia. Yhteiskunnallisesti merkittävinä
kulttuuriartifakteina (Wiggins, 2019) meemit ja niiden ympärillä oleva
meemikulttuuri on paljon muutakin kun vain hauskoja sisältöjä sekä niiden
luomista ja jakamista sosiaalisessa mediassa, ja tämä suhtautuminen on myös
Internet-markkinoinnin kannalta otettava huomioon vuonna 2020.
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