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Pro gradu -tutkielmani käsittelee eläinsuojelujärjestö Animalian vuoden 2005 mainoskampanjaa
sekä kampanjan esiintymistä valtajulkisuudessa. Ulkomainosyhtiö JCDecaux poisti järjestön
mainokset ulkomainostelineistään saatuaan mainoksista negatiivista palautetta. Mainosten poisto
sekä niiden myöhemmät vaiheet nousivat valtajulkisuuteen, esimerkiksi sanomalehtien sivuille.

Tarkastelen tässä tutkielmassa Animalian kampanjan tuottamaa julkisuutta. Keskityn siihen,
millaista julkisuutta Animalia pyrki kampanjallaan tuottamaan sekä sitä, miten järjestön kampanja
representoitiin valtajulkisuudessa. Samalla kysyn myös, mitä Animalian kampanja kertoo
julkisuuden luonteesta. Tutkimukseni kehyksinä toimivat julkisuusteoreettiset pohdinnat sekä
mainonnan tutkimus viestinnän ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Käytän apunani myös
politiikan tutkimuksessa käytyjä keskusteluja yhteiskunnallisista liikkeistä ja uudenlaisista tavoista
toimia poliittisesti. Tutkimuksen pääkäsite on julkisuus. Keskeisiä käsitteitä ovat myös
representaatio ja hegemonia. Aineistona ovat Animalian mainokset ja yhdeksän suomalaisen
sanomalehden mainoksia koskevat sisällöt aikaväliltä 2.7.–31.12.2005 sekä TV2:lla esitetty
ajankohtaisohjelma Kotimaan kasvot: sikamaisen sivistynyttä eläintuotantoa.

Animalian vastakulttuuriset mainokset pyrkivät toteuttamaan useita eri funktioita. Kampanjan
pyrkimyksenä oli järjestön jäsenyyden markkinoiminen, brändin rakentaminen, yhteiskunnallisen
arvokeskustelun herättäminen sekä kulutuksen politisoiminen. Animalian kampanjan voi nähdä
osana politiikan laajentumis- ja siirtymäkehitystä, johon liittyy julkisuuden merkityksen kasvu
resurssina ja politiikan areenana. Valtajulkisuudessa Animalian mainokset representoitiin yllättävän
myönteisesti. Järjestö sai runsaasti näkyvyyttä, ja sen viesti levittäytyi valtamedian kautta laajalle
sekä tilassa että ajassa. Mainosjulisteiden representaatioita ei valtajulkisuudessa pääsääntöisesti
kyseenalaistettu, vaan niiden todenmukaisuutta jopa korostettiin. Mainokset representoitiin myös
katukuvaan sopivina. Animalian mainoksista ja tiedotusmateriaaleista tutut argumentit toistuivat
osittain valtamedian teksteissä. Valtajulkisuudessa myös tuomittiin JCDecaux´n päätös poistaa
mainokset katukuvasta. Julkisuudessa luotiin vastakkainasettelu voittoon tähtäävän kaupallisen
toiminnan ja viattoman yhteiskunnallisen viestinnän välille, ja Animalian kampanjan
mainonnallinen luonne jäi pimentoon.

Julkisuus ei ole yhtenäinen, vaan julkisuuksia on monia ja niiden rajat ovat liikkuvia. Animalian
kampanjan voi hahmottaa osana niin valta-, vaihtoehto- kuin vastajulkisuuttakin. Kampanja todistaa
osaltaan julkisuuden kentän ambivalenttiutta. Mainonta on kasvamassa yhä keskeisemmäksi
viestintätavaksi kulttuurissamme. Animalian kampanjan tarkastelu osoittaa, että mainonnan avulla
on mahdollista viestiä tehokkaasti myös vastakulttuurisia sisältöjä.
________________________________________________________________________________
Tutkielman avainsanoja: julkisuus, yhteiskunnallinen mainonta, vastakulttuurinen mainonta,
kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta, poliittinen toiminta, eläinaktivismi
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1. Aluksi

Tämän tutkielman aiheena on kansalaisjärjestön vastakulttuurinen mainonta ja julkisuus.

Tarkempana tutkimuskohteena on eläinsuojelujärjestö Animalian katumainoskampanja sekä sen

saama huomio mediassa.

Sain kimmokkeen aiheeseen kesällä 2005, kun kotikaupunkini Tampereen katukuvassa näkyi

Animalian mainoskampanjan suuria julisteita, jotka pyrkivät kiinnittämään ohikulkijoiden huomion

tuotantoeläinten, erityisesti turkiseläinten, broilerien ja sikojen, hyvinvointiin. Minut mainokset

saivat pysähtymään sekä paikkansa että sisältönsä vuoksi. Vastakulttuuriseksi tulkittava viesti oli

maksetulla paikalla, samoissa kadunvarren valotauluissa kuin Hennes & Mauritzin naiset tai

uusimmat matkapuhelinmallit. Mainoksissa näkyi ammattimainen kädenjälki, mutta ne poikkesivat

esteettisesti ja sisällöllisesti totutusta kadunvarren mainonnasta. Mainokset olivat tummanpuhuvia,

eivätkä ne rohkaisseet kuluttamaan. Niiden eläinkuvasto ja suora viesti ”ole kerrankin ihmisiksi”

näyttivät soimaavan suomalaisia sormi pystyssä keskeisillä (markkina)paikoilla.

Animalian kampanjalle näytti käyvän köpelösti. Julisteet ehtivät olla kadunvarsilla alle

vuorokauden, kun järjestölle mainostilan vuokrannut ulkomainosyhtiö JCDecaux päätti poistaa ne.

Ulkomainosyhtiö kertoi päätyneensä ratkaisuun, koska oli saanut kampanjasta huomattavan määrän

negatiivista palautetta. JCDecaux siirsi asian mainonnan eettisen neuvoston ratkaistavaksi. Kun

neuvosto ei löytänyt mainoksista huomautettavaa, ne palautettiin marraskuussa kaduille vielä

viikoksi.

Mainosten poistaminen, mainonnan eettisen neuvoston lausunto niistä sekä mainosten palautus

kaduille ylitti uutiskynnyksen valtamediassa. Jäinkin miettimään, oliko mainosten poistaminen

lopulta Animalialle vastoinkäyminen vai tervetullut lisäpotku kampanjalle. Saiko Animalia

näennäisen vastoinkäymisen myötä asiansa itse asiassa laajemmin ja tehokkaammin näkyviin

tiedotusvälineiden kautta? Vai hukkuiko Animalian viesti julkisuudessa keskusteluun siitä, kuka

määrää, millaiset kuvastot kadulle kuuluvat? Näistä pohdinnoista innostuneena päätin tutkia

lähemmin Animalian kampanjaa julkisuuden näkökulmasta.
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Vastakulttuurinen ja mainonta ovat pitkään olleet sanoja, jotka eivät sovi samaan lauseeseen.

Vastakulttuurilla viitataan kulttuuriyhteisöön, jonka jaetut merkitykset ja arvot ovat vastakkaisia tai

vaihtoehtoisia valtakulttuurin vallitseviksi oletetuille merkityksille ja arvoille (Juppi, Peltokoski &

Pyykkönen 2003, 6; Söderholm & Katajala 1987, 97). Kulutuskeskeisenä aikanamme

vastakulttuurisuuteen liittyy usein kulutuskriittisyys, kun taas mainontaa on totuttu pitämään

jonkinlaisena kapitalistisen järjestelmän lipunkantajana.

Tutkielmaani motivoi myös ajatus siitä, että vastakulttuurisessa mainonnassa voi piillä jotakin uutta

ja merkittävää. Mainonnan keskeisin tehtävä on tuotteiden myyminen ja kaupallisten brändien

rakentaminen. Silti mainontaa käytetään jatkuvasti myös yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, usein

politiikan ja valistuksen välineenä. Tällainen mainonta on kuitenkin yleensä varsin

konventionaalista ja yleistä mielipidettä heijastelevaa. Esimerkiksi kampanjat varojen keräämiseksi

Afrikan nälkää näkeville lapsille tuskin saavat ketään takajaloilleen. Animalian mainokset

puolestaan näyttivät pyrkivän ravistelemaan yhteiskuntamme arvoperustaa. Ne toivat julkiseen

tilaan marginaalisen viestin – mainonnan muodossa. Kun samoihin aikoihin kohua herättivät myös

Naisasialiitto Unionin ja Tampereen Vapaa-ajattelijoiden katumainoskampanjat1, ryhdyin

pohtimaan, voisiko mainonta toimia laajemmin kanavana myös vastakulttuurisille

vaikutuspyrkimyksille. Voisiko mainonta toimia uudenlaisen politiikan välineenä?

Akateemisessa tutkimuksessa mainontaan on Nando Malmelinin mukaan  suhtauduttu yleensä

kahdella tavalla. Näkökulma on ollut joko markkinaorientoitunut, jolloin ajatuksena on myynnin

edistäminen, tai ideologiskriittinen, jolloin kohteeseen on suhtauduttu lähtökohtaisen

pessimistisesti. (2003, 176, 182.) Pyrin tässä tutkielmassa Animalian mainoskampanjaa

tarkastellessani yhdistämään molemmat näkökulmat, tai ehkä paremminkin luovimaan niiden

välimaastossa. Tutkimukseni kehyksinä toimivat julkisuusteoreettiset pohdinnat sekä mainonnan

tutkimus viestinnän ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi käytän apunani politiikan

tutkimuksessa käytyjä keskusteluja yhteiskunnallisista liikkeistä ja uudenlaisista tavoista toimia

poliittisesti.

1  Naisasialiitto Unionin kampanjalla pyrittiin kiinnittämään huomiota ihmiskauppaan. Tampereen Vapaa-ajattelijat
mainostivat internet-palveluaan, jonka kautta on mahdollista erota kirkosta sähköisesti. Molemmat kampanjat
kokivat vastoinkäymisiä: Unionin kaikkia julisteita ei katsottu sopiviksi katutilaan, ja Tampereen kaupungin
liikennelaitos kieltäytyi tarjoamasta mainostilaa Vapaa-ajattelijoille bussiensa kyljissä.
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1.1 Tutkimusongelma, tutkimuksen aineisto ja tutkielman kulku

Tutkimusongelmani on se, millaista julkisuutta Animalian vuoden 2005 mainoskampanja tuotti.

Ongelman voi purkaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Millaista julkisuutta Animalian mainoskampanja pyrki tuottamaan?

2) Millaisia keinoja Animalia käytti kampanjassaan sekä millaisia merkityksiä Animalia pyrki

mainoksissaan rakentamaan ja välittämään?

3) Miten Animalian kampanja tematisoitui valtajulkisuudessa?

4) Näkyivätkö Animalian mainoksissaan rakentamat merkitykset valtajulkisuudessa ja jos näkyivät,

niin miten?

5) Miten Animalian kampanja suhteutuu pohdintoihin julkisuudesta?

Tutkimuskysymyksiin 1 ja 2 pyrin vastaamaan tarkastelemalla Animalian kampanjan kolmea

mainosjulistetta mainonnan tutkimuksen ja semiotiikan tarjoamia välineitä apunani käyttäen.

Käytän tulkintojeni tukena jonkin verran myös järjestön internet-sivuilta löytyvää

tiedotusmateriaalia.

Animalian mainokset nousivat valtamedian agendalle heinäkuun 2005 alussa (2.7.), kun ne

poistettiin katukuvasta. Ne pysyivät julkisuudessa esillä marraskuun puoliväliin asti, jolloin media

uutisoi vielä mainosten palauttamisen kaduille. Tutkimuskysymyksiin 3 ja 4 pyrin vastaamaan

paneutumalla siihen, mitä yhdeksässä suomalaisessa sanomalehdessä kirjoitettiin Animalian

mainoskampanjasta aikavälillä 2.7.–31.12.2005. Aineistonani on myös Yleisradion TV2-kanavalla

22.8.2005 esitetty ajankohtaisohjelma Kotimaan kasvot: Sikamaisen sivistynyttä eläintuotantoa,

jossa käsiteltiin suomalaisen eläintuotannon ongelmia sekä Animalian mainoksia. Nostan esiin

aineistoni mediateksteissä keskeisiksi muodostuneita teemoja. Keskeisin käsite temaattisessa

analyysissani on representaatio.

Viimeistä (5) tutkimuskysymystä kuljetan mukanani pitkin matkaa, mutta tartun siihen varsinaisesti

luvun neljä loppupuolella paneuduttuani ensin muihin kysymyksiin ja niistä viisastuttuani. Tässä

luvussa esittelen vielä tutkielmassani käyttämäni keskeiset käsitteet julkisuuden, representaation ja
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hegemonian. Sen jälkeen esittelen lyhyesti tutkielmani kannalta keskeisen kansalaisjärjestön

Animalian.

Luvussa kaksi pureudun julkisuuden olemukseen sekä kansalaisjärjestöjen ja julkisuuden

suhteeseen. Luvun lopuksi nivon julkisuusteoreettisen näkökulman yhteen keskustelujen kanssa,

joita on käyty politiikan tutkimuksessa yhteiskunnallisista liikkeistä sekä uusista tavoista toimia

poliittisesti.

Luvussa kolme käännän katseeni tutkimusaineistoon eli Animalian katumainoksiin. Kaivan

teoreettisesta työkalupakistani vielä mainonnan tutkimuksessa käytettyjä välineitä ja syvennyn

yhteiskunnalliseen mainontaan sekä Animalian mainosten merkityksiin. Kolmosluvun päätteeksi

palaan vielä keskusteluihin markkinoinnista ja politiikasta.

Luvussa neljä keskityn Animalian mainoskampanjan representointiin valtajulkisuudessa. Nostan

esiin mediateksteissä luotuja merkityksiä sekä vahvoiksi muodostuneita teemoja nojautuen

lainauksiin aineistostani.

Luku viisi on pohdintaluku, jossa vedän lyhyesti yhteen tutkimukseni johtopäätöksiä sekä pohdin

niiden merkitystä.

1.2 Keskeiset käsitteet: julkisuus, representaatio ja hegemonia

Tutkielmani pääkäsite julkisuus on moniulotteinen ja liukas käsite, josta on kirjoitettu paljon.

Arkipuheessa julkisuus viittaa usein kaikkeen, mitä media meille esittää, mutta akateemisessa

kielenkäytössä julkisuuden rooli on toisaalta rajatumpi ja toisaalta huomattavasti monisyisempi.

Paneudun julkisuus-käsitteeseen perusteellisesti luvussa kaksi.

Media ei vain heijasta todellisuutta, vaan tuottaa ja määrittelee sitä aktiivisesti (esim. Herkman

2001, 219). Erilaiset toimijat kilpailevat jatkuvasti pääsystä julkisuuteen sekä vallasta

merkityksellistää maailma tietyllä tavalla. Representaatio on käsite, jonka avulla voidaan kiinnittää

huomiota mediatekstien tapaan tuottaa todellisuutta. Mediaesitykset eivät ole ikkuna todellisuuteen;
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vaan mediatekstit uudelleenmuotoilevat asioita, representoivat ne tietyllä tavalla. (emt..) Lyhyesti

määriteltynä representaatiolla tarkoitetaan asioiden esittämistä jonkinlaisiksi (Lehtonen 1998, 23,

44).

Representaatio ei voi tavoittaa esittämäänsä asiaa sellaisenaan, vaan se on aina puutteellinen

suhteessa todellisuuteen. Tehdessään maailmaa meille läsnä olevaksi representaatiot saattavat

kuitenkin luonnollistaa tietyt asiantilat. (Lahti 2002, 11–14.) Esimerkiksi kuvallinen esitys voi antaa

mahdollisuuden monille, jopa vastakkaisille, merkityksille, mutta representaation käytännöt

pyrkivät asettamaan yhden niistä etusijalle (Hall 1999, 143). Representaatiot ovat silti aina

kamppailun kohteina. Ne eivät ole pysyviä, vaikkakin usein hankalasti muutettavissa. (Lahti 2002,

11–14.) Representaation käsite on verraton apuväline, kun halutaan pohtia sitä, ”millä tavoin

erilaiset mediat esittävät ja tuottavat todellisuutta, kenen näkökulmasta ja millaisin välinein”

(Seppänen 2005, 77).

Kilpailevien representaatioiden järjestystä on kuvattu hegemonian käsitteellä. Antonio Gramscin

1920- ja 1930-luvuilla kehittämä käsite hegemonia viittaa kamppailuun vallitsevasta ideologiasta.

Hallitseva ideologia kohtaa jatkuvasti vastarintaa, joka sen on voitettava, jotta se saisi ihmiset

suostumaan edistämäänsä yhteiskuntajärjestelmään. Hegemoninen valta-asema perustuu alistettujen

suostumukseen, ja suostuttelu tapahtuu päätäntä- ja pakkovallan lisäksi kulttuurituotteiden avulla.

Hegemonian ylläpito kytkeytyy median toimintaan. Median representaatiot pitävät hegemoniaa yllä,

mutta mahdollistavat myös vaihtoehtoisten esitystapojen kautta hegemonisten arvojen ja

näkökulmien vastustamisen. (Herkman 2001, 220; Fiske 1992, 230; Kunelius 1998, 219.)

Hegemoninen on kulttuurissamme vaikkapa käsitys siitä, että ihmisellä on oikeus käyttää eläimiä

hyödykseen: kasvattaa niitä muun muassa liha-, tekstiili- ja lääketeollisuuden käyttöön.

Hegemonian ylläpidosta on hyötyä esimerkiksi tahoille, joilla on taloudellisia intressejä edellä

mainituilla aloilla. Keskeisin hegemoniastrategia on yleisen ”arkijärjen” rakentaminen (Fiske 1992,

231; Lehtonen 1998, 24). Esimerkiksi länsimainen tapa käyttää eläimiä hyödyksi näyttäytyy

luonnollisena ja ainoana järkevänä vaihtoehtona.
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Käynnissä on kuitenkin jatkuva ideologinen neuvottelu. Vastahegemoniset äänet kamppailevat

päästäkseen kuuluviin ja määrittelemään uudelleen esimerkiksi ihmisen ja eläimen suhdetta. Äänet

pyrkivät esiin kyseenalaistaakseen vallitsevia merkityksiä ja arvoja ja muuttaakseen niitä.

Vastarinnan muotoja voidaan kukistaa, mutta vastarinta pysyy elossa, mikä tekee yhteiskunnallisen

muutoksen mahdolliseksi (Fiske 1992, 230, 233, 244).

1.3 Animalia kansalaisjärjestönä

Kansalaisjärjestöt ovat pääsääntöisesti yhdistyspohjaisesti toimivia järjestöjä, joille on ominaista

yleishyödyllisyys sekä kansalaisten aktiivisuus. Kansalaisjärjestötoiminta lähtee usein liikkeelle

osallistumisen tahdosta, kun jokin asia koetaan niin tärkeäksi, että halutaan yhdistyä ja toimia.

Kansalaisjärjestöt ovat olennainen osa demokratiaa, sillä ne pitävät osaltaan yllä julkista

keskustelua. (Åberg 2000, 133–134.)

Kansalaisjärjestöt toimivat monella eri tasolla, usein myös kansainvälisesti. Joillekin järjestöille on

delegoitu perinteisesti valtiovallalle kuuluvia tehtäviä. Osa järjestöistä puolestaan tukee

aatteellisesti valtion virallista linjaa, mutta ei osallistu päätöksentekoon. Jotkin järjestöt taas

suhtautuvat kriittisesti viralliseen politiikkaan pyrkien vaikuttamaan sekä yleiseen mielipiteeseen

että poliittiseen päätöksentekoon. (Saukkonen 2007.)

Animalian voi katsoa kuuluvan viimeiseen ryhmään. Järjestö vastustaa avoimesti turkistarhausta ja

eläinkokeita, jotka ovat Suomessa sallittuja ja joita myös tuetaan taloudellisesti. Animalia tähtää

turkistarhauksen lopettamiseen lainsäädännöllä sekä siihen, että eläinkokeille pyrittäisiin

kehittämään vaihtoehtoisia menetelmiä nykyistä tehokkaammin. Järjestö pyrkii lisäksi vaikuttamaan

ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan, jotta myös lihantuotantoon käytettävät eläimet nähtäisiin

luontokappaleiksi, joilla on oikeuksia. Animalia näkee ongelmallisena maatalouden

tehokkuusajattelun, jossa eläimistä on tehty ”koneita” (Animalian internet-sivusto2). Järjestö

kannustaa ihmisiä kasvissyöntiin muun muassa tarjoamalla tietoa kasvissyönnin eduista ja

julkaisemalla kasviskeittokirjaa.

2 http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=1378 Luettu 13.12.2007.

http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=1378
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Animaliaa voidaan pitää vastakulttuurisena järjestönä Suomessa, missä lihan kulutus on jatkuvassa

kasvussa3, ja lihaa on kannattavampaa tuottaa yhä suuremmissa yksiköissä. Eettisempänä

vaihtoehtona pidetty lihan luomutuotanto on Suomessa lapsenkengissä. Animaliaa ei kuitenkaan

pidetä erityisen radikaalina järjestönä, varsinkaan eläinten etuja ajavien järjestöjen joukossa. Se on

jo suhteellisen iäkäs, perustettu 19614, ja vakiintunut järjestö. Animalian toiminta on pääosin varsin

maltillista: järjestö pyrkii tiedottamaan eläinsuojeluasioista sekä vaikuttamaan eläimiä koskevaan

lainsäädäntöön.

Kansalaisjärjestön toiminnan tekee helpommaksi, jos sen visio ja toimintatavat koetaan

ympäröivässä yhteiskunnassa hyväksyttäviksi (Åberg 2000, 139). Suomessa kansalaisjärjestöjen

tilanne saattaa olla haastava, sillä kansalaisjärjestöjen rooli ei ole perinteisesti ollut niin suuri kuin

esimerkiksi Yhdysvalloissa. Valtion on ajateltu pitävän huolta kaikesta tarpeellisesta. Esimerkiksi

Animalian toiminta saattaa näyttää tarpeettomalta siinä valossa, että Suomessa on otettu

lainsäädännössä huomioon eläinten kohtelu ja suojelu, ja asiaa on asetettu valvomaan omat

viranomaiset.

Menestyäkseen kansalaisjärjestön on vaikutettava niihin tahoihin, joilla on mahdollisuus joko estää

tai edesauttaa järjestön ajamien asioiden toteutumista. Lisäksi järjestön on kasvatettava kriittistä

massaansa, mikä tapahtuu jäsenmäärän todellisen kasvattamisen tai mielikuvien avulla. (Åberg

2000, 134 136.) Useiden muiden järjestöjen tavoin Animalia pyrkii kampanjoimalla ja

tiedottamalla vaikuttamaan ihmisten asenteisiin, jotta yleinen mielipide olisi suotuisampi järjestön

ajamille asioille. Tärkeää on myös hankkia järjestöön uusia jäseniä toiminnan jatkuvuuden

turvaamiseksi ja järjestön yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseksi.

Kansalaisjärjestöjen aseman on nähty vahvistuneen viime vuosikymmeninä yhteiskunnallisen

vaikuttamisen muotojen laajentuessa sekä kansallisia rajoja ylittävän toiminnan ja verkostoitumisen

lisääntyessä. Myös järjestöjen toimintamenetelmät ja suhteet julkisuuteen ovat muuttuneet.

(Saukkonen 2007.)

3 Lihan kulutuksesta katso esimerkiksi http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html#kulutustietoja Luettu
10.12.2007.

4 Vuonna 1961 perustettiin eläinkokeita vastustavan Pohjoismaisen Liiton Suomen osasto, ja sittemmin järjestön nimi
muutettiin Koe-eläinten suojelu ry:ksi. Eläinsuojeluliitto Animalia järjestöstä tuli vuonna 1990. (Animalian internet-
sivusto: http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=2233, Luettu 13.12.2007.)

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html#kulutustietoja
http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=2233,
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Tarkastelen tässä tutkielmassa Animaliaa uutena liikkeenä tai järjestönä5. Uusia liikkeitä luonnehtii

Kaj Ilmosen mukaan muun muassa se, että ne eivät esitä kokonaisvaltaisia poliittisia ohjelmia, vaan

keskittyvät tietyille osa-alueille. Keskeistä uusien liikkeiden toiminnalle on myös julkisuuden suuri

merkitys. Julkisuuden välityksellä ne pyrkivät tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia

ajatustapoja ja vakiinnuttamaan niitä ”vaihtoehtoisiksi diskursseiksi olemassa oleville

ajatusmalleille”. (Ilmonen 1998, 27, 30.) Animalia pyrkii nostamaan julkiseen keskusteluun

eläinten hyvinvoinnin (ongelmat) sekä kyseenalaistamaan nykyisen kaltaisen eläinten käytön

oikeutuksen. Järjestö kannattaa kuitenkin erottaa 1990-luvulla perustetuista eläinliikkeistä, jotka

tavoittelevat myös julkisuutta, mutta korostavat toiminnallisuutta institutionaalisen yhteistyön sijaan

ja pyrkivät asiantuntijuuden sijaan radikaaliin toimijuuteen (Lappalainen 2000, 257 258).

Tutkija näkyy aina jollakin tavalla tutkimuksessa. Koenkin, että on reilua lukijaa kohtaan näin

tutkielman alussa tehdä näkyväksi suhteeni tutkimuskohteeseeni. Olen Animalian jäsen ja

kiinnostunut eläinten hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyvistä asioista. Mielestäni länsimaisen ihmisen

suhde eläimiin ja tapa käyttää eläimiä ei ole lainkaan ongelmaton. En kuitenkaan toimi aktiivisesti

Animaliassa tai missään muussakaan kansalaisjärjestössä. Suhtauduin myönteisesti Animalian

vuoden 2005 mainoskampanjaan ja koin epäreiluna mainosten poistamisen katukuvasta.

5 Uusilla liikkeillä viitataan lähinnä 1970-luvulta alkaen aktivoituneisiin liikkeisiin, kuten naisliikkeeseen,
rauhanliikkeeseen, eläintensuojeluliikkeeseen ja ympäristöliikkeeseen (Esim. Ilmonen 1998; Saukkonen 2007).
Saukkosen mukaan uudet liikkeet poikkeavat perinteisistä liikkeistä siten, että ne vetoavat nuoriin, koulutettuihin ja
kohtalaisen varakkaisiin ihmisiin, kun taas aikaisempien liikkeiden kannatuspohja oli usein huono-osaisissa
ryhmissä. Uusien liikkeiden orientaatio nähdään ennemmin henkiseen hyvinvointiin pyrkivänä kuin aineelliseen tai
sosiaaliseen edistykseen tähtäävänä. Uudet liikkeet pyrkivät toimimaan yhdessä yhteisen, usein väljähkön,
ideologisen kehikon alla. Ne pyrkivät korostamaan toimintojen hajauttamista, päätöksentekoon osallistumista ja
uudentyyppistä poliittista aktivismia. (Saukkonen 2007.)
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2. Kansalaisjärjestöt julkisuuksien (taistelu)kentällä

Tässä luvussa käsittelen kansalaisjärjestöjen ja julkisuuden suhdetta. Erittelen erilaisia tapoja

hahmottaa julkisuus sekä kansalaisjärjestöjen haasteita julkisuuden kentällä. Nostan esiin jaon

valta-, vaihtoehto- ja vastajulkisuuteen sekä käsittelen järjestöjen mahdollisuuksia päästä esille

niissä. Lopuksi pohdin mainonnan mahdollisuuksia osana julkisuutta.

2.1 Moninainen julkisuus

Arkikäytössä sanan julkisuus merkitys vaikuttaa suhteellisen selvältä. Hannu Niemisen mukaan

julkisuudella useimmiten viitataan ”kaikkeen siihen, mitä joukkoviestimet meille päivittäin

esittävät”. Julkisuus on tällöin kaikkea sellaista sisältöä, joka on kaikkien ulottuvilla, kaikille

yhteistä. (Nieminen 2001, 186.) Myös Mikko Lehtonen ja Anu Koivunen (2005, 5) kirjoittavat, että

julkisuus ja media ymmärretään nykyään usein synonyymeiksi.

Jotkut julkisuudet kuitenkin ovat, ainakin ensi katsomalta, riippumattomia mediasta. Julkisuus voi

nimittäin perustua myös osallistujien fyysiseen läsnäoloon ja keskusteluun kasvokkain (Nieminen

1998, 286). Esimerkiksi kansalaisjärjestön kokous, jossa päätetään yhdessä tulevasta toiminnasta,

voidaan nähdä (sisäpiiri)julkisuutena. Niemisen (2006, 37) mukaan kaikki esitykset

mediajulkisuudessa ovat jonkin sisäpiirijulkisuuden toiminnan tulosta. Sisäpiirijulkisuudessa

suoritetaan valintaprosesseja, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, millaisia aiheita ja representaatioita

mediajulkisuuteen päätyy. (emt..)

Tunnetuin julkisuusteoreetikko Jürgen Habermas kirjoittaa teoksessaan Julkisuuden rakennemuutos

porvarillisen julkisuuden kehittymisestä sekä sen rappiosta myöhäismodernissa kapitalistisessa

maailmassa. Habermasille julkisuus tarkoittaa sosiaalista tilaa, jossa yksityiset kansalaiset

kerääntyvät yhteen ja muodostavat rationaalisen keskustelun perusteella yleisen mielipiteen. Tämä

yleinen mielipide toimii valtion vallan legitimoijana ja tarkkailijana. Journalistiset mediat,

erityisesti sanomalehti, ovat avainasemassa: juuri niiden tehtävä on pitää yllä

ajankohtaiskeskustelua ja antaa kanava yleisen mielipiteen muodostukselle. (Habermas 2004/1962.)

Julkisuus on siis kehittynyt ”välittäväksi tekijäksi kansalaisyhteiskunnan ja valtion välille”
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(Koivisto & Väliverronen 1987, 19). Julkisuuteen on pääsy kaikilla kansalaisilla, eikä esitettyjen

argumenttien painoon vaikuta niiden esittäjien yhteiskunnallinen asema (Habermas 2004/1962).

Habermas näki massamedian tarjoamien spektaakkeleiden, konsumerismin ja valtiollisen

byrokratian syynä julkisuuden rappioon (Habermas 2004/1962). Habermasin käsitystä julkisuudesta

on kritikoitu monestakin suunnasta. Kansalaisjärjestöjen näkökulmasta Habermas on jättänyt

huomiotta erilaisten kansalaisryhmittymien mahdollisuudet vaikuttaa julkisuuteen sekä niiden

mahdollisuudet luoda omia vaihtoehtoisia julkisuuksia (Calhoun 1992, 37). Habermas myös

korostaa julkisuusteoriassaan ihmisten toimintaa nimenomaan yksilöinä, ”poliittisilla liikkeillä ei

ole sijaa porvarillisessa julkisuudessa” (Koivisto & Väliverronen 1987, 74).

Michael Warner (2002b, 8) ehdottaa, että julkisuutta tulisi ajatella eräänlaisena sosiaalisen

mielikuvituksen muotona. Julkisuus ei ole pysyvä, vaan se jäsentyy toistuvissa puhutteluissa, jotka

asettavat sen myös aina kyseenalaiseksi. Se ei ole vain kenttä, jossa käydään kamppailuja asioista,

vaan koko kenttä on jatkuvassa muutoksen tilassa. Julkisuudet eivät saa identiteettiään omasta

itsestään, vaan suhteistaan muihin julkisuuksiin. (Warner 2002b; Koivunen & Lehtonen 2005, 13;

ks. myös Väliverronen 1994, 13.). Warnerin mukaan julkisuuden voima perustuu siihen, että

julkisuus on itseorganisoituva (self-organized), irti uskonnollisista sekä valtion instituutioista.

Uskomalla itseorganisoituvaan julkisuuteen – oli usko oikeutettua tai ei – uskomme myös

mahdollisuuksiimme toimia emmekä jää pelkiksi pelinappuloiksi. (Warner 2002b, 68 69; Warner

2002a, 52.)

Julkisuuksia on monia, ja niiden suhteet toisiinsa ovat mutkikkaita. Puhutaan kansallisesta

julkisuudesta, valtajulkisuudesta, vastajulkisuudesta, vaihtoehtojulkisuudesta, osajulkisuudesta,

alajulkisuudesta, iltapäivälehtijulkisuudesta jne. Julkisuuksia voi pyrkiä erottelemaan ainakin sillä

perusteella, mitä mediumeja ja esityksiä ne sisältävät, ketkä ovat julkisuuden osanottajia, mitä

asioita niissä tyypillisesti käsitellään (tai on mahdollista käsitellä), miten asioita voidaan saattaa

kyseiseen julkisuuteen, millaisia yleisöjä julkisuuksilla on tai miten näitä yleisöjä puhutellaan. (Ks.

esim. Nieminen 1998, Koivunen & Lehtonen 2005.) Julkisuuksien rajat ovat epäselviä ja liukuvia,

eikä niitä ole mahdollista yksiselitteisesti ja pysyvästi määritellä.
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Julkisuus-käsitteellä on vahva yhteys käsitykseemme demokratiasta (Väliverronen 1994, 13):

julkisuutta ja julkista keskustelua on pidetty demokratian edellytyksenä. Esa Väliverrosen mukaan

julkisuus on enemmänkin konfliktien kenttä kuin rationaalisen keskustelun areena, sillä julkisuus on

valtasuhteiden läpäisemä. Konflikteissa on kyse sekä julkisuuteen pääsystä että julkisuudessa

käsiteltävistä asioista ja argumentoinnin tavoista. Julkisuus on modernissa yhteiskunnassa

medioiden organisoimaa ja välittämää, eikä media vain tuota esityksiä todellisuudesta, vaan myös

kokoaa yhteen erilaisia toimijoita ja esityksiä. (Väliverronen 1994, 13, 17.) Erilaiset instituutiot,

ryhmät ja muut toimijat kilpailevat julkisuudessa sosiaalisen todellisuuden rakentamisesta ja

määrittelystä (Väliverronen 1991; Väliverronen 1993). Toisin sanoen, julkisuudessa kamppaillaan

representaatioista.

Uusista liikkeistä väitellyt Ari Rasimus huomauttaa, että valtamedia on myös itse yhteiskunnallinen

toimija ja vallankäyttäjä. Se ei pelkästään peilaa yhteiskunnallista keskustelua tai tarjoa keskustelun

areenaa eri tahoille. Rasimuksen mukaan suurimmat tiedotusvälineet ratkaisevat jo

uutisvalinnoillaan kansalaiskeskustelun kohteet sekä ne merkitykset ja ehdot, joiden puitteissa

keskustelu etenee. (Rasimus 2006, 203.) Media myös muokkaa institutionaalista valtaa omaavien

tahojen käsityksiä liikkeistä. Näillä käsityksillä voi olla hyvinkin konkreettisia vaikutuksia

liikkeiden toimintaan. Rasimuksen mukaan poliitikot ja viranomaiset voivat jopa hakea tukea

median tuottamista uhkakuvista pyrkiessään heikentämään esimerkiksi lainsäädännön avulla omaa

legitimiteettiään uhkaavaa kansalaisaktivismia. (Rasimus 2006, 204.)

Median roolin korostuessa yhteiskunnassamme julkisuudesta on tullut yhä merkittävämpää myös

kansalaisjärjestöille ja erilaisille yhteiskunnallisille liikkeille. Järjestöt haluavat julkisuuden kautta

päästä mahdollisimman laajasti näkyviin. Ne pyrkivät tekemään olemassaolonsa tiettäväksi ja

hankkimaan uusia jäseniä tai kannattajia sekä tietenkin nostamaan ajamansa asian tai asiat julkisen

keskustelun kohteeksi. Julkisuuden kautta voidaan pyrkiä problematisoimaan kulttuurissamme

luonnollisiksi käsitettyjä asiantiloja, esimerkiksi eläinoikeusjärjestöjen kohdalla eläimen ja ihmisen

suhdetta.

1990-luvulla radikalisoituneiden eläinoikeusliikkeiden julkisuudessa esiintymistä tutkineen Pirita

Jupin (2003, 145) mukaan julkisuuden tavoittelu on tärkeää erityisesti sellaisille liikkeille, jotka

eivät tavoittele vain yksittäisiä ja konkreettisia muutoksia, vaan tarkoituksena on haastaa
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yhteiskunnassa vallitsevat arvot perustavanlaatuisesti. Rasimus (2006, 196) kirjoittaa julkisuuden

olevan nykyisille yhteiskunnallisille liikkeille ”suoranainen elinehto”, koska ilman julkisuutta

niiden on mahdotonta ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulla huomioiduksi

asiantuntijoina ajamissaan asioissa.

Yksityisten kansalaisten lisäksi julkisuuden välityksellä pyritään vaikuttamaan myös päättäjiin

(della Porta 2000, 242). Protestit ja vaatimukset saatetaan nykyisin tuoda esiin julkisuuden

välityksellä sen sijaan, että ne kohdistettaisiin suoraan vastapuolelle tai poliittisen järjestelmän

kautta päättäjille (Juppi 2003, 145). Uusien liikkeiden (ks. luku 1.3) toiminnan ytimessä ovat

informaatioresurssit. Liikkeet pyrkivät käymään kamppailuja merkitystuotannosta; hegemonisia

merkityksiä haastetaan nimenomaan symbolisella tasolla. (Melucci 1989, 63, 74–75.)

Kansalaisjärjestöjen on täytynyt mukauttaa toimintaansa median ehtoihin ja logiikkaan (esim.

Rasimus 2006, 202 203). Niiden on myös nähty ryhtyneen hyödyntämään mediaa perinteisiä

järjestöjä ja liikkeitä tietoisemmin (Siisiäinen 1998, 228). Kansalaisjärjestöjen ja erilaisten

radikaalien ryhmittymien ongelmana on kuitenkin yhä julkisuuteen pääsy, varsinkin, kun

julkisuuden pitäisi vielä mieluummin olla positiivista ja järjestön päämääriä tukevaa.

Valtajulkisuudessa pienempien järjestöjen mielipiteet saatetaan marginalisoida tai sivuuttaa

kokonaan. (Owens & Palmer 2003, 335 338.)

2.2 Järjestöt valta-, vasta- ja vaihtoehtojulkisuuksissa

Ullamaija Kivikurun (1996) ja Hannu Niemisen (1998, 2001) mukaan voidaan puhua julkisuudesta,

joka jakautuu valtajulkisuuteen, vastajulkisuuteen ja vaihtoehtojulkisuuteen. Niemisen tekstejä

mukaillen valtajulkisuus voidaan edelleen jakaa populaariin ja eliittijulkisuuteen. Ensimmäinen

jako on analyyttisesti kiinnostava sekä tutkimuskohteeni kannalta hedelmällinen. Jälkimmäistä

jakoa sen sijaan pidän oman tutkimukseni kannalta paikoin jäykähkönä, enkä nojaa siihen

analyysissani.

Ongelmallisena jaossa populaariin ja eliittijulkisuuteen näen Niemisen ajatuksen, että eri mediumit

olisi jaettavissa tiettyihin julkisuuksiin, esimerkiksi iltapäivälehdet populaariin julkisuuteen. Uskon,
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että tietty mediumi voi sisältää tekstejä, joiden voisi katsoa kuuluvan sekä populaariin että

eliittijulkisuuteen. Samoin uskon, että jopa yksi ja sama mediateksti voi sisältää puhetapoja, joissa

näkyy sekä populaariin että eliittijulkisuuteen liitettäviä piirteitä.6 Tulkintani mukaan Nieminen on

itse myöhemmin pyrkinyt ulos selkeärajaisista jaoista ja ryhtynyt puhumaan julkisuuden areenoista

(Ks. Nieminen 2006). Sivuan niitä myöhemmin tässä tutkielmassa.

Seuraavaksi erittelen tarkemmin valta-, vasta- ja vaihtoehtojulkisuuksia sekä niiden merkitystä

kansalaisjärjestöille. Jatkossa puhun pelkästään valtajulkisuudesta, enkä erottele eliitti- ja

populaaria julkisuutta toisistaan. Kuvailen kuitenkin valtajulkisuutta pääosin Niemisen käsityksillä

eliittijulkisuudesta, koska eliittijulkisuus on Niemisen (2001, 189) mukaan ”valtajulkisuuden

ytimessä”, ja sinne kansalaisjärjestötkin eniten havittelevat. Nimenomaan eliittijulkisuus käyttää

määrittelyvaltaa sen suhteen, miten todellisuus julkisuudessa esitetään (emt.).

Vaikka en tee erottelua eliitti- ja populaariin julkisuuteen, en suinkaan väitä, että kaikki julkisuus,

esimerkiksi yleisönosastokirjoittelu tai katumainonta, olisi ymmärrettävä osana eliittijulkisuutta.

2.2.1 Valtajulkisuus

Valtajulkisuudella tarkoitetaan meille arkipäivässä näyttäytyvää julkisuutta. Valtajulkisuuteen

päätyneet aiheet näyttävät usein sinne luonnollisesti kuuluvilta, ja siten suhtaudumme

valtajulkisuuden esityksiin ja aiheisiin suhteellisen kritiikittömästi, ikään kuin todellisuuden

representaatioina. Vasta- ja vaihtoehtojulkisuudet ovat valtajulkisuuden näkökulmasta yleensä

marginaalisia. (Nieminen 2001, 188 189.)

Valtajulkisuus liittyy kiinteästi edustukselliseen demokratiaan. Sen keskeisimpiä toimijoita ovat

poliittisen eliitin jäsenet sekä julkisiin tehtäviin koulutetut ammattilaiset, jotka käyttävät valtaa

omilla talouden, politiikan ja kulttuurin alueillaan. Aiheet valtajulkisuudessa määräytyvät poliittisen

järjestelmän toiminnan tarpeista. Järjestelmän toiminnan kyseenalaistavat aiheet, esimerkiksi

6  Alustava ero Niemisen populaarilla ja eliittijulkisuudella on se, että eliittijulkisuus on yhteiskunnallista valtaa
käyttävien ryhmien sisäistä ja niiden välistä julkisuutta, kun taas populaari julkisuus on koko väestölle tarkoitettua ja
avointa julkisuutta (Nieminen 2001, 189). Esimerkiksi sanomalehtien yleisönosastoille kirjoittavat kuitenkin usein
tavallisten kansalaisten lisäksi vaikkapa kansanedustajat, jotka etsivät näkökulmilleen sekä aloitteilleen julkisuutta ja
kannatusta. Miten on erotettavissa, kenelle he viestivät? Ja millainen julkisuus on todella koko väestölle avointa?
Väitän, että esimerkiksi yleisönosastossa kirjoittajan asema ja titteli eivät ole merkityksettömiä.
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eläintensuojelu, pääsevät valtajulkisuudessa keskusteluun yleensä vain järjestelmän näkökulmasta

merkityksellistettyinä. (Nieminen 2001, 189 191; Nieminen 1998, 287 288.)

Tavalliset kansalaiset ovat valtajulkisuudessa pääasiassa yleisön roolissa; yksityisten kansalaisten

tai kansalaisryhmien voi olla vaikea saada omia aloitteitaan haluamallaan tavalla läpi. (Nieminen

1998, 287 288.) Näkyviin pääsy ei ole mitenkään itsestään selvää edes kansalaisten äänille

varatuilla sanomalehtien yleisönosastoilla. Julkaistavat kirjoitukset valikoidaan, eikä kirjoittajan

titteli ole valinnassa merkityksetön asia. On silti eri asia, onko kansalaisen tai järjestön kanta

näkyvillä sanomalehden yleisönosastossa vai toimittajien tuottamissa teksteissä, esimerkiksi

uutisissa. Yleisönosastoilla tekstit ovat leimallisesti tiettyjen tahojen, usein yksityishenkilöiden,

subjektiivisia näkemyksiä, kuten tekstityyppiä kuvaava sana mielipidekirjoitus painottaa.

Yleisönosastolle kirjoittavalla ihmisellä saatetaan helposti ajatella olevan ”oma lehmä ojassa”

esimerkiksi siten, että hän pyrkii edistämään jotakin asiaa, johon hänellä on taloudellisia tai muita

kytköksiä. Mielipidekirjoitusten takana ei ole objektiivisuuden ihannetta eikä lehden arvovaltaa.

Erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien pääsy julkisuuteen riippuu ympäristöjärjestöjen saamaa

julkisuutta tutkineen Väliverrosen (1994, 64) mukaan olennaisesti siitä, millaisen kuvan ne pystyvät

luomaan itsestään. Toimittajilla on oma politiikkansa sen suhteen, miltä tahoilta kannattaa kysyä

mielipidettä tai tietoa ja miltä tahoilta ei. Väliverronen kirjoittaa ympäristöjärjestöjen suhteiden

medioihin ammattimaistuneen selkeästi 1980-luvulta lähtien. Pr-työstä suhteessa medioihin on

tullut keskeinen osa järjestöjen toimintaa. (Väliverronen 1994, 63.) Järjestöt pyrkivät legitimoimaan

itsensä uskottavina, luotettavina ja tarpeellisina yhteiskunnallisina toimijoina. Useilla järjestöillä,

myös Animalialla, on nykypäivänä viestinnän ammattilainen hoitamassa tiedotusta.

Ehkä tänä päivänä voidaan järjestöjenkin kohdalla puhua imagon tai jopa brändin7 rakennuksesta.

Imago ymmärretään Erkki Karvosen (1997) mukaan yleisesti jonkin tahon tietoisesti itsestään

antamaksi kuvaksi. Imagoa ei voi kuitenkaan lopullisesti hallita tai kontrolloida, sillä viestinnässä

välittyy sekä tahallisesti että tahattomasti tuotettua informaatiota, ja mielikuvien muodostamiseen

osallistuvat sekä viestinnän tuottaja että vastaanottaja. (Karvonen 1997, 18 19, 27, 32 33.)

7  Palaan brändin käsitteeseen luvussa neljä.
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Oikeanlainen imago ja ammattimaisesti järjestetty tiedotustoiminta ovat merkityksellisiä, kun on

kyse pääsystä valtajulkisuuteen. Luonnollisesti on kyse myös järjestön koosta sekä sen tavoitteista.

Muutamat suuret kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat onnistuneet pääsemään asemaan, jossa niillä

näyttää olevan erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa valtajulkisuudessa. Esimerkiksi Amnesty

International on onnistunut rakentamaan itselleen asiantuntijan aseman ihmisoikeusasioissa.

Järjestön kantaa kysytään usein ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten yhteydessä. Kun esimerkiksi

Irakin entisen diktaattorin Saddam Husseinin kuolemantuomio julistettiin, televisiouutisissa asiaan

kysyttiin lausuntoa eri valtioiden (mm. Yhdysvallat) ja YK:n edustajien lisäksi juuri Amnestylta.

Järjestöt pyrkivätkin esiintymään asiantuntijoina alueilla, joille niiden tavoitteet suuntautuvat.

Suurimmat järjestöt, joilla on myös eniten resursseja, rakentavat kuvaa tekemällä tai teettämällä

tutkimuksia ja tiedottamalla niistä.

Eläinten oikeuksia ajavilla liikkeillä ja järjestöillä on ollut Suomessa ongelmia legitimoida itsensä

uskottavina ja luotettavina toimijoina. 1990-luvun puolivälissä radikalisoituneiden

eläinoikeusliikkeiden suora toiminta (turkistarhaiskut) tuomittiin julkisuudessa, ja sanastoomme

vakiintui tuolloin negatiivisen sävyn omaava kettutyttö-sana. Jupin mukaan eläinoikeusliike on

pitkälti suljettu ”vakavasti otettavan” julkisen keskustelun ulkopuolelle, eivätkä ”aktivistit

näyttäydy julkisuudessa täysivaltaisina ja legitiimeinä yhteiskunnallisen keskustelun osanottajina”.

(Juppi 2003, 172.) Animalia on 1990-luvulta lähtien joutunut jatkuvasti kamppailemaan

erottautuakseen suoraan toimintaan turvautuvista eläinoikeusliikkeistä ja korostamaan

keinovalikoimansa maltillisuutta8. Järjestö on pyrkinyt julkisuuteen esiintymään

eläinsuojeluasioissa asiantuntijana ja ainakin osittain onnistunut siinä9. Tässä valossa voimakas

katumainoskampanja näyttäytyy rohkeana ja yllättävänäkin temppuna.

8 Turkistarhaiskujen vaikutus näkyi Animaliassa varsin konkreettisesti. Järjestön silloinen toiminnanjohtaja Jaana
Kiljunen kertoi TV2:n Ympäristöuutisissa (18.1.1998) järjestön menettäneen peräti 3000 jäsentä ensimmäisten
tarhaiskujen jälkeen, vaikka järjestöllä ei ollut niiden kanssa mitään tekemistä. (Rasimus 2006, 136.)

9 Esimerkiksi Aamulehdessä 9.8.2005 oli Animalialta pyydetty kommentti hevosten teuraskuljetuksia käsittelevään
uutiseen.
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2.2.2 Vasta- ja vaihtoehtojulkisuus

Vastajulkisuutta ovat julkisen keskustelun muodot, jotka pyrkivät laajentamaan keskustelijoiden

joukkoa ja julkisuuden aluetta (Ylä-Anttila 2005, 50). Warnerin mukaan myös vastajulkisuuksia on

monia, mutta niille on yhteistä jännitteinen suhde valtajulkisuuteen (a larger public)10.

Vastajulkisuudessa on omat sääntönsä sen suhteen ”mitä voi sanoa ja mikä on sanomattakin

selvää”. (Warner 2002b, 56.) Koska vastajulkisuuden säännöt poikkeavat valtajulkisuuden

vastaavista, on vastahegemonisilla äänillä mahdollisuus päästä kuuluviin vastajulkisuuden kautta.

Niemisen mukaan vastajulkisuuden ideana on valtajulkisuuden tilaan tunkeutuminen. Julkisuuteen

pyritään saattamaan sellaisia esityksiä, jotka kyseenalaistavat valtajulkisuuden representaatioita.

Vastajulkisuuden rakentamisen muotoja ovat esimerkiksi ympäristöjärjestöjen toimintaiskut tai

mielenosoitukset. (Nieminen 2001, 189.) Vastajulkisuudeksi voidaan laskea myös vähemmän

radikaalit toimenpiteet, kuten vaikkapa lehdistötilaisuuksien järjestäminen.

Vastajulkisuuden ongelma on sen sidonnaisuus valtajulkisuuteen ja valtajulkisuutta palvelevaan

tuotanto- ja levityskoneistoon, esimerkiksi uutistoimistoihin, sanomalehtiin ja televisiokanaviin.

Vastajulkisuuteen perustuvat esitykset joutuvat kulkemaan valtajulkisuuden seulan läpi. (Nieminen

2001, 189.) Tavoitteena olisi päästä valtajulkisuudessa esille omin ehdoin, mutta todellisuus on

usein toinen: julkisuutta saadaan, kun joudutaan reagoimaan jälkikäteen valtajulkisuudessa

esitettyihin kannanottoihin. (Nieminen 1998, 289; ks. myös Juppi, Peltokoski & Pyykkönen 2003,

270.) Sidonnaisuus valtajulkisuuteen ei tietenkään ole pelkkä ongelma, eihän vastajulkisuutta

muuten edes pyrittäisi tuottamaan. Järjestö tai jokin muu taho voi myös onnistua saamaan viestinsä

läpi sellaisena kuin on tarkoittanut. Ja vaikka valtajulkisuuden seulan läpikäynyt viesti ei olisikaan

aivan halutun kaltainen, lisää valtajulkisuuden levityskoneiston käyttö joka tapauksessa järjestön

tunnettuutta.

Radikaalit julkisuuteen pyrkimisen taktiikat, kuten mielenosoitukset ja erilaiset toimintatempaukset,

saattavat vähentää sympatiaa ryhmittymää tai järjestöä kohtaan. Tämä nähtiin selkeästi myös edellä

mainittujen 1990-luvun eläinoikeusliikkeiden kohdalla. Toisaalta, radikaaleille ryhmille voi riittää

myös negatiivinen julkisuus valtamediassa, varsinkin internetin aikakaudella. Lynn Owens ja L.

10 Warner ei tee varsinaista jakoa vasta-, vaihtoehto- ja valtajulkisuuteen. Hänen vastajulkisuutensa sisältää
elementtejä myös Niemisen vaihtoehtojulkisuudesta.
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Kendall Palmer ovat esimerkiksi osoittaneet, kuinka WTO:n kokouksen yhteydessä Seattlessa

(1999) aktivistit saivat rajuin keinoin (yhteenotot poliisin kanssa sekä valtion omaisuuden

tuhoaminen) paljon julkisuutta ja sitä kautta myös kävijöitä omille internet-sivuilleen.

Vastajulkisuutta tuottamalla saatiin ihmiset hakeutumaan vaihtoehtojulkisuuden ääreen, jossa oli

mahdollisuus tarjota kiinnostuneille tietoa ja selittää syitä radikaalin toiminnan takana. Owensin ja

Palmerin mukaan Seattlen tapauksessa anarkistien toimintaa koskeva uutisointi pehmeni ja muuttui

positiivisemmaksi ajan myötä, osittain valtamedian sekä anarkistien vaihtoehtomedian välisen

vuorovaikutuksen vuoksi. (Owens & Palmer 2003.)

Vastajulkisuuden rakentamisen voi hahmottaa eräänlaisena noidankehänä: Valtamedia "pakottaa"

ryhmittymät käyttämään näyttäviä ja radikaaleja keinoja, jotta niiden toiminta ylittäisi

uutiskynnyksen. Käyttämällä tällaisia keinoja ryhmittymät kuitenkin altistavat itsensä negatiiviselle

julkisuudelle. Jos taas järjestöt yrittävät rakentaa vastajulkisuutta hyväksyttävämmin keinoin, kuten

tiedotustilaisuuksien avulla, valtamediat eivät välttämättä osoita minkäänlaista kiinnostusta, ja

julkisuus jää saamatta. Varsinkin uudet ja pienet järjestöt löytävät itsensä usein vaikean tilanteen

edestä.

Imago on tärkeä, kun halutaan vaikuttaa, ja imagonrakennus on pitkä prosessi. Jotta voi saada

arvostusta, täytyy ensin olla tunnettu. Negatiivinen julkisuus koetaan kuitenkin usein

pelottavampana kuin se, ettei saada julkisuutta lainkaan. Tämä on vastajulkisuuden rakentamisen

ongelma. Koska vastajulkisuutta rakennettaessa ei pystytä säilyttämään kontrollia

representaatioihin, joudutaan tiukan valinnan eteen: onko parempi saada mahdollisesti huonoa

julkisuutta kuin ei (valta)julkisuutta ollenkaan? Jotkut ryhmittymät päätyvät siihen, että julkisuus on

tavoittelemisen arvoista joka tapauksessa.

Jupin mukaan eläinoikeusliikkeen saaman julkisuuden määrään vaikuttivat voimakkaimmin juuri

laittoman suoran toiminnan iskut (Juppi 2004, 14 15). Niistä muodostui median ”ensisijainen

kiinnostuksen kohde liikkeen toiminnassa”, ja aktivistit kokivat median unohtaneen aktivistien

enemmistön harjoittaman pitkäjänteisen kampanjoinnin sekä itse eläinkysymyksen. Tästä

huolimatta Juppi toteaa, että ”eläinoikeusliike on tarvinnut valtamediaa sanomansa levittämiseen –

vaikka julkisuus sitten olisi kielteistäkin”. (Emt..)
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Vaihtoehtojulkisuuden perustana on oma julkisuuden tuotanto- ja levityskoneisto, joka pyrkii

rakentamaan itsenäistä, valtajulkisuudesta riippumatonta julkisuuden aluetta.

Vaihtoehtojulkisuuksia liittyy moniin kulttuurisiin liikkeisiin, esimerkiksi ympäristöliikkeisiin.

(Nieminen 2001, 189.) Vaihtoehtojulkisuus tarjoaa mahdollisuuden siihen, että viesti saadaan läpi

juuri sellaisena kuin halutaan. Yleisö, jonka viesti vaihtoehtojulkisuuden kautta tavoittaa, on

kuitenkin usein harvalukuinen.

Järjestöt pyrkivät tuottamaan vaihtoehtoista julkisuutta asialleen muun muassa julkaisemalla omia

järjestölehtiä, mutta ongelmina ovat korkeat kustannukset (paino, jakelu yms.), pula rahoituksesta ja

ammattitaidon puute. Vaihtoehtojulkisuutta tuotettaessa ongelmana on se, että useimmiten

tavoitetaan järjestön jäsenet tai jo valmiiksi järjestön toiminnasta kiinnostuneet, mutta laajempi

yleisö jää lähes tavoittamatta. Vaihtoehtojulkisuuden kautta voidaan kuitenkin vaikuttaa myös

valtajulkisuuteen, koska toimittajat käyttävät jonkin verran vaihtoehtomedioita tiedonlähteenään.

(Owens & Palmer 2003, 336 339.) Myös DeLuca ja Peeples (2002, 136) kirjoittavat

valtajulkisuuden hakevan tarinoita valtadiskurssien ulkopuolelta, vaihtoehtojulkisuudesta. Kivikuru

sen sijaan näkee, että valtamedioiden luomat agendat valuvat ”vaihtoehtojulkisuuksiin ajoittain

hyvinkin tuntuvasti, mutta liikettä toisin päin tapahtuu harvoin” (Kivikuru 1996, 20).

Valtajulkisuus on edelleen säilyttänyt paikkansa ihmisten keskeisimpänä tiedonlähteenä. Julkisuutta

haluavien järjestöjen pitäisikin löytää keinot päästä sekä valtajulkisuuteen että rakentaa omaa

vaihtoehtojulkisuutta. Vaikka vaihtoehtojulkisuuden avulla voidaan pyrkiä haastamaan

valtajulkisuus, yhteistyö ja vuorovaikutus valtajulkisuuden kanssa voivat olla tärkeitä tavoitteiden

saavuttamisen kannalta. (Owens & Palmer 2003, 336 339.)

Vaihtoehtojulkisuus on hyvin monimuotoista, yleisimpinä esimerkkeinä järjestölehdet ja järjestöjen

internet-sivut. Vaihtoehtojulkisuutta tuotetaan usein vapaaehtoisvoimin ja pienellä budjetilla.

Internetin11 käyttö tarjoaa monille kansalaisliikkeille uusia mahdollisuuksia rakentaa tehokas

vaihtoehtoinen julkisuus (Nieminen 2001, 189). Internetin avulla voidaan tuottaa mediasisältöjä

helposti, pienin kustannuksin ja ennen kaikkea potentiaalisesti miljoonayleisölle ympäri maailman.

11  Viittaan internetillä lähinnä World Wide Webiin ja sen sisältöihin.
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Keskeisinä etuina internetissä ovat erityisesti reaaliaikaisuus ja paikan merkityksen pieneneminen.

Järjestöt voivat käyttää internetiä hyväksi monilla tavoilla. Omaa asiaa voi edistää tarjoamalla

kiinnostuneille tietoa ja houkuttelemalla uusia jäseniä. Internetin avulla voidaan myös vahvistaa

ryhmäidentiteettiä. Ryhmän ja toiminnan organisointi on internetin avulla helpompaa. Internet

tarjoaa mahdollisuuden myös poliittiseen toimintaan ”online”. Verkossa on mahdollista esimerkiksi

suoraan levittää linkkejä omaa asiaa tukeviin adresseihin ja muodostaa ”ketjuviestejä”.

Verkostoituminen saman ideologian jakavien ryhmittymien kanssa (myös kansainvälisesti) on

internetin ansiosta huomattavasti helpompaa kuin ennen. Internetin käyttö on nähty myös keinona

vaikuttaa valtamediaan ja omaan julkisuuskuvaan entistä paremmin. (Downey & Fenton 2003,

198 199; Owens & Palmer 2003, 339.)

Internetin edut järjestöjen toiminnalle ovat kiistattomia, mutta paikoin internet-innostuksessa on

unohdettu ikävät tosiasiat. Susanna Paasonen (2005, 252 253) muistuttaa aiheellisesti, että

pohdinnat internetistä julkisena, rationaalisen keskustelun tilana jättävät huomiotta sen, että

esimerkiksi hakukoneita käytetään vuosi toisensa jälkeen eniten tyttökuvien ja pornon etsimiseen.

Hän jatkaa:

Internet ei ole yksi yhtenäinen media, vaan erilaisten sovellusten, käyttöjen, kuvausten ja puhetapojen
epävakaa, jatkuvassa muutoksessa oleva kokonaisuus (...) Aktivismin tai populaarikulttuurin näkökulmat
tuottavat tiettyjä kehyksiä Internetin hahmottamiselle, mutta nämä tuotetut hahmot tulisi ymmärtää
osittaisina pikemmin kuin "koko median" kuvauksina. (emt..)

Internetin ei siten voi katsoa edustavan mitään tiettyä julkisuutta, vaan sitä voi ajatella osittain niin

valta-, vasta- kuin vaihtoehtojulkisuuden foorumina, riippuen siitä, mitä sisältöjä tarkastellaan.

Järjestöille suurin ongelma internetissä on sen äärettömyys. Sivuja on käsittämätön määrä, eivätkä

käyttäjät helpolla vain törmää tiettyihin sivuihin. Heidät pitäisikin saada niistä jollakin tapaa

tietoisiksi jo valmiiksi. (Owens & Palmer 2003, 340.) Järjestö ei välttämättä saakaan internet-

sivuista kovin paljon hyötyä, jos se ei saa valtajulkisuudessa huomiota. Samoin valtajulkisuudesta

ei ole niin paljon hyötyä ilman verkkosivuja. Kun nämä pelaavat yhteen, saadaan internetin

potentiaali parhaiten käyttöön. (Owens & Palmer 2003, 336 339; ks. myös Rasimus 2006, 222.)
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2.3 Mainonta julkisuutena ja uuden politiikan areenana

Tietystä näkökulmasta katsottuna voi tuntua ongelmattomalta puhua mainonnasta osana julkisuutta.

Jos julkisuutta ajatellaan jonakin yleisenä ja yhteisenä, yksityisen vastakohtana – mikä on sen

julkisempaa kuin mainonta. Mainokset tunkeutuvat kaikkialle, ja esimerkiksi televisiomainokset

tarjoavat tuttuudessaan ihmisille helppoja arjen puheenaiheita. Erityisen julkiselta tuntuu

katumainonta, sillä katu on julkisena tilana kaikille avoin, eikä katumainonnalta voi kaduilla

kulkiessaan välttyä.

Organisaatioiden näkökulmasta julkisuutta tarkastelleen Elisa Ikävalkon (1996, 14) mukaan

julkisuutta on se, kun organisaatio tai sitä edustava ajatus päätyy laajemman yleisön kuin oman

piirin tietoisuuteen. Malmelin on puolestaan tutkinut mainontaa viestinnän näkökulmasta. Hän

määrittelee mainonnan yksinkertaisesti maksetuksi mediajulkisuudeksi (Malmelin 2003, 163).

Näissä määritelmissä keskeinen ajatus on, että julkisuus on tila, joka antaa mahdollisuuden näkyä ja

kuulua ainakin potentiaalisesti suurelle joukolle ihmisiä.

Julkisuusteoreetikot eivät kuitenkaan yleensä ole mieltäneet mainontaa osaksi julkisuutta. Tämä

johtuu ehkä ennen kaikkea habermasilaisesta perinteestä, jossa julkisuus nähdään yhteiskunnallisen

elämän alueena, jossa ns. julkinen mielipide muodostuu. Julkisuuden subjektina on kriittisesti

keskusteleva yleisö, joka valvoo valtion poliittisen eliitin vallankäyttöä (Habermas 2004/1962,

Väliverrosen 1994, 12 sekä Koiviston & Väliverrosen 1987, 12 13, mukaan, kursivointi H.R.).

Mainonta sen sijaan on nähty pääasiassa alueena tai viestintätapana, jonka avulla yksityiset,

taloudelliset tahot yrittävät maksimoida voittonsa. Mainonnan vastaanottajat taas on perinteisesti

nähty helposti manipuloitavina kohteina kriittisten subjektien sijaan. Yhteiskunnan toiminnan ja

demokratian kannalta julkisuutta katsovat tuskin näkevät mainontaa potentiaalisena välittäjänä

kansalaisyhteiskunnan ja valtaapitävien välillä (Vrt. Koivisto & Väliverronen 1987, 13).

Vaikka mainonnan yleisin tehtävä onkin tuotteiden ja palvelujen myyminen sekä kaupallisten

brändien rakentaminen, sen voi nähdä myös yhteiskunnallisen toiminnan yhtenä areenana. Ihmiset

tarkastelevat maailmaa enenevässä määrin median välityksellä, ja mainonta on yksi keskeisistä

viestintämuodoista mediassa. Kaupallisten toimijoiden lisäksi myös poliittiset puolueet, järjestöt ja

valtiot käyttävät mainonnan keinoja hyväkseen (Malmelin 2003, 17, 33; Leiss, Kline, Jhally &
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Botterill 2005, 609). Kaupallistakaan mainontaa ei kannata tarkastella pelkkänä liiketoimintana,

sillä se on myös sosiaalista kommunikaatiota ja tärkeä osa modernia kulttuuria (Leiss, Kline, Jhally

& Botterill 2005, 5). Leiss, Kline, Jhally ja Botterill ehdottavatkin, että mainontaa pitäisi ajatella

suostuttelevana puhetapana, jota ei voi erottaa muista mediasisällöistä muodon, tarkoituksen tai

sisällön perusteella. Keskeistä mainonnassa on se, että viesti välitetään yleisölle median kautta

maksua vastaan. (Leiss, Kline, Jhally & Botterill 2005, 609.)

Nieminen hahmottaa mainonnan yhtenä julkisen toiminnan areenoista. Muita areenoita ovat talous,

politiikka, taidekulttuuri, viihde ja urheilu. Eri areenoilla käytävät keskustelut poikkeavat toisistaan,

mutta areenoiden välillä on jatkuvaa vuorovaikutusta. Tämä tarkoittaa Niemisen mukaan sitä, että

eri areenoita nivotaan yhteen ja esimerkiksi näennäisesti ei-poliittisia areenoita politisoidaan.

Niemisen mukaan vastajulkisuuksien ongelmana on se, että niiden takana olevien ryhmittymien

kritiikki näkyy vain sillä julkisuuden areenalla, jonka esityksiin heidän kritiikkinsä suorimmin

kohdistuu. Muihin areenoihin ryhmittymillä ei ole vaikutusvaltaa, vaikka niiden arvokritiikki

kohdistuisi yhtä areenaa laajemmalle. Esimerkiksi ympäristöliikkeet määritellään julkisuudessa

usein yksittäisten politiikan tason ilmiöiden kautta, vaikka niiden arvokritiikki koskettaa useampia

julkisuusareenoja – politiikan lisäksi myös taloutta ja kulttuuria. (Nieminen 2006, 31 33, 39.)

Kevin Michael DeLuca ja Jennifer Peeples ovat esitelleet käsitteen julkinen kuvaruutu (public

screen), joka heidän mukaansa on tarpeellinen lisä Habermasin julkisuuden (public sphere)

käsitteelle, kun halutaan kuvata nykypäivän julkisuutta ja poliittista ympäristöä. Käsitteen on

tarkoitus ottaa paremmin huomioon teknologiset ja kulttuuriset muutokset, jotka ovat muokanneet

osallistuvaa demokratiaa 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Julkisen kuvaruudun metafora

painottaa visuaalisuutta, sitä, että nykyisin julkiset keskustelut käydään usein ruuduilla –

televisiossa, tietokoneella ja sanomalehtien etusivuilla. Julkiseen kuvaruutuun luetaan muun muassa

mainonta, joka on DeLucan ja Peeplesin mukaan aikamme keskeisin puhetapa. Heille mainonta ei

edusta julkisuuden rappiota, vaan julkisen ruudun käsitteen kautta se nähdään uuden tiedon,

politiikan ja retoriikan tuottamisen muotona. (DeLuca & Peeples 2002, 132, 134, 146 147.)

Myös Warner toteaa julkisuuksien muuttuneen sikäli, että ne organisoituvat nykyään yhä

enenevässä määrin visuaalisten ja auditiivisten tekstien ympärille tekstipohjaisten sijaan. Hänen

mukaansa tekstejä, kuten visuaalista mainontaa, ei välttämättä edes tunnisteta teksteiksi, mutta
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niiden muodostamat julkisuudet ovat silti keskustelevia. (Warner 2002a, 51). Habermasin

julkisuudessa yleisen mielipiteen tarkoituksena on kritikoida ja kontrolloida valtionjohdon

vallankäyttöä. DeLuca ja Peeples kuitenkin huomauttavat, että nykyään suurimpia vallankäyttäjiä

ovat suuryritykset, ja julkinen kuvaruutu antaa aktivisteille mahdollisuuden taistella myös niitä

vastaan, esimerkiksi järjestämällä näyttäviä tempauksia. (DeLuca & Peeples 2002, 132, 134,

146 147.)

Ajatus siitä, voiko mainontaa käsittää osana julkisuutta liittyy keskusteluun oikeasta tavasta

osallistua poliittisesti. Liittyyhän julkisuuden idea kiinteästi demokratiaan ja sen toimivuuteen.

Kuvaa poliittisesta osallistumisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta on pitkään hallinnut

institutionalisoitunut käsitys politiikasta. (Lundbom & Rinne 2003, 192; ks. myös Lappalainen

2002, 14 15, 22 23). Oikeana poliittisena toimintana on nähty puolueiden kautta vaikuttaminen

sekä äänestämien vaaleissa, kun taas ”demokraattisen poliittisen järjestelmän ulkopuolella

tapahtuva toiminta (erilaiset aktiot, iskut ja protestit) on nähty poliittisen järjestelmän tai politiikan

häiriöinä” (Lattunen 2003, 4). Instituutioiden ulkopuolista poliittista osallistumista on alettu

perusteellisemmin tutkia vasta viime aikoina (Lundbom & Rinne 2003, 192).

Politiikan alueen on nähty muuttuneen ja laajentuneen jälkimodernissa yhteiskunnassa. Oma-

aloitteisen kansalaistoiminnan muodot näyttävät vallanneen alaa institutionaaliselta politiikalta.

Julkisuutta pidetään yhä merkittävämpänä resurssina ja politiikan areenana. Politiikkaa ei

väistämättä enää ajatella vain tiettyihin instituutioihin sidottuna, vaan politiikka ja poliittinen ovat

laajentuneet käsittämään yhä useampia toimijoita, toimintamuotoja ja toiminnan alueita. (Juppi,

Peltokoski & Pyykkönen 2003, 266; Beck 1995, 31 41; della Porta 2000).

Ulrich Beck kutsuu ”epävirallista” kansalaistoimintaa alapolitiikaksi. Hänen mukaansa kyseinen

poliittisen alue näyttäytyy yhteiskunnassa yhä keskeisempänä, kun kansalaisryhmittymät

politisoivat aiemmin epäpoliittisina pidettyjä alueita ja ilmiöitä. (Beck 1995, 32, 34 35.) Asioiden

politisoiminen tapahtuu pitkälti julkisuuden välityksellä. Juppi, Peltokoski ja Pyykkönen (2003,

270) näkevätkin julkisuuden merkityksen kasvun kansalaistoiminnan kannalta mahdollisuutena,

sillä kyseiselle ”politikoinnin areenalle pääsy on huomattavasti useamman toimijan ulottuvilla, kuin

perinteisen parlamentaarisen politiikan areenat”.
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Politiikan alueen laajeneminen näkyy esimerkiksi kulutuksen politiikkana. Kulutusvalinnoilla

katsotaan nykyään usein olevan poliittinen arvo, ja kulutukseen liitetään poliittisen toiminnan

merkitys (Juppi, Peltokoski & Pyykkönen 2003, 268). Politiikkaan on tuotu henkilökohtaisuuden

elementti: poliittinen toiminta voi saada kimmokkeen ”yksilöä lähellä olevista ja merkittäväksi

koetuista asioista” (Lundbom & Rinne 2003, 183). Kulutusta politisoivat esimerkiksi

kulutuskriittiset liikkeet sekä eläinoikeusjärjestöt.

Medioituneessa yhteiskunnassa järjestöt ja erilaiset liikkeet joutuvat rakentamaan toimintansa

ainakin osittain medialle mieleiseksi. Median odotuksiin ei ole välttämättä yksinkertaista vastata,

sillä tiedotusvälineet vaativat yhtäältä konventioista poikkeavaa toimintaa, mutta vierastavat liian

radikaaleja toiminnan muotoja. (della Porta 2000, 240; Juppi, Peltokoski & Pyykkönen 2003,

270 271.) Pertti Lappalainen kirjoittaa teoksessaan Poliittisen tyylin taito siitä, kuinka tärkeää

erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille on tyylitietoinen toiminta. Muista poliittisista toimijoista ja

omista vanhoista toimintatyyleistä erottautuminen sekä yleisön mielenkiinnon herättäminen vaativat

tyylitajua ja poliittista arviointikykyä. Toiminnan sisältö jää muodon varjoon, jos muoto on liian

yliampuva. Poliittisen tyylin taito merkitsee Lappalaiselle ”omintakeista, kekseliästä muodon ja

sisällön sulauttamisen tapaa”. (Lappalainen 2002, 23 25, 161 165, 187).

Seuraavassa luvussa paneudun Animalian mainoskampanjaan, siinä käytettyihin keinoihin ja

rakennettuihin merkityksiin. Tarkastelen kampanjaa mainostutkimuksen näkökulman lisäksi tässä

luvussa esittelemieni pohdintojen kautta. Ehkä Animalian mainoskampanjan voi nähdä osana

julkisuutta, kansalaisjärjestön keinona pyrkiä vaikuttamaan poliittisesti, institutionaalisen politiikan

ulkopuolella. Ehkä sen voi nähdä myös pyrkimyksenä politisoida mainonnan julkinen areena, luoda

yhteiskunnallista arvokeskustelua mainonnan keinoja käyttäen.
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3. Animalian mainoskampanja markkinoinnin ja politiikan
rajapinnoilla

Ennen kuin paneudun tarkemmin Animalian mainoskampanjaan aloitan tarkastelemalla mainonnan

merkityksellistämisen tapoja semioottisen lähestymistavan kautta. Sitten esittelen lyhyesti

kampanjan sekä näkökulmia, joista käsin kampanjaa voi lähestyä. Sen jälkeen ryhdyn purkamaan

Animalian mainosten merkityksiä.

Yhdyn Nando Malmelinin näkemykseen siitä, että tutkittaessa viestintäkampanjoita ei tulisi

tarkastella vain yhtä mainosta tai yhtä viestintävälinettä, koska kampanjoiden viestit eivät

välttämättä ole täysin ymmärrettävissä vain yhtä mainosta tarkastelemalla. Tarkastelu tulisi ulottaa

laajemmalle, koska kampanjat suunnitellaan usein niin, että tarinat jatkuvat mediasta toiseen ja

mainokset viittaavat toisiinsa. Mainoksissa voidaan myös käyttää hyväksi huomiota ja mielikuvia,

joita kampanja on herättänyt muualla mediassa. (Malmelin 2003, 164 165). Tarkastelu tuleekin

kohdistaa mainontaan viestintäprosessina (emt., 182). Näkökulma on tarkoituksenmukainen

varsinkin tämän tutkielman kohdalla, koska Animalian kampanjassa merkittävää on sen elämän

jatkuminen mediajulkisuudessa.

3.1 Mainosten merkitysten rakentuminen ja semiotiikka mainonnan
tutkimuksessa

Mainonta on yhä merkittävämpi osa medioitunutta kulttuuriamme. Mainokset merkityksellistävät

muiden mediaesitysten tavoin todellisuutta ja osallistuvat yhteiskuntajärjestyksen ylläpitoon tai

haastavat sitä. Mainonta tuottaa siis sekä hegemoniaa tukevia ja tuottavia että myös

vastahegemonisia representaatioita. Leena-Maija Rossin mukaan neuvottelemme päivittäin

mainonnan kanssa siitä, millaisiin toiminnan malleihin ja ihanteisiin samastumme vastustaen

samalla sitä, mistä haluamme erottua. (Rossi 2003, 11, 18, 22.)
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Semiotiikan tutkimusperinne on vaikuttanut merkittävästi mainonnan tutkimukseen 1970-luvulta

lähtien. Semiotiikka on merkkien12 tutkimusta, jonka kehittäjiä ovat olleet kielitieteilijä Ferdinand

de Saussure ja filosofi Charles Peirce. Kirjallisuustieteilijä Roland Barthes on ollut keskeinen

hahmo semiotiikan soveltamisessa valokuvatutkimukseen. (Leiss, Kline, Jhally & Botterill 2005,

164; Seppänen 2005, 106 107.)

Merkit ja merkitykset ympäröivät meitä jatkuvasti. Meitä ympäröi niin kuvallisista, äänellisistä,

kielellisistä kuin näiden yhdistelmistä koostuva merkkiavaruus. (Lehtonen 1998, 13 14.) Olemme

itsekin merkkien muotoilemia, sillä kulttuurien sisältämät merkkikartat tekevät maailmasta

ymmärrettävän niiden jäsenille. Kasvaminen yhteisön jäseneksi tarkoittaa kyseisen kulttuurin

merkkikarttojen oppimista. (emt. 17 18.) Merkityksillä on merkitystä; Lehtonen tiivistää

merkityksillä olevan “yhteiskunnallista vaikutusta, poliittisia seuraamuksia ja kulttuurista valtaa"

(Lehtonen 1998, 23).

Semiotiikan avulla voidaan tutkia sitä, miten mainonta toimii, miten merkitykset on mainoksiin

rakennettu. Semiotiikassa huomio kiinnitetään mainonnassa hyödynnettäviin kulttuurisiin

merkitysvarantoihin (Leiss, Kline, Jhally & Botterill 2005, 164). Nykyään semiotiikan piirissä

korostetaan lukijan roolia merkitysten muodostumisessa. Vastaanottajan sijaan puhutaan

nimenomaan lukijasta, koska termi korostaa toiminnan aktiivisuutta. Lukija luo osaltaan tekstille

sen merkityksen tuomalla tulkintatapahtumaan omat kokemuksensa, asenteensa ja tuntemuksensa.

(emt.; Rossi 2003, 16; Fiske 1992, 62.)

Semiotiikan ongelmana on nähty esimerkiksi yhden ja ainoan merkityksen painottaminen, ajatus

merkin pinnan alta paljastettavasta todellisesta merkityksestä. Samoin pulmalliseksi on koettu

semiootiikan avulla saatujen tutkimustulosten suuri riippuvuus yksittäisen tutkijan kyvyistä. (Leiss,

Kline, Jhally & Botterill 2005, 165 167; ks. semiotiikan ongelmista myös Malmelin 2003, 187.)

Yksi keskeisimmistä teoksista semioottisen mainonnan tutkimuksen kentällä on Judith

Williamsonin vuonna 1978 julkaistu teos Decoding advertisements. Williamsonin mukaan

12 Merkki on semiotiikan peruskäsite. Se tarkoittaa kuvaa, sanaa tai asiaa, joka merkitsee jollekulle jotakin.
Saussurelaisittain merkki on purettavissa kahteen osaan: merkitsijään (signifier), joka viittaa merkin ulkomuotoon,
esim. kirjainyhdistelmään paperilla tai ääniin ilmassa, ja merkittyyn (signified), jolla tarkoitetaan aineetonta
käsitettä, merkitystä. Näiden ulkopuolella on vielä merkin tarkoite eli se, mihin merkki viittaa. (Esim. Seppänen
2005, 106 110; Lehtonen 1998, 107 109, Fiske 1992, 66 67.)
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mainokset luovat merkitysrakennelmia ja kutsuvat ihmisiä näkemään itsensä sekä maailman

ideologisella tavalla. Mainonnan pyrkimyksenä on saada tietty tuote tai palvelu merkitsemään

jotakin ihmisille. Tämä on välttämätöntä, jotta he näkisivät tuotteen tai palvelun haluttavana ja

ostaisivat sen. (Williamson 1978, 11 12.)

Mainonta toimii liittämällä tunteita, ajatuksia tai ominaisuuksia todellisiin objekteihin

(mainostettaviin tuotteisiin). Siten se yhdistää saavuttamattomissa olevia asioita saavutettavissa

oleviin ja vakuuttaa meille, että myös ensin mainitut ovat käsiemme ulottuvilla. Tuotteen ostaminen

ja käyttö tarjoavat ostajalle myös siihen mainonnassa liitetyt sosiaaliset merkitykset. Mainos kutsuu

tunnistamaan sen merkkien konnotaatiot ja siirtämään ne mainostettavaan tuotteeseen. (Williamson

1978, 12, 30 44.) Konnotaatio kuuluu semiotiikan käsitteistöön, ja sillä viitataan

sopimuksenvaraisiin tai kulttuurisiin merkityksiin erotuksena denotaatiosta, joka tarkoittaa merkin

kirjaimellista tai yleisimmin tunnettua merkitystä (Fiske 1992, 113, 115; Lehtonen 1998, 108 109;

Williamson 1978, 99.)

Mainonnan avulla yritetään määritellä uusia merkityksiä ihmisten kokemuksille ja mielikuville.

Vakiintuneita mielikuvia pyritään muokkaamaan “uusissa yhteyksissä sellaisiksi merkityksiksi,

jotka sopivat mainostavan yrityksen tavoitteisiin”. (Malmelin 2003, 89.) Tuotteisiin liitetään

positiivisia merkityksiä, jotta kuluttaja valitsisi juuri kyseisen tuotteen. Merkityksellistävän

prosessin lopputulos on Williamsonin mukaan se, että merkkien yhdistelyn kautta tuotteeseen

liitetyt ideat ja tunteet alkavat vaikuttaa tuotteeseen luonnollisesti kuuluvilta. (Williamson 1978,

29 30) Moni assosioi tehokkaan ja toistuvan mainonnan ansiosta esimerkiksi Juhla Mokka -kahvin

suomalaiseen käsityöhön, vaikka yhdistelmä on täysin keinotekoinen.

Mainosten valtavassa virrassa mainoskampanjan ilmaisullinen toteutus on noussut yhä

merkittävämmäksi seikaksi, ja osa mainontaa on muuttunut hankalasti tulkittavaksi. (Malmelin

2003, 94, 102). Mainokset pyrkivät saamaan meidät osallistumaan ja nauttimaan niiden kielellisten

ja visuaalisten merkkien tulkitsemisesta (Bignell 1997, 34, kursivointi H.R.). Lukutaitoa haastavat

mainokset ovat vastaanottajalle kiinnostavimpia, koska niistä tehdyt tulkinnat ovat korostuneesti

hänen henkilökohtaisen tulkintaprosessinsa tuloksia. (Malmelin 2003, 73; Messaris 1997, x xiii,

171.)
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Mainontaa on leimannut kestävänä suuntauksena verbaalisen ilmaisun väistyminen visuaalisen

kerronnan tieltä. Kuvalliset merkit ovat rajoiltaan kielellisiä merkkejä epämääräisempiä.

Visuaalisten keinojen avulla mainostaja voi esittää monimerkityksisiä asioita, joita hän ei ehkä

sanoin kykene tai halua esittää. Mainoskuvan lukeminen saattaa edellyttää syvää osallistumista,

jolloin mahdollisen oivalluksen tuoma emotionaalinen ja älyllinen palkintokin on suuri. (Messaris

1997, xviii; Malmelin 2003, 97 99; Forceville 1996, 70, 73.)

3.2 Animalian mainoskampanja

Animalian vuoden 2005 kesä- ja marraskuussa kaupunkien katukuvassa näkynyt kampanja koostui

kolmesta mainosjulisteesta. Julisteiden alan täyttää lähes kokonaan valokuvat. Yhdessä kuvassa on

ihmisen käsi, joka roikottaa broilereita ilmassa, toisessa on minkkiturkki, joka roikkuu lihakoukussa

ja kolmannessa on sikoja täyteen ahdettu tila. Broilerikuvassa on teksti “Broilerikiusaus”,

turkkikuvassa “Minkin loukku” ja sikakuvassa “Säästöpossu”. Mainosten alareunassa on teksti:

“Ole kerrankin ihmisiksi ja vaadi, että eläimelläkin on oikeus olla eläin”. Lisäksi teksti ohjaa

Animalian verkkosivuille allekirjoittamaan vetoomuksen, joka tähtää broilereiden elinolosuhteiden

parantamiseen13. Animalian mainoskampanjan ja järjestön “uudistuneen ilmeen” suunnitteli

mainostoimisto Incognito Oy (28.6. Animalian broilerikampanja herättää, Animalian tiedote14).

Mainoskampanjan julisteet olivat ranskalaisen ulkomainosyhtiön JCDecaux´n vuokraamissa

kadunvarsien telineissä 30.6.2005 ja 15. 20.11.2005 Helsingissä, Espoossa, Vantaalla,

Kauniaisissa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Porissa15, Lahdessa ja Kuopiossa.

Mainokset julkaistiin myös kulttuurilehti Imagessa sekä Vihreä lanka -lehdessä,  ja  niitä  oli

ravintoloissa ja kahviloissa saatavana ilmaisina MiniMoi-postikortteina. Animalia aloitti samaan

13 Kampanjan keskiössä oli juuri broilereiden hyvinvoinnin lisääminen, koska EU-komission ehdottamaa
broileridirektiiviä ryhdyttiin käsittelemään Suomen maa- ja metsätalousministeriössä. Direktiivin hyväksyminen
olisi lisännyt broilereiden elintilaa koko EU:n alueella. Animalian mukaan direktiivi ei ollut riittävä, koska se ei
”tartu suurimpiin broilereiden hyvinvointiongelmiin” (28.6. Animalian broilerikampanja herättää, Animalian
tiedote, http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=1601 Luettu 8.2.2008). Myös maamme johto suhtautui nihkeästi
komission ehdotukseen, mutta eri syystä. Esimerkiksi maatalousministeri Juha Korkeaoja oli lehtien sivuilla
huolissaan direktiivin mahdollisen voimaantulon taloudellisista vaikutuksista Suomen (broilerin)lihatalouteen (esim.
Helsingin Sanomat 19.7. Korkeaoja: EU:n broileridirektiivin talousvaikutukset huomioitava, Keskisuomalainen
4.12. Suomi laittaa broilerikanat ahtaalle).

14 Kaikki Animalian tiedotteet osoitteessa http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=2715 Luettu 8.2.2008.
15  Porin kaduille kampanja ehti vasta marraskuussa, kampanjan toisessa vaiheessa.

http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=1601
http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=2715
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aikaan ulkomainoskampanjan kanssa face-to-face-jäsenhankinnan Helsingissä, Tampereella sekä

hieman myöhemmin Jyväskylässä. Jäsenhankkijat jatkoivat työtään kaduilla, vaikka mainokset

hävisivät katukuvasta. Myös marraskuussa Animalian jäsenhankkijat jalkautuivat Tampereelle ja

Helsinkiin, vaikkakin pienemmällä volyymilla kuin kesällä.

Animalian internet-sivuilla oli kampanjan alusta lähtien kampanjaa koskevaa tiedotusmateriaalia,

allekirjoitettava broilerivetoomus sekä tietoa tuotantoeläinten oloista Suomessa. Järjestön sivuilla

tarjoutui myös mahdollisuus liittyä Animalian jäseneksi. Animalia reagoi internet-sivuillaan

nopeasti mainosten poistamiseen, ja tilannetta seurattiin sivuilla pitkin vuotta 2005. Mainokset

olivat nähtävissä järjestön sivuilla, ja tiedotteissa oli niihin linkki. Animalian internet-sivujen kautta

oli mahdollista tutustua myös mainonnan eettisen neuvoston lausuntoon kampanjasta eli

puolueettoman tahon arvioon kiistellyistä mainoksista. Kuvissa 1 3 Animalian mainosjulisteet.
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Kuva 1. Animalian Säästöpossu-juliste.
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Kuva 2. Animalian Minkin loukku -juliste.
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Kuva 3. Animalian Broilerikiusaus-juliste.
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3.3 Kansalaisjärjestö mainostaa – propagandasta brändin rakennukseen

Luvussa 2.3 sivusin jo sitä seikkaa, että medioituneessa yhteiskunnassamme mainonnan keinot ovat

kaupallisten toimijoiden lisäksi myös erinäisten yhteiskunnallisten toimijoiden käytössä (Malmelin

2003, 17, 33; Leiss, Kline, Jhally & Botterill 2005, 609). Eri tahot pyrkivät mainonnan avulla

edistämään yhteiskunnallisesti merkittäviksi kokemiensa asioiden ja ajatusten leviämistä sekä

niiden kulttuurista hyväksymistä (Malmelin 2003, 32). Mainonnan keinoin pyritään rakentamaan

vuoropuheluja yhteiskunnassa, muuttamaan arvoja ja vaikuttamaan ihmisten valintoihin. (Leiss,

Kline, Jhally & Botterill 2005, viii.)

Mainontaa, jonka tavoitteena on yhteiskunnallisesti tärkeinä pidettyjen asioiden edistäminen,

kutsutaan yhteiskunnalliseksi mainonnaksi. Sen avulla pyritään lisäämään ihmisten tietoa,

vaikuttamaan heidän asenteisiinsa sekä muuttamaan heidän toimintaansa. Kampanjat liittyvät

useimmiten kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöstä huolehtimiseen. (Malmelin

2003, 36; Högström 2002, 26, 43 4416.) Yhteiskunnallista mainontaa ovat esimerkiksi Suomen

Punaisen Ristin mainokset tai televisiossa heikoista jäistä varoittavat tietoiskut. Vuonna 2005 linja-

autojen kyljissä varoiteltiin sukupuolitaudeista.

Mainonnan tavoitteet erottavat yhteiskunnallisen mainonnan Malmelinin (2003, 37) mukaan muusta

mainonnasta. Yhteiskunnallisella mainonnalla ei pyritä taloudelliseen voittoon, vaan nostamaan

esiin yhteiskunnallisia epäkohtia sekä muokkaamaan mediassa käsiteltäviä aiheita ja kulttuurista

keskustelua (emt.). Animalian kampanjaa voidaan pitää yhteiskunnallisena mainontana, vaikkakaan

raja yhteiskunnallisen ja kaupallisen mainonnan välillä ei välttämättä näyttäydy selkeänä Animalian

kampanjassa tai nykymainonnassa muutenkaan. Animalia ilmoittaa tiedotteessaan, että kampanjan

tarkoituksena oli "herättää suuri yleisö tiedostamaan eläinten kohtelua", siis nostaa esiin ja

representoida ongelmana (politisoida) asia, jonka järjestö kokee yhteiskunnallisena epäkohtana

(30.6. Animalian ulkomainoskampanja on keskeytetty, Animalian tiedote).

Yhteiskunnallisia mainostajia ovat perinteisesti olleet valtio, ministeriöt, kunnat tai yleishyödylliset

yhteisöt, järjestöt ja kaupallista hyötyä tavoittelemattomat yritykset (Malmelin 2003, 36; Högström

2002, 26, 43 44.) Vastakulttuuriset kansalaisjärjestöt ja radikaalit liikkeet eivät ole kuuluneet

16  Anne Högström ei käytä termiä yhteiskunnallinen mainonta vaan puhuu yhteiskunnallisesta viestinnästä. Hänen
kirjansa painopisteenä on kuitenkin yhteiskunnallisten tahojen kampanjointi.
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mainostajiin, mikä johtunee osittain siitä, että mainontaan tarvitaan riittävä määrä taloudellisia

resursseja, onhan kyseessä maksettu julkisuus. Lisäksi vastakulttuurisuuteen tai radikaaliuteen

kuuluu usein kulutukseen perustuvan elämäntavan kritiikki, ja siten mainontaa ei ole koettu

sopivaksi tai mahdolliseksi kanavaksi vaikutuspyrkimyksille. Mainontaa vastaan kun suunnataan

usein krittiikkiä, jonka tosiasiallisena kohteena on kapitalistinen järjestelmä ylipäätään (Leiss,

Kline, Jhally & Botterill 2005, 13 14; Malmelin 2003, 40).

Millä tavalla ja missä yhteyksissä järjestö on näkyvillä viestii ulkopuolisille sen toimintatavoista,

tavoitteista ja ideologiasta, mutta on keskeistä myös järjestön ryhmäidentiteetin rakennuksen ja

vahvistamisen kannalta. Uskottavuus on säilytettävä myös jo jäseniksi liittyneiden mielissä.

Useimmiten vastakulttuuriset järjestöt tai liikkeet levittävät viestiään esimerkiksi lentolehtisten,

ilmoitustauluille kiinnitettävien julisteiden, mielenilmausten, yleisönosastokirjoitusten,

pienjulkaisujen ja internetin avulla. Liikkeiden vahvuus saattaa perustua juuri vastakulttuuriseen

identiteettiin (Lundbom & Rinne 2003, 183; Ilmonen 1998, 37), jota on pidettävä yllä myös

viestinnässä. Animalia ei kuitenkaan pyri varsinaisesti erottautumaan valtakulttuurista, vaan

vaikuttamaan sekä systeemin sisällä, parlamentaarisen järjestelmän kautta, että sen ulkopuolella

pyrkien suoraan vaikuttamaan kuluttajien käyttäytymiseen.

Animalian kampanjan yhteydessä on hedelmällistä puhua vastamainonnasta, joka on noussut

tutkijoiden mielenkiinnon kohteeksi varsinkin 2000-luvulla. Vastamainonnaksi kutsutaan

mainoksia, joiden tehtävänä ei ole mainostaa jotakin tuotetta, vaan vaikuttaa negatiivisesti tiettyihin

tuotteisiin liittyviin mielikuviin, jotta tuotteen tai palvelun kulutus vähenisi. Sen kohteena ovat

olleet niin tupakkayhtiöt, pikaruokaketjut kuin lääkefirmatkin. (Klein 2002, 255 280; Malmelin

2003, 40 41.) Animalian mainokset toimivat vastamainonnan tavoin, sillä ne pyrkivät vaikuttamaan

ihmisten mielikuviin lihan ja turkisten tuotannosta sekä niiden kulutuksen eettisyydestä. Mainosten

tavoitteena on kyseisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen kiinnittämällä kuluttajien huomio

tuotannon epäkohtiin.

Animalian kampanjalla ei kuitenkaan ole tiettyä kohdetta, kuten vastamainonnalla yleensä:

Animalian mainokset eivät hyökkää tietyn yrityksen tuotteita tai julkisuuskuvaa vastaan. Mainokset

ovat myös ilmiasultaan itsenäisiä. Vastamainonnalla on alun perin viitattu siihen, että yritysten

mainoksia muunnellaan tai tehdään parodioita tiettyjen yritysten tunnetuista mainoksista (Klein
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2002, 256, 260 ). Vastaviesti on usein rakennettu niin, että käytetään jonkin yrityksen ja mainoksen

omaa viestintäkeinoa välittämään alkuperäisen viestin kanssa ristiriitaista sanomaa (emt.).

Vastamainontaa tutkiva Tuija Lattunen näkee vastamainonnan mainosten esittämien viestien

uudelleentulkitsemisen lisäksi laajemmin yhteiskunnallisen tilanteen kommentoimisena.

Vastamainokset tuovat hänen mukaansa esiin "kulutuskulttuuria edistävät talouden estetisoituneet

strategiat sekä julkisen tilan kutistumisen kaupallisen tilan laajetessa”. Lattunen liittää

antimainonnan Beckin ajatukseen alapolitiikasta, sillä “vastamainonta lataa yksityisiltä vaikuttavat

kulutusvalinnat poliittisilla merkityksillä sekä on nimettömänä toimintana myös kaikille avointa”.

(Lattunen 2003, 85.) Animalian kampanja tuo näkyviin julkisen tilan läpikaupallistumisen sikäli,

että voimakas yhteiskunnallinen viesti kaupalliseksi totutussa välineessä (ja tilassa) aiheutti

vastalauseita ulkomainosyhtiölle. Kampanja laukaisi keskustelun siitä, mitä julkisessa tilassa saa

näkyä ja mitä ei. Animalian kampanja soveltuu kuitenkin vain osittain käsitykseen

vastamainonnasta. Siksi kutsunkin sitä laajemmin vastakulttuuriseksi mainonnaksi, jolla viittaan

yhteiskunnalliseen mainontaan, joka pyrkii haastamaan tai järkyttämään valtakulttuurin

arvoperustaa, välittämään vastahegemonisia merkityksiä.

Vastakulttuurisen mainonnan kohdalla olisi houkuttelevaa puhua propagandasta. Malmelin näkee

yhteiskunnallisen mainonnan ja vastamainonnan propagandan jälkeläisinä (Malmelin 2003, 41).

Vastakulttuurisen mainonnan liittämisessä propagandaan ei olisikaan ongelmaa, jos propaganda-

termi olisi alkuperäisen merkityksensä mukaisesti suhteellisen neutraali, ja propaganda viittaisi vain

ajatusten tai oppien viestimiseen ihmisjoukoille (ks. propagandan alkuperäisestä merkityksestä

Jowett & O´Donnell 1992, 2 5, 117). Propagandalla viitataan kuitenkin usein valheiden

esittämiseen; informaation ei voi luottaa olevan totuudenmukaista (Jowett & O´Donnell 1992,

13).

Olisi arveluttavaa työntää vastakulttuurinen mainonta propagandan sateenvarjon alle sen vuoksi,

että siinä on läsnä tietty oppi tai ideologia. Tällöin sivuutettaisiin se tosiasia, että kaupallinenkaan

mainonta ei pelkästään pyri myymään tiettyjä tuotteita, vaan myös levittää kapitalismin ja

konsumerismin ilosanomaa. Se, että kulutuksen keskeisyys ja talouskasvun pakko ovat

yhteiskunnassamme laajalti hyväksyttyjä, ei tee niistä yhtään vähemmän ideologisia – itse asiassa
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päin vastoin. Ideologiahan toimii juuri tekemällä itsensä luonnolliseksi ja arkijärjen mukaiseksi

(Althusser 1984, 130; ks. myös esim. Lehtonen 1998, 24).

Vaikka yhteiskunnallinen ja kaupallinen mainonta eroavat toisistaan tavoitteissaan, niissä voi nähdä

myös paljon yhteisiä piirteitä. Järjestöt tai muut yhteiskunnalliset tahot näyttävät siirtyneen

viestinnässään – myös mainonnassaan – ammattimaisempaan suuntaan. Tästä kertoo jo se, että

Animalian mainoskampanja oli mainostoimiston suunnittelema17. Yhteiskunnallisten tahojen

mainonnan voi nähdä seuraavan kaupallisen mainonnan polkuja. Mainosta ei välttämättä nopeasti

katsoen erota yhteiskunnalliseksi, koska se saattaa esteettisesti olla täysin kaupallisen mainoksen

kaltainen. Yhteiskunnallisen ja kaupallisen mainonnan rajan hämärtyminen näkyy myös siinä, että

monet yritykset markkinoivat tuotteitaan yhteiskunnallisia teemoja apuna käyttäen. Mainoksissa

viitataan esimerkiksi yrityksen tuotteiden eettiseen tuotantotapaan tai luvataan tuotteen

myyntihinnasta osa jollekin hyväntekeväisyysorganisaatiolle.

Myös yhteiskunnallista (ja vastakulttuurista) mainontaa voidaan tarkastella markkinointina: siinä

pyritään herättämään huomiota, jakamaan informaatiota sekä nykyään yhä enenevässä määrin

rakentamaan mielikuvia. Markkinoinnissa mielikuvalla tarkoitetaan ihmisen muodostamaa ajatusten

kokonaisuutta jostakin asiasta. Kokonaisuudessa on osansa niin kokemuksilla, tiedoilla, asenteilla,

uskomuksilla kuin tunteillakin. (Rope & Mether 2001, 18.)

Oleellista on juuri mielikuvien subjektiivisuus ja emootioiden suuri rooli mielikuvien

rakentumisessa. Markkinoinnin tuloksellisuus riippuu pitkälti kyvystä vaikuttaa ihmisiin

mielikuvien avulla ja sitä kautta heidän tekemisiinsä. Mielikuvat liittyvät yhtä lailla siihen, mikä

tuote ostetaan tai mitä puoluetta äänestetään kuin siihen, mihin hyväntekeväisyyshankkeisiin

osallistutaan. (emt., 14 15.) Vaikka Animalian mainokset ovat eittämättä yhteiskunnallista

mainontaa ja niiden pyrkimyksenä on nostaa tuotantoeläinten asema julkisen keskustelun kohteeksi,

ne myös myyvät tiettyä tuotetta, joka on Animalian jäsenyys. Animalian tiedotteissa ei tätä seikkaa

peitellä, vaan todetaan, että kampanjan tarkoituksena on “herättää suuri yleisö tiedostamaan eläinten

kohtelua ja liittymään Animalian jäseniksi, jotta järjestö voi toimia laajemmin eläinten hyväksi”

17  Myös poliittiset puolueet turvautuvat nykyään mainostoimistojen apuun. Esimerkiksi vuoden 2007
eduskuntavaalikampanjoissa suurista puolueista vain Rkp ei käyttänyt mainostoimiston palveluita (ks. esim.
Helsingin Sanomat 14.1.2007 Vaalipäälliköt lupaavat huumoria, itseironiaa ja retroilua).
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(Animalian tiedotteet: 28.6. Animalian broilerikampanja herättää, 30.6. Animalian

ulkomainoskampanja on keskeytetty).

Maksullisen jäsenyyden tietyssä järjestössä voi siis hahmottaa markkinoitavaksi tuotteeksi,

tuotteeksi, jonka kuluttaja voi hankkia ja käyttää osana identiteetin rakennustaan. Tuotteiden

valinnassa ja brändien symbolisessa kuluttamisessa ovat tärkeitä yhteisöt ja ryhmät, joihin ihminen

haluaa itsensä samastaa (Malmelin 2003, 118). Vaikka järjestöön tai liikkeeseen kuuluminen voi

sisältää hyvinkin konkreettista toimintaa, se saattaa olla myös passiivisempaa merkitysyhteisöön

(ks. termi emt.) kuulumista. Williamsonin (1978, 12 14) mukaan mainokset myyvät meille meitä

itseämme, tai oikeammin meitä sellaisina kuin haluaisimme olla. Jos tietynlaisen auton

omistaminen tekisi meistä fiksuja ja säästeliäitä (emt., 12), miksei ympäristö- tai

eläinsuojelujärjestöön kuuluminen tekisi meistä välittäviä, empaattisia, hyviä ihmisiä.

Kulutuskeskeiseen aikaamme liittyy toisaalta myös voimakasta syyllisyydentuntoa, joka on omiaan

luomaan markkinat omaatuntoa puhdistaville tuotteille.

Animalian kampanjan voi nähdä rakentavan myös järjestön brändiä18. Käsite on lähellä maineen

käsitettä: brändissä on kyse siitä, että joku asia tunnetaan, ja sillä on hyvä maine markkinoilla.

Brändin rakentaminen on tietoista pitkän aikavälin imagotyötä (Rope & Mether 2001, 167 170).

Brändin rakentamiseen tähtäävän mainonnan tehtävänä on toimijoihin ja tuotteisiin liittyvien

myönteisten mielikuvien rakentaminen eikä niinkään tuoteinformaation välittäminen (Malmelin

2003, 81). Tiukassa viestintäkilpailussa menestymisen uskotaan Malmelinin (2003, 33) mukaan

“edellyttävän myös asioiden – ovat ne sitten henkilöitä, aatteita, valtioita tai alakulttuureja –

käsittämistä brändeiksi”.

Brändeissä keskeistä on erojen rakentaminen: yltäkylläisillä markkinoilla täytyy erottautua

kilpailijoista markkinoinnin avulla. Tämän voi nähdä pätevän myös aatemarkkinoilla. Mainonta on

vain yksi osa brändin rakentamista, johon kuuluvat esimerkiksi tiedottaminen, muotoilu ja

pakkaussuunnittelu. (Malmelin 2003, 81, 166.) On yleistä, että järjestöt rakentavat kuvaa itsestään

ja ideologiastaan lehdistötiedotteiden, tempausten, internet-sivujen ja jäsenlehtien lisäksi

esimerkiksi t-paitojen ja rintamerkkien avulla.

18 Rope, Mether ja Malmelin käyttävät sanaa brandi, mutta itse käytän tässä tutkielmassa samassa merkityksessä
uskoakseni arkikieleenkin jo vakiintunutta brändi-sanaa.
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Brändin rakennus ei siis välttämättä koske pelkästään kaupallisia toimijoita, vaan myös erilaisia

yhteiskunnallisia toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä. Järjestöt kilpailevat keskenään jäsenistä, jotka

jäsenmaksuillaan tai lahjoituksillaan mahdollistavat järjestöjen toiminnan. Tehokas viestiminen ja

muista toimijoista erottautuminen saattaavatkin muodostua keskeisiksi menestystekijöiksi.

Kilpailutilanne on tullut erityisen näkyväksi tehokkaaksi jäsenhankintakeinoksi havaitun face-to-

face-markkinoinnin myötä. Jos kesällä kävelee esimerkiksi Tampereen pääkadun toisesta päästä

toiseen, saattaa kohdata useammankin järjestön jäsenhankkijan, joka tiedustelee, olisiko hetki aikaa

tärkeälle asialle.

Markkinointiajattelu näkyy myös siinä, että Animalian mainokset on suunnattu tietylle

kohderyhmälle. “Kohderyhmä muodostuu ihmisistä, jotka ovat oletettavia tuotteen ostajia tai

käyttäjiä”, ja ryhmiä voi jaotella monin perustein, esimerkiksi iän, sukupuolen tai asuinpaikan

mukaan (Malmelin 2003, 112). Yhteiskunnallisessa mainonnassa ei välttämättä ole selkeää

kohderyhmää, jos tarkoituksena on nostaa laajemmin jokin asia esiin ja herättää keskustelua.

Ulkomainonnan valitsemisen mediaksi voi ainakin osin nähdä viittaavan pyrkimykseen herättää

reaktioita ja arvokeskustelua. Katumainonta tavoittaa laajasti eri ihmisryhmät. Siltä on vaikea

välttyä, jos kadulla haluaa liikkua. Ulkomainonta myös kohdataan usein samanaikaisesti toisten

ihmisten kanssa, jolloin mahdollisuus keskusteluun on läsnä samantien. Myös mediavalinnalla

välitetään tiettyjä merkityksiä. Tässä tapauksessa esimerkiksi sitä, että eläinten kohtelu on kaikkia

ihmisiä koskeva asia, josta tulisi käydä julkista keskustelua.

Mediavalinnassa on kyse myös brändistä. Se kertoo paitsi siitä, keitä pyritään tavoittamaan, myös

mainostavasta järjestöstä. Animalian kampanja suunnattiin kaupunkilaisille, erityisesti

pääkaupunkiseudun asukkaille. Lisäksi kampanjan kohderyhmää ovat valituista viestintävälineistä

päätellen nuoret tai nuorehkot ihmiset19. MiniMoi-postikortteja on saatavilla baareissa ja

kahviloissa, ja Image- sekä Vihreä Lanka -lehdet ovat leimallisesti nuoren, kaupunkilaisen,

keskimääräistä tiedostavamman ihmisryhmän lehtiä. Lehtimainoksissa ja postikorteissa oli ohjeet

Animaliaan liittymisestä tekstiviestillä. Katumainoksista ohjeet puuttuivat. Jos valinnan mainostaa

kaduilla voi nähdä viittaavan politisointipyrkimyksiin, voi mainonnan postikorteilla ja valituissa

19  Ulkomainosyhtiö JCDecaux markkinoi palveluitaan erityisesti sillä, että ulkomainonta tavoittaa erityisesti nuoret
sekä 25 44-vuotiaat, ”joita on vaikea tavoittaa laajasti muilla medioilla”
(http://www.jcdecaux.fi/index2.php?m=3&id=73 Luettu 10.3.2008).

http://www.jcdecaux.fi/index2.php?m=3&id=73
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lehdissä nähdä enemmän brändin rakennuksena sekä Animalian jäsenyyden markkinointina

potentiaalisimmaksi ajatellulle kohderyhmälle.

3.4 Animalian mainosten merkityksiä purkamassa

Seuraavaksi syvennyn tarkemmin Animalian kolmeen mainokseen tukeutuen löyhästi semiotiikan

käsitteistöön. Keskeisin käsite luennassani on kuitenkin representaatio.

Lähtökohtanani on, että Animalian mainoksissa, kuten teksteissä yleensä, on luettavissa

monenlaisia merkityksiä. Merkitykset, joita luen mainoksista esiin, eivät siis ole ainoita oikeita,

vaan yksi mahdollinen tapa tulkita mainoksia. Kuten edellä on todettu, mainoksen katsoja tuottaa

omalta osaltaan mainoksen, muotoilee sen merkitykset oman historiansa ja näkökulmansa kautta

(esim. Rossi 2003, 11). Luennassani näkyy se, että pohdinnat eläimen ja ihmisen suhteesta sekä

eläimen moraalisesta arvosta ovat minulle tuttuja. Lukijalle teen kyseisiä pohdintoja tutuksi

nojautumalla mainosten tulkinnan yhteydessä Elisa Aaltosen filosofian väitöskirjaan Eläinten

moraalinen arvo (2004).

Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa mieleen tämän luvun kannalta keskeinen tutkimuskysymykseni,

joka kuului: millaisia keinoja Animalia käytti kampanjassaan sekä millaisia merkityksiä Animalia

pyrki mainoksissaan rakentamaan ja välittämään? Täten lähiluen mainoksia ottaen huomioon niiden

alkuperän. En siis yritä vakuuttaa lukijaa siitä, että ns. keskivertokuluttaja välttämättä muodostaisi

Animalian mainoksista täsmälleen samankaltaisia tulkintoja kuin minä jäljempänä muodostan. Toki

yritän silti vakuuttaa lukijani tulkintojeni mielekkyydestä. Mainoksista tekemäni tulkinnat pyrin

perustelemaan mainoksissa läsnä olevilla elementeillä. Joiltakin osin tuen tulkintojani kuitenkin

nojautumalla Animalian tuottamaan tiedotusmateriaaliin.
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3.4.1 Huonosti kohdelluista hyödykkeistä yksilöiksi

Kahdessa Animalian julisteessa on kuvattuna eläviä eläimiä. Molemmissa kuvissa eläimet ovat

varsin tukalan näköisissä olosuhteissa. Säästöpossu-julisteessa on tila, joka on ahdettu täyteen

sikoja. Lattiaa ei näy lainkaan, vain sikin sokin olevia eläimiä. Sikojen mutkilla olevista ruumiista

saa sen käsityksen, että tila on niin täynnä, että eläimillä on hankala olla. Yksi sika on jopa joutunut

kiipeämään osittain toisen sian päälle. Ahtauden vuoksi yksikään sioista ei näy kuvassa kokonaan,

vaan kustakin siasta näkyy vain osia. Koska kuva on rajattu niin, että siat täyttävät sen koko alan,

siitä  saa  vaikutelman,  että  sikojen  ahtaus  jatkuu  pitkälle  ohi  kuvan  rajojen.  Näyttää  siltä,  että

kuvaaja on valinnut kameransa etsimeen vain pienen osan sikojen massasta. Broilerikiusaus-

julisteessa miehen käsi roikottaa broilereita. Kuvasta on vaikea erottaa, montako eläintä miehellä on

kädessään, koska eläimet ovat tässäkin kuvassa epämääräisessä nipussa. Toisia käsi näyttää

roikottavan jaloista ja toisia siivistä.

Kuvilla on mainoksissa Malmelinin (2003, 68) mukaan kolme keskeistä tehtävää: herättää tunteita,

esittää todisteita ja muodostaa mielikuvallisia yhteyksiä mainostettavien tuotteiden ja muiden

asioiden välille. Valokuvan valinta viestintäkeinoksi Animalian mainoksissa on keskeinen ainakin

kahden ensimmäisen tehtävän kannalta. Valokuva on indeksinen merkki, eli kuvan ja sen kohteen

välillä on kausaalinen yhteys (Seppänen 2005, 125 126; Messaris 1997, 130). Eläimet ovat todella

olleet kuvaustilanteessa läsnä, ja niiden kurjat oltavat ovat olleet todellisuutta. Valokuvan käyttö

esimerkiksi piirroksen sijaan on ilmeinen valinta, kun halutaan rakentaa todelta vaikuttavia

kertomuksia (Seppänen 2005, 105, 126). Valokuvaa on totuttu pitämään suhteellisen totuudellisena,

ja valokuvan rooli toden esittäjänä vahvistaa esitettävää kertomusta (emt.).

Ympäristön- ja eläinsuojelukampanjoinnissa sekä muiden tahojen yhteiskunnallisessa mainonnassa

käytetään usein kuvamateriaalia, jossa dokumentoidaan vääryyksiä (Messaris 1997, 138).

Animalian kuvat ahtauteen pakotetuista sioista sekä jaloista roikotettavista kanoista voi nähdä

tällaisena vääryyden dokumentointina, todisteena eläinten huonosta kohtelusta. Kuvien niukka

valaisu ja hillitty värimaailma luovat realistisen vaikutelman, jolloin kuvat saadaan muistuttamaan

enemmän uutis- kuin mainoskuvaa, mikä puolestaan vahvistaa niiden roolia todisteina.
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Suurikokoinen valokuva myös pysäyttää. Kuvien avulla on mahdollisuus houkutella esiin

tunnereaktioita, joiden herättäminen muilla keinoin olisi hankalampaa (Messaris 1997, xiv).

Animalian valokuvat on suunniteltu herättämään ohikulkijoiden huomio ja tunteet. Ilmitasolla

kuvien merkitys tiivistyy eläinten huonoon kohteluun.

Kaksi Säästöpossu-julisteen sioista, ainoat, joiden naama ja silmät näkyvät selvästi, katsoo kohti

kameraa. Lähempänä kuvan etualaa olevan sian silmät muodostavat kuvan kiintopisteen, ne ovat

yksityiskohta, jonka on tarkoitus naulita katse. Kahta kameraan katsovaa sikaa lukuun ottamatta siat

voisivat olla elottomia ruhoja. Niitä ei välttämättä edes tunnistaisi eläviksi sioiksi, elleivät kaksi

kameraan katsovaa sikaa olisi mukana kuvassa. Siat on representoitu massana lihaa: selkinä,

korvina, takapuolina, kylkinä. Valinnan pilkkoa siat kuvallisesti osiin voikin ajatella viittaavan

ihmisten tapaan ostaa lihaa paloina kaupasta. Kuvan ala on kuin elävä lihatiski.

Kaksi kameraan katsovaa sikaa tuovat kuitenkin kuvaan voimakkaan ristiriidan, sillä ne erottautuvat

sikojen massasta yksilöinä. Silmien kuvaaminen tuo mukaan henkilökohtaisen elementin: suoraa

katsetta on vaikea vältellä tai sivuuttaa. Kameraan katsovat siat ovat kuvassa ikään kuin

muistuttamassa, että myös kuvan “kasvottomilla”, kameran paloittelemilla sioilla on kasvot. Siat on

asetettu haastamaan kuvan lukija ajattelemaan, mitä siat hänelle merkitsevät ja mitä niiden tulisi

merkitä. Ovatko ne pelkkää lihamassaa, vaiko yksilöitä? Sikojen ahtaista oloista kertovan ilmitason

viestin lisäksi mainoskuvasta on luettavissa konnotatiivinen kysymys siitä, pitäisikö siat nähdä

yksilöinä vai ei. Broilerikiusaus-kuvassa on sama ajatus, mutta se ei tule yhtä voimakkaasti esiin,

koska lintujen katse ei ole niin vaikuttava tai inhimillinen kuin sikojen. Yksilöllisyyden

korostaminen näkyy myös Minkin loukku -kuvassa, jossa minkkiturkin hintalapussa on yksilöity,

kuinka monen eläimen turkkia on tarvittu tuotteen valmistamiseen.

Eläinten moraalista arvoa pohtinut Aaltola kirjoittaa, että ihmisen ja eläimen erottelun motiivina on

usein toiminut ihmisen erityisarvon osoittaminen, ja ihmisen erityisyyteen on liittynyt ajatus

yksilöllisyydestä: “ihminen on sekä oma muista erotettu lajinsa että yksilö, kun taas loput eläinlajit

saavat usein tyytyä olemaan vailla näkökulmaa olevaa massaa”. Käsitys yksilöllisyydestä vaikuttaa

eläinkuvaan ja määrittää pitkälti sitä, miten kohtelemme muita olentoja. Yksilöimättömyys

mahdollistaa eläinten hyväksikäytön ja sivuuttamisen. (Bekoff 2002, 45, Aaltolan 2004, 19

mukaan.) Eläinten arvo on kautta historian määräytynyt niiden tarjoaman hyödyn perusteella.
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Eläimiltä on myös kielletty kaikki tai useimmat mentaaliset kyvyt, ja tehty näin eläinten toiminnasta

tiedotonta. Tuotantoeläinten ruumiit jaotellaan hyötykäytön perusteella eri osiin. Eläin on olemassa

pelkästään ruumiin osiensa tuottaman hyödyn kautta, ei yksilönä. (Aaltola 2004, 23, 31 32.)

Animalian kuvat sioista massana lihaa ja kanoista sekavana nippuna tuovat näkyviin

kulttuurissamme hegemonisen tavan nähdä tuotantoeläimet lihamassana sen sijaan, että niille

annettaisiin arvo yksilöinä. Säästöpossu-kuva rakentaa vastahegemonisen representaation

asettamalla siat katsekontaktiin kuvan katsojan kanssa. Kameraan katsovien sikojen alakuloisiksi

tulkittavat katseet haastavat mekanistisen eläinkuvan, joka kieltää eläinten mentaaliset kyvyt.

“Elävänä lihatiskinä” kuvaaminen kehottaa ihmisiä assosioimaan kaupassa tai ravintolan

ruokalistalla tarjolla olevat lihanpalat eläviin eläimiin. Myös Broilerikiusaus-teksti rakentaa

assosiaation ruoan ja eläinten kiusaamisen välille. Ruokasanastossa termit kiusaus ja viettelys

(jälkiruoissa) rakentavat mielikuvaa jostakin niin herkullisesta, että sitä on vaikea vastustaa.

Säästöpossu-kuva on otettu yläperspektiivistä. Sikojen katse näyttää kysyvältä ja alakuloiselta juuri

siksi, että kuva on otettu ylhäältä päin niin, että siat katsovat kuvan lukijaan alta kulmiensa.

Yläperspektiivistä kuvaaminen on yleistä, kun halutaan esittää kuvauksen kohde kuvan katsojaa

heikompana. Alakulmasta kuvaaminen saa kohteen puolestaan näyttämään suurelta ja vahvalta.

Säästöpossu-kuvan yläperspektiivin voi tulkita niin, että kuvan katsojat, ihmiset, ovat valta-

asemassa suhteessa sikoihin. Kuvan katsojilla on siten valta päättää, miten sikoja tulisi kohdella.

Kuvakulman avulla pallo heitetään kuvan lukijalle. Animalian representaatio kysyy lukijalta

moraalisen kysymyksen: näyttääkö kuvan tilanne siltä, miltä pitäisi?

Roland Barthesin (1977, 39 40) mukaan kuvatekstiä, kielellisiä merkkejä, käytetään ankkuroimaan

kuvan merkitykset eli ohjaamaan visuaalisten merkkien luentaa20. Mainoksen teksti “Säästöpossu”

liittää kuvan merkitykset rahaan ja ahneuteen. Se ohjaa näkemään sikojen tukalan tilanteen

kapitalistisen voitontavoittelun tuloksena. Yhdessä kuvakulman kanssa teksti rohkaisee pohtimaan,

olisiko sioilla paremmat oltavat, jos kuluttajat olisivat valmiita hölläämään kukkaroidensa nyörejä

lihatuotteita ostaessaan. Myös Minkin loukku -kuvan turkissa roikkuva hintalappu “Price: 57 dead

minks” muistuttaa, että tuotteella on euroissa mitattavan hintansa lisäksi myös moraalinen hinta.

20  Charles Forceville (1996, 73) on huomauttanut, että mainonnan visuaalisuuden lisääntyessä myös kuvallinen
informaatio ankkuroi tekstin merkityksen eikä vain toisinpäin. Teksti voi tarvita kuvan avukseen, jotta mainoksen
viesti tulee ymmärrettäväksi.
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Valinta ostaa turkki tai tehotuotettua lihaa representoidaan ratkaisuna, jossa punnitaan kuluttajan

moraali. Kiinnittämällä huomion taloudellisiin syihin eläinten kohtelun taustalla Animalian

mainokset lataavat tuotteiden kuluttamisen poliittisilla merkityksillä.

Kaikissa kolmessa mainoksessa oleva teksti “ole kerrankin ihmisiksi ja vaadi, että eläimelläkin on

oikeus olla eläin” sisältää jo suoran moitteen ja kehoituksen pyrkiä muuttamaan asioita. Ihmisellä

on mainoksen mukaan mahdollisuus vastata sikojen kysyvään katseeseen ja toimia, vaatia

tuotantoeläimille parempaa kohtelua. Kehoituksen voi tulkita viittaavan sekä

kulutuskäyttäytymiseen että Animalian broilerivetoomuksen allekirjoittamiseen ja järjestöön

liittymiseen eläinsuojelutyön tukemiseksi.

Tekstissä ihmisyys ja inhimillisyys liitetään eläinten kohteluun. Aaltolan mukaan kysymys eläinten

moraalisesta arvosta on pitkään liitetty kysymyksiin ihmisyydestä ja ihmisarvosta. Tämä johtuu

siitä, että ihmisyys määritetään yleensä suhteessa siihen, mitä eläimet käsityksemme mukaan ovat.

Eläin- ja ihmiskuvan välillä on kehämäinen suhde, mikä tarkoittaa sitä, että “eläinkuva määrittää

ihmisyyttä, ja ihmiskuva eläimellisyyttä”. (Thomas 1983, Birke & Parisi 1999, Noske 1997,

Aaltolan 2004, 17, mukaan.) Jos ihminen siis haluaa pitää kiinni erityisyydestään, olla ihminen

eläimen sijaan, hänen tulisi antaa arvo myös eläimelle. Julisteet provosoivat varsin voimakkaasti

keskusteluun arvoista ja moraalista.

"Eläimen oikeuteen olla eläin" sisältyy ajatus siitä, että eläimillä on oikeuksia, jotka nähdään usein

vain ihmiselle kuuluvaksi, ja ihmisellä sitä kautta eläimiä käyttäessään velvollisuuksia. Oikeudet

liittyvät kiinteästi ajatukseen yksilöllisyydestä ja itseisarvosta pelkän käyttöarvon sijaan. Julisteiden

alareunassa Animalia esittää tavoitteekseen eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin parantamisen

yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta.
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3.4.2 Tuotteesta tuotantoprosessiin

Minkin loukku -julisteessa roikkuu minkkiturkki teuraskoukussa. Tila on erittäin kolkko. Turkin

taustalla on valkoinen seinä, johon on valaistu voimakkaat varjot, ja myös teräksiset lihakoukut on

valaistu hohtamaan kylmästi. Broilerikiusaus-julisteessa kanoja roikottava ihminen on pukeutunut

kliiniseen, valkoiseen takkiin. Ihmiseltä on riisuttu henkilöllisyys; hänen kasvojaan ei kuvassa näy.

Tehdasmaisen ympäristön, eläinten tukalan ahtauden ja niiden käsittelyn kliinisyyden voi tulkita

purkavan luonnollisuuden ja luonnonläheisyyden merkityksiä, joita usein liitetään eläinten

käyttöön21.

Esimerkiksi lihaelintarvikepakkausten piirretyt kuvat idyllisistä maatiloista (esim. Snellman) tai

mainoslauseet, kuten “Kariniemen kananpoikaa kotitilalta” rakentavat mielikuvia kotoisasta,

lämpimästä, hyvinhoidetusta, pienehköstä maatilasta viljapeltojen keskellä. Mainonnassa saatetaan

viitata myös lihantuotannon pitkään traditioon mainostavassa yrityksessä, ikään kuin

tuotantoeläinten kasvatus ja käyttö olisivat säilyneet muuttumattomina vuosikymmenten saatossa.

Maataloustuotteiden markkinoinnissa tuotteisiin liitetään myös positiivisia merkityksiä

suomalaisuudesta22.

Lihaelintarvikkeiden mainonnassa tai tuotepakkauksissa näkee usein käytettävän kuvia

lihakimpaleista tai valmistetuista ruoka-annoksista, mutta eläimiä mainoksissa ei näy. Jos eläimiä

on kuvattu, käytetään piirroksia, ei valokuvia tai liikkuvaa kuvaa23. Jib Fowlesin (1996, 149)

mukaan valtaosassa mainoksia käytetään miellyttävää, idealisoitua kuvastoa. Epämiellyttävän

kuvaston käyttäminen on riskialtista ja siten harvinaista (emt.). Liha- tai turkistuotteiden

mainonnassa tuotteita ei yleensä assosioida eläimiin – ei eläviin eikä kuolleisiin – sillä useimmat

kuluttajat tuskin haluavat ajatella tuotteen alkuperää ostaessaan nakkipakettia tai turkissomisteista

takkia.

21 Myös ”Minkin loukku”-teksti voidaan tulkita ironiseksi ja eläintuotannon luonnollisuutta purkavaksi ja
tehdasmaisuutta korostavaksi. Minkkejä pyydystetään luonnosta loukulla. Animalian mainoksessa minkin loukko on
kuitenkin tehdasmainen tila, ja turkin 57 minkkiä on todennäköisesti kasvatettu turkistarhalla.

22 Kansallisuuden (suomalaisuuden) merkitysten rakentamisesta ja käytöstä mainonnassa ks. esim. Byckling 2004.
23 Poikkeuksena toimii Wilhelm-makkaramainos, jossa esiintyy hirvi. Hirven tehtävä mainoksessa on korostaa

makkaran korkeaa lihapitoisuutta. Ruokavarkaissa oleva hirvi jättää Wilhelm-makkarat grillille, koska ne ovat
kasvissyöjälle liian lihaisia.
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Tapa mainostaa lihatuotteita erottaen ne tuotannosta tuntuu normaalilta, vaikka muita

elintarvikkeita mainostettaessa saatetaan hyvinkin käyttää kuvastoa niiden alkuperästä ja raaka-

aineista. Esimerkiksi leipä- tai keksimainosten kuvastossa viljapelto ei ole mikään poikkeus.

Williamsonin (1978, 24) mukaan mainosten tapa luoda kulttuurisia totuuksia näkyy siinä, miten ne

esittävät tiettyjen elementtien yhteydet luonnollisina, vaikka yhteydet perustuisivatkin pelkästään

merkkien yhdistelyyn. Williamsonin ajatusta mukaillen voidaan todeta, että luonnolliselta voidaan

saada näyttämään myös tilanne, jossa tiettyjä merkkejä ei koskaan yhdistetä toisiinsa.

Animalian mainoskuvat toteuttavat tunteiden herättämisen ja todisteiden esittämisen lisäksi myös

kolmatta Malmelinin (2003, 68) mainitsemaa keskeistä tehtävää: ne muodostavat mielikuvallisia

yhteyksiä (mainostettavien) tuotteiden ja muiden asioiden välille. Vastamainonnan tavoin

Animalian vastakulttuuristen mainosten tehtävänä on liha- ja turkistuotteiden kulutuksen

vähentäminen artikuloimalla uudelleen tuotteisiin mainonnassa liitettyjä idealisoituja merkityksiä.

Ne pyrkivät kuvastollaan rakentamaan assosiaation ahdingossa olevien eläinten ja liha- sekä

turkistuotannon välille, eli korvaamaan vakiintuneita mielikuvia toisilla.

Animalian mainosten tarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomio tuotanto-olosuhteisiin ja

tuotantoprosessiin varsinaisen tuotteen sijaan. Tämä tulee erityisen selkeästi esiin, jos mainoksia

tarkastelee rinnakkain. Niiden voi nähdä muodostavan kertomuksen tuotantoeläimen matkasta kohti

määränpäätään, joka on ihmisen halujen tyydytys. Eläimelle se kuitenkin merkitsee Animalian

mainoskuvissa ensin kärsimystä ja sitten kuolemaa.

Animalian mainoskuvat poikkeavat tummalla värimaailmallaan totutuista kadunvarren mainoksista,

jotka pyrkivät väriloistollaan kiinnittämään ohikulkijoiden huomion. Säästöpossu- ja

Broilerikiusaus-kuvat on rajattu mustaan24,  ja  myös Minkin loukku -kuvaan on valaisulla luotu

voimakkaat valon ja varjon kontrastit. Musta käsitetään länsimaisessa kulttuurissa surun väriksi;

usein musta viittaa kuolemaan. Säästöpossu-kuvan ahtaassa tilassa olevien sikojen voi tulkita

odottavan jotakin. Tila on niin ahdas, että sen ei voi kuvitella olevan sikojen normaali elintila.

Koska siat näyttävät täysikasvuisilta, niiden voi tulkita odottavan teurastusta tai siirtoa

teurastamoon. Vaikutelmaa vahvistaa etualan sikojen ääriviivojen häivyttäminen kuvassa mustaan.

Broilerikuvassa eläimiä kantava ihminen on liikkeessä, mikä on tulkittavissa ihmisen jalkojen

24 Säästöpossu-kuva on rajattu mustaan vain etureunastaan, mutta vaikutelma on silti voimakas, koska edessä olevien
sikojen kasvot näyttävät painuneen mustaan.
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asennosta sekä siitä, että kuvan sommittelu on toteutettu niin, että ihmisen eteen on kuvassa jätetty

enemmän tilaa kuin taakse. Broilereita ympäröivä musta on sakeampaa kuin sikakuvassa. Kuvan

värimaailmasta ja ihmisen asusta sekä liikkeestä rakentuu vaikutelma, että ihminen on viemässä

broilereita teurastettavaksi. Eläimet ovat siirtyneet askeleen lähemmäksi loppuaan.

Jos kuvat luetaan yhtenäiseksi kertomukseksi, Minkin loukku -kuvan lihakoukussa roikkuva

minkkiturkki representoi tuotantoeläimen elämän päätepisteen. Kun sika- ja broilerikuvissa

kuolema on läsnä vain viittauksenomaisesti, turkkikuvassa se on representoitu eksplisiittisesti

visuaaliseksi metaforaksi25 käsitettävän teuraskoukun sekä turkissa roikkuvan hintalapun tekstin

avulla. Syntagmaattinen valinta ripustaa turkki koukkuun, jossa yleensä riiputetaan kuolleen

eläimen ruhoa, siirtää ajatuksen kuolemasta ja tappamisesta ylellisenä vaatekappaleena pidettyyn

turkkiin. Yleensä turkkeja nähdään muotikuvissa, joissa niihin pyritään siirtämään merkityksiä

kauniista, naisellisista, elinvoimaisista naisista, jotka ovat pukeneet turkit ylleen. Hintalappu tuo

lisäksi esiin kulttuurissamme hegemonisen tavan nähdä tuotantoeläin arvokkaana vasta, kun se on

jalostettu tuotteeksi, jota ihminen voi käyttää. Representoimalla tuotantoeläinten kärsimyksen

päätepisteeksi turkin, jota pidetään ylellisyystuotteena, (kaikkien) tuotantoeläinten kärsimys

näyttäytyy tarpeettomana.

3.5 Animalian kampanja – markkinointia ja politiikkaa

Vaikka Animalian mainokset saattavat ensi katsomalta vaikuttaa valmiiksi pureskelluilta ja

yksinkertaisen propagandistisilta, ne paljastuvat lähiluvun kautta monitasoisiksi teksteiksi, joiden

tulkitseminen voi mainosten synkästä aihepiiristä huolimatta tuottaa (älyllistä) mielihyvää.

Esimerkiksi mainostekstien “Säästöpossu” ja “Broilerikiusaus” konnotaatioiden havaitseminen ja

yhdistäminen mainoskuvien merkityksiin voi tuottaa miellyttäväksi koettavan oivalluksen.

Haastamalla katsojan tulkintaleikkiin Animalian mainokset voivat tuottaa positiivisen mielikuvan

järjestöstä sekä sen ajamista asioista. (Vrt. Malmelin 2003, 73; Messaris 1997, x xiii, 171.)

Ihmisille, jotka jakavat jo valmiiksi Animalian mainosten välittämän ideologian, mainokset

25 Visuaalisessa metaforassa abstrakti idea esitetään konkreettisen muodon avulla (ks. esim. Seppänen 2001, 185 189;
Messaris 1997, 9 10). Visuaalisessa metaforassa todellisuuden häiritsevä muuntaminen (reality violation) herättää
huomion ja kuvan metaforinen ulottuvuus kutsuu juuri emotionaaliseen tulkintaan (Messaris 1997, 13).
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saattavat tuottaa myös moraalista mielihyvää. Ideologian jakava mainosten lukija voi saavuttaa

hallinnan tunteen tunnistaessaan mainosten vastahegemoniset merkitykset, joita kaikki eivät

välttämättä tunnista.

Animalian mainokset haastoivat lukijaansa moraaliseen pohdintaan. Ne kyseenalaistivat

kulttuurissamme hegemonisen tavan nähdä tuotantoeläimet niiden ruumiin osien tuottaman hyödyn

kautta ja kehottivat pohtimaan eläinten yksilöarvoa. Suurikokoiset kuvat huonosti kohdelluista

eläimistä pyrkivät vetoamaan vastaanottajien emootioihin. Realistisiksi rakennetut representaatiot

toimivat ikään kuin todisteina eläinten huonosta kohtelusta. Yläkulmaperspektiivin (Säästöpossu)

sekä mainostekstien avulla kuluttajilla esitettiin olevan valta päättää siitä, miten tuotantoeläimiä

kasvatetaan. Järjestö puhuttelikin mainoksillaan ihmisiä nimenomaan kuluttajina pyrkien

vähentämään liha- ja turkistuotteiden kulutusta sekä kehottaen kuluttajia vaatimaan eläimille

parempia elinolosuhteita.

Animalian vastakulttuuriset mainokset tuottivat merkityksiä samalla tavalla kuin kaupallisetkin

mainokset. Ne muodostivat mielikuvia sekä rakensivat assosiaatioita tuotteiden ja muiden asioiden

välille (vrt. Williamson 1978, 30 31; Malmelin 2003, 68). Animalian mainokset pyrkivät

purkamaan liha- ja turkistuotteisiin niihin markkinoinnissa liitettyjä idealisoituja merkityksiä sekä

korvaamaan niitä toisilla. Animalian mainosten voimana voikin nähdä niiden intertekstuaalisuuden.

Intertekstuaalisuudella tarkoitetaan sitä, että tekstit viittaavat itsensä ulkopuolelle, muihin kulttuurin

teksteihin (Lehtonen 1998, 180 182).

Animalian mainokset kommentoivat liha- ja turkistuotteiden mainontaa sekä haastoivat sitä.

Rakentamalla intertekstuaalisen suhteen liha- ja turkistuotteiden markkinointiin ne tekivät

näkyväksi tuotteiden mainonnassa yleisen tavan erottaa mainostettava tuote sen alkuperästä ja

tuotantoprosessista. Intertekstuaalisen suhteen rakentaminen ohjaa vastaanottajia lukemaan

representaatioihin juuri tiettyjä merkityksiä (Vrt. Lehtonen 1998, 180). Animalian halu haastaa

eläintuotteiden markkinointia käy ilmi myös järjestön tiedotteessa, jossa todetaan, että “suomalaisia

eläintuotteita markkinoidaan turvallisina ja laadukkaina, mutta tuotantoeläinten hyvä elämä ei ole

edelleenkään maatalouden markkinavaltti” (14.11. Talous ei saa jyrätä tuotantoeläinten

hyvinvointia, Animalian tiedote).
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Mainokset toimivat vastamainonnan tavoin assosioimalla negatiivisia merkityksiä liha- ja

turkistuotteisiin ja pyrkivät siten vähentämään niiden kulutusta. Intertekstuaalisuus on

sisäänrakennettu vastamainonnan ideaan. Vastamainonta on väistämättä intertekstuaalista

kommentoidessaan vastapuolen esityksiä sekä rakentaessaan vastarepresentaatioita.

Animalian kampanjaa ei kuitenkaan kannata hahmottaa pelkkänä vastaviestintänä. Mainokset

toimivat kaupallisten mainosten tavoin markkinoiden järjestön jäsenyyttä. Ne rakensivat myös

Animalian brändiä. Keskeistä brändin rakennuksessa on erottautuminen eläinoikeusjärjestöistä,

joiden keinovalikoimiin kuuluu myös suora (laiton) toiminta. Animalia esitellään

eläinsuojelujärjestönä26 radikaalimman merkityksen omaavan eläinoikeusjärjestön sijaan, vaikka

idea eläinten oikeuksista ja yksilöarvosta on mainoksissa selkeästi läsnä. Animalian mainokset

politisoivat kulutusta, mutta sisälsivät ajatuksen myös institutionaalisesta poliittisesta

vaikuttamisesta maa- ja metsätalousministerille suunnatun vetoomuksen myötä. Mainokset

olivatkin rakennettu vetoamaan sekä institutionaalista politiikkaa karsastaviin (nuoriin27) että

heihin, jotka kokevat sen omakseen.

Vetoomuksen kautta Animalia tarjosi ihmisille, joita mainokset olivat koskettaneet tai

kiinnostaneet, mahdollisuuden tehdä jotakin konkreettista eläinten olojen hyväksi. Samalla

Animalia rakensi itsestään brändiä maltillisena ja uskottavana järjestönä, joka kuitenkin toimii eikä

vain saarnaa. Sen lisäksi, että Animalia pääsi edistämään asiaansa osoittamalla vetoomuksen avulla

poliittisille päättäjille, että ihmiset välittävät broilereiden elinoloista, se sai myös representoitua

itsensä toimijana, jonka kautta jotakin on todella tehtävissä.

Markkinoinnin perspektiivistä broilerivetoomusta voidaan pitää myös eräänlaisena houkuttimena.

Mainonnan tavoitteet ovat Malmelinin mukaan muuttuneet täyteen ahdetussa mediaympäristössä

siten, että mainonnan tehtävä ei välttämättä enää ole informaation esittäminen tuotteesta, vaan

kuluttajan kiinnostuksen herättäminen niin, että hän etsii itse lisää informaatiota. Mainos tarjoaakin

tuoteargumenttien sijaan vastaanottajalle esimerkiksi tiedon verkko-osoitteesta28. (Malmelin 2003,

26  Julisteiden alareunassa lukee: ”Animalia on suomen johtava eläinsuojelujärjestö. Sen tavoitteena on
yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta parantaa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia.”

27  Kampanjan kohderyhmänä oli valittujen viestintävälineiden perusteella selkeimmin nuoret kaupunkilaiset. Ehkä
ajatuksena oli tavoittaa sukupolvi, joka on ainakin osittain kasvanut siihen, että eläinten nykyisen kaltainen käyttö ei
ole automaattisesti hyväksyttävää.

28  Malmelin kutsuu tämänkaltaista verkkoon ohjaavaa mainontaa toiminnalliseksi mainonnaksi (Malmelin 2003, 48).
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48.) Yritykset houkuttelevat kuluttajia verkkosivuilleen esimerkiksi erilaisten kilpailujen ja

arvontojen avulla. Animalia tarjosi huomiota herättävissä katumainoksissaan internet-sivujensa

osoitteen, jolloin ihmisille tarjoutui mahdollisuus hankkia lisää Animalian tuotantoeläinten

asemasta tuottamaa informaatiota. Mahdollisuuden allekirjoittaa vetoomus broilereiden

elinolosuhteiden parantamiseksi voi hahmottaa osaksi ihmisten houkuttelua järjestön verkkosivuille.

Internetin hyödyntäminen mahdollistaa paitsi viestimisen myös myymisen (Malmelin 2003, 49).

Kun kuluttaja saadaan ohjattua internetin ääreen, hänelle ei tarjota pelkästään tietoa tuotteista, vaan

hänet on samalla saatu houkuteltua sisään virtuaaliseen myymälään. Myös Animalian

verkkosivuilla oli tiedon hankkimisen lisäksi mahdollisuus hankkia tuote, eli liittyä järjestön

jäseneksi. Mainokset näyttivät myyvän varsin menestyksekkäästi järjestön jäsenyyttä. Animalian

jäsenmäärä kasvoi kampanjan aikana (kesäkuu 2005 tammikuu 2006) 22,1 prosenttiyksikköä.

Kasvu näkyi erityisesti kesällä, kun kampanja sai huomiota mediassa. On luonnollisesti vaikea

sanoa tarkalleen, kuinka suuri merkitys kampanjalla oli jäsenmäärän huimassa nousussa, koska

käytössä oli myös jäsenhankintakeinoja, jotka eivät suoraan liittyneet kampanjaan.29 Voidaan

kuitenkin olettaa, että kampanjalla oli vaikutusta, koska jäsenmäärän nousu oli niin voimakasta.

Animalian kampanja on hahmotettavissa brändin rakennuksena sekä järjestön jäsenyyden

markkinoimisena, mutta kampanjan pelkistäminen vain markkinointipyrkimykseksi riisuisi siltä sen

tärkeän olemuksen julkisen keskustelun avauksena eläinten hyvinvoinnista. Animalian mainoksissa

yhdistyivätkin poliittinen viestintä ja markkinointi.

Valitsemalla katumainonnan mediumiksi voimakkaille, vastakulttuurisille mainoksilleen Animalia

pyrki herättämään julkista keskustelua tuotantoeläinten asemasta yhteiskunnassamme sekä eläimen

ja ihmisen suhteesta ylipäätään. Järjestö pyrki representoimaan ongelmana nykyisenkaltaisen

eläintuotantomme ja näin politisoimaan eläinkysymyksen. Mainokset provosoivat keskustelua

esittämällä vastahegemonisia ajatuksia eläinten yksilöarvosta ja oikeuksista. Ne puhuttelivat kadun

käyttäjiä suoralla arvokritiikillään “ole kerrankin ihmisiksi”. Yhteiskunnallisen keskustelun

avauksena Animalian mainokset onkin nähtävä osana julkisuuden kenttää, pyrkimyksenä vaikuttaa

yleisen mielipiteen muodostumiseen (vrt. Habermas 2004/1962).

29  Suullinen tiedonanto 28.11.2006, Animalian projektikoordinaattori Raisa Heinämäki.
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Animalian kampanjan voi nähdä osana politiikan ja poliittisen laajentumis- ja siirtymäkehitystä,

johon liittyy keskeisesti julkisuuden merkityksen kasvu resurssina ja politiikan areenana. Uuden

politiikan idean mukaisesti Animalia ei tyytynyt ajamaan asiaansa pelkästään institutionaalisten

kanavien kautta, vaan käytti julkisuutta eläinkysymyksen politisointiin. (Vrt. Juppi, Peltokoski &

Pyykkönen 2003, 266; Beck 1995, 31 41, 34 35; della Porta 2000.) Toimintatempauksen tai

mielenosoituksen sijaan järjestö kuitenkin turvautui viestin vastakulttuurisuuden huomioon ottaen

yllättävään keinoon – mainontaan. Mainonnan valitseminen viestintäkeinoksi sekä vastaanottajien

puhutteleminen kuluttajina liittävät Animalian kampanjan osaksi kulutuksen politiikkaa. Animalian

mainokset latasivat tuotteiden kuluttamisen poliittisilla merkityksillä kiinnittämällä huomion

taloudellisiin syihin eläinten hyvinvointiongelmien taustalla. Liha- ja turkistuotteiden kuluttaminen

näyttäytyi moraalisena valintana.

Animalian kampanja osoittaa, että yhteiskunnallinen mainonta voi samanaikaisesti toteuttaa useita

eri funktioita. Kampanjan pyrkimyksenä voi olla markkinointi, yhteiskunnallisen keskustelun

herättäminen sekä kulutuksen politisoiminen. Seuraavassa luvussa pureudun siihen, millaisia

representaatiota Animalian mainoskampanjasta valtamediassa tuotettiin. Samalla näemme, jatkuiko

Animalian mainosten avaama keskustelu valtajulkisuudessa ja jos jatkui, niin millä tavalla.
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4. Mainoskampanja valtajulkisuudessa

Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten ja millaisena Animalian mainoskampanja representoitiin

valtajulkisuudessa, jota tässä tutkielmassa edustavat sanomalehtien kirjoitukset ja Yleisradion

ajankohtaisohjelma Kotimaan kasvot. Nostan esiin aineistossa keskeiseksi muodostuneita teemoja,

joita havainnollistan aineistolainauksin, ja hahmotan myös sitä, millaisina mainoskiistan

pääosapuolet (Animalia ja JCDecaux) valtamediassa näyttäytyivät. Lisäksi kiinnitän erityistä

huomiota siihen, esiintyvätkö Animalian mainoksista lukemani merkitykset mediateksteissä ja jos

esiintyvät, niin millä tavalla.

Aineistonani on suurten tai suurehkojen suomalaisten sanomalehtien Animalian mainoksia

käsitteleviä tai sivuavia juttuja aikaväliltä 2.7.2005–31.12.200530 sekä Yleisradion TV2:lla

22.8.2005 esitetty ohjelma Kotimaan kasvot: sikamaisen sivistynyttä eläintuotantoa. Tarkasteluun

valitsemani sanomalehdet ovat viikon jokaisena päivänä eri puolilla Suomea ilmestyviä, omien

alueidensa suurimpia lehtiä. Valitsin aineistokseni seuraavien sanomalehtien sisältöjä: Helsingin

Sanomat (Helsinki), Aamulehti (Tampere), Keskisuomalainen (Jyväskylä), Satakunnan Kansa

(Pori), Kaleva (Oulu), Lapin Kansa (Rovaniemi), Savon Sanomat (Kuopio), Pohjalainen (Vaasa) ja

Ilkka (Seinäjoki)31.

Lehtivalintojen taustalla vaikutti se, että halusin tutkia, näkyisikö Animalian kampanja

valtajulkisuudessa ympäri Suomea ja olisiko kampanja yhtä paljon tai vähän esillä Suomen eri

osissa. Kaikkien maamme kolkkien päälehtiä ei aineistossa luonnollisesti ole mukana, mutta

pyrkimyksenä oli ottaa mukaan melko kattava valikoima suuria lehtiä eri puolilta Suomea. Lehtien

valinta oli suhteellisen summittaista: Aamulehteä ja Helsingin Sanomia lukuun ottamatta en

etukäteen tiennyt, käsiteltäisiinkö valitsemissani lehdissä Animalian kampanjaa lainkaan. Valitsin

joukkoon myös lehtiä, joiden levikkialueilla Animalian katumainoksia ei edes nähty. Minua

kiinnosti selvittää, levisikö kampanja sanomalehtijulkisuuden mukana alueille, joille se ei pelkkinä

katumainoksina olisi lainkaan ulottunut. Eri alueiden lehtien mukana olo on tärkeää myös siksi, että

toisilla alueilla ollaan enemmän kuin toisilla riippuvaisia elinkeinoista, joiden käytäntöjä Animalian

mainokset kritisoivat.

30 Animalian kampanja nousi valtajulkisuuteen 2.7.2005. Mainokset palautettiin kaduille viikoksi marraskuun
puolivälissä, ja vuoden loppuun mennessä mainosten herättämät julkisuuslaineet olivat laantuneet.

31 Tutkielman liitteenä on lista aineistoon valituista lehtijutuista.
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Halusin täydentää sanomalehtijutuista koostuvaa aineistoani vielä audiovisuaalisella materiaalilla.

Animalian mainokset olivat kuitenkin suhteellisen vähän esillä esimerkiksi Yleisradion

ohjelmistossa32.  Kun  sanomalehtiaineistoa  puolestaan  kertyi  suhteellisen  paljon,  päätin  rajata

televisioaineiston yhtä ohjelmaa lukuun ottamatta tutkimukseni ulkopuolelle33. Sisältölistausten

perusteella muu televisioaineisto ei olisi tuonut merkittävästi lisää tutkimusasetelmaani tai

haastanut lehtiaineiston perusteella tekemiäni tulkintoja. Koska en halunnut rajata audiovisuaalista

materiaalia tutkimuksestani kokonaan ulos, otin aineistoon mukaan TV2:lla 22.8.2005 esitetyn

ajankohtaisohjelman Kotimaan kasvot: sikamaisen sivistynyttä eläintuotantoa. Valitsin ohjelman

siksi, että siinä keskitytään tuotantoeläinten kasvatukseen Suomessa, sekä siksi, että Animalian

mainoskampanja on siinä keskeisessä osassa. Valintaani vaikutti lisäksi se, että kyseessä oli

kokonainen, vaikkakin lyhyt, ohjelma ohjelmapätkien sijaan.

Valittuja viestimiä voi pitää vahvoina julkisen keskustelun ja mielipiteen muodostuksen areenoina

omilla alueillaan sekä osittain koko Suomessa (Helsingin Sanomat, Yleisradio). Niiden tavoittama

yleisö on Suomen mittakaavassa laaja sekä todennäköisesti suhteellisen heterogeeninen. Ne

edustavat arvostettua arkipäivän julkisuutta, erityisesti suhteessa marginaalisina näyttäytyviin vasta-

ja vaihtoehtojulkisuuksiin. Niiden sisältöjä voikin pääsääntöisesti tarkastella osana valtajulkisuutta,

jota ne on tässä tutkielmassa valittu edustamaan.

32  Mainosten poisto uutisoitiin Yleisradion ohjelmalistojen mukaan Yleisradiossa vain TV-Nyttissä (1.7.2005). Sen
sijaan 30.6.2005 Animalian edustajaa haastateltiin uutisissa broileridirektiiviin liittyen, ja kuvituksena oli käytetty
Animalian broilerijulistetta. 18.8.2005 Animalia oli WWF:n ja Greenpeacen ohella osallisena uutispätkässä, joka
käsitteli rahankeräyslain uudistamista. Lisäksi Animalian julisteet olivat muiden taideteosten kanssa kuvituksena
Taidetta koteihin -ohjelmassa (esitetty 28.9.2005).

33  Päätin ottaa Kotimaan kasvot mukaan ennen ohjelman näkemistä, pelkän sisältölistauksen perusteella, koska
Animalian mainokset ovat siinä melko suuressa roolissa. Lyhyt kuvaus ohjelmasta liitteessä.
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4.1 Kampanjan läsnäolo mediassa

Lehtitekstejä, joissa käsiteltiin Animalian mainoskampanjaa tai mainittiin se, löytyi kaikista muista

aineiston sanomalehdistä paitsi Ilkasta ja Pohjalaisesta. Kampanja ylitti uutiskynnyksen muissa

lehdissä pääsääntöisesti kolmessa vaiheessa: Heinäkuun 2005 alkupäivinä kerrottiin

mainoskampanjan keskeyttämisestä. Syyskuun lopussa lehdet kirjoittivat mainonnan eettisen

neuvoston päätöksestä, jonka mukaan Animalian mainokset olivat mainonnan kansainvälisten

sääntöjen mukaisia. Kolmas vaihe oli mainosten paluu katukuvaan marraskuun puolivälissä.

Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Keskisuomalainen nostivat kampanjan sivuilleen kaikissa

kolmessa vaiheessa. Kaleva kirjoitti mainosten poistosta ja palautuksesta, mutta ei mainonnan

eettisen neuvoston päätöksestä, kun taas Satakunnan Kansa tarttui mainoskampanjaan varsinaisesti

vasta liittyen mainonnan eettisen neuvoston tutkintaan eikä uutisoinut myöskään mainosten paluuta

kaduille. Savon Sanomissa Animalian kampanja ylitti uutiskynnyksen vasta kaduille paluun

yhteydessä. Lapin Kansassa oli kampanjaa koskien vain yksi kolumni.

On odotusten mukaista, että Pohjalaisessa ja Ilkassa ei mainoksia käsitelty, koska Animalian

kampanja ei ulottunut Vaasaan eikä Seinäjoelle. Mainoskiistan uutisarvo on luonnollisesti

vähäisempi, kun asia ei koske oman kaupungin katukuvaa. Toisaalta kampanja ei ulottunut

myöskään Rovaniemelle, mutta silti Lapin Kansan Opiskelijaelämää-sivun kolumnisti oli poiminut

sen aiheekseen. Samoin Satakunnan Kansassa Animalian mainosten poistoon tartuttiin, vaikka

kampanja ei Porissa ensimmäisessä vaiheessa kaduille ehtinytkään34. Lehti myös kertoi kahteen

otteeseen mainonnan eettisen neuvoston päätöksestä (24.9. Satakunnan Kansa Animalian mainokset

sääntöjen mukaisia, 20.11. Kulttuurihäirintä on vallattomien valtaa). Pohjalaisen ja Ilkan

levikkialueilla harjoitetaan turkistarhausta, mikä saattaa myös osaltaan olla syynä siihen, että

Animalian kampanjan poisto ei ylittänyt lehdissä uutiskynnystä. 1990-luvun puolivälin tapahtumat

turkistarhoilla saattavat yhä leimata eläinaktivismia ylipäätään turkistarhausalueilla.

Yllättävänä voidaan pitää sitä, että mainosjupakka pysyi melkein marraskuun puoliväliin asti poissa

Savon Sanomien sivuilta, vaikka kampanja ulottui alusta asti Kuopioon. Erittäin kiinnostavaksi

34 Kampanja ulottui Poriin vasta toisessa vaiheessa. Sen oli Animalian edustajan mukaan tarkoitus näkyä Porissa jo
kesällä (suullinen tiedonanto 28.11.2006, Animalian projektikoordinaattori Raisa Heinämäki), mutta ilmeisesti
jostakin syystä mainokset eivät ehtineet telineisiin. Tämä käy ilmi Satakunnan Kansan jutuista (19.9. Animalian
mainosten tie katkesi yllättävästi, 19.9. Katu ei aina avaudu mainokselle). Mainosten poisto uutisoitiin Satakunnan
Kansassa siis vasta syyskuussa.
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asian tekee se, että lehdessä julkaistiin myös muiden lehtien yleisönosastoille kirjoittaneen Ossi

Vertaisen mielipidekirjoitus (1.9. Surullisen broilerin suikaleet), joka käsittelee broilereiden

elinolojen varjopuolia. Teksti oli lähes täsmälleen samansisältöinen kuin kahdessa muussa lehdessä

(7.7. Keskisuomalainen Broileria lounaaksi, 8.7. Kaleva Broileria lounaaksi kustannustehokkaasti),

mutta viittaukset Animaliaan ja järjestön mainoksiin, joista Vertainen oli inspiroitunut, ovat poissa.

Herääkin kysymys, lähettikö Vertainen erilaisen version tekstistään Savon Sanomiin vai editoitiinko

teksti lehden toimituksessa niin, että Animaliaa koskeva osuus oli poistettu35. Jos Vertaisen teksti

olisi editoitu toimituksessa, näyttäisi siltä, että Animalia ja sen mainoskampanja oli haluttu

tarkoituksellisesti painaa näkymättömiin lehden sivuilta mainosjupakan alkuvaiheessa.

Oletusta tukee myös se, että Savon Sanomat julkaisi elokuun alussa (6.8.) mainonnan sääntöjä sekä

mainoksista valittamista käsittelevän, lähes sivun kokoisen paketin36, mutta ei maininnut lainkaan

käynnissä olevaa kiistaa Animalian mainoksista. Helsingin Sanomissa ja Keskisuomalaisessa taas

saman aihepiirin jutuissa Animalian kampanja nostettiin vahvasti esille (22.7. Helsingin Sanomat

Nyt-liite Hyllytetyt, 15.7. Keskisuomalainen Poissa silmistä, poissa mielestä).

Vuoden lopulla Savon Sanomat kuitenkin julkaisi mainosten paluusta kertovan jutun, saman, joka

julkaistiin myös Keskisuomalaisessa (12.11. Savon Sanomat Animalian kohutut mainokset palaavat

kaduille37, Keskisuomalainen 12.11. Animalian mainokset palaavat). Juttu ei siis välttämättä ole

Savon Sanomien kotitoimituksen tekemä. On mahdollista, että Savon Sanomissa ei jostakin syystä

haluttu nostaa Animalian kampanjaa esiin, mutta vuoden lopulla huomattiin sen saaneen runsaasti

huomiota muissa lehdissä ja päätettiin ottaa juttu lehden sivuille.

Muissa sanomalehdissä Animalia ja broilerikampanja olivat tutkitun ajanjakson (2.7.2005–

31.12.2005) aikana useasti esillä. Olen laatinut oheen taulukon, josta näkyy juttutyypeittäin

aineistoni sanomalehdissä olleet tekstit. Taulukon on määrällisenä esityksenä tarkoitus antaa

kokonaiskuva siitä, millaisella volyymilla Animalia kyseisenä ajanjaksona sanomalehdissä esiintyi.

35  Yleisönosastokirjoitusten muokkaaminen on yleinen käytäntö kaikissa lehdissä, eikä lehdillä ole velvollisuutta
julkaista kirjoituksia alkuperäisessä muodossaan. Tekstien kieltä korjaillaan, niitä lyhennellään sekä otsikoidaan
uudelleen verrattain usein.

36  Paketti koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä jutusta, jotka kaikki ovat Hanna Käyhkön kirjoittamia: Paljas pinta
risoo kuluttajia, Kaikki valitukset eivät mene läpi, Paljas pinta saa huomautuksen herkästi.

37 Savon Sanomien etusivulla (12.11.) oli myös lyhyt vinkkipätkä: Animalia sai luvan kohujulisteilleen.
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Julkisuuden sisältöön syvennyn myöhemmin tässä luvussa. Taulukossa sanomalehtien jutut on

jaoteltu uutisiin, mielipiteisiin, kolumneihin sekä muihin juttuihin.

Uutisista sekä muut-sarakkeen alla olevista teksteistä kaikki eivät varsinaisesti käsittele Animalian

mainoskampanjaa, vaan joukossa on juttuja, joissa vain sivutaan sitä. Esimerkkeinä mainittakoon

Keskisuomalaisen uutinen kansalaisjärjestöjen varainkeruusta tai Helsingin Sanomissa julkaistu

graafikko Kari Piipon merkkipäivähaastattelu, jossa hän mainitsee Animalian mainonnan

esimerkkinä julisteiden voimasta. Juttuja, joissa Animalian kampanja pelkästään mainitaan on

aineistossa yhdeksän, joista Helsingin Sanomissa viisi38.

Uutisiksi olen varsinaisten uutisjuttujen lisäksi laskenut niin sanotut vinkki-jutut, jotka esittelevät

lehden sisältöä. Jutut on poimittu aineistoon pääsääntöisesti sillä perusteella, että niissä on ainakin

mainittu Animalian mainoskampanja39. Muut-sarakkeen juttuihin kuuluvat esimerkiksi niin sanotut

ilmiöjutut tai pääkirjoitussivujen jutut. Ilmiöjutuilla tarkoitan aineistoni tekstejä, jotka käsittelivät

(ilmiöinä) esimerkiksi vastamainontaa, kulttuurihäirintää (20.11. Keskisuomalainen, 28.10.

Aamulehti Valo-liite) tai mainosten hyllyttämistä (22.7. Helsingin Sanomat Nyt-liite, 15.7.

Keskisuomalainen).

Mielipiteet ja kolumnit käsittelivät Animalian kampanjaa tai olivat selkeästi sen inspiroimia40.

Kolumneihin olen laskenut myös Nyt-liitteen ensimmäisellä sivulla olevan ”pääkirjoituksen” (22.7.)

ja Keskisuomalaisen kommentti-jutun (2.7.). Kommentit ovat uutisten kainalossa esiintyviä juttuja,

joissa uutisen aihetta käsitellään tietystä näkökulmasta ilman pyrkimystä objektiivisuuteen.

Mielipiteiden alla on puolestaan myös Helsingin Sanomien Keskustelua verkossa -juttu (16.11.),

38 Aineistoliitteessä on kerrottu, missä jutuissa pelkästään mainitaan Animalian mainokset.
39  Mukaan on otettu myös seitsemän juttua, joissa ei mainita Animalian mainoksia, mutta joissa järjestö esiintyy. Jutut

koskevat broileridirektiiviä sekä broilereiden kasvattamista ja järjestöjen rahankeruuta. Jutut kuuluvat perustellusti
aineistoon mukaan, koska hahmotan Animalian kampanjan laajana kokonaisuutena, jonka osia olivat mainosten
lisäksi jäsenten hankinta kaduilla sekä internetin vetoomus broilereiden elintilan lisäämiseksi. Jutut ovat: Helsingin
Sanomat 19.7. Tehotuotannolla lihavia broilereita, Helsingin Sanomat 19.8. Järjestöjen rahankeruu joutumassa
nykyistä tarkempaan syyniin, Keskisuomalainen 26.9. Kadulla kampanjoinnista tuli järjestöille kultakaivos,
Keskisuomalainen 26.9. Järjestöt hakevat säännöllisiä lahjoittajia, Keskisuomalainen 4.12. Suomi laittaa
broilerikanat ahtaalle, Savon Sanomat 17.12 Suomi haluaa broilerikanat ahtaalle ja 2.10 Aamulehti Sunnuntai-liite
Olisiko muutama minuutti aikaa?.

40  Mukana on edellä mainittu Ossi Vertaisen Savon Sanomien mielipidekirjoitus, vaikka siinä ei Animalian kampanjaa
mainittukaan. Vertaisen jutun kohdalla voidaan muiden hänen kirjoittamiensa mielipidetekstien perusteella olettaa,
että se oli selkeästi Animalian kampanjan inspiroima.
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joka sisältää viisi kommenttia, jotka on poimittu Helsingin Sanomien internet-sivujen Animalian

kampanjaa koskevasta keskustelusta.

Lehdet/juttutyypit uutiset mielipiteet kolumnit muut yhteensä

Helsingin Sanomat 6 5 1 4 16

Aamulehti 5 1 - 2 8

Keskisuomalainen 8 2 1 2 13

Satakunnan Kansa 3 - - 2 5

Lapin Kansa - - 1 - 1

Savon Sanomat 3 1 - - 4

Kaleva 1 1 - 1 3

Yhteensä 26 10 3 11 50

Taulukko 1. Animalian kampanjaa koskevat jutut sanomalehdissä (2.7.2005–31.12.2005).

Animalian kampanja esiintyi tutkitun ajanjakson aikana useita kertoja aineiston sanomalehdissä.

Juttutyypeistä eniten oli uutisia (26). Selvästi voimakkaimmin Animalian mainoskampanja näkyi

lehtitekstien määrän perusteella Helsingin Sanomissa (1641) ja Keskisuomalaisessa (13). Helsingin

Sanomissa kirjoittelu painottui muita lehtiä enemmän yleisönosastoon, kun taas Keskisuomalaisessa

oli muita lehtiä enemmän uutisia aiheesta. Suuren juttumäärän lisäksi Keskisuomalainen käytti

myös pääsääntöisesti enemmän palstatilaa Animalian kampanjasta kertoviin juttuihin kuin muut

lehdet. Lehti nosti ainoana myös kaksi omaa uutista Animalian mainoksista (edellä mainittujen

kolmen vaiheen lisäksi). Toisessa kärkenä oli Animalian ja JCDecaux´n kiista (15.7. Animalian

mainoskampanjasotku voi poikia oikeusjutun) ja toisessa lehti ennakoi mainosten paluuta (12.11

Animalian mainokset palaavat).

Kalevassa juttuja oli huomattavan vähän (3) suhteessa lehden kokoon sekä siihen, että kampanja

ulottui myös Ouluun. Myös Aamulehden juttujen määrä (8) vaikuttaa lehden kokoon nähden

vähäiseltä, erityisesti verrattuna Keskisuomalaisen juttujen määrään. Satakunnan Kansan juttujen

41 Kannattaa kuitenkin muistaa, että Helsingin Sanomien jutuista viisi sisälsi vain maininnan Animalian kampanjasta.
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määrään (5) taas ehkä vaikutti se, että kampanja ei Porissa ehtinyt kaduille ensimmäisessä

vaiheessa.

Mainosten poistosta kertovissa uutisissa haastateltiin kolmea toimijaa: Animalian edustajaa,

mainokset suunnitelleen mainostoimisto Incogniton edustajaa sekä mainokset poistaneen

JCDecaux´n edustajaa. Animalialta oli pyydetty lausunto kaikissa uutisissa, mutta kahden muun

tahon kanta puuttuu joistakin jutuista. Aamulehden mainosten poistosta kertovasta uutisesta puuttui

JCDecaux´n kanta, koska ”yhtiö ei vastannut soittopyyntöihin” (2.7. Animalian mainoskampanja

kesti vuorokauden). Incogniton kommentti puuttui useammastakin uutisesta.

Mainonnan eettisen neuvoston todettua Animalian mainokset hyvän tavan mukaisiksi JCDecaux

Finlandin toimitusjohtaja Klaus Kuhanen myönsi toisen vaiheen lehtiteksteissä mainosyhtiön

ylireagoineen ja pyysi Animalialta anteeksi. Animalian edustajan tehtäväksi jäi ilmaista

tyytyväisyytensä mainonnan eettisen neuvoston lausuntoon. Jutuissa lainattiin luonnollisesti myös

kyseistä lausuntoa. Mainoskampanjan jatkumisesta uutisoitaessa ei joko haastateltu ketään tai

ääneen pääsi Animalian edustaja.

Kokonaisuudessaan Animalia pääsi valtajulkisuudessa kommentoimaan mainoksiaan tai

mainoskiistaa useammin kuin JCDecaux. Animalian kantaa tukemassa esiintyi vielä toisinaan

Incognito, vaikkakin yhdessä lehtijutussa mainostoimisto esiintyi myös jonkinlaisena välittäjänä,

JCDecaux´n ratkaisun ymmärtäjänä (Aamulehti 2.7. Animalian mainoskampanja kesti

vuorokauden). Kotimaan kasvoissa Animalian mainoksia sekä niiden poistoa koskevassa osuudessa

haastateltiin Animalian edustajaa. JCDecaux´n ja Incogniton edustajia ei ohjelmassa esiintynyt

lainkaan. Eräänlaiseksi vastapuoleksi oli ohjelmassa nostettu McDonalds, jonka edustajalta

kysyttiin, olisivatko Animalian mainokset olleet heidän mielestään tervetulleita katukuvaan.

Kotimaan kasvoissa kyseltiin mainosten sopivuutta kaduille myös kadunkulkijoilta.

Osa lehdissä julkaistuista uutisista oli hyvin samansisältöisiä lehdestä riippumatta, koska lehdet

olivat poimineet uutiset Suomen Tietotoimiston tuottamista materiaaleista tai ottaneet oman

konsernin toisesta lehdestä jutun sivuilleen. Kaikki lehdet olivat laatineet itse uutiset mainosten

poistosta, mutta mainonnan eettisen neuvoston päätöksen sekä mainosten palauttamisen

uutisoinnissa käytettiin osassa lehtiä STT:n uutisia. Satakunnan Kansa ja Keskisuomalainen
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käyttivät mainonnan eettisen neuvoston päätöksen kohdalla STT:n uutista (24.9. Satakunnan Kansa

Animalian mainokset sääntöjen mukaisia, 24.9. Keskisuomalainen Animalian mainokset olivat

sääntöjen mukaisia). Kampanjan jatkumisesta julkaisivat STT:n uutisen Kaleva, Aamulehti sekä

Keskisuomalainen (15.11. Animalian keskeytetty kampanja jatkuu).

Animalian mainosjulisteista oli kuvat kaikissa muissa lehdissä, joissa juttujakin oli, paitsi Lapin

Kansassa, jossa oli vain yksi kolumni aiheeseen liittyen, sekä Savon Sanomissa, jonka sivuille

kampanja nousi vasta, kun mainoksia oltiin palauttamassa takaisin kaduille. Oheisessa taulukossa

näkyy Animalian julisteita esittävien kuvien määrä eri sanomalehdissä.

Lehdet/kuvat sika broileri turkki yhteensä

Helsingin Sanomat 1 3 - 4

Aamulehti 2 1 - 3

Keskisuomalainen 1 2 1 4

Satakunnan Kansa 1 - - 1

Kaleva 2 - - 2

Yhteensä 7 6 1 14
        Taulukko 2. Animalian mainosten kuvat lehdittäin (2.7.2005–31.12.2005).

Kuvia Animalian julisteista oli lehdissä suhteellisen vähän verrattuna juttujen määrään. Mainosten

poistosta kertovien juttujen yhteydessä saatettiin julkaista enemmän kuin yksi kuva. Täytyy

kuitenkin pitää mielessä, että vain osa jutuista käsitteli varsinaisesti Animalian mainoskiistaa.

Kuvattomien juttujen yhteydessä saatettiin kuitenkin kuvailla tekstissä, mitä mainosjulisteiden

kuvat esittivät ja mitä julisteissa luki.

Esimerkiksi STT:n uutisessa mainonnan eettisen neuvoston päätöksestä (24.9. Satakunnan Kansa,

Keskisuomalainen) oli suora lainaus julisteista: ”Ole kerrankin ihmisiksi ja vaadi, että eläimelläkin

on oikeus olla eläin. Allekirjoita vetoomus osoitteessa animalia.fi”. Satakunnan Kansan toisessa

jutussa toimittaja selosti lyhyesti mainoskuvien sisällön ja ohjasi lukijoita Animalian tarjoaman

vaihtoehtojulkisuuden ääreen kirjoittaen ”kaikki kuvat ovat nähtävillä Animalian nettisivuilla”
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(19.9. Animalian mainosten tie katkesi yllättävästi). Myös Keskisuomalaisessa oli jutun loppuun

liitetty Animalian internet-sivujen osoite (15.7. Poissa silmistä, poissa mielestä).

Animalian julisteet oli kuvattu pääsääntöisesti mainostelineissä, ja kuvat olivat niin pieniä, että

teksteistä vain julisteiden ”nimet” (esim. Säästöpossu) erottuivat lehtien sivuilta. Osaa kuvista piti

niiden pienuuden ja mainostelineiden pintojen heijastusten vuoksi katsoa pidempään, että erotti

kunnolla, mitä ne esittivät. Keskisuomalainen teki poikkeuksen kaikista muista lehdistä ja julkaisi

suurena pääuutissivullaan kaikki kolme mainosjulistekuvaa mainosten poistosta kertovan jutun

yhteydessä.

Lehden ratkaisu on tulkittavissa kannanotoksi ja tuen osoitukseksi Animalialle, varsinkin, kun

uutisen (2.7. Animalian kampanja tyssäsi alkuunsa) kyljessä oli erittäin Animalia-myönteinen

kommenttiteksti (2.7. Kuninkaalla on herkkä nahka). Muiden lehtien valinnan välttää varsinaisten

julistekuvien julkaisemista voi nähdä perustuvan ainakin journalistiseen pyrkimykseen olla

julkaisematta toimituksellisen sisällön joukossa mainosluonteista materiaalia. Samalla lehdet

riisuivat kuvilta niiden hätkähdyttävyyttä.

Keskisuomalainen oli myös lehdistä ainoa, joka julkaisi kaikki kolme julistekuvaa; muissa lehdissä

ei Minkin loukku -kuvaa nähty. Minkkiturkkia esittävä kuva ei ehkä toimittajien ja/tai kuvaajien

mielestä ollut tarpeeksi provokatiivinen tuodakseen esiin sitä, miksi kuvat aiheuttivat niin

voimakkaita reaktioita. Säästöpossu-kuva oli ehkä voimakkuutensa tai selkeän sanomansa vuoksi

käytetyin. Broilerikiusaus-kuvan suosioon saattoi vaikuttaa se, että se edusti parhaiten sitä, mihin

Animalia (broileri)kampanjallaan pyrki (tai mistä järjestön mukaan tuli pyrkiä pois). Kuvien

merkitys sarjana ei lehtien sivuilta voinut lukijoille Keskisuomalaista lukuun ottamatta välittyä,

koska niitä ei julkaistu yhdessä.

Kotimaan kasvoissa nähtiin kaikki kolme julistetta. Selvästi eniten aikaa ruudussa sai kuitenkin

broilerijuliste, ehkä siksi, että Animalian kampanja kohdistui nimenomaan broilereiden

elinolosuhteiden parantamiseen.
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4.2. Kampanjan tematisoituminen valtajulkisuudessa

Seuraavaksi pureudun representaatioihin, joita Animalian mainoskampanjaa koskevassa

julkisuudessa tuotettiin. En käy teksti tekstiltä läpi niissä esiintyneitä representaatioita, vaan nostan

esiin kolme, aineistossa läsnä ollutta teemaa, joita havainnollistan aineistositaatein. Kiinnitän

erityisesti huomiota siihen, millaisina mainoskiistan pääosapuolet (Animalia ja JCDecaux)

valtamediassa näyttäytyivät, sekä siihen, esiintyvätkö Animalian mainoksista lukemani merkitykset

mediateksteissä ja jos esiintyvät, niin millä tavalla.

Ensimmäinen teema koskee mainosten todenmukaisuutta/epärealistisuutta ja

sopivuutta/sopimattomuutta. Sopivuusteema oli keskeinen ja runsaasti valtajulkisuudessa läsnä.

Olivatko kuvat niin sopimattomia, että ne ansaitsivat tulla kaduilta poistetuksi?

Edellä, Animalian mainoksia tarkastellessani, keskityin siihen, millaisia merkityksiä niissä pyrittiin

rakentamaan ja välittämään. Neljäs tutkielman alussa asettamani tutkimuskysymys oli, näkyivätkö

Animalian mainoksissaan rakentamat merkitykset valtajulkisuudessa ja jos näkyivät, niin miten.

Näihin Animalian rakentamiin merkityksiin sekä niiden läsnäoloon valtajulkisuudessa liittyvät

ensimmäisen teeman kysymys mainosten todenmukaisuudesta sekä toinen teema Animalian

argumenttien näkymisestä valtajulkisuudessa.

Yksi Animalian mainoskuvien pyrkimyksistä oli tulkintani mukaan esiintyä eräänlaisina todisteina

tuotantoeläinten huonosta kohtelusta ja siten vedota ihmisten tunteisiin. Siksi on keskeistä kiinnittää

huomiota siihen, miten valtamediassa representoitiin Animalian mainoskuvat. Hyväksyttiinkö

Animalian representaatiot todisteiksi, kyseenalaistettiinko Animalian esitykset lavastettuina vai

otettiinko kuviin lainkaan kantaa? Entä näkyivätkö Animalian mainoksissaan rakentamat

merkitykset eläintuotannon tehdasmaisuudesta tai eläinten yksilöarvosta valtajulkisuudessa? Näihin

kysymyksiin keskittyy toinen esiin nostamani teema.

Kolmas Animalian kampanjaa koskeva teema, jonka otan käsittelyyn, oli valtajulkisuudessa

kaikkein selkeimmin esillä. Suuri osa valtajulkisuuden teksteistä käsitteli ainakin osittain julkisen

tilan problematiikkaa, eli sitä kenellä on oikeus päättää julkisten tilojen sisällöistä, ja millaisia

sisältöjä julkisissa tiloissa saa olla esillä.
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4.2.1 Todenmukaisia ja kaduille soveltuvia esityksiä

Animalian mainosten representaatioita eläinten huonosta kohtelusta ei kyseenalaistettu

lehtiteksteissä, ei toimittajien eikä edes JCDecaux´n toimesta. Sen sijaan kampanjan kuvat

representoitiin osassa tekstejä esityksinä todellisesta tilanteesta eläintuotannossa42.

Yleisönosastokirjoitukset olivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta erittäin Animalia-

myönteisiä43. Useimmissa mielipidekirjoituksissa otettiin kantaa Animalian kampanjan puolesta ja

ihmeteltiin mainosten poistoa. Niissä ei, yhtä lukuun ottamatta, kyseenalaistettu representaatioiden

todenmukaisuutta.

Esimerkiksi Mirka Muukkonen kirjoitti Aamulehden (23.7.) yleisönosastossa kuvan kertovan

enemmän kuin tuhat sanaa ja Animalian kuvien olevan ”osa suomalaista arkipäivää”. Helsingin

Sanomien verkkokeskustelufoorumilta lehteen poimittu kommentti puolestaan kertoi, että

Animalian kuvat ”eivät ole edes pahimmasta päästä” ja että ihmisten olisi hyvä mennä katsomaan,

miten eläimet elävät (Helsingin Sanomat 16.11. Keskustelua verkossa, Julisteet palasivat). Pekka

Mattilan JCDecaux´n toimia puolustava kirjoitus Helsingin Sanomien yleisönosastossa sen sijaan

teki poikkeuksen muista teksteistä vihjaamalla Animalian kuvien olleen liioiteltuja ja kutsumalla

niitä inhorealistisiksi (9.7. Kaupunkitilan käyttöä tarpeen hallita). Silti Mattilakaan ei kieltänyt

eläintuotannon ongelmien olemassaoloa. Hän piti mielenkiintoisena sitä, ”miten jyrkkiä reaktioita ja

palautetta tunnistettua ongelmaa inhorealistisesti kuvannut julistekampanja aiheutti”.

Uutisissa sävy oli odotetusti raportoiva sekä neutraalimpi kuin muissa teksteissä

(yleisönosastokirjoituksissa, kolumneissa jne.), eikä Animalian mainosten sisältöön juuri otettu

kantaa.

Eläinten olojen parantamiseen pyrkivän Animalia ry:n ulkomainoskampanja keskeytettiin alle
vuorokaudessa sen alkamisesta (2.7. Keskisuomalainen Animalian kampanja tyssäsi alkuunsa).

42  Yhteensä kahdeksassa jutussa Animalian mainoksia luonnehditaan suorasanaisesti realistisiksi tai muuten
todellisuutta esittäviksi. Jutuista 2 on mielipiteitä, 2 muita juttuja, 2 kolumneja ja 2 uutisia.

43  Helsingin Sanomissa on kolme mielipidetekstiä, joissa suhtaudutaan kriittisesti Animalian kampanjaan. Pekka
Mattila ei ota mielipiteessään varsinaisesti kantaa kampanjan sisältöön, mutta puolustaa JCDecaux´n toimintaa (9.7.
Kaupunkitilan käyttöä tarpeen hallita). Toiset kaksi ovat osa Helsingin Sanomien verkkokeskustelusta poimimia
kommentteja. Negatiivisesti kampanjaan suhtautuvien kommenttien lisäksi samaan juttuun on poimittu kaksi
kampanjaa puolustavaa verkkokirjoitusta (16.11. Keskustelua verkossa, Julisteet palasivat).
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Eläinsuojelujärjestö Animalian viikon mittaiseksi suunniteltu ulkomainoskampanja keskeytettiin
jo ensimmäisen päivän jälkeen. (… ) Sen pyrkimys oli nostaa tietoisuutta tuotantoeläinten
kohtelusta. Mainostoimisto Incogniton suunnittelemassa kampanjassa oli kolme julistetta, joissa
esiintyivät tehosikalassa ahtaasti elävä sika, jaloistaan roikotettu kana ja minkkiturkki. (2.7.
Helsingin Sanomat Eläinsuojelujärjestön ulkomainoskampanja loppui päivän jälkeen)

Osassa uutisia Animalian esitys eläinten kohtelusta otettiin kuitenkin annettuna. Esimerkiksi STT:n

uutisessa mainosten palauttamisesta kaduille asia esitettiin seuraavalla tavalla:

Animalia haluaa kiinnittää mainoskampanjalla huomiota tuotantoeläinten huonoihin
oloihin. Ulkomainoksissa puututaan kanojen, sikojen ja minkkien kasvatukseen. (15.11.
Aamulehti, Keskisuomalainen, Kaleva Animalian keskeytetty mainoskampanja jatkuu)

Tekstissä puhuttiin yksiselitteisesti tuotantoeläinten huonoista oloista, ei esimerkiksi pelkästään

eläinten oloista tai eläinten oloista, joita Animalia väittää huonoiksi. Kahdessa uutisessa Animalian

tai Incogniton edustaja pääsi korostamaan mainoskuvien todenkaltaisuutta. Animalian

toiminnanjohtaja Hanna Kivinen hämmästeli Aamulehdessä, ettei järjestö saa julkaista kuvia, jotka

”kertovat eläinteollisuuden todellisuudesta” (2.7. Animalian mainoskampanja kesti vuorokauden).

Incogniton toimitusjohtaja Mika Nevalainen puolestaan totesi Satakunnan Kansassa, että aiheesta

”olisi ollut helppo tehdä provokatiivinen kampanja, mutta toteutimme sen asiallisesti. Verta ja

väkivaltaa ei kuvissa ollut, ja kuvat olivat hyvin totuudenmukaisia.” (19.9. Animalian mainosten tie

katkesi yllättävästi).

Keskisuomalaisen mainosten poistosta kertovan uutisen kainalossa oli kommentti, jossa toimittaja

Markus Mattlar kirjoitti Animalian mainosten esitelleen ”tuokiokuvia tuotantoeläimen

arkipäivästä”. Mattlarin kommentti oli muutenkin Animalian kannalta varsin myönteinen. Animalia

representoitiin tekstissä tarpeellisen viestin sanansaattajaksi44. Matti Luokkasen kolumni Lapin

Kansassa (21.7. Broilerikiusaus) oli vieläkin Animalia-myönteisempi. Luokkasen kolumnissa oli

myös läsnä puhetapa mainosten todenmukaisuudesta. Hän kirjoitti Animalian pyrkineen antamaan

”mainoskampanjallaan ihmisille kosketuksen todellisuuteen”. Erityisen kiinnostavan Luokkasen

kolumnista tekee se, että se oli ainoa Animalian kampanjaa lehdessä käsitellyt teksti.

44  ”Menneinä vuosisatoina itsevaltaiset kuninkaat tapasivat olla kovin herkkiä kritiikille. Jos uutiset olivat huonoja,
saatettiin sanansaattaja ampua. Nyt kuluttaja on kuningas. Eikä mikään ole muuttunut. Maataloustuotannon
keskittyminen suuriin yksiköihin on vetänyt sitä etäämmälle luonnosta. Eläimistä on tullut resurssi, joka on
kannattavassa elinkeinossa hyödynnettävä tarkasti. (… ) Tämä on kuitenkin asia, jota ei nähtävästi sovi ilmaista
kuvin, ei edes hillityin sellaisin.” (2.7. Keskisuomalainen Kuninkaalla on herkkä nahka)
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Animalian mainoksia koskevassa kirjoittelussa nousi jatkuvasti esiin kysymys mausta ja Animalian

mainosten sopivuudesta tai sopimattomuudesta katukuvaan. Mainosten poistoa koskevissa uutisissa

JCDecaux´n edustaja kertoi mainosten saaneen runsaasti negatiivista palautetta, mutta ei sinänsä

ottanut kantaa mainosten sopivuuteen, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Animalian ja

Incogniton edustajat puolustivat uutisissa mainoksia kuvailemalla niitä asiallisiksi ja tyylikkäiksi.

Järjestön edustaja myös kertoi mainoksista tulleen järjestölle positiivista palautetta.

Mainonnan eettisen neuvoston päätöksestä kertovissa uutisissa kysymys mainosten sopivuudesta

nousi eksplisiittisesti esiin. Sanomalehtien uutiset aiheesta olivat hyvin samankaltaisia. Uutisissa

referoitiin neuvoston päätöstä, jossa mainokset todettiin mainonnan sääntöjen mukaisiksi.

Mainonnan eettisen neuvoston mukaan eläinsuojeluliitto Animalian taannoiset ulkomainokset ovat
mainonnan kansainvälisten perussääntöjen mukaisia. (...) Ne eivät olleet myöskään sillä tavoin
pelkoa herättäviä, että ne eivät sopisi ulkomainontaan, päätöksessä todetaan. (24.9. Satakunnan
Kansa  Animalian mainokset sääntöjen mukaisia, 24.9. Keskisuomalainen Animalian mainokset
olivat sääntöjen mukaisia)

Mainosten paluuta käsittelevät uutiset kertasivat lyhyesti mainosjupakan vaiheita mainosten

poistosta mainonnan eettisen neuvoston päätökseen, JCDecaux´n anteeksipyyntöön ja mainosten

palauttamiseen kaduille.

Uutisteksteissä toimittajat eivät ottaneet kantaa siihen, olivatko Animalian mainokset hyvän maun

mukaisia tai sopivia vai eivät. Muissa teksteissä (mielipiteet, kolumnit, muut) sen sijaan sävy oli

pääsääntöisesti Animalia-myönteinen ja mainokset representoitiin hyvän maun mukaisina,

katukuvaan soveltuvina tai tarpeellisina45. Helsingin Sanomien Keskustelua verkossa -jutussa

(16.11.) Animalian mainokset representoitiin sekä katutilaan sopiviksi että sopimattomiksi. Teksti

oli muista jutuista (muut kuin uutiset) ainoa, jossa nousi esiin julisteet sopimattomiksi esittävä

puhetapa.

Matti Luokkanen totesi Lapin Kansan kolumnissaan mainoskuvien olleen hyvin oivaltavia sekä

liikkuneen hyvän maun sisäpuolella (21.7. Broilerikiusaus). Helsingin Sanomat lainasi

pääkirjoitussivullaan (6.7. Sananvapaus koetuksella) Kansan Uutisten juttua, jossa todettiin, että

Animalian ”huolella tehdyt julisteet haastoivat katsojansa moraaliseen pohdintaan, mutta mitenkään

45 Suorasanaisesti asia ilmeistiin kahdessatoista jutussa. Lukuun ei ole laskettu mukaan juttuja, joiden sävyn voi tulkita
Animalia-myönteiseksi, mutta joissa ei eksplisiittisesti tule esiin mainosten sopivuus tai tarpeellisuus.
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shokeeraavia ne eivät olleet”. Anu Korhonen puolestaan ihmetteli Helsingin Sanomien

yleisönosastossa (5.7. Kuluttajan tulee kantaa vastuu valinnoistaan), miten lukuisat kansalaiset

voivat loukkaantua mainoksista, ”jotka eivät edes olleet visuaalisesti raakoja”.

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kolumnissa (22.7. Säännöt selviksi) toimittaja Elina Kervinen

kuvasi Animalian mainoksia vavahduttaviksi mutta hyvällä maulla tehdyiksi. Samassa lehdessä oli

hyllytetyistä mainoksista kertovan jutun (Hyllytetyt) yhteydessä haastateltu myös mainonnan

eettisen neuvoston puheenjohtajaa Outi Antilaa, joka kritisoi JCDecaux´n ratkaisua vetää pois

Animalian mainokset. Antilan mukaan Animalian kuvat eivät olleet eettisesti loukkaavia: ”ne

kertovat rankasta asiasta, mutteivät olleet sellaisia, joita ei voisi näyttää katukuvassa esimerkiksi

lapsille”. Kotimaan kasvoihin haastateltu Animalian edustaja pääsi ohjelmassa kuvaamaan järjestön

kampanjaa tyylikkääksi ja asianmukaiseksi.

Mainokset poistaneen JCDecaux´n edustaja ei muutamaa poikkeusta lukuunottamatta

kommentoinut (tai päässyt kommentoimaan) Animalian mainosten sopivuutta, vaan totesi niistä

vain tulleen runsaasti negatiivista palautetta. Keskisuomalaisen mainosten poistosta kertovan

uutisen yhteydessä JCDecaux´n edustaja kuitenkin lausui, että ”meidän mielestämme julisteet ovat

säädyllisiä”, mutta huomautti, että kaupallisen mainosyhtiön tulee reagoida negatiiviseen

palautteeseen (2.7. Keskisuomalainen Animalian kampanja tyssäsi alkuunsa). Aamulehdessä

Incogniton asiakkuusjohtaja totesi, että ”JCDecaux´n kanssa olemme olleet samaa mieltä siitä, että

julisteet ovat hyvän mainonnan mukaisia.” (2.7. Aamulehti Animalian mainoskampanja kesti

vuorokauden).

Useimmissa jutuissa Animalian kiistakumppanina näyttäytyvä mainosyhtiö ei välttämättä

vaikuttanutkaan pitävän mainoksia sopimattomina. Ristiriidassa edellisten kommenttien kanssa oli

kuitenkin Satakunnan Kansalle myöhemmin annettu lausunto, jossa JCDecaux´n edustaja sanoi

Animalian mainossuunnittelun vaikuttaneen ”hyvän tavan vastaiselta” ja luonnehti mainoksia

rajuiksi ja pahennusta herättäviksi (19.9. Satakunnan Kansa Animalian mainosten tie katkesi

yllättävästi).

Puhetapa Animalian julisteiden kaduille sopimattomuudesta tuli ilmi Kotimaan kasvot -ohjelmassa

sekä Helsingin Sanomien internet-sivujen keskustelusta poimituissa kommenteissa. Molemmissa
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tapauksissa Animalia-kriittiset kommentit olivat ”tavallisten ihmisten” esittämiä, ja ne oli

kehystetty niin, että ne asettuivat kyseenalaisiksi tai niiden argumentatiivinen voima heikentyi.

Verkkokeskusteluista oli nostettu viiden puheenvuoron joukkoon kaksi mainoksiin kriittisesti

suhtautuvaa kommenttia, joiden mukaan Animalian mainokset eivät sopineet katukuvaan

(Helsingin Sanomat 16.11. Keskustelua verkossa, Julisteet palasivat). Toisessa kommentissa

kyseltiin Animalian kampanjan maksajien perään sen kummemmin asiaa perustelematta, ja toisessa

mainosten sopimattomuutta perusteltiin sillä, että ”monella on tiukka paikka kertoa lapsilleen

kuvien possuista ja kanoista”. Heti tämän mielipiteen perään oli valittu sen perustelua haastava

kommentti, jossa todettiin, että ”yhteiskunnan ikäviin realiteetteihin pitää puuttua, eikä kätkeä niitä

lapsilta. Taitaa olla vanhemmille kova paikka, kun kuulee totuuden lapsen suusta”.

Kotimaan kasvot -ohjelman sävy oli Animalian tavoitteita tukeva. Siinä asetettiin kyseenalaiseksi

eläinten hyvät elinolosuhteet suomalaisessa eläintuotannossa. Ohjelman yksi osio oli toimittajan

kadulla tekemä mielipidetiedustelu, jossa hän kyseli seitsemältä kadun käyttäjältä Animalian

broilerijulisteen sopivuutta katutilaan. Kaikki haastatellut vastasivat julisteen olevan liian raju

(julma, raaka) katukuvaan tai että se herättää negatiivisia tunteita. Haastattelijalle ei kuitenkaan

riittänyt tämä vastaus, vaan hän sai lisäkysymyksin joistakin haastatellusta esiin sen, että heitä ei

itse asiassa ärsytä niinkään Animalian mainos vaan eläinten huono kohtelu. Neljä haastatelluista

myös totesi haastattelijan sitä kysyessä, että kampanja saattaa vaikuttaa heidän

kulutustottumuksiinsa.

Mielipidetiedustelu oli leikattu niin, että ohjelmaa varten haastatellun Animalian edustajan

kommentit oli asetettu haastamaan tai tulkitsemaan kahden kyselyyn vastanneen näkemyksiä.

Keski-ikäinen mies: Kyllä tää varmaan herättää kielteistä, ettei mitään positiivista, ei mitään ihan
hauskannäköistä toimintaa.
Haastattelija: Onko se sun mielestä liian raju ulkomainoskampanjaksi?
Keski-ikäinen mies: No ky-yllä oikeestaan varmasti on. Ihmiset syö kuitenkin kanaa, ja tää ehkä
vähän raadollistaa sekä syöjät että sitten nää uhrit.
(kuvaa broilerijulisteesta)
Animalian edustaja (Ahokas): Poissa silmistä niin on poissa mielestäkin, uskon tähän kyllä joo.
Keski-ikäinen nainen: Tää on mun mielestä aika julma.
Haastattelija: Vaikuttaako se sun ruokailutottumuksiin?
Keski-ikäinen nainen: Se on vähän äkkiä vaikee sanoo, mutta voipi vaikuttaakin.
Animalian edustaja (Ahokas): Sehän on todellisuutta, mitä siellä eläimille tapahtuu ja miksi
niistä asioista pitäis vaieta.
(Kaikki muut henkilöt paitsi haastattelija näkyvät kuvissa puhuessaan)
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Miehen näkemykset liian rajusta ja raadollistavasta julisteesta värittyivät Animalian edustajan

kommentin kautta haluksi olla ajattelematta eläintuotannon ikäviä realiteetteja. Myös naisen

kommenttiin broilerikuvan julmuudesta Animalian edustaja oli leikattu vastaamaan järjestön

näyttävän ihmisille vain todellisuuden. Animalian edustaja jatkoi vielä toteamalla, että

”toivottavasti he (kuluttajat, H. R.) tietävät mitä ostavat”. Animalia representoitiin totuuden

näyttäjäksi kuluttajille, jotka mieluummin haluaisivat sulkea silmänsä. Kun nainen ja kolme muuta

haastateltua vielä myönsivät julisteiden saattavan vaikuttaa heidän kulutustottumuksiinsa,

Animalian kampanja merkityksellistyi ohjelmassa rajuksi mutta vaikuttavaksi ja tarpeelliseksi.

Animalian mainokset otettiin valtajulkisuudessa vastaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

joko neutraalisti tai myönteisesti. Uutisissa sävy oli odotetusti neutraalimpi kuin muissa teksteissä.

Mainosjulisteiden representaatioita ei yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kyseenalaistettu, vaan

niiden jopa korostettiin olevan esityksiä todellisuudesta. Mainokset representoitiin pääsääntöisesti

myös katukuvaan sopivina. Ainoat mainokset sopimattomiksi esittävät kommentit tulivat

JCDecaux´n edustajalta sekä ”tavallisilta ihmisiltä”Kotimaan kasvojen kadunvarsikyselyssä sekä

Helsingin Sanomien verkkokeskustelusta poimimissa kommenteissa. Toimittajat, joiden voi nähdä

olevan ”tavallisia ihmisiä” vahvemmassa auktoriteettiasemassa, eivät asettaneet Animalian

mainosten sopivuutta kyseenalaiseksi. Mainoksiin kriittisesti suhtautuvat kommentit oli

verkkokeskustelu-jutussa ja Kotimaan kasvoissa kehystetty niin, että niiden argumentaatioarvo

heikkeni. On mahdollista, että tällaisten vastustavien kommenttien läsnäolo vain lisäsi Animalia-

sympatioita ja vahvisti argumentteja mainosten sopivuudesta ja tarpeellisuudesta.

Sitä, että Animalian representaatioita ei kyseenalaistettu, vaan ne esitettiin useissa yhteyksissä

todenmukaisina, voidaan pitää yllättävänä ja merkittävänä ainakin kahdessa suhteessa. Ensinnäkin

siksi, että ne vastustivat diskurssia, jota voidaan pitää hegemonisena. Tämän diskurssin mukaan

eläimillä on Suomessa hyvät oltavat, ja eläinten hyvinvointi on ongelma vasta maamme rajojen

ulkopuolella. Suomalaisia kehotetaan jatkuvasti suosimaan suomalaisia tuotteita, jotka

representoidaan puhtaampina ja eettisempinä vaihtoehtoina suhteessa ulkomaisiin tuotteisiin.

Jos Suomessa ilmaistaan huoli tuotantoeläinten hyvinvoinnista, todetaan usein myös, että muualla

eläimillä on vielä huonommat elinolot. Kyseinen diskurssi näkyi myös aineistoni lehtijutuissa, jotka

käsittelivät broileridirektiivin valmistelua eduskunnassa. Broilereille ei tekstien mukaan haluttu
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Suomessa antaa lisää elintilaa, koska se nostaisi lihan hintaa ja ”alentaisi broilerinkasvattajien

saamia ansioita” (4.12. Keskisuomalainen Suomi laittaa broilerikanat ahtaalle, 7.12. Savon Sanomat

Suomi haluaa broilerikanat ahtaalle). Artikkelissa lehden haastattattelema maa- ja

metsätalousministeriön eläinlääkintötarkastaja totesi:

Liian tiukoilla rajoituksilla tehtäisiin vain markkinoille tilaa esimerkiksi Thaimaasta tai Brasiliasta
tulevalle bulkkitavaralle. Se ei palvelisi eläinten hyvinvointia, koska siellä näistä asioista ei
huolehdita yhtä hyvin kuin Suomessa.

Sama huoli toistui myös Kotimaan kasvoissa läänineläinlääkäri Antti Nurmisen kommentissa. Hän

totesi, että jokainen varmasti soisi liikkumatilaa broilereillekin, mutta ”tietenkin elämme tiettyjen

realiteettien maailmassa” ja jatkoi, että broilerinliha tuodaan muualta, jos Suomessa sitä ei tarpeeksi

halvalla kyetä tuottamaan.

Toinen yllättävä seikka on, että Animalian mainoskuvat näyttäytyivät valtajulkisuudessa ainakin

osin valokuvina, joiden koettiin esittävän fyysistä todellisuutta suhteellisen toden- tai

luonnonmukaisesti. Tähänhän Animalia pyrkikin rakentaessaan representaationsa realistisiksi, ikään

kuin todisteiksi eläinten huonoista oloista (ks. luku 3). Mainoskuviin suhtaudutaan yleensä

kriittisesti, ja ainakin viestinnän ammattilaisten voisi olettaa tekevän niin. Mainoskuvien ajatellaan

yleensä olevan tiettyä (kaupallista) tarkoitusta varten rakennettuja – lavastettuja tai ainakin

tarkoituksenmukaisesti rajattuja ja valaistuja kuvia. Animalian representaatioiden luonne

rakennettuina mainoskuvina jäi kuitenkin lähes täysin pimentoon valtajulkisuuden kampanjaa

koskevissa representaatioissa. Vain yhdessä mielipidekirjoituksessa sekä Kotimaan kasvojen

katukyselyssä Animalian kuvia luonnehdittiin inhorealistisiksi ja raadollistaviksi. Näitä

kommentteja lukuun ottamatta kuvien todisteluonnetta ei joko kommentoitu tai Animalian

representaatiot kuvattiin todenmukaisina.
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4.2.2 Animalian argumenttien toisto ja kuluttajan puhuttelu

Animalian mainoksissa sekä internetin tiedotusmateriaaleissa tarjoama retoriikka oli näkyvissä sekä

lehtiteksteissä että Kotimaan Kasvot -ohjelmassa. Suorimmin Animalian argumentit näkyivät

mielipidekirjoituksissa ja kolumneissa. Uutisissa Animalian näkemykset eläintuotannon ongelmista

eivät pääsääntöisesti päässeet näkyviin. Silti myös uutisissa käytettiin ilmauksia, joiden voi nähdä

riisuvan lihantuotannolta siihen markkinoinnissa liitettyjä luonnollisuuden ja pienimuotoisuuden

merkityksiä. Tällaisia ilmauksia olivat esimerkiksi tuotantoeläin, eläinteollisuus ja tehosikala.

Ossi Vertainen (7.7. Keskisuomalainen Broileria lounaaksi, 8.7. Kaleva Broileria lounaaksi

kustannustehokkaasti, 1.9. Savon Sanomat Surullisen broilerin suikaleet) ja Mirka Muukkonen

(23.7. Aamulehti Broilerien olot paranemassa vain vähän) pyrkivät mielipidekirjoituksissaan

nostamaan esiin eläinten tuotannon negatiivisia puolia. Teksteissä keskityttiin broilereiden

kasvatuksen ongelmiin, johon Animalian kampanjakin pyrki erityisesti kiinnittämään huomiota.

Vertainen ja Muukkonen toistivat myös Animalian internet-sivuilta tuttua informaatiota

broilerituotannosta.

Lihakanoja eli broilereita tuotetaan Suomessa jopa 50 000 linnun halleissa, joissa liikkumatilaa
lintua kohti on alle 20 x 20 senttimetriä. Ahtaus ja ainainen 23 tunnin valaistus aiheuttavat
linnuille kannibalismia. Kuuden viikon kasvatusaikana hallista ei siivota ulosteita, joten osa
linnuista sokeutuu likaisen ja ammoniakkisen ilman vuoksi, uloste myös tarjoaa loisille ja
bakteereille kylläiset oltavat. (Keskisuomalainen, Kaleva, Savon Sanomat, Vertainen,
mielipidekirjoitus)

Broilereita tuotetaan luonnottoman nopealla tempolla, sillä lintu saavuttaa teuraspainonsa vain
viidessä viikossa. Tämä aiheuttaa monille eläimille tuskallisia luusto- ja jalkavikoja, sydämen
toimintahäiriöitä ja hengitystietulehduksia. (Aamulehti Muukkonen, mielipidekirjoitus)

Toimittajat eivät käsittelleet yksityiskohtaisesti eläinten oloja. Markus Mattlarin ja Matti Luokkasen

teksteissä oli kuitenkin näkyvissä Animalian mainosten retoriikka. Mattlarin kommentissa

Keskisuomalaisessa (2.7. Kuninkaalla on herkkä nahka) eläinten hyvinvoinnin ongelmat

merkityksellistyivät taloudellisen voitontavoittelun tuloksiksi.

Maataloustuotannon keskittyminen suuriin yksiköihin on vetänyt sitä etäämmälle luonnosta.
Eläimistä on tullut resurssi, joka on kannattavassa elinkeinossa hyödynnettävä tarkasti. Ja
ihmeellistä olisi, ellei tehokkuuden tavoittelu heikentäisi puolustuskyvyttömien eläinten
hyvinvointia, kun se heikentää oikeuksistaan kiinni pitävien ihmistenkin.
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Mattlarin tekstissä nousivat esiin Animalian mainoksissa tavatut näkemykset eläintuotannon

tehdasmaisuudesta ja etäisyydestä luonnosta. Eläimet ovat hyödynnettävä resurssi, eli niiltä on

riistetty itseisarvo. Viimeisessä virkkeessä Mattlar vielä vihjasi ajatukseen eläinten oikeuksista ja

yksilöarvosta rinnastamalla ”puolustuskyvyttömät eläimet oikeuksistaan kiinni pitäviin ihmisiin”.

Luokkanen (21.7. Lapin Kansa Broilerikiusaus) representoi kolumnissaan ongelmallisena ihmisen

”vieraantumisen” ruokansa tuotannosta:

Kaupunkimainen elämänmuoto mahdollistaa useissa suhteissa ihmisen vieraantumisen niistä
asioista, joista hän on arkielämässään riippuvainen. Pystyn ostamaan ateriani kaupasta tietämättä
mitään siitä miten ja millaisissa olosuhteista tuo ruoka on kaupan tiskille päätynyt. Kaupasta
löytyvät lihat ovat useimmiten valmiiksi käsiteltyjä ja paloiteltuja. Broilerikiusauksen kana on
meille valmiiksi kynitty.

Luokkasen tekstissä artikuloitui Animalian mainoksissa esiin nostettu tuotantoprosessin

häviäminen/hävittäminen valmista tuotetta myytäessä. Hänen mukaansa kuluttaja on vapautettu

ikävistä tosiasioista, ”kana on valmiiksi kynitty”. Tuote kehotettiin yhdistämään tuotantoprosessiin

Helsingin Sanomien verkosta poimimissa kommenteissa (16.11. Keskustelua verkossa Julisteet

palasivat). Nimimerkki Satu kirjoitti, että ”jokaisen lihaa syövän tai turkkia käyttävän olisi hyvä

käydä katsomassa miten ne eläimet elävät, kuolevat ja mistä tuotteet tulevat”. Nimimerkki

Maalainen puolestaan totesi, että ihmisten pitäisi ”pystyä katsomaan niitä oloja, joista jokapäiväinen

ravintomme lähtee”.

Kotimaan kasvot -ohjelmassa esiteltiin kriittiseen sävyyn tuotantoeläinten elinoloja. Ohjelmassa

keskityttiin erityisesti kanojen ja broilereiden sekä sikojen oloihin. Kotimaan kasvojen alussa on

kuvattu häkkikanalaa himmeässä valaistuksessa mollivoittoisen musiikin soidessa. Musiikin ja

hidastetun tummasävyisen kuvan avulla on luotu synkkä ja dramaattinen vaikutelma. Lukemattomat

kanat kurkottelevat kaulat pitkällä pienistä häkeistä, joita on useassa kerroksessa molemmin puolin

keskelle jäävää käytävää. Kanat kurkottelevat jyviä häkkien edessä kulkevalta liukuhihnalta.

Kanalakuvan päälle ilmestyy ohjelman nimi: Sikamaisen sivistynyttä eläintuotantoa. Kuvaa

häkkikanalasta käytettiin myös ohjelman alkujuonnossa, jossa toimittajan ääni kysyi: ”Ja

suomalainen eläinsuojelulaki turvaa tuotantoeläimille asiallisen elämän, vai turvaako?”

Kotimaan kasvojen kuvasto herätti osittain eloon Animalian julisteiden eläintuotannon

tehdasmaisuutta ja eläinten kurjia oloja todistelevan retoriikan. Liukuhihnalta jyviä nokkivat kanat,

teollisuushallin näköisen rakennuksen lattialla kylki kyljessä elelevät tuhannet broilerit ja
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kumimatolla kaltereiden välissä makaava emakko ovat kaukana luonnonläheisestä ja

”maatilamaisesta” eläintuotannosta.

Ohjelman nimen voi myös tulkita purkavan kyseisiä merkityksiä. Syntagma ”sikamaisen

sivistynyttä” vaikuttaa oksymoroonilta. Sikamaisuus luo mielikuvat ahneudesta ja törkeydestä, kun

taas sana sivistynyt kantaa muassaan miellyttävän käytöksen ja oppineisuuden merkityksiä. Vain

ihminen voi olla sivistynyt; sikamainen puolestaan on halventava ilmaus, joka viittaa

alempiarvoisuuteen, eläimellisyyteen46. Sivistys liitetään kuitenkin usein myös kehitykseen ja

erkaantumiseen luonnosta. Sivistynyt ihminen ei ole aistiensa armoilla osana luontoa, vaan on

ottanut järkensä avulla luonnon hallintaansa. Ohjelman nimen voikin tulkita representoivan

eläintuotantomme pitkälle kehittyneeksi ja teollistuneeksi, mutta samalla inhimillisyytensä

menettäneeksi.

Ohjelmassa liitettiin tavanomainen, laillinen eläintuotanto rikokseksi luokiteltavaan

eläinrääkkäykseen. Ohjelman alkupuolella on kuvituksena käytetty eläinsuojeluviranomaisten

kuvamateriaalia esimerkiksi navetoista, joissa eläimet ovat kuolleet hoidonpuutteeseen. Perään on

leikattu kuva, jossa Kainuun Sanomien lehtikuvassa turkistarhaaja nostaa silmukalla turkiseläintä

kaulasta. Samaan aikaan voice over -kertojanääni kysyy: ”Onko Suomessa tarvetta edes miettiä,

osuuko kansalaisen päivälliseksi tai vaatteeksi kiusattu, saati henkihieveriin rääkätty eläin?”

Eläintenpitorikoksia käsittelevän alun jälkeen Kotimaan kasvoissa siirryttiin tavanomaiseen

eläintuotantoon. Turkistarhausta ei kuitenkaan enää alun jälkeen ohjelmassa käsitelty, ei kuvin eikä

sanoin.

Eläinrääkkäyskuvaston sekä kuvien, joissa eläimet nähdään ahtaissa, tehdasmaisissa tiloissa, lisäksi

ohjelmassa oli myös kuvia, joissa eläimet esitettiin väljemmissä ja ”maatilamaisissa” tiloissa.

Lehmät olivat ulkoaitauksessa ja kanat puuhakkaina suuressa häkissä. Kyseisten kuvien yhteydessä

haastateltiin maanviljelijöitä/eläinten kasvattajia; suuremmissa yksiköissä, joissa eläinten olot

representoitiin ahtaina, ei tilanpitäjiä haastateltu. Maatilamaisille tuotanto-olosuhteille annettiin

maanviljelijöiden myötä kasvot, eikä niitä kuvattu hidastetusti, hämärässä valaistuksessa tai

mollivoittoisen musiikin soidessa kuten suurtuotantotiloja (sikalaa ja häkkikanalaa). Pienemmät

46  Vrt. luku 3.4.1 eläimellisyyden ja ihmisyyden kehämäisestä suhteesta.
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tuotantoyksiköt representoitiin siten Kotimaan kasvoissa suuria tuotantoyksiköitä paremmiksi

vaihtoehdoiksi.

Animalian näkökulma broilereiden kasvatuksen varjopuolista pääsi näkyviin myös Helsingin

Sanomien (19.7. Tehotuotannolla lihavia broilereita), Keskisuomalaisen (4.12. Suomi laittaa

broilerikanat ahtaalle) sekä Savon Sanomien (7.12. Suomi haluaa broilerikanat ahtaalle) uutisissa

koskien broileridirektiiviä. Animalian kanta broileridirektiiviin oli läsnä myös Helsingin Sanomien

ilmiöjutussa, jossa lehti kertoi järjestön toiminnasta sekä mainosten palauttamisesta katukuvaan

(18.11. Animalia ei päästä irti possuja). Ilmiöjutussa haastateltiin ainoastaan Animalian edustajia,

mutta broileridirektiiviä koskevissa uutisissa Animalian rooli oli toimia vastapuolena Suomen

”viralliselle kannalle”, joka vastusti broilereiden elintilan lisäämistä. Uutisiin oli haastateltu myös

maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintötarkastajaa (Savon Sanomat, Keskisuomalainen) sekä

Suomen siipikarjaliiton toiminnanjohtajaa.

Eläinsuojelujärjestön Animalian maatalouseläinvastaavan Meri Elonheimon mukaan Suomi yrittää
turvata alhaiset tuotantokustannukset eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Animalia vaatii, että
neliömetrillä olisi korkeintaan 25 kiloa kanoja. Nykyiselläänkin yhdellä kanalla on Animalian
mukaan vähemmän tilaa kuin yhden A4-arkin verran.
Eläinlääkintötarkastaja Susanna Ahlström maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo kuitenkin, että
lintujen hyvinvointi voidaan taata nykyisillä keinoilla, kuten kasvatushallien tehokkaan
ilmastoinnin ja hyvälaatuisten kuivikkeiden avulla. (… )
Animalian Eloheimo kritisoi sitä, ettei direktiiviehdotuksessa puututa lintujen jalostukseen, josta
niiden keskeiset hyvinvointiongelmat johtuvat. Hänen mukaansa kanat kärsivät muun muassa
kivuliaista jalkavaivoista, kun ne on jalostettu kasvamaan luonnottoman nopeasti, vain viidessä
viikossa. (4.12. Keskisuomalainen)

Järjestö pääsi esittämään näkemyksensä broilerituotannon ongelmista valtajulkisuudessa sekä

kertomaan kantansa suunnitteilla olevaan broileridirektiiviin. Koska Animalian kantaa oli uutisiin

tiedusteltu, se näyttäytyi eräänlaisena asiantuntijatahona. Helsingin Sanomien (19.7.) uutisessa

Animalian asiantuntijuus korostui, kun järjestön takana kerrottiin olevan suuri kattojärjestö ja

järjestön vaatimusten takana komission tieteellisen komitean raportti.

Eläinsuojeluyhdistys Animalia pitää erityisesti kanojen jalostusta ongelmana. (… ) Jalostuksen
uskotaan aiheuttavan linnuille jalkavikoja. Jalat menevät Animalian mukaan myös herkästi
sijoiltaan, luutumisessa on häiriöitä, eivätkä sydän ja keuhkot pysy mukana kasvutahdissa.
Animalia on pyrkinyt tuomaan oman käsityksensä myös suomalaispoliitikkojen ja maa- ja
metsätalousministeriön tietoon EU-direktiivin valmisteluvaiheessa. (… )
Animalian vaatimukset on tehty yhteistyössä eurooppalaisten eläinsuojeluyhdistysten yhteiselimen
Eurogroup for Animal Welfaren kanssa. Ne perustuvat myös Euroopan unionin komission
tieteellisen komitean vuonna 2000 tekemään raporttiin eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista.
(19.7. Helsingin Sanomat)
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Toisessa Helsingin Sanomien jutussa kyseenalaistettiin hegemoninen käsitys, että kotimainen

eläintuotanto olisi ulkomaista eettisempää. Animalian edustaja sai mahdollisuuden tehdä näkyviksi

ja haastaa eläintuotteiden markkinoinnissa rakennettuja merkityksiä.

Monelle broilerinsyöjälle saattaa tulla yllätyksenä, että Suomi aikoo hyväksyä broilerien
sullomisen ahtaammalle kuin EU uudessa direktiiviehdotuksessaan. (… )
”Tuotantoeläinten hyvinvoinnin ongelmat pyritään kotimaisten eläintuotteiden markkinoinnissa
jatkuvasti sivuuttamaan mielikuvilla turvallisuudesta ja laadusta”, Elonheimo sanoo. (18.11.
Helsingin Sanomat)

Animalia pyrki julisteissaan vetoamaan ihmisiin kuluttajina ja lataamaan kuluttamisen poliittisilla

merkityksillä. Samalla kuluttaminen representoitiin moraalisena ratkaisuna. Kulutuksen politiikka

ja kuluttajien puhuttelu olivat läsnä myös lehtiteksteissä sekä Kotimaan kasvoissa47. Ohjelmassa

Animalian edustaja totesi, että järjestö haluaa vaikuttaa kuluttajiin ja toivoo, että ihmiset tietävät

kaupassa valintoja tehdessään, mitä ostavat. Katugallupissa haastattelija kysyi haastateltavilta,

vaikuttaako Animalian mainos heidän kulutusvalintoihinsa.

Yleisönosastoissa kulutusvalinnat representoitiin merkittävinä eläinten hyvinvoinnin kannalta ja

kuluttajaa kehotettiin kiinnittämään huomiota tuotteiden alkuperään.

Kuluttajalla on velvollisuus kantaa vastuunsa tekemistään valinnoista. Jos kuluttaja ostaa
tehotuotettuja elintarvikkeita, on hänen myös tiedostettava ja hyväksyttävä tuotannon vaikutukset
eläinten kohteluun. Kuluttaja vaikuttaa ostopäätöksillään ja ruokatottumuksillaan siihen,
millaisissa oloissa hänelle tuotteita valmistetaan. Tämän tiedostamiseen on myös Animalian
kampanja pyrkinyt. (5.7. Helsingin Sanomat Kuluttajan tulee kantaa vastuu valinnoistaan,
mielipidekirjoitus)

Eettinen kuluttaja valitsee kukkarollaan ja jättää ostamatta kiusatun broilerin, säästöleikkauksen
alle joutuneet tehotuotetut possut ja häkissä eläneiden turkiseläinten turkiksista valmistetut
vaatteet. (23.7. Aamulehti Broilerien olot paranemassa vain vähän, mielipidekirjoitus)

Osassa tekstejä ihmiset representoitiin haluttomina tai kyvyttöminä ottamaan vastaan Animalian

mainonnan kaltaisia viestejä. Incogniton asiakkuusjohtaja Mika Nevalainen totesi Aamulehdessä

(2.7. Animalian mainoskampanja kesti vuorokauden) Animalian mainosten olevan hyvän

mainonnan tavan mukaisia, mutta ”kaikki eivät kuitenkaan olleet tämän kaltaiselle mainonnalle

valmiita”. JCDecaux´n toimia puolustanut Pekka Mattila puolestaan kirjoitti Helsingin Sanomien

yleisönosastossa (9.7. Kaupunkitilan käyttöä mediana tarpeen hallita), että ”ehkä kaupungin

47  Suorasanaisesti kulutusta politisoidaan ja kuluttajaa puhutellaan kahdeksassa jutussa, joista yksikään ei ole uutinen
(5 mielipidettä, 2 kolumnia, 1 muu juttu). Huomionarvoista on, että jutuista kolme on Keskisuomalaisessa (2.7.
Kuluttajalla on herkkä nahka, 7.7. Nimim. Kasvissyöjä, Lyhyet Mielipiteet, 15.7. Poissa silmistä, poissa mielestä).
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moniäänisyydessä ja omia arvoja vastaan riitelevien viestien sietämisessä on meillä helsinkiläisillä

vielä kasvun paikka”.

Keskisuomalaisen ilmiöjutussa (15.7. Poissa silmistä, poissa mielestä) tiedusteltiin neljän nuoren

aikuisen mielipiteitä ulkomainonnasta, erityisesti poistetuista mainoksista. Animalian mainosten

poisto ei saanut keltään heistä ymmärrystä. Nuorten kommenteissa nousivat esiin sekä puhetavat

Animalian representaatioiden todenmukaisuudesta ja sopivuudesta että kuluttajan haluttomuudesta

kohdata järjestön mainoksia.

Animalian hyvää tarkoittavien mainosten poistaminen ihmetyttää molempia.
– Näin itse asiassa ne mainokset kun kampanjan keskeyttämisestä oli jossain lehdessä. Ei ne
julisteet olleet mun mielestä mitenkään yliprovosoivia. Jos kampanja olisi saanut jatkua, sillä olisi
voinut olla jotain merkitystä ihmisten ostokäyttäytymiseen. Tässä on pohjimmiltaan kyse siitä, että
ihmiset eivät halua nähdä todellisuutta vaan sulkea silmänsä, Käki pohtii. (...)
22-vuotiasta Esa Kuukasjärveä ulkomainonta ei ärsytä. Myös häntä Animalian mainosten
poistaminen kummastuttaa.
– Uskon, että jos mainokset olisivat saaneet jäädä, ne olisivat voineet vaikuttaa ihmisten
ostokäyttäytymiseen. Suomalaiset eivät tahdo kohdata todellisuutta sellaisena kuin se on. Tässä
tapauksessa esillä olisi ollut asiaakin eikä pelkkää propagandaa, Kuukasjärvi pohtii.

Mattlarin ja Luokkasen teksteissä sekä yleisönosastossa kuluttaja representoitiin suoraan

vastuullisena Animalian mainosten poistamiseen. Kuluttaja on teksteissä totuuden pakenija,

silmiensä sulkija ja viestintuojan ampuja.

Menneinä vuosisatoina itsevaltaiset kuninkaat tapasivat olla kovin herkkiä kritiikille. Jos uutiset
olivat huonoja, saatettiin sanansaattaja ampua. Nyt kuluttaja on kuningas. Eikä mikään ole
muuttunut. (… ) Kuluttaja haluaa mainostelineistä positiivisia mielikuvia ja harmittomia
nokkeluuksia, mieluiten kauniisti koristeltuina. Tieto vain lisää tuskaa. Saahan sitä kirjastosta, jos
haluaa. (2.7. Keskisuomalainen Kuluttajalla on herkkä nahka)

Animalian mainosjulisteiden poistaminen oli selvä todiste siitä, kuinka kuluttajat mieluummin
”sulkevat silmänsä”, omatunto kolkuttaa ja sehän ei ole kivaa. Siispä eläimille paremmat olot ja
turkit pannaan! (7.7. Keskisuomalainen, mielipidekirjoitus)

Hyvin oivaltavat, hyvän maun rajojen sisäpuolella liikkuvat kuvat jouduttiin vetämään kaduilta
pois heti ensimmäisen vuorokauden jälkeen. Ne ilmeisesti aiheuttivat joissain ihmisissä moraalista
närkästystä. Mutta kumpikohan on kauheampaa, se että ikäviä kuvia meille esitetään vai se, että
niitä on aihetta esittää? (21.7. Lapin Kansa Broilerikiusaus)

Mainostoimiston saamaa palautetta ei ole julkisuudessa eritelty. Voin päätyä vain siihen
johtopäätökseen, että pahastuneiden omatunto oli saanut kampanjan myötä ansaitun pistoksen (5.7.
Helsingin Sanomat Kuluttajan tulee kantaa vastuu valinnoistaan, mielipidekirjoitus)
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Kirjoituksissa oli paikoin suorastaan moralisoiva sävy. Vaikka kuluttaja ei halua kohdata

eläintuotannon ikäviä tosiasioita, hänen tulisi se tehdä ja pyrkiä vaikuttamaan eläinten oloihin

ollakseen hyvä ihminen. Kirjoitukset muistuttivat hyvin paljon Animalian mainosten soimaavaa

viestiä ”ole kerrankin ihmisiksi ja vaadi, että eläimelläkin on oikeus olla eläin”.

Toisaalta sekä Kotimaan kasvot -ohjelmassa että Animalian tiedotusmateriaaleissa eläinten

hyvinvointiongelmista eivät olleet vastuussa pelkästään kuluttajat. Kotimaan kasvoissa

maanviljelijä ja Animalian edustaja oli leikattu peräkkäin toteamaan, että liha on liian halpaa.

Toinen maanviljelijä oli liitetty heti perään kertomaan, että vapaan kanan munat menevät paremmin

kaupaksi kuin häkkikanojen. Tiedotteessaan koskien mainosten paluuta Animalia puolestaan

”harmittelee sitä, että kuluttajien toiveita eettisemmästä maataloustuotannosta ei oteta todesta, vaan

eläinten hyvinvointiin panostamista pidetään jatkuvasti kilpailukyvyn esteenä.” (14.11. Talous ei

saa jyrätä tuotantoeläinten hyvinvointia). Tiedottaessaan broilerivetoomuksen luovuttamisesta

Animalia vetosi kuluttajatutkimuksiin ja väitti, että ”on selvää, että kuluttajat haluavat nykyiselle

kananlihan tuotannolle eettisemmän vaihtoehdon” (13.12. Broilereiden hyvinvointia tulisi

parantaa). Näin katse käännettiin kuluttajien lisäksi myös lainsäätäjiin ja eläintuotteiden

valmistajiin.

Animalian mainoksista ja tiedotusmateriaaleista tutut argumentit olivat läsnä myös valtamedian

teksteissä. Argumentit näkyivät selvästi voimakkaammin muiden lajityyppien teksteissä kuin

uutisissa. Mainosten poistosta, mainonnan eettisen neuvoston päätöksestä sekä mainosten

palauttamisesta kertovissa uutisissa Animalian argumentit kampanjan taustalla eivät pääse lainkaan

esiin. Sen sijaan Animalian kanta oli kysytty Keskisuomalaisen, Helsingin Sanomien sekä Savon

Sanomien uutisiin broileridirektiivin käsittelystä ja vaikutuksista. Järjestön näkökulma tuli esiin

myös Helsingin Sanomien Animalian toiminnasta ja mainosten paluusta kertovassa ilmiöjutussa.

Yleisönosastoissa julkaistiin broilereiden kasvatuksen ongelmakohtia esitteleviä tekstejä.

Yleisönosastoissa ja erityisesti Luokkasen Lapin Kansan kolumnissa sekä Mattlarin

Keskisuomalaisen kommentissa toistuivat Animalian mainosten retoriikka. Niissä nostettiin esiin

eläintuotannon tehdasmaisuus ja purettiin lihatuotteiden markkinoinnissa käytettyjä diskursseja

luonnonläheisyydestä ja pienimuotoisuudesta. Teksteissä käännettiin lukijan katse myös tuotanto-

olosuhteisiin valmiin tuotteen sijaan.
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Kulutuksen politisointi nostettiin esiin myös valtamediassa. Kuluttaminen representoitiin erityisesti

yleisönosastoissa poliittisena ja eettisenä ratkaisuna aivan kuten Animalian mainoksissakin. Ihmisiä

puhuteltiin kuluttajina ja heitä kehotettiin tekemään eettisesti kestäviä kulutusvalintoja. Toisissa

teksteissä kuluttaja representoitiin vastuullisena Animalian mainosten poistamiseen.

Vaikka Animalian mainoksillaan aloittama keskustelu jatkui valtajulkisuudessa, mainosten ehkä

perustavin kritiikki jäi pimentoon. Eläinten kohtelu kyseenalaistettiin joissakin teksteissä, mutta

keskustelua eläinten käytön oikeutuksesta ylipäätään tai eläinten yksilöarvosta ei Mattlarin

kommenttia lukuun ottamatta muodostunut. Vaikka ajatus eläinten yksilöarvosta oli Animalian

mainoksissa läsnä, järjestön internetin mainoksia koskevissa tiedotteissa keskityttiin konkreettisiin

tavoitteisiin eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi, eikä pyritty herättelemään keskustelua eläinten

yksilöarvosta.

4.2.3. Kansalaisjärjestön oikeus julkiseen tilaan

Suurin osa Animalian mainosjupakkaan liittyvästä julkisuudesta keskittyi julkisen tilan

problematiikkaan: siihen, mitä julkisessa tilassa saa näkyä ja mitä ei ja kenellä on valta päättää

julkisessa tilassa näkyvillä olevista sisällöistä. Aiheeseen tartuttiin sanomalehdissä sekä

yleisönosastoissa että toimittajien kirjoittamissa jutuissa. Animalian mainosten poisto näyttäytyi

useissa teksteissä epäoikeudenmukaisena ja jopa sananvapautta loukkaavana48.

Valtuutettu Anna Kontula (vas) ja yhdeksän muuta valtuutettua vaatii kaupunkia sanomaan irti
yhteistyön kaupungin keskustassa näkyvästi mainostilaa hallitsevan ulkomainosyhtiö JCDecaux´n
kanssa.
Kontula suuttui siitä, että JCDecaux keskeytti kesällä eläinsuojeluliitto Animalian
ulkomainoskampanjan mainostelineissään. Eläinteollisuutta kritisoivat säästöporsas-, minkin
loukku-, ja broilerikiusausjulisteet ehtivät olla telineissä vain pari päivää. Kontulan mielestä kyse
on sananvapauden rajoittamisesta. Hän paheksuu sitä, että kaupunki on, luovuttaessaan julkisen
kaupunkitilan ulkomainosyhtiölle, siirtänyt päätösvallan viestien tai mielipiteiden sisällöstä
JCDecaux´lle. (9.10. Aamulehti Animalian mainoshyllytyksestä vaaditaan uusia bussikatoksia)

48 Kahdessatoista jutussa esiintyy mainosten poistoon Animaliaa tukeva, JCDecauxin ratkaisua eksplisiittisesti
kritikoiva kanta. Jutuista mielipiteitä on 3, kolumneja 2, uutisia 1 ja muita juttuja 6. Julkisen tilan problematiikka oli
toki implisiittisesti läsnä useammissa jutuissa.
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Kansanedustaja Heidi Hautala (vihr.) näkee tilanteen sensuurina ja sananvapauteen puuttumisena.
Hän ihmettelee, miksei JCDecaux´n väki neuvonut närkästyneitä ottamaan yhteyttä mainonnan
eettiseen neuvostoon, jossa päätetään epäeettisten mainosten alasrepimisestä, vaan ryhtyi toimeen
heti. (9.7. Kaleva Ulkomainokset iskevät aina)

Vain yksi kirjoittaja ilmaisi eriävän mielipiteen: Pekka Mattilan Helsingin Sanomien

yleisönosastossa julkaistu teksti puolusti JCDecaux´n tekemää kampanjan keskeytyspäätöstä.

Siitähän (sensuurista, H.R.) ei ollut kyse, vaan tehokkaan koneiston mahdollistamasta nopeasta
reagoinnista juuri kaupungin käyttäjien ja asukkaiden palautteisiin. (9.7. Helsingin Sanomat
Kaupunkitilan käyttöä mediana tarpeen hallita, mielipidekirjoitus)

Animalian julistekuvat rinnastettiin kahdessa mielipidekirjoituksessa sekä yhdessä uutisessa

(Animalian edustajan toimesta) mainoksiin, joiden eettisyydestä on aiemmin herännyt keskustelua.

Animalian mainokset representoitiin teksteissä eettisesti hyväksyttävinä suhteessa pahennusta

herättäneisiin kaupallisiin mainoksiin.

Kivinen (Animalian toiminnanjohtaja, H.R.) on hyväksynyt tilanteen, mutta toivoo tapauksen
herättävän yleistä keskustelua mainonnan rajoista.
– Hämmästyttävintä on, että emme saa julkaista kuvia, jotka kertovat eläinteollisuuden
todellisuudesta. Samaan aikaan tienvarret ovat täynnä paljasta pintaa ja muuta kyseenalaista,
Kivinen miettii. (2.7. Aamulehti Animalian mainoskampanja kesti vuorokauden)

En voi kuin ihmetellä, kuinka eläinten oikeuksia ajava rauhanomainen kampanja voi loukata
enemmän kuin esimerkiksi räikeän seksistiset ulkomainokset (5.7. Helsingin Sanomat Kuluttajan
tulee kantaa vastuu valinnoistaan, mielipidekirjoitus).

Kampanjat ja runsaat yhteydenotot eivät ole poistaneet katukuvasta eettisesti epäilyttäviä
mainoksia, joissa kaupitellaan bikinejä sairaalloisten laihojen mallien avulla tai kannustetaan
alkoholisoitunutta ja viinasta väkivaltaiseksi muuttuvaa kansaa nauttimaan olutta ja siideriä
estottomasti. (23.7. Aamulehti Broilerien olot paranemassa vain vähän, mielipidekirjoitus)

Kirjoittelussa korostui JCDecaux´n rooli nimenomaan kaupallisena toimijana, jolla ei ole oikeutta

puuttua siihen, kuka saa mainostaa ja millä tavalla. Katu representoitiin teksteissä julkisena tilana,

jonka ei tulisi olla kaupallisen toimijan hallittavissa.

Mielestäni ei ole oikein, että yksityinen yritys, tässä tapauksessa JCDecaux, voi kaupungin kanssa
tekemänsä sopimuksen turvin sanella, mikä taho pääsee kaduilla ääneen ja mikä taas ei (11.7.
Helsingin Sanomat Kansalaisjärjestöille osansa kaupunkitilasta, mielipidekirjoitus).

Yleensä mainonnan sopivuudesta päätetään julkisella tasolla, esimerkiksi mainonnan eettisessä
neuvostossa. Nyt päätöksen teki yksityinen, voittoa tavoitteleva suuryritys. (22.7. Helsingin
Sanomat Nyt-liite Säännöt selviksi)
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Miten on mahdollista, että yksityinen yritys voi mielivaltaisesti päättää, kuka saa viestinsä
näkyviin kaupunkikuvassa? (...) Animalian aiheellisen ja suorastaan kansanvalistuksellisena
pidettävän kampanjan estäminen on valitettava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos julkinen
kaupunkitila on valjastettu yksinomaan kaupalliseen käyttöön. (Helsingin Sanomat 7.7. Animalian
julistekampanja oli asiallinen, mielipidekirjoitus)

Kiistaan ottivat muutamissa jutuissa kantaa myös auktoriteetti- tai asiantuntija-asemassa

olevat henkilöt: kansanedustaja Heidi Hautala (22.7. Helsingin Sanomat Nyt-liite

Hyllytetyt, 9.7. Kaleva Ulkomainokset iskevät aina), Helsingin ulkomainonnasta vastaava

kiinteistöviraston toimistopäällikkö Tapio Sademies (22.7. Helsingin Sanomat Nyt-liite

Säännöt selviksi), mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Outi Antila (22.7.

Helsingin Sanomat Nyt-liite Hyllytetyt) sekä kaupunkisosiologiasta ja julkisen tilan

käytöstä väitellyt tutkija Pasi Mäenpää (22.7. Helsingin Sanomat Nyt-liite Hyllytetyt). He

kaikki kritikoivat JCDecaux´n päätöstä lopettaa mainoskampanja. Aamulehti uutisoi

kymmenen tamperelaisen kaupunginvaltuutetun vaatimuksen irtisanoa yhteistyö

JCDecaux´n kanssa tapahtuneen johdosta (Aamulehti 9.10. Animalian mainoshyllytyksestä

vaaditaan uusia bussikatoksia).

Myös JCDecaux´n edustaja itse korosti kahdessa jutussa yrityksensä kaupallista luonnetta.

Tavallisilta kadunmiehiltä tuli paljon negatiivista palautetta Animalian julisteista. Meidän
mielestä julisteet ovat säädyllisiä, mutta me olemme kaupallinen mainosyhtiö. Meidän
tehtävä ei ole ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, JCDecaux´n asiakkuusjohtaja Lauri
Tillanen huomautti perjantaina. (2.7. Keskisuomalainen Animalian kampanja tyssäsi
alkuunsa)

Me emme haluaisi, eikä meidän kuuluisi puuttua siihen, mitä mainoksissa sanotaan.
Muutenhan olemme pian poliittinen järjestö emmekä kaupallinen yritys, hän (JCDecaux´n
toimitusjohtaja Klaus Kuhanen, H.R.) sanoo. (22.7. Helsingin Sanomat Nyt-liite Hyllytetyt)

Animalia puolestaan representoitiin marginaalisena yhteiskunnallisena toimijana, joka yritti

kaupallistuneessa ympäristössä saada vastahegemonisen viestinsä näkyviin.

Sananvapaus Suomessa on hyvissä voimissa, mutta mainonnan vapaus herättää
kysymyksiä. Kyse ei ole siitä, hyväksyykö Animalian tavoitteet vai ei. Kysymys on siitä,
saako Suomessa vapaasti hakea kannatusta myös sellaisille ajatuksille, jotka saattavat olla
ristiriidassa kansalaisten enemmistön mielipiteen kanssa, ja varsinkin ristiriidassa
talouselämän intressien kanssa. (6.7. Helsingin Sanomat Sananvapaus koetuksella)

Voittoa tavoitteleva firma sai vallan päättää siitä, kenen ääni kuuluu kaupungin kaduilla.
Olisiko yritys reagoinut kielteiseen palautteeseen yhtä hanakasti, jos mainostaja olisi ollut
lenkkimakkaratehdas, ja valittajat lihan syöntiä vastustavia vegaaneja?
Kaupunkisosiologiasta ja julkisen tilan käytöstä väitelleen tutkijan Pasi Mäenpään mukaan
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sananvapaus oli nyt koituksella. (...) Mäenpään mukaan Animalian kaltaisten
marginaalisten ryhmien voi olla vaikeaa saada sanaansa kuuluviin kaupungissa. Julisteiden
ja tarrojen liimailu on tiukasti kiellettyä. Nyt kansalaisjärjestö ajettiin pois myös virallisilta
mainospaikoilta. (22.7. Helsingin Sanomat Nyt-liite Hyllytetyt)

Kun kaupunkitilaa hallitsevat yhä enenevässä määrin suuret kauppakeskukset, pienemmillä
resursseilla toimivien kansalaisjärjestöjen suorat vaikutusmahdollisuudet jäävät varsin
vähäisiksi. Kun niiltä kielletään vielä viimeisetkin lailliset vaikutuskanavat, onko enää
ihmekään, että joidenkin järjestöjen toiminta radikalisoituu. (11.7. Helsingin Sanomat
Kansalaisjärjestöille osansa kaupunkitilasta, mielipidekirjoitus)

Mainonta ei teksteissä merkityksellistynyt pelkästään kaupallisten toimijoiden pelikenttänä, vaan

areenana, jolla yhteiskunnallisella – jopa vastakulttuurisella – toimijalla on oikeus saada äänensä

kuuluviin ja hakea kannatusta ajatuksilleen. Kaupallisten toimijoiden ja viestien ylivalta

kaupunkitilassa representoitiin kiinnostavalla tavalla Kotimaan kasvot -ohjelmassa, kun teini-

ikäisen tytön näkemystä kysyttiin mielipidetiedustelussa siitä, sopisiko Animalian broilerimainos

vaikkapa McDonaldsin kanahampurilaismainoksen viereen. Tytön silmät leviävät hämmästyneen

näköisesti hänen kuullessaan kysymyksen, ja hän nauraa vastatessaan epäuskoista naurua.

Tyttö:  En  tiiä  oikeen...  Sillon  jos  sen  tunkee  vaikka  ihan  tohon  Mäkkärin  eteen  (näyttää
McDonaldsin suuntaan) pitäis melkein kysyä lupa McDonaldsilta, että saako sen laittaa.
Haastattelija: Miksi?
Tyttö: Se saattaa niitten myyntiä vähän tehä hallaa… Mutta onhan se sillee ihan, että jokaisella
pitäis olla oikeus tietää, millasta ruokaa ne syö... Vaikuttaako? Voi vaikuttaakin, jos sitä rupee ihan
kunnolla ajattelemaan.

Tytön haastattelulla kaupunkitilan läpikaupallistuminen ja sen vaikutukset representoitiin

tehokkaasti. Teini-ikäisen tytön mielestä julkinen kaupunkitila näytti luonnollisesti kuuluvan

kaupallisille toimijoille; hän jopa kantoi huolta ylikansallisen suuryrityksen myynnistä.

Animalia piirtyi teksteissä ikään kuin kaupallisen maailman uhriksi. JCDecaux sen sijaan

representoitiin lehtien sivuilla sekä Kotimaan kasvot -ohjelmassa osittain arveluttavana toimijana.

Luottamuksen puute näkyi Animalian edustajien, yleisönosastokirjoittajien sekä toimittajienkin

epäuskossa JCDecaux´n saamaa asiakaspalautetta kohtaan.

Kampanjan poistoa koskevissa uutisissa Animalia oli ihmeissään tai kummissaan (esim.

Satakunnan Kansa 19.9. ja Aamulehti 2.7.) kampanjansa poisvetämisestä. Animalian edustajat
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pääsivät sekä lehdissä että televisiossa kertomaan saamistaan positiivisista yhteydenotoista ja

kyseenalaistamaan JCDecaux´n saaman negatiivisen palautteen49.

Heroldin (Animalian tiedottaja, H.R.) mukaan Animalia ei saanut palautetta kyseisen päivän
aikana.
Myöhemmin Animalia on Heroldin mukaan saanut kaksi negatiivista yhteydenottoa tavallisilta
ihmisiltä.
– Me emme syytä tai väitä mitään, mutta ihmetyttäähän se todella paljon. Kuinka JCDecauxille voi
yhden päivän aikana tulla niin paljon palautetta, että mainoskampanja päätetään peruuttaa, Herold
ihmetteli. (15.7. Keskisuomalainen Animalian mainoskampanjasotku voi poikia oikeusjutun)

Toiminnanjohtaja Hanna Kivisen mukaan järjestö itse ei ole saanut kritiikkiä osakseen.
– Animalian sivuilla vieraili ensimmäisen kampanjapäivän aikana 1500 aiheesta kiinnostunutta, ja
positiivista palautetta on tullut runsaasti. Luulisi, että jos ihmiset todella närkästyvät, he ottaisivat
meihinkin yhteyttä, Kivinen ihmettelee (2.7. Aamulehti Animalian mainoskampanja kesti
vuorokauden)

Uutisissa ei pääsääntöisesti epäilty JCDecaux´n saamaa palautetta Animalian edustajien

kommentteja lukuun ottamatta. Uutisteksteissä JCDecaux´n saama palaute representoitiin joko

totena (mainosyhtiö keskeytti kampanjan kielteisen palautteen takia) tai JCDecaux´n versiona

tapahtumien kulusta (mainosfirman mukaan kampanja keskeytettiin kielteisen palauteen vuoksi).

Molemmat esitystavat saattoivat esiintyä samoissakin uutisissa.

Kolmessa uutisessa, yhdessä muu-kategorian jutussa sekä Kotimaan kasvoissa (ohjelmassa

Animalian edustajan toimesta) tuotiin ilmi, että JCDecaux ei arkistoi saamaansa palautetta eikä

siten voi tarjota siitä lisätietoa. Muutamissa teksteissä tuotiin suoraan ilmi epäily turkis- tai

lihateollisuuden vaikutuksesta JCDecaux´n päätökseen lopettaa kampanja.

Herold (Animalian tiedottaja, H.R.) odottaa, että Animalia saa elokuussa lisää tietoa siitä
negatiivisesta asiakaspalautteesta, joka JCDecaux´n mukaan vaikutti mainoskampanjan
lopettamiseen. Kuhasen mukaan saatua negatiivista palautetta ei kuitenkaan ole arkistoitu, koska
sitä tavallisesti tulee niin vähän. (15.7. Keskisuomalainen Animalian mainoskampanjasotku voi
poikia oikeusjutun)

Ulkomainosyhtiön (JCDecaux´n, H.R.) Tillanen pitää kampanjan keskeyttämistä valitettavana.
Hän toteaa yleisön reaktion olleen kuitenkin poikkeuksellisen rajua.
Koska yritykselle tullutta palautetta ei arkistoida, ei Tillanen osannut sanoa, mikä mainoksissa oli
suututtanut. Hän ei myöskään osannut sanoa, oliko soittelu mahdollisesti organisoitua. (2.7.
Helsingin Sanomat Eläinsuojelujärjestön ulkomainoskampanja loppui päivän jälkeen)

49 Viidessä uutisessa Animalian edustaja ihmettelee mainosten poistoa sekä pääsee kertomaan, ettei järjestö ole saanut
mainoksista juuri negatiivista palautetta tai että järjestö on saanut niistä positiivista palautetta. Seitsemässä jutussa
kyseenalaistetaan JCDecaux´n saama palaute tai kaivataan tarkennuksia yrityksen vastaanottamista palautteista (4
mielipidettä, 1 kolumni, 1 uutinen ja 1 muu juttu).
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Paljonko te saitte negatiivista palautetta Animalian kampanjasta?
– Kuten olemme aikaisemmin sanoneet, kymmeniä yhteenottoja. Emme arkistoi saamaamme
palautetta.
Eikö ole erikoista ettei Animalia saanut negatiivista palautetta tuon päivän aikana?
– En ole ollut yhteyksissä heihin, joten en voi kommentoida asiaa.
Saitteko te palautetta elintarvike- ja turkisteollisuudelta Animalian kampanjaan liittyen?
– Ei saatu.
Kuinka tärkeää teille on noudattaa asiakkaiden kanssa tehtyjä sopimuksia?
– Sehän on normaalia liiketoimintaa. Totta kai me noudatetaan sopimuksia.
(15.7. Keskisuomalainen JCDecaux kiistää sopimusrikkomuksen)

Eläinten oikeuksia puolustavan Animalian viime viikon mainoskampanja eläintuotannosta
lopetettiin negatiivisen palautteen vuoksi. Antoivatko negatiivista palautetta lihansyöjät, jotka
eivät halua nähdä kuinka lihaa tehdään, vai lihatehtaat, jotka eivät halua näyttää kuinka lihaa
tehdään? (7.7. Keskisuomalainen Broileria lounaaksi, 8.7. Kaleva Broileria lounaaksi
kustannustehokkaasti, mielipidekirjoitus)

Animalia representoitiin viattomana toimijana suhteessa JCDecaux´n, jonka sana asetettiin jutuissa

kyseenalaiseksi ja jonka epäiltiin jopa toimineen liha- ja turkisteollisuuden sätkynukkena. Tarinan

roistoksi muotoutui ylikansallinen yritys JCDecaux ja uhrina oli marginaalisena yhteiskunnallisena

järjestönä näyttäytyvä Animalia, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin yhteiskunnallinen epäkohta.

Keskustelu Animalian mainoksista keskittyi suurelta osin juuri julkisen tilan kaupallistumisen

problematiikkaan: Animalian tapauksesta leivottiin mediassa esimerkki siitä, miten voi käydä, kun

julkinen tila on kaupallisen toimijan hallussa.

Muutamien lehtijuttujen voi tulkita haastavan Animalian roolia uhrina tai marginaalisena

yhteiskunnallisena toimijana. Helsingin Sanomissa (19.8. Järjestöjen rahankeruu joutumassa

nykyistä tarkempaan seurantaan), Keskisuomalaisessa (26.9. Kadulla kampanjoinnista tuli

järjestöille kultakaivos, Järjestöt hakevat säännöllisiä lahjoittajia) sekä Aamulehden Sunnuntai-

liitteessä (2.10. Olisiko muutama minuutti aikaa?) Animalia representoitiin aktiivisena

rahankerääjänä. Järjestöjen face-to-face-varainkeruuta käsittelevissä jutuissa Animalia mainitaan

muiden kaduilla rahaa keräävien järjestöjen (mm. Amnesty, Greenpeace) joukossa. Järjestöjen

kerrotaan kasvattaneen jäsenmääräänsä ja siten tulojaan huimasti face-to-face-menetelmän ansiosta.

Järjestöjä ei kuitenkaan representoida negatiivisella tavalla.

Kahdessa lähes samansisältöisessä mainosten palautuksesta kertovassa uutisessa (12.11. Savon

Sanomat Animalian kohutut mainokset palaavat kaduille, 12.11. Keskisuomalainen Animalian

mainokset palaavat) puolestaan ehdotetaan, että Animalia olisi lopulta hyötynyt mainosjupakan
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saamasta julkisuudesta. Jutut ovat ainoat, joissa kyseinen puhetapa esiintyy. Näissäkään jutuissa

järjestöä ei representoida negatiivisessa valossa, ja Animalian edustajakin päästetään ääneen.

Mainosten poistaminen katujen varsilta on saanut hyvin paljon huomiota kesän ja syksyn aikana,
eikä kampanjan keskeytys ollutkaan välttämättä haitaksi Animalian toiminnalle.
– Tämä on ollut meille iso juttu, että ollaan saatu näin näkyvää mainontaa. Eihän meillä ennen
tällaiseen ole ollut mahdollisuutta, myöntää varainhankintavastaava Raisa Heinämäki Animaliasta.
– Me toivomme, että kun nämä mainokset tulevat nyt uudestaan esille, keskitytään itse kampanjan
sisältöön, eikä sen keskeyttämiseen. Meidän tavoitteemme on kuitenkin puhua tuotantoeläinten
hyvinvointiongelmista, Heinämäki jatkaa. (12.11. Savon Sanomat, Keskisuomalainen)

4.3. Yhteenvetoa: valtajulkisuuden valloitus

Animalian mainoskampanja näkyi tutkitun ajanjakson aikana sanomalehtien sivuilla verrattain

runsaasti. Mainokset ja niiden poisto ylittivät sanomalehdissä uutiskynnyksen pääasiassa kolmessa

vaiheessa: kun mainokset poistettiin, kun mainonnan eettinen neuvosto antoi niistä vapauttavan

päätöksen ja kun mainokset palautettiin kaduille. Animalian mainokset ja niihin liittyvä kiista

näkyivät eri lehtien sivuilla vaihtelevasti. Selvästi eniten Animalian mainoksista kirjoitettiin

Helsingin Sanomissa sekä Keskisuomalaisessa. Helsingin Sanomissa kirjoittelu painottui muita

lehtiä voimakkaammin yleisönosastoon. Lehti aloitti mainosten poistosta vilkkaaksi käyneen

keskustelun myös internet-sivuillaan.

Keskisuomalainen käytti enemmän palstatilaa Animalian mainosten vaiheista kertomiseen kuin

mikään muu lehti. Lehden vahvaa tarttumista ja positiivista suhtautumista Animalian mainoksiin

voidaan pitää ainakin hieman yllättävänä, sillä Keskisuomalainen omaa  vanhat  siteet  Suomen

Keskustaan sekä sen edeltäjään Maalaisliittoon, jotka puolestaan tunnetaan maaseudun ja

maatalouden edun ajajina. Keskisuomalaisen Animalia-aiheiset jutut olivat eri toimittajien

kirjoittamia, joten lehden otetta ei selitä se, että asialla olisi ollut yksi eläinasian tärkeäksi kokenut

toimittaja.

Animalian mainosten uutisointiin lehdissä vaikutti odotetusti se, näkyikö kampanja lehtien

kotikaupunkien katukuvassa vai ei. Kampanjasta ja sen poistosta kirjoitettiin kaikissa lehdissä,

joiden levikkialueille kampanja ulottui. Vaihtelu juttujen määrässä oli suurta, sillä Savon Sanomissa
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ja Kalevassa oli kummassakin vain muutamia kampanjaa koskevia juttuja verrattuna Helsingin

Sanomien 16 tai Keskisuomalaisen 13 juttuun.

Animalian kampanja ei ulottunut Vaasaan eikä Seinäjoelle, eikä Ilkassa ja Pohjalaisessa siten

mainoksista hiiskuttu lainkaan. Toisaalta ei voida tietää, olisiko lehdissä käsitelty kampanjaa,

vaikka se olisi kyseisten kaupunkien kaduille ulottunutkin. Kampanja näkyi kuitenkin kahdessa

lehdessä, joiden kotikaupungeissa mainoksia ei (aluksi) nähty. Lapin Kansan kolumnisti kirjoitti

Animalian mainosten poistosta, vaikka mainoksia ei Rovaniemellä kaduille ripustettukaan.

Satakunnan Kansassa mainokset nostettiin useampaan kertaan lehden sivuille, vaikka kampanja

ulottui Porin kaduille vasta marraskuussa. Osittain kampanja siis levisi sanomalehtien kautta

alueille, joille se ei katumainoksina ulottunut. Pääsääntöisesti kampanja sai sanomalehdissä

näkyvyyttä niissä kaupungeissa, joiden kaduille mainoksetkin ripustettiin. Luonnollisesti täytyy

kuitenkin ottaa huomioon, että yhdenkään aineiston lehden levikkialue ei ole pelkästään alueen

suurin kaupunki, vaan lehtien sivuilla Animalian kampanja levisi pitkälle lehtien kotikaupunkien

rajojen yli.

Savon Sanomat ja Lapin Kansa olivat mainoksista kirjoittaneista lehdistä ainoita, jotka eivät

julkaisseet kuvia Animalian mainoksista sivuillaan. Muissakin lehdissä julkaistut kuvat olivat

pääsääntöisesti pienehköjä, ja ne oli kuvattu mainostelineissä niin, että esimerkiksi niiden tekstit

eivät erottuneet selvästi. Poikkeuksen teki Keskisuomalainen, joka julkaisi kaikki kolme

mainoskuvaa kahden palstan levyisinä kotimaan pääuutissivullaan. Usein lehdet kuitenkin kertoivat

kuvien sisällöstä tai tarjosivat lukijoille polun Animalian internet-sivuille, missä kuvat olivat

nähtävissä.

Animalian kampanja representoitiin valtajulkisuudessa järjestön ja sen asian kannalta neutraalisti tai

myönteisesti. Uutisten sävy oli odotetusti verrattain neutraali ja raportoiva, kun taas

mielipidekirjoituksissa sekä muun tyyppisissä jutuissa otettiin voimakkaastikin kantaa Animalian

puolesta. Kampanja näyttäytyi valtajulkisuudessa pääsääntöisesti tarpeellisena sekä hyvän maun

mukaisena. Järjestöä kohtaan ei esiintynyt kritiikkiä lähes lainkaan, vaan Animalia representoitiin

uskottavana toimijana, joka pyrki mainoksillaan nostamaan esiin todellisen yhteiskunnallisen

epäkohdan. Lehtien sivuilla sekä Kotimaan kasvoissa Animalian mainosrepresentaatioita ei

kyseenalaistettu vaan niiden todenmukaisuutta jopa korostettiin. Järjestön vastahegemoninen
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näkemys tuotantoeläinten asemasta muuttui paikoin valtajulkisuudessa todeksi: tuotantoeläinten

olot ovat huonot. Animalian vastakulttuuristen representaatioiden merkitykset puettiin

valtajulkisuudessa sanoiksi, ja niiden radikaalius riisuttiin näennäisesti. Samalla valtajulkisuudessa

faktualisoitiin mainosten sanoma. Se, mikä oli kaduilla järjestön tuottamina kuvina

skandaalinhakuista, vaikutti sanomalehdissä verbaalisesti esitettynä todelta.

Valtajulkisuuden Animalia-myönteisyys ja järjestön legitimoiminen uskottavana toimijana on

yllättävää, kun ajatellaan eläinaktivistien saamaa julkisuutta 1990-luvun puolivälissä, jolloin

eläinaktivistit suljettiin julkisen keskustelun ulkopuolelle (vrt. Juppi 2003). Ero julkisuuden

luonteessa johtuu tietenkin suureksi osaksi Animaliaa maineesta maltillisena järjestönä sekä

Animalian käyttämien julkisuuden tuottamiskeinojen eroista suhteessa 1990-luvun puolivälin

liikkeiden keinoihin. Toisaalta myös tiedotusvälineiden suhtautuminen eläinasiaan ja

eläinaktivismiin ylipäätään on runsaassa kymmenessä vuodessa saattanut muuttua hyväksyvämpään

suuntaan.

Tähän viittaisi myös se, että valtajulkisuudessa toistuivat Animalian mainoksissa ja internetin

tiedotusmateriaaleissa rakennetut merkitykset ja argumentit eläinten hyvinvointiongelmista sekä

syistä niiden taustalla. Erityisesti yleisönosastossa jatkettiin eläinten kurjien elinolosuhteiden

kuvailua, ja Kotimaan kasvoissa Animalian representaatiot ikään kuin heräsivät eloon

eläinrääkkäyskuvien sekä massatuotantokuvien myötä. Pienimuotoinen, maatilamainen

eläintuotanto esitettiin vaihtoehtona synkästi representoidulle tehdasmaiselle eläintuotannolle.

Uutisteksteissä Animalian näkökulmat kampanjan takana eivät pääsääntöisesti päässeet esille,

lukuun ottamatta broileridirektiiviä käsitteleviä uutisia, joissa Animalia pääsi asiantuntijatahona

kertomaan broilereiden elinolosuhteiden ongelmista.

Eläintuotteiden tuotantoon ja alkuperään kiinnitettiin huomiota myös valtajulkisuudessa. Kotimaan

kasvoissa ja sanomalehtien yleisönosastoissa sekä Keskisuomalaisen kommentissa ja Lapin Kansan

kolumnissa jatkettiin eläintuotteiden mainonnan idealisoitujen representaatioiden purkamista.

Valtajulkisuudessa ei kuitenkaan yhtä lehtijuttua lukuunottamatta edes vihjattu Animalian

mainosten ehdottamaan keskusteluun eläinten yksilöarvosta. Tuotantoeläimille haluttiin paremmat

elinolot, mutta eläinten käytön oikeutukseen ylipäätään ei valtajulkisuudessa puututtu.
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Sekä Kotimaan kasvoissa että osassa lehtijuttuja jatkettiin Animalian mainoksillaan aloittamaa

kuluttajan puhuttelua sekä kulutuksen politisointia. Eläintuotteiden kuluttaminen merkityksellistyi

moraalisena valintana, kun ostopäätökset liitettiin sekä Kotimaan kasvoissa että sanomalehdissä

eläinten hyvinvointiin. Joissakin sanomalehtikirjoituksissa kuluttajat representoitiin syyllisinä

Animalian mainosten poistoon; kuluttajat esitettiin haluttomina kohtaamaan ruokansa alkuperä.

Valtajulkisuuden keskustelu Animalian mainoksista kietoutui pitkälti julkisen tilan problematiikan

ympärille. Animalia representoitiin pääsääntöisesti pienenä yhteiskunnallisena toimijana, joka pyrki

nostamaan ihmisten tietoisuuteen tärkeän, vaietun asian eli tuotantoeläinten hyvinvoinnin.

Mainokset poistaneen JCDecaux´n toiminta tuomittiin julkisuudessa useissa teksteissä, ja

ulkomainosyhtiön luotettavuus asetettiin jopa kyseenalaiseksi vihjaamalla sen toimineen

eläinteollisuuden käskyläisenä mainokset poistaessaan.

Valtajulkisuudessa luotiin vastakkainasettelu voittoon tähtäävän kaupallisen toiminnan

(ylikansallinen suuryritys JCDecaux) ja viattoman yhteiskunnallisen viestinnän (piskuinen

Animalia) välille. Luotu asetelma oli keskeinen Animalian mainosten saaman julkisuuden kannalta.

Kaupallisen toimijan puuttuminen mainosten ”sananvapauteen” legitimoi valtajulkisuudessa

Animalian kampanjan. Toimittajien sekä yleisönosastolle kirjoittaneiden ihmisten sympatiat

kääntyivät Animalian puolelle, ja järjestön viestin vastakulttuurisuus sekä kampanjan

mainonnallinen luonne jäivät valtajulkisuudessa pimentoon.

Keskustelun keskittyminen ns. julkisen tilan problematiikan ympärille ei ollut Animalian asian

kannalta välttämättä hyvä asia, vaikka järjestö keskustelussa esiintyikin varsin positiivisessa

valossa. Animalian mainosten sisältö tai kysymys eläinten hyvinvoinnista jäi keskustelussa sivuun,

kun keskityttiin tuomitsemaan mainosyhtiön valta päättää katutilan viesteistä ylipäätään. Osittain

Animalialle kävi valtajulkisuudessa samoin kuin 1990-luvun puolivälin eläinoikeusliikkeille:

toimintamuodosta tuli julkisuudesta keskeisempi asia kuin toiminnan sisällöstä ja tarkoitusperistä

(vrt. Juppi 2003, 172). Varsinkin Animalian representaatioiden ehkä radikaalein ja

vastahegemonisin sisältö – yksilöarvon ehdottaminen tuotantoeläimelle – ei valtajulkisuuden

representaatioissa juuri tullut esiin.
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Siitä huolimatta, että kampanjan saama valtajulkisuus keskittyi voimakkaimmin juuri julkisen tilan

problematiikkaan, oli julkisuus järjestön ja sen tavoitteiden kannalta oletettavasti erittäin arvokasta.

Järjestö sai runsaasti näkyvyyttä ja sen viesti levittäytyi valtamedian mukana laajalle sekä tilassa

että ajassa. Sanomalehdet pitivät kampanjan agendallaan varsin pitkään. Kampanja levisi jo yksin

Animalian toimesta katutilan lisäksi ravintoloihin ja kahviloihin mainospostikorttien muodossa sekä

ihmisten koteihin Image- ja Vihreä lanka -lehtien mukana.

Vaikka Animalian mainokset olivat ensimmäisessä vaiheessa kaduilla vain hetken, kampanja jatkui

ajallisesti huomattavan pitkään. Jäsenhankkijat pitivät Animalian näkyvissä kaduilla mainosten

poiston jälkeenkin sekä jatkoivat tiedon jakamista järjestöstä ja uusien jäsenten houkuttelua.

Esimerkiksi Image-lehdessä julkaistiin Animalian kolme mainosta eri kuukausien numeroissa siten,

että viimeinen mainos oli lehden marraskuun numerossa. Internet oli kampanjan kannalta keskeinen

media, jossa Animalia jatkoi kampanjaansa sekä pitämällä nähtävillä mainoskuviaan että

tiedottamalla kampanjan tavoitteista sekä sen kohtalosta. Vastaanottajilla oli mahdollisuus kohdata

Animalian kampanja useissa eri mediumeissa ja pitkän ajan kuluessa.

Kampanjan julkisuuden voikin hahmottaa sarjallisena kokonaisuutena. Animalian viesti toistui,

kerroksellistui ja kumuloitui eri mediumeissa. Vastaanottajan oli mahdollista törmätä kampanjaan

useissa yhteyksissä niin, että jokaisessa uudessa kohtaamisessa hän sai siitä lisää informaatiota.

Kampanjan voi nähdä kertomuksena, joka alkoi ulkomainoksista, mutta jonka jatkoa saattoi

halutessaan seurata Animalian internet-sivuilla sekä valtamediassa. Sarjallisuus muodostui

kampanjan kannalta keskeiseksi voimatekijäksi.

4.4. Animalian kampanja ja ambivalentti julkisuus

Nyt, kun on käsitelty sitä, millaiselta Animalian mainoskampanja näytti julkisuuden valokeilassa,

on aika tarkastella sitä, mitä kampanja kertoo meille julkisuudesta. Näyttää selvältä, että Animalian

mainoskampanja ei sijoitu yksiselitteisesti Niemisen ja Kivikurun hahmottamaan valta-, vasta- ja

vaihtoehtojulkisuusjaotteluun (ks. luku 2.2). Sitävastoin Animalian kampanjan voi nähdä risteävän

kaikilla kolmella julkisuuden kentällä.
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Animalian mainoskampanjan voi nähdä sekä vasta- että vaihtoehtojulkisuuden rakentamisena.

Mainokset pyrkivät tuomaan julkisuuteen vastahegemonisia representaatioita ja sitä kautta

muuttamaan tapoja, joilla julkisuudessa puhutaan tuotantoeläimistä sekä eläimen ja ihmisen

suhteesta. Järjestön valinta pyrkiä vaikuttamaan juuri mainonnan kautta myös laajentaa aluetta, jolla

on mahdollista käydä vastakulttuurisia aineksia sisältävää poliittista keskustelua. (vrt. Ylä-Anttila

2005, 50; Warner 2002, 56b.) Yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun pyrkiminen mainonnan keinoin

muokkaa lähtökohtaisesti epäpoliittiseksi käsitettyä mainonnan kenttää. Kampanjan voikin nähdä

mainonnan julkisuusareenan politisointina. Mainonnan valitseminen viestintäkeinoksi ja

vastaanottajien puhutteleminen nimenomaan kuluttajina ylittää myös Niemisen hahmottamien

julkisuuden areenoiden välisiä raja-aitoja. Animalian kampanjan viesti ei rajoittunut vain politiikan

areenalle, vaan tunkeutui lisäksi talouden ja mainonnan areenoille. (Vrt. Nieminen 2006, 31–33,

39.)

Kun Animalian kampanjaa tarkastellaan vastajulkisuuden tuottamisena, asettuu vasta- ja

valtajulkisuuden suhde kiinnostavaan valoon. Vastajulkisuuden tuottamisen (esim.

mielenilmausten) avulla valtajulkisuuteen tunkeutuminen on usein nähty vaikeaksi, erityisesti

pienille toimijoille. Valtajulkisuus on hahmotettu nimensä mukaisesti ylivoimaiseksi suhteessa

vastajulkisuuteen. Animalian kampanjan myötä vastajulkisuuden rakentamisen ongelmat

vaikuttavat liioitelluilta. Näyttää siltä, että Animalian kaltaisen pienenkin järjestön on mahdollista

jopa syöttää valtajulkisuuteen vastakulttuurisina pidettäviä sisältöjä. Animalian kampanjan voi siis

hahmottaa onnistuneena vastajulkisuuden tuottamisena. Vastakulttuurinen viesti onnistui

läpäisemään valtajulkisuuden seulan, ja järjestö sekä sen ajama asia näyttäytyivät valtajulkisuudessa

hyvin edullisessa valossa.

Osaltaan Animalian mainokset voidaan nähdä myös oman vaihtoehtoisen julkisuuden tilan

tuottamisena. Valitessaan viestintäkeinokseen mainonnan Animalia nimittäin säilytti kontrollin

representaatioihinsa: mainonnan julkisuusareenalla järjestön viesti oli sen itsensä määrittelemä.

Toisaalta katumainontaa ei voi pitää Animalian hallitsemana areenana: viesti piti jo alunperin

suunnitella kaduille soveliaaksi, ja Animalian mainosten poistaminen osoitti konkreettisesti sen, että

myös ulkomainonnalla on portinvartijansa. Sen sijaan Animalian internet-sivut, joille mainokset

ohjasivat, ovat osa kampanjaa ja kiistatta järjestön tuottama vaihtoehtojulkisuus.
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Ulkomainonta tavoittaa ihmiset erittäin laajasti eri kansankerroksista; siltä on jopa vaikea välttyä.

Animalian mainoksia on siten vaikea nähdä osana vaihtoehtojulkisuutta, jonka ongelmana on

yleisön harvalukuisuus. Laajan tavoittavuutensa vuoksi Animalian kampanja näyttäytyykin jo

itsessään enemmän valta- kuin vasta- tai vaihtoehtojulkisuuden kaltaisena.

Mainosten lähiluku osoittaa, että ne pyrkivät aloittamaan julkisen, moraalisen keskustelun

tuotantoeläinten asemasta sekä eläintuotteiden tuotannosta ja kulutuksesta. Mainokset pyrkivät sekä

politisoimaan eläinkysymyksen, vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen että viestimään lainsäätäjille

eläinten hyvinvointiongelmista50. Animalian kampanja onkin siten liitettävissä myös

habermasilaiseen ideaan julkisuudesta. Animalia puhutteli mainoksissaan lukijoita subjekteina ja

kehoitti heitä olemaan eläinasiassa aktiivisia suhteessa päättäjiin (vrt. Habermas 2004/1962).

Keskustelun jatkuminen tiedotusvälineissä osoitti, että mainonnan avulla on mahdollista käydä

yhteiskunnallista ajankohtaiskeskustelua.

Animalian kampanja ristesi julkisuuksien kentällä. Katumainokset on mahdollista nähdä osana

valtajulkisuutta, jonka avulla kansalaisten huomio herätettiin ja heidät houkuteltiin järjestön

tuottaman vaihtoehtojulkisuuden ääreen eli internetiin. Animalian kampanjassa toteutui siten hyvin

Owensin ja Palmerin (2003, 336 339) peräänkuuluttama valta- ja vaihtoehtojulkisuuden yhteispeli,

jonka he näkevät menestyksekkään toiminnan edellytyksenä julkisuuden tavoittelemisessa.

Julkisuuksien yhteispelissä on läsnä myös toiminnallisen mainonnan idea. Varsinainen tieto

liikkeestä tai järjestöstä ja sen tavoitteista voidaan tarjota internetissä, kun ihminen on ensin saatu

sinne herättämällä hänen kiinnostuksensa. Animalian tapaus osoittaa, että vaihtoehtojulkisuuden

ääreen ohjaava (valta)julkisuus voi olla myös maksettua – toiminnallista mainontaa.

Animalian kampanja osoittaa siis tarpeelliseksi ajatuksen julkisuuden alueen laajennuksesta.

DeLucan ja Peeplesin hahmotteleman julkisen kuvaruudun idean mukaisesti Animalian keskustelun

avaaminen tapahtui mainonnan keinoin ja pääasiassa visuaalisen viestinnän avulla. DeLucan ja

Peeplesin mukaan valta on nykypäivänä keskittynyt eniten talouden toimijoiden käsiin, minkä

vuoksi julkisuudessa tulisi keskittyä valtion poliittisen eliitin lisäksi myös talouden eliitin

valvontaan. Animalian mainosten voi tulkita toteuttavan valvonnan funktiota, koska ne toimivat

50  Animalia toimi uudelle liikkeelle tyypillisellä tavalla pyrkiessään vaikuttamaan yksityisten kansalaisten lisäksi myös
päättäjiin julkisuuden välityksellä (vrt. della Porta 2000, 242; Juppi 2003, 145).
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vastamainonnan tavoin tuomalla omien representaatioidensa avulla näkyviin liha- ja

turkistuotteiden markkinoinnin idealisoidun estetiikan ja kehottivat kuluttajia ottamaan huomioon

tuotteiden alkuperän. (Vrt. DeLuca & Peeples 2002, 132, 134, 146 147.) Mainokset tekivät

näkyväksi myös julkisen tilan (kadun) läpikaupallistumisen. Vastakulttuurisia, yhteiskunnalliseen

keskusteluun provosoivia mainoksia ei nähty sopiviksi katukuvaan.

Animalian kampanja ja sen tuottama julkisuus tukee näkemyksiä julkisuuden liukkaudesta ja

ambivalenttiudesta. Se osoittaa jaon valta-, vaihtoehto- ja vastajulkisuuteen jäykähköksi, sillä se ei

ole yksiselitteisesti sijoitettavissa mihinkään niistä – eikä myöskään niistä yhdenkään ulkopuolelle.

Myös julkisuuksien vastakkainasettelu tai julkisuuksien ”arvojärjestys” vaikuttaa Animalian

kampanjan valossa epäoleelliselta siksi, että järjestön vastakulttuurinen viesti tunkeutui vaivatta

valtamedioihin. Sen sijaan kampanjan tarkastelu tukee Michael Warnerin (2002b) ajatuksia koko

julkisuuden kentän jatkuvasta liikkeestä. Animalian kampanja luo oman julkisuutensa, jota on

hedelmällistä tarkastella julkisuusteorioiden avulla ilman, että sen voisi sijoittaa tiettyyn

julkisuuslokeroon.
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5. Pohdinta

Animalian monitasoiset mainokset haastoivat lukijansa tulkintaleikkiin ja moraaliseen pohdintaan

tuotantoeläinten asemasta. Mainokset puhuttelivat kadunkulkijoita paitsi kuluttajina myös

kansalaisina. Sen lisäksi, että mainokset korostivat kulutusvalintojen merkitystä, ne kehottivat

kansalaisia allekirjoittamaan järjestön internet-sivuilla vetoomuksen broilereiden elinolosuhteiden

parantamiseksi. Samalla mainosten voi nähdä olleen suora viesti myös lainsäätäjille, jotka olivat

parhaillaan päättämässä broilereiden elintilan mahdollisesta lisäämisestä. Animalian kampanja

näyttäytyykin tämän tutkimuksen valossa julkisen keskustelun avaukseksi, osittain jopa

habermasilaisen julkisuuden idean toteuttajaksi.

Animalian kampanja on osa politiikan ja poliittisen laajentumis- ja siirtymäkehitystä, johon liittyy

keskeisesti julkisuuden merkityksen kasvu resurssina ja politiikan areenana. Uuden politiikan idean

mukaisesti Animalia ei tyytynyt ajamaan asiaansa pelkästään intitutionaalisten kanavien kautta,

vaan käytti julkisuutta eläinkysymyksen politisointiin. Mainonnan valitseminen viestintäkeinoksi

sekä vastaanottajien puhutteleminen kuluttajina liittävät Animalian kampanjan osaksi kulutuksen

politiikkaa. Samalla järjestö politisoi myös näennäisesti ei-poliittiset mainonnan ja talouden

julkisuusareenat ja nivoi ne siten yhteen politiikan areenan kanssa.

Julkisuudesta muodostui varsin Animalia-myönteistä, osittain varmasti sen vuoksi, että kaupallinen

mainosyhtiö poisti julisteet omavaltaisesti katukuvasta. Valtamediat sivuuttivat lähes täysin

Animalian kampanjan mainosluonteen keskittyen kaupallisen maailman ja kolmannen sektorin

vastakkainasetteluun. Ylikansallisen JCDecaux´n kajoaminen piskuisen järjestön mainoksiin nähtiin

jopa sananvapautta loukkaavana ikään kuin mainonnan areenalla pätisi samat säännöt kuin

journalistisissa medioissa ja kaupallisen mainosyhtiön tehtävänä olisi julkisen keskustelun

edistäminen. Valtamedian keskittyminen julkisen tilan problematiikkaan käänsi osittain huomion

pois Animalian kampanjan sisällöstä ja järjestön tavoitteista.

Animalian kampanja voidaan nähdä niin osana vasta-, vaihtoehto- kuin valtajulkisuuttakin.

Animalian mainoskampanja osoittautui erittäin hedelmälliseksi tutkimuskohteeksi

julkisuusteoreettisesta näkökulmasta. Risteämällä sekä valta-, vasta- että vaihtoehtojulkisuuden

areenoilla se todisti julkisuuden kentän ambivalenttiutta. Kampanjan tutkiminen
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julkisuusteoreettisesta näkökulmasta myös osoitti, miten problemaattista on asettaa nämä kolme

julkisuutta vastakkain.

Vaikka Animalian kampanja on nähtävä poliittisena aktiona ja julkisen keskustelun herättelijänä,

sen mainosluonnetta ei voi sivuuttaa. Tässä tutkielmassa julkisuuden ja uuden politiikan sekä

markkinoinnin näkökulmien yhdistäminen on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi. Animalian

kampanjassa tärkeäksi muodostui juuri sen monitahoisuus.  Kampanjan tarkastelu osoitti, että

julkisuuden tuottaminen ja mainonta eivät sulje toisiaan pois – ne saattavat päinvastoin tukea

toisiaan. Ehkä hieman yllättäin se, mikä on nähtävissä julkisuuden rakentamisena tai

politisointipyrkimyksenä, saattaa olla nähtävissä myös järjestön markkinointina. Esimerkiksi

mainosten maa- ja metsätalousministerille suunnattu vetoomus herätteli julkiseen keskusteluun ja

ohjasi järjestön tuottaman vaihtoehtojulkisuuden ääreen, mutta myös rakensi järjestön brändiä

maltillisena mutta aktiivisena toimijana sekä myi Animalian jäsenyyttä houkuttelemalla ihmiset

järjestön internet-sivuille, jotka taas tarjosivat mahdollisuuden liittyä Animalian jäseneksi.

Mainontaa tutkineiden William Leissin, Stephen Klinen, Sut Jhallyn ja Jacqueline Botterillin

mukaan mainonta on kasvamassa yhä keskeisemmäksi viestintätavaksi kulttuurissamme (2005,

609). Todennäköisesti myös yhteiskunnalliset toimijat ryhtyvät käyttämään mainontaa yhä

enenevässä määrin viestinnässään, ja mainonnan merkitys yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa

kasvaa. Institutionaalisessa politiikassa tendenssi tuli erityisen selvästi näkyviin vuoden 2007

eduskuntavaalikamppailussa. Lähes kaikki puolueet turvautuivat markkinoinnin ja mainonnan

ammattilaisiin mainoskampanjoitaan suunnitellessaan. Mainosbudjetit olivat suuria, ja käytössä oli

useita välineitä, joissa viestit oli rakennettu tukemaan toisiaan. Vaalien lopputuloksena Suomeen

muodostettiin porvarihallitus, jota ei ennen vaaleja pidetty mahdollisena. Keskeisin syy

sosialidemokraattisen puolueen murskatappioon löydettiin julkisuudessa yllättävästä suunnasta –

epäonnistuneesta vaalimainonnasta51 – sen sijaan että tappiota oltaisiin selitetty poliittisen

ilmapiirin muutoksella tai SDP:n toiminnalla edellisessä hallituksessa.

51  Julkisuudessa kritisoitiin ennen vaaleja kovin sanoin SAK:n kustantamia televisiomainoksia, joiden tarkoituksena
oli houkutella palkansaajat uurnille. Mainoksissa öykkäröivä porvari (Oiva Lohtander) pelottelee äänestämättä
jättämisen seurauksilla.



90

Kuten Animalian esimerkki osoittaa, mainonta saattaa olla käyttökelpoinen viestintäkeino myös

pienemmille ja jopa vastakulttuurisille toimijoille. Kaupallisten toimijoiden lisäksi myös erilaiset

järjestöt ja liikkeet kilpailevat kiivaasti keskenään saadakseen tukijoita juuri omalle asialleen.

Kulutuskeskeiseen aikaamme liittyy – ja siihen liitetään – toisaalta myös voimakasta

syyllisyydentuntoa, joka on omiaan luomaan markkinat omaatuntoa puhdistaville tuotteille.

Tiedostavuus ja hyväntekeväisyys näyttäytyvät myös eräänlaisina muoti-ilmiöinä. Järjestöt viestivät

itsestään yhä näkyvämmin ja etsivät erityisesti lahjoittajia, jotka ovat valmiita sitoutumaan,

tukemaan niiden toimintaa tietyllä rahasummalla joka kuukausi. Järjestöt seuraavat kilpailijoidensa

edesottamuksia ja omaksuvat käyttöön naapureiden hyviksi havaitut jäsenhankintakeinot ja

“tuotteet”. Jo useampi ympäristöjärjestö etsii internetissä esimerkiksi vapaaehtoisen lentomaksun

maksajia52. Järjestöt kehittävät hauskoja ja nokkelia tapoja saada ihmiset osallistumaan. Esimerkiksi

joulun hittilahjaksi on noussut vuohen ostaminen kehitysmaahan.

Vaikka yhteiskunnallinen mainonta ei suinkaan ole uusi ilmiö, on sen nähty viime aikoina

muuttaneen muotoaan. Leiss, Kline, Jhally ja Botterill (2005, 609) ovat todenneet, että mainonnan

roolin kasvaessa myös rajat kaupallisen, sosiaalisen ja poliittisen puheen välillä ovat hämärtyneet.

Keskeistä huomiossa on se, että kaupalliset ja yhteiskunnalliset toimijat eivät pelkästään käytä

toistensa viestintäkanavia, vaan myös tahojen puhetavat sekoittuvat keskenään. Yhteiskunnalliset

toimijat eivät pelkästään kanavoi vaikutuspyrkimyksiään mainontaan, vaan myös omaksuvat

samantapaiset puhetavat, joihin kaupallisten toimijat turvautuvat. Samoin kaupalliset toimijat

pyrkivät pukemaan viestinsä ”yhteiskunnallisen puheen” kaapuun esimerkiksi tarjotessaan

kuluttajille tietoa tuotteidensa eettisyydestä.

Mainontaan turvaamisen voi nähdä yhtenä osana pientenkin yhteiskunnallisten toimijoiden

viestinnän professionalisoitumiskehitystä. Erilaisten toimijoiden suhteet mediaan ammattimaistuvat,

ja myös pienet toimijat ovat ymmärtäneet julkisuuden arvon. Kovenevassa kilpailussa ihmisten

huomiosta ja suosiosta yhteiskunnalliset toimijat ottavat käyttöön yritysmaailmasta tuttuja

toimintatapoja. Julkisuuden ammattimaisen käytön ja yritysmaailman toimintatapojen omaksumisen

välillä voikin nähdä yhteyden. Lisäksi on syytä pohtia myös imagon tai brändin rakennuksen ja

52 Lentomaksulla tarkoitetaan vapaaehtoista maksua, jonka lentokoneella matkustava ihminen maksaa tietylle
järjestölle ikään kuin korvatakseen ympäristölle lentämällä aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt. Käytännössä
lentomatkustaja lahjoittaa tietyn prosenttiosuuden lentolippunsa hinnasta jollekin järjestölle, joka ohjaa varat
esimerkiksi puiden istutukseen tai vaihtoehtoisten energialähteiden kehitystyöhön. Lentomaksua kerää esimerkiksi
Maan ystävät.
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julkisuuteen hakeutumisen ja pääsyn suhdetta. Eräällä tavalla yhteiskunnallinen toimija myy itseään

ja asiaansa paitsi kansalaisille myös viestimille, valtajulkisuudelle. Asiantuntijuuden rakentamisen

voi nähdä brändäytymisen osana. Brändiä rakentamalla tähdätäänkin paitsi kansalaisten sydämiin

myös viestinten agendoille. Animalian kampanja osoittaa, että yhteiskunnallinen toimija voi

mainonnan avulla rakentaa menestyksekkäästi suhteita molempiin suuntiin.

Mainonnassa viestintäkeinona on omat riskinsä. Kun yhteiskunnallinen, erityisesti

vastakulttuurinen, toimija valitsee mainonnan viestintäkeinokseen, on vaarana viattomuuden

menetys. Yritysmaailman keinojen omaksuminen saattaa vaikuttaa liian laskelmoidulta sekä yleisön

että median näkökulmasta. Erityisesti kulutuskulttuuria kritisoiva järjestö saattaa olla vaarassa

menettää uskottavuutensa. Animalian tapauksessa uhkakuva ei käynyt toteen varmasti juuri siksi,

että JCDecaux´n poistettua järjestön mainokset mainosjupakka representoitiin valtajulkisuudessa

kaupallisen maailman sotkeutumiseksi sananvapauteen. Animalia sai viestintäkeinostaan huolimatta

pitää valtajulkisuudessa kolmannen sektorin toimijan identiteettinsä.

Toisaalta riskinä mainonnan käyttämisessä viestintäkeinona on se, että kun vastakulttuurinen

toimija joutuu muokkaamaan viestinsä mainonnan muottiin, viestin mahdollinen radikaalius häviää.

Animalian tapaus osoittaa, että mainostilan tarjoajat saattavat olla varsin herkkiä kiistanalaisten

mainosten suhteen. Leiss, Kline, Jhally ja Botterill (2005, 611) kirjoittavat useista tapauksista,

joissa televisioyhtiöt ovat Yhdysvalloissa kieltäytyneet esittämästä kiistanalaisiksi tulkitsemiaan

yhteiskunnallisia mainoksia. Yrityksillä on toisinaan ollut paremmat mahdollisuudet viitata

mainoksissaan kiistanalaisiin asioihin, kuten kuolemanrangaistukseen, kuin liikkeillä tai järjestöillä

(emt., 612).

Animalian kampanja osoittaa, että mainonta voi olla hahmotettavissa osaksi julkisuutta,

yhteiskunnallisen keskustelun areenaksi. Mainonnan avulla on mahdollista viestiä

vastakulttuurisiakin sisältöjä, pyrkiä ravistelemaan valtakulttuurin arvoperustaa. Keskustelevan,

demokratiaa edistävän, julkisuuden idean kannalta mainonnassa viestintäkeinona on kuitenkin yksi

keskeinen ongelma: julkisuuden maksullisuus (vrt. Leiss, Kline, Jhally ja Botterill 2005, 611).

Mainonnan kautta julkisuuteen eivät pääse parhaat argumentit, vaan niiden tahojen argumentit,

joilla on resursseja maksaa julkisuudesta.
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Maksullisuus sulkee mainonnan erityisesti habermasilainen julkisuuden piiristä, sillä toimijan

varallisuus vaikuttaa keskeisesti sen julkisuuteen pääsyyn. Jos julkisuuteen pääsy vaatii

brändäytymistä ja resurssien voimakasta panostamista viestintään, asettuvat yhteiskunnalliset

toimijat eriarvoiseen asemaan. Toisaalta taas mediajulkisuudessa on jo valmiiksi asemaan perustuva

vinouma sen suhteen, kuka pääsee esille. Habermasilaisen julkisuuden ihanne on kaukana

toteutumisestaan, vaikka yhteiskunnalliset toimijat turvautuisivat pelkästään mainontaa

perinteisempiin viestintäkeinoihin.

Olen edellä tarkastellut Animalian mainoksia vastakulttuurisena ja vastahegemonisena viestintänä.

Kun Animalian viesti näytti menevän melko vaivattomasti läpi valtajulkisuudessa, on kysyttävä,

kuinka vastahegemoninen viesti lopulta on. Voidaan toki olettaa, että suuryrityksen puuttuminen

siihen, mitä julkisessa tilassa saa näkyä vaikutti niin, että Animalian viesti pääsi

vastahegemonisuudestaan huolimatta ”livahtamaan” valtajulkisuuteen, mutta Animalian viestin

vastahegemonisuuttakaan ei ole syytä ottaa itsestäänselvyytenä.

Kulutuskriittinen ja kulutukseen eettisyyttä vaativa diskurssi on osaltaan vahvistunut

yhteiskunnassamme; esimerkiksi energiansäästöön, kierrätykseen ja kasvissyöntiin myötämielisesti

suhtautuvia tekstejä tapaa mediassa harva se päivä. Ehkä Animalian näkemykset tuotantoeläinten

hyvinvointiongelmista Suomessa sekä keinoista eläinten olojen parantamiseksi ovat siirtyneet

ainakin piirun verran marginaalista kohti keskustaa. Animalian kampanjan saama julkisuus näyttää

selvästi eroavan ainakin 1990-luvun puolivälin eläinaktivismin saamasta julkisuudesta. Eläinasian

siirtymiseen pois marginaalista näyttäisi viittaavan myös se, että radikaalin Oikeutta eläimille -

liikkeen viestimille joulun 2007 alla toimittama kuvamateriaali levisi valtajulkisuuden kautta

laajalle. Eläinten hyvinvointiongelmat kelpasivat hetkeksi kovaksi uutisaiheeksi.

Yhteiskunnallista mainontaa on Suomessa tutkittu toistaiseksi todella vähän. Tämä tutkielma tarjoaa

esimerkin yhden järjestön vaikuttamispyrkimyksistä mainonnan keinoin. Esimerkki antaa syyn

todeta, että kolmannen sektorin toimijoiden mainontaan tulisi paneutua laajemminkin, ottamalla

tarkasteluun useamman kuin yhden toimijan mainonta. Kolmannen sektorin merkitys tuskin tulee

ainakaan vähenemään tulevaisuudessa, ja yksi sen toimijoiden keskeisistä viestintäkeinoista saattaa

hyvinkin olla mainonta.
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Liite: tutkimuksen aineisto

Televisio-ohjelma
Kotimaan kasvot: sikamaisen sivistynyttä eläintuotantoa. Esitetty TV2:lla 22.8.2005.
Toimittaja Sirkku Kianto, tuottaja Timo Keränen, tilaaja TV2, tuotanto Yle ajankohtaisjournalismi
Jyväskylä. Ohjelman kesto 13 min 57 sek.

Ohjelman sisältö lyhyesti:
Kotimaan kasvojen aiheena on tuotantoeläinten hyvinvointi sekä eläinten hyvinvointiongelmat
suomalaisessa eläintuotannossa. Ohjelman alku keskittyy eläinrääkkäystapauksiin, joissa
tuotantoeläimet ovat jääneet ilman asianmukaista hoitoa. Kuvituksena on viranomaisten kuvaamaa
materiaalia muun muassa kuolleista eläimistä. Toimittaja haastattelee eläinrääkkäystapauksia
tutkinutta poliisia (Berit Hotti) sekä eläimistään hyvin huolehtivia kasvattajia.
Eläinrääkkäystapauksista siirrytään eläinten lain- ja tavanmukaiseen kasvattamiseen. Kuvituksena
on käytetty kuvaa häkkikanalasta, suuresta sikalasta sekä broilerikasvattamohallista. Voice over -
kertojanääni kyselee muun muassa eläinsuojelulain päivittämisen perään. Toimittaja haastattelee
läänineläinlääkäri Antti Nurmista eläinten oloista sekä mahdollisuuksista lisätä sikojen,
häkkikanojen ja broilereiden liikkumatilaa. Ohjelmassa on haastateltu myös munia tuottavia kanoja
virikehäkissä kasvattavaa maanviljelijää (Heikki Holma). Ohjelman päättävässä osuudessa
keskitytään broilereiden kasvatukseen sekä Animalian kampanjaan. Toimittaja haastattelee
Animalian jäsentä koskien Animalian kaduilta poistettua mainoskampanjaa. Ohjelman viimeiseen
osuuteen kuuluu myös toimittajan kadulla tekemä mielipidekysely, jossa hän kysyy, mitä mieltä
kadunkulkijat ovat Animalian broilerijulisteesta. Hän tiedustelee myös McDonaldsin edustajalta
yrityksen eläintenpitoarvoja sekä kantaa Animalian kampanjaan.

Sanomalehtiaineisto 2.7.2005–31.12.2005

AAMULEHTI

2.7.2005 Animalian mainoskampanja kesti vuorokauden
Mirka Kartano, uutinen, kuvat: Säästöpossu ja Broilerikiusaus.

23.7.2005 Broilerien olot paranemassa vain vähän
Mirka Muukkonen, mielipidekirjoitus

24.9.2005 Anteeksi, Animalia, me reagoimme yli
uutinen/etusivun vinkki

24.9.2005 Animalian säästöpossumainos sai puhtaat paperit
Rauno Hietanen, uutinen, kuva: Säästöpossu.

2.10.2005 Olisiko muutama minuutti aikaa?
Sunnuntai-liite, Sirpa Rauhaniemi, ilmiöjuttu
Ei mainintaa Animalian mainoksista, mutta Animalia kaduilla kampanjoivana toimijana

9.10.2005 Animalian mainoshyllytyksestä vaaditaan uusia bussikatoksia
kirjoittajaa ei mainittu, uutinen
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28.10.2005 Mainoksella mainoksia vastaan
Valo-liite, Juuso Alasuutari, ilmiöjuttu
Animalian kampanja pelkkänä mainintana

15.11.2005 Animalian keskeytetty mainoskampanja jatkuu
STT Helsinki, uutinen

HELSINGIN SANOMAT

2.7.2005 Eläinsuojelujärjestön ulkomainoskampanja loppui päivän jälkeen
Juha Merimaa, uutinen, kuva: Broilerikiusaus

5.7.2005 Kuluttajan tulee kantaa vastuu valinnoistaan
Anu Korhonen hum. kand. Helsinki, mielipidekirjoitus

6.7.2005 Sananvapaus koetuksella
ei kirjoittajaa, pääkirjoitussivu Muut lehdet -kooste, muu-juttu, Helsingin Sanomat siteeraa Kansan
Uutisia

7.7.2005 Animalian julistekampanja oli asiallinen
Riikka Leskinen, Helsinki, mielipidekirjoitus

9.7.2005 Kaupunkitilan käyttöä mediana tarpeen hallita
Pekka Mattila sosiologian tohtoriopiskelija Helsinki, mielipidekirjoitus

11.7.2005 Kansalaisjärjestöille osansa kaupunkitilasta
Erkki Perälä Helsinki, mielipidekirjoitus

19.7.2005 Tehotuotannolla lihavia broilereita
Kristiina Yli-Kovero, uutinen
Ei mainintaa Animalian mainoksista, mutta Animalia toimijana, joka pyrkii vaikuttamaan
broilereiden elinolosuhteisiin ja broileridirektiiviin. Animalian edustaja haastateltavana.

22.7.2005 Säännöt selviksi
Nyt-liite, Elina Kervinen, Nyt-liitteen pääkirjoitus/ kolumni

22.7.2005 Hyllytetyt
Elina Kervinen, ilmiöjuttu, kuvat: poistettuja mainoksia, suurin kuva Broilerikiusaus.

19.8.2005 Järjestöjen rahankeruu joutumassa nykyistä tarkempaan seurantaan
Lasse Kerkelä, uutinen, kuva: Animalian face-to-face-jäsenhankkija värväämässä ohikulkijan
Animalian jäseneksi Helsingin rautatieaseman edessä. Animalia läsnä ainoastaan kuvassa ja
kuvatekstissä.
Ei mainintaa Animalian mainoksista
24.9.2005 Neuvosto: Animalian kampanja ei rikkonut sääntöjä
HS-STT, uutinen
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16.11.2005 Julisteet palasivat
mielipidekirjoitus, Keskustelua verkossa -palsta, viisi lyhyttä kirjoitusta poimittuna Helsingin
Sanomien internet-sivuilta, kuva: Broilerikiusaus

18.11.2005 Animalia ei päästä irti possuja
Helena Kinnunen, ilmiöjuttu, kuva: Animalian kolme työntekijää taustanaan Säästöpossu-juliste

23.11.2005 Tekaistu mainoskampanja raivostutti koiranomistajia
Pauliina Grönholm, Paavo Tukkimäki, uutinen, kuva 1: seinään kiinnitetty tekaistu mainos, jossa
tarjotaan rahaa lemmikkikoiran turkista, kuva 2: mies on repinyt mainoksen seinästä Helsingin
Kruununhaassa.
Animalian edustajalta on kysytty kommenttia mainostempauksesta. Samalla kerrotaan Animalian
kampanjasta, sen toteamisesta sääntöjen mukaiseksi ja palauttamisesta kaduille.
Animalian kampanja pelkkänä mainintana

26.11.2005 Nuorten ääni kritisoi median yksipuolisuutta
Reetta Räty, uutinen, kuva: nuoret tytöt istuvat nuorisotalossa Hesan nuorten ääni -kampanjan
avoimessa foorumissa.
Animalian kampanja pelkkänä mainintana

10.12.2005 Graafikosta tuli guru Kiinassa
Jukka Yli-Lassila, muu-juttu, Kari Piipon 60-vuotishaastattelu, kuva: Kari Piippo
Animalian kampanja pelkkänä mainintana

KALEVA

8.7.2005 Broileria lounaaksi kustannustehokkaasti
Ossi Vertainen luomusyöjä Jyväskylän maalaiskunta, mielipidekirjoitus

9.7.2005 Ulkomainokset iskevät aina
Tarja Ranta-Ala-aho, Viikon nosto -palsta, muu-juttu, kuva: Säästöpossu

15.11.2005 Animalian keskeytetty kampanja jatkuu
STT Helsinki, uutinen, kuva: Säästöpossu

KESKISUOMALAINEN

2.7.2005 Animalian kampanja tyssäsi alkuunsa
Tapani Linna, uutinen, kuvat: Broilerikiusaus, Säästöpossu, Minkin loukku

2.7.2005 Kuninkaalla on herkkä nahka
Markus Mattlar, kommentti

7.7.2005 Ei otsikkoa (Keskisuomalaisen mielipidekirjoitussivulla osiossa Lyhyet)
 Kasvissyöjä, mielipidekirjoitus
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7.7.2005 Broileria lounaaksi
Ossi Vertainen luomusyöjä Palokka, mielipidekirjoitus

15.7.2005 Animalian mainoskampanjasotku voi poikia oikeusjutun
Anssi Koskinen, uutinen, kuva: Broilerikiusaus

15.7.2005 Poissa silmistä, poissa mielestä
Annika Nyrönen, ilmiöjuttu, jossa nuorten kaupunkilaisten mielipiteitä kysellään epäsopiviksi
tulkituista mainoksista, kuvat: jutussa esiintyvät nuoret

15.7.2005 JCDecaux kiistää sopimusrikkomuksen
Anssi Koskinen, haastattelu/muu-juttu, haastateltavana JCDecaux´n toimitusjohtaja Klaus Kuhanen

24.9.2005 Animalian mainokset olivat sääntöjen mukaisia
STT Helsinki, uutinen

26.9.2005 Kadulla kampanjoinnista tuli järjestöille kultakaivos
Tero Karjalainen, uutinen
Ei mainintaa Animalian mainoksista, mutta Animalia yhtenä kaduilla kampanjoivista ja varoja
keräävistä toimijoista

26.9.2005 Järjestöt hakevat säännöllisiä lahjoittajia
Tero Karjalainen, uutinen
Ei mainintaa Animalian mainoksista, mutta Animalia yhtenä kaduilla kampanjoivista ja varoja
keräävistä toimijoista

12.11.2005 Animalian mainokset palaavat
Sanna Nieminen Helsinki, uutinen

15.11.2005 Animalian keskeytetty mainoskampanja jatkuu
STT Helsinki, uutinen

4.12.2005 Suomi laittaa broilerikanat ahtaalle
Tero Karjalainen, uutinen
Ei mainintaa Animalian mainoksista, mutta Animalia toimijana, joka pyrkii vaikuttamaan
broilereiden elinolosuhteisiin ja broileridirektiiviin. Animalian edustaja haastateltavana

LAPIN KANSA

21.7.2005 Broilerikiusaus
Treffi-liite, Matti Luokkanen, kolumni.
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SATAKUNNAN KANSA

8.7.2005 Naisilta kielletty
Ursula Lehtivuori, ”kirjoittaja on SK:n Helsingin toimituksen toimittaja”, pääkirjoitussivu/muu-
juttu
Animalian kampanja pelkkänä mainintana

19.9.2005 Katu ei aina avaudu mainokselle
Kirjoittajaa ei mainittu, uutinen/etusivun vinkki, kuva: kännykkäoperaattorin mainos JCDecaux´n
katumainostelineessä

19.9.2005 Animalian mainosten tie katkesi yllättävästi
Anne Heinonen, uutinen, kuva: Säästöpossu

24.9.2005 Animalian mainokset sääntöjen mukaisia
STT Helsinki, uutinen

20.11.2005 Kulttuurihäirintä on vallattomien valtaa
Lili Wessman, ilmiöjuttu, kuvat: vastamainoksia
Osa vastamainoksia käsittelevää juttukokonaisuutta

SAVON SANOMAT

1.9.2005 Surullisen broilerin suikaleet
Ossi Vertainen, mielipidekirjoitus

12.11.2005 Animalia sai luvan kohujulisteilleen
Sanna Nieminen, Helsinki, uutinen

12.11.2005 Animalian kohutut mainokset palaavat kaduille
Sanna Nieminen, Helsinki, uutinen

7.12.2005 Suomi haluaa broilerikanat ahtaalle
Tero Karjalainen, uutinen
Ei mainintaa Animalian mainoksista, mutta Animalia toimijana, joka pyrkii vaikuttamaan
broilereiden elinolosuhteisiin ja broileridirektiiviin. Animalian edustaja haastateltavana.


