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Tiivistelmä

Käsittelen tutkielmassani multimodaalisen tarinankerronnan erityispiirteitä 
digitaalisen narratiivisen journalismin näkökulmasta. Lähestyn aihetta kuuden 
eri juttuesimerkin kautta. Esimerkit on valikoitu vuonna 2012–2013 digitaali-
sesti julkaistuista narratiivisista multimediajutuista. Tarkemman analyysini koh-
teena ovat The New York Timesin jutut Invisible Child ja Snow Fall: The Avalan-
che at Tunnel Creek. Analysoin aineistosta millä tavoin kerronnan eri moodien 
semioottiset resurssit ja niiden merkityspotentiaalit vaikuttavat toisiinsa. Poh-
din myös sitä, miten jutuissa rakennetaan tarinamaailmoja ja kutsutaan lukijaa 
kokijaksi. Tutkielmani viitekehys tulee sosiaalisesta semiotiikasta ja sen multi-
modaalisuuden käsitteestä, erityisesti The New London Groupin näkemyksestä 
merkityksenluonnista suunnitteluna.

Tein aineistosta kolme löydöstä: 1) Merkitykset vahvistuvat multimodaalisessa 
kerronnassa sekä moodien sisällä että niiden välisissä suhteissa. Merkityspotenti-
aali voimistuu erityisesti moodien välisissä siirtymissä; 2) Multimodaalisen nar-
ratiivin sekvenssimäinen rakenne on verrattavissa muodoltaan elokuvan kohta-
uksittaiseen kerrontaan. Aineistossani korostuikin klassisen Hollywood-eloku-
van leikkauksesta tutut kerronta- ja vaikutuskeinot; 3) Multimodaalisuudella on 
edellä mainituista syistä johtuen kokemuksellinen ominaispiirre, joka näyttäytyy 
erityisesti immersio¬kokemuksen, toden tunteen ja affektien voimistumisena.

Tutkielmani tavoite oli selvittää, mikä on suunnittelun rooli multimodaali-
sessa narratiivisessa journalismissa. Analyysini perusteella multimodaalisen 
jutun suunnittelun erityispiirteet liittyvät erityisesti lukukokemuksen ja ker-
ronnan suunnitteluun ja suunnittelun mahdollisuuteen tuottaa merkityksiä 
jutun eri moodien välille. Vaikka multimodaalinen narratiivinen juttu lainaa 
monesta eri tarinankerronnan perinteestä, se on myös oma lajityyppinsä, joka 
vaatii journalistisen ulkoasusuunnittelun ammattilaiselta uudenlaista osaamista 
kuten ymmärrystä audiovisuaalisen eli elokuvakerronnan ja erityisesti dokumen-
taarisen elokuvakerronnan keinoista ja mahdollisuuksia osallistua jutun suun-
nitteluun entistä vahvemmin journalisteina ja sisällöntekijöinä. 



Abstract

The purpose of this study was to analyse the specific character of multimodal nar-
rative journalism in digital media and the role of design in its meaning-making. 
The study was carried out as a social semiotic analysis of a selection of six mul-
timedia articles that employ different modes of storytelling. The articles were 
published in 2012–2013. Two articles, namely New Tork Times’ Invisible Child 
and Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek, were chosen for a closer analy-
sis through a transcription of the narrative sequences.

The results show three findings: 1) meaning-making potential is amplified 
in multimodal storytelling both within and in between the different modes of 
meaning; 2) the sequential structure of multimodal narratives is comparable to 
film editing and more specifically to the editing traditions of classic Hollywood 
cinema; 3) for these reasons multimodal journalism has a tendency to amp-
lify affectivity in the reader experience through what could be called a spec-
tacle of the real. 

The findings indicate that even though multimodal narrative employs a wide 
range of semiotic conventions from different storytelling traditions,  narrati-
vity seems to be assuming new forms in the digital media. Multimodal narra-
tive journalism is a genre of its own, requiring a new kind of understanding of 
the connections between editorial design and audiovisual narratives in multi-
modal contexts. The findings also raise new questions on the relationship of fic-
tion and non-fiction, and journalism’s claim to truth, in the highly immersive 
and affective storyworlds of multimodal narrative journalism.
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Digitaalinen journalismi ja sen suunnittelun erityispiirteet ovat yksi tärkeimpiä 
kysymyksiä keskusteltaessa journalismin tulevaisuudesta. Sanapari median mur-
ros kuvaa digitalisoitumisen vaikutuksia media-alaan kokonaisuutena, mutta 
media-alan yritysten varautuessa tuleviin muutoksiin on ilmaisu tullut yhä ene-
nevässä määrin liitetyksi sellaisiin ilmiöihin kuin laajat irtisanomiset ja uudel-
leenorganisoinnit, yhä hankalammat avustajasopimukset ja kutistuvat levikit. 
Alan sisällä on keskusteltu vähemmän siitä, mitä muutos tarkoittaa journalisti-
sen sisällön kannalta. Samaan aikaan digitaalinen lukeminen lisääntyy. Mobiili-
laitteet, tabletit ja phabletit eli suurinäyttöiset älypuhelimet leviävät ja arkistuvat 
nopeaa tahtia. Uutisten kulutus on yleisesti nousussa ja uutisia kulutetaan eri-
tyisesti digitaalisesti yhä enemmän, sekä ilmaiseksi että maksua vastaan (Reu-
ters Institute, 2013, Pew Research Center, 2013, Yhteisöllistyvä media -tutkimus, 
2014). Digitaalisen ja painetun median kehityssuunnat ovatkin eriytymässä. Pape-
rille painetun lehden esinemäisyys ja visuaalisuus korostuvat. Moni digitaalinen 
media julkaisee kenties rinnalla myös painettua lehteä ja niitä voidaan suun-
nata kohdennetuille yleisöille (esimerkkejä transmediaalisesta julkaisemisesta 
ovat esimerkiksi pitchfork.com -verkkomedia ja sen neljä kertaa vuodessa ilmes-
tyvä Pitchfork Review -lehti sekä Kinfolk-lehti ja lehteä täydentävä kinfolk.com). 
Samaan aikaan suuri osa journalistisesta sisällöstä siirtyy kuitenkin digitaaliseksi.

Alan kehitystä ovat jarruttaneet kysymykset sisällön maksullisuudesta ja 
ansaintalogiikasta, joka toimisi myös verkossa. Perinteiset lehtikustantajat ovat 
olleet hitaita omaksumaan uusia toimintatapoja: digitaaliset tuotteet on yhä suun-
niteltu painettu media edellä, jolloin ne täydentävät painettua mediaa tai matki-
vat sitä visuaalisesti ja käyttöliittymältään. Vasta viime vuosina esiin on noussut 
enemmän uudenlaisiin ilmoitusmyyntimalleihin tai maksumuureihin perus-
tuvia diginatiiveja julkaisuja (esimerkiksi yhdysvaltalaiset Quartz, qz.com; hol-
lantilainen de Correspondent, decorrespondent.nl; tai pitkän narratiivisen jour-
nalismin julkaisualustat Atavist, atavist.com; Longreads, longreads.com ja suo-
malainen Long Play, longplay.fi). Diginatiivit julkaisut ilmestyvät vain digitaa-
lisesti ja ne on suunniteltu suoraan digitaalisille alustoille kuten tablettilehdeksi 
tai verkkoliittymäksi. Suunnittelua ohjaa käyttäjäkokemus ja visuaalisuus raken-
tuu käyttötapojen ja digitaalisen median ominaispiirteiden perusteella. Niiden 
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kulurakennetta eivät rasita samalla nimikkeellä painetun paperiversion raskaat 
paino- ja logistiikkakustannukset. Samalla isot lehtikustantajat kuten The New 
York Times ja The Guardian ovat sijoittaneet merkittäviä määriä kehitysrahaa juuri 
digitaaliseen mediaan ja onnistuneet myös siirtämään omia tuotteitaan mak-
sumuurien taakse. Nämä viimeaikaiset muutokset näkyvät myös uudenlaisena 
sisältönä, kuten datajournalismina, pitkän ns. long form -juttutyypin paluuna 
sekä multimedian ja interaktiivisuuden eli vuorovaikutteisuuden lisääntymisenä.

Journalismin kehitystä Suomessa 2000-luvun loppupuolelta tähän päivään voi 
sanoa ohjanneen ajatus, että digitaalisen journalismin tulee olla nopeasti tuotet-
tavaa ja nopeasti kulutettavaa (ks. esim. Nikunen: Enemmän vähemmällä, 2011). 
Tämä ajatus on perustunut käsitykseen digitaalisesta ja painetusta mediasta eril-
lisinä ja toisiaan täydentävinä. Syvällisempi, taustoittava tieto ja vahva visuaa-
lisuus on nähty tässä mallissa yhä painetun median ominaisuutena. Esimerkit 
ainoastaan digitaalisesti toimivista medioista ovat kuitenkin lisäämässä ymmär-
rystä digitaalisen median itsenäisistä ominaisuuksista ja digitaalisesta mediasta 
myös syvällisen tiedon ja journalismin lähteenä. 

Ensinnäkin digitaalisen julkaisemisen rajoittamaton tila mahdollistaa muun 
muassa laajojen tietomäärien esittämisen yhdessä paikassa, mikä näkyy sekä 
datajournalismin (esimerkiksi The Guardianin theguardian.com/data), että 
aihealuepohjaisten uutiskäyttöliittymien kehittymisenä (esimerkiksi Vox, vox.
com tai ProPublica, propublica.com). Digitaalinen muoto tukee myös sarjallista 
julkaisua, kun juttusarjan kaikki osat löytyvät samasta paikasta. Julkaisuympä-
ristö ja juttujen lajittelu aiheiden ja teemojen mukaan luo jo itsessään jutulle 
kontekstin, joka on tähän asti pitänyt avata tekstissä. Aiheita ja juttuja voidaan 
jatkaa siitä, mihin edelliskerralla jäätiin, eikä kaikkea tarvitse toistaa. Painetun 
median juttukonventioita, kuten pyramidimallia tai narratiivisen kerronnan tar-
koituksenmukaisuutta uutisjournalismissa joudutaan miettimään uusista lähtö-
kohdista. Tarkemmin aihealuepohjaisen, kontekstoivan digitaalisen journalismin 
tarpeesta on kirjoittanut muun muassa Lauren Rabaino Nieman-säätiön digi-
taalisen journalismin kehittämislaboratorion Nieman Labin sivuilla julkaistussa 
tekstissään The year we contextualize the news (Nieman 2013b). Rabaino esit-
tää, että digitaalinen muoto mahdollistaa informaation kontekstoinnin, päivit-
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tämisen, hakemisen ja indeksoinnin aiempaa tehokkaammin. Uutislähtöisessä 
mediassa tämä tarkoittaa aihevetoisen journalismin koostamista pienemmistä 
ei-narratiivisista informaatiopaloista, jotka rakentuvat toistensa päälle jatkuvassa 
prosessissa. Rabainon mukaan se edellyttää myös perinteisen otsikosta, ingres-
sistä, leipätekstistä ja kainalosta koostuvan juttumallin hylkäämistä ja epänarra-
tiivisen, asiavetoisen tyylin suosimista narratiivisuuden sijaan.

Toisaalta digitaalinen media on luonteeltaan monimediaista. Rajoittamaton tila 
yhdessä liikkeen, äänen ja interaktioiden kanssa on tukenut narratiivisen pit-
kän muodon kehittymistä digitaalisessa mediassa. Ohjelmointikielien kehitys on 
mahdollistanut eri medioiden aiempaa helpomman yhteensovittamisen ja intui-
tiivisemmat käyttöliittymät. Samalla verkko-, tabletti- tai mobiililiittymien visu-
alisoinnin mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Tämä on luonut kokonaan uuden 
journalistisen juttutyypin, multimediajutun. Sen juuret ovat kokeellisissa hyper-
teksteissä ja interaktiivisissa artikkeleissa, joista varhaisimmat julkaistiin jo 1990-
luvun alussa. Ensimmäiset laajalle yleisölle suunnatut multimediajutut, kuten 
Blackhawk Down (Philadelphia Inquirer, 1997) ovat nykynäkökulmasta kömpe-
löitä sekä käyttöliittymänsä että visuaalisuutensa puolesta. The New York Times, 
The Guardian, Pitchfork ja moni muu media julkaisevat nyt multimediajuttuja, 
joissa visuaalisuus on lähes samanlaisessa roolissa kuin tähän asti aikakausleh-
dissä. Tämä tekee digitaalisen journalismin suunnittelusta kiinnostavaa myös 
perinteisen journalistisen ulkoasusuunnittelun (editorial design) näkökulmasta. 

Digitaalisen median sisällöllinen kehitys, josta diginatiivit mediat ja erilais-
tuvat sisällöt ovat esimerkkejä, vahvistaa ajatusta siitä, että journalismin ydin ei 
muutu sen digitalisoituessa. Syventäminen ja syventyminen ovat journalismin 
kuuluvia ominaisuuksia, jotka ovat siirrettävissä mediasta toiseen. Tärkeintä on 
edelleen tiedonvälitys ja maailman ymmärrettäväksi tekeminen. Digitaalisessa 
ympäristössä journalistisen viestinnän mahdollisuudet vain moninkertaistuvat. 
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1.1. 
Aikakauslehti ja 

digitaalinen media

Verrattaessa digitaalisen median kehitystä journalistiseen ulkoasusuunnitteluun 
on erityisesti aikakauslehtisuunnittelun näkökulmasta kiinnostavinta juuri edellä 
mainittujen multimediajuttujen visuaalinen kehitys. Vertailtaessa multimediajut-
tuja ja aikakauslehteä esiin nousee kaksi yhteistä ominaisuutta: tarinallisuus eli 
narratiivisuus ja sen synnyttämä kokemuksellisuus. Aikakauslehti pyrkii yleensä 
saamaan lukijaan tunnekontaktin sekä tekstitason että visuaalisen tason tari-
nankerronnan, narratiivien, kautta. The New York Timesin multimediajutuissa, 
kuten esimerkiksi lumivyöryonnettomuudesta kertovassa jutussa Snow Fall: The 
Avalanche at Tunnel Creek tai Filippiinien ja Kiinan välisestä rajakiistasta ker-
tovassa jutussa The Game of Shark and Minnow voi nähdä tämän saman pyr-
kimyksen. Niissä lukukokemuksesta on pyritty tekemään elämyksellinen eri-
laisin video- ja ääni-insertein ja narratiivinen journalismi kerronnan muotona 
alleviivaa valintaa. Toisaalta esimerkiksi The Guardianin isossa panostuksessa, 
NSA:n tietovuodosta kertovassa jutussa The NSA Files monimediaisuus palve-
lee aiheen lukuisien dokumenttien ja taustahaastatteluiden esillepanoa enem-
män kuin aiheen tarinallisuutta. Sekin on kuitenkin aiheeltaan ja laajuudeltaan 
lähempänä aikakauslehtijournalismia kuin perinteistä uutis- tai sanomalehti-
journalismia. On siis kiinnostavaa pohtia, miten aikakauslehden tarinallisuus 
siirtyy digitaaliseen journalismiin ja mikä rooli monimediaisuudella on narra-
tiivin luomisessa tai vahvistamisessa. 

Yhden lähestymistavan tähän kysymykseen tarjoaa sosiaalisen semiotiikan 
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käsite multimodaalisuudesta. Semiotiikan tutkimuksessa eri viestinnän keinoja, 
esimerkiksi kielellistä, kuvallista ja auditiivista viestimistapaa kutsutaan kerron-
nan moodeiksi. Perinteinen uutismedia on nähty ’monomodaalisena’ – vaikka 
todellisuudessa myös se hyödyntää tekstin lisäksi esimerkiksi kuva- ja typogra-
fiamoodeja kerronnassaan (Page 2010, 4). Lukukokemus digitaalisessa mediassa 
perustuu kielellisen ja visuaalisen havaitsemisen lisäksi myös äänen, tilan ja liik-
keen havaitsemiseen ja koskettamalla tai klikkaamalla tapahtuvaan vuorovaiku-
tukseen median kanssa. Viestiessään usean eri moodin kautta ja usein samanai-
kaisesti digitaalinen media on luonteeltaan ’multimodaalinen’ (Page, 4, 182–184; 
Kress ja van Leeuwen 2001, 20). Tämä eroaa sekä monomodaalisena ajatellusta 
uutisjournalismista että aikakauslehtijournalismin kielelliseen ja visuaaliseen 
moodiin rajoittuvasta ilmaisupaletista. 

Suuri osa jo julkaistuista multimediajutuista hyödyntää niin sanottua pitkää 
tekstimuotoa eli tarinankuljetukseen ja vahvaan taustoittamiseen perustuvaa, 
lukijaa lähelle kutsuvaa narratiivista kerrontatapaa. Kielellinen moodi ottaa mää-
rällisesti enemmän tilaa myös multimediajutuissa, ellei eri moodien rooli niissä 
tule jatkossa vahvistumaan kielellisen moodin kustannuksella. Tästä huolimatta 
juttujen muut moodit, kuten video ja ääni, ovat kuitenkin myös tarinankerronnan 
ja sen etenemisen kannalta tähdellisessä, kokonaisuuden kannalta välttämättö-
mässä roolissa. Ne eivät ole tekstille alisteisia vaan kuljettavat tarinaa tekstin rin-
nalla ja sen jatkeena. Jutuissa esiintyy useita eri tarinankerronnan keinoja visu-
aalisen ja kielellisen kerronnan lisäksi. Kun aikakauslehdelle tyypillinen kielelli-
nen ja visuaalinen narratiivisuus vaihtuu multimodaaliseksi, narratiivien määrä 
siis monistuu tai ainakin moninaistuu. Voidaan pohtia, mitä multimodaalisuus 
silloin merkitsee kokemuksellisuuden kannalta – muokkaako tai lisääkö multi-
modaalisuus myös kerronnan kokemuksellisuutta.

Siirtyminen digitaalisuuteen vaikuttaa myös tekemisen tapoihin. Kun ker-
ronnasta tulee multimodaalista, on suunnittelunkin oltava multimodaalista. 
Joku aihe voi toimia paremmin interaktiivisena grafiikkana tai joku jutun osa 
tulisi kenties kertoa videolla tekstin sijaan. Tällaiset päätökset ovat verrannolli-
sia aikakauslehden journalistiseen ulkoasusuunnitteluun kuuluvan päätöksen-
teon kanssa: mikä muoto palvelee mitäkin sisältöä parhaalla tavalla. Käytettä-
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vissä olevien moodien määrä vain on multimodaalisessa suunnittelussa aiem-
paa suurempi.

The New York Timesin pääsuunnittelija Steve Duenes esittää, että kysymystä 
voi lähestyä kahdesta eri näkökulmasta (Franchi 2013, 174). Perinteinen näke-
mys perustuu ajatukseen, että design luo raamit (teksti)sisällölle. Tällöin suun-
nittelija voi vaikuttaa jutun sävyyn ja rytmiin, mutta ei yleensä muuta merkittä-
västi sanoja tai tarinan kulkua. Vaikka tätä työtä pidetään merkittävänä, sillä ei 
yleensä ole samaa statusta toimitusten hierarkiassa kuin (teksti)sisällöntuottajien 
työllä. Duanesin mukaan tulevaisuudessa luovan suunnittelun pohjan tulisi muo-
dostua visuaalisista journalisteista, jotka ovat toimineet sekä journalisteina että 
suunnittelijoina ja jotka taustoittavat, suunnittelevat ja editoivat itse oman sisäl-
tönsä. Tämän näkökulman mukaan design ja editointi ovat päällekkäisiä rooleja, 
koska design voi merkittävästi vaikuttaa tarinan rakenteeseen ja jopa määritellä 
sen. Lähestymistapa, jossa design ja editointi ovat toisilleen rinnakkaisia ja vai-
kuttavat toisiinsa vastavuoroisesti ei ole vieras aikakauslehtimaailmassa, mutta 
vahvistunee entisestään multimodaalisessa suunnittelussa, jolloin valokuvaajien, 
videokuvaajien ja suunnittelijoiden journalistinen rooli korostuu. Tämä on myös 
se tapa, jolla The New York Timesin ensimmäinen multimediajuttu Snow Fall: 
The Avalanche at Tunnel Creek (jatkossa Snow Fall) tehtiin (Franchi 2013, 174). 

Snow Fallia edelsivät ESPN:n ja Pitchforkin multimediahenkilöjutut (esimer-
kiksi Bat For Lashes, Pitchfork 2012a), jotka käyttivät hyväkseen samoja teknisiä 
keinoja kuin Snow Fall muutamaa kuukautta myöhemmin. Mutta Snow Fall oli 
ensimmäinen iso narratiivinen juttu, joka hyödynsi verkkoselaimen koko pinta-
alaa kuin taulua ja käytti hyväkseen kaikkia digitaalisen formaatin kerrontakei-
noja. Juttu käynnisti ilmiön. Sen tapaisen journalismin tekemistä alettiin kutsua 
Timesissa verbillä snowfalling. Tai kuten eräs toimittaja kiteytti: 

”Snowfall,” verb: To execute the type of expensive, time-consuming, long-
form-narrative multimedia storytelling that earned the Times’ ambitious ”Snow 
Fall” feature a Pulitzer last month.” (Capital New York, 2013)

Snow Fallin ilmestymisestä on kulunut tämän tutkielman ilmestyessä kaksi 
vuotta. Sinä aikana yhä useampi lehti (mm. The Guardian, National Geographic, 
Wired ja Rolling Stone) on julkaissut erilaisia narratiivisia multimediajuttuja. Jut-
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tumuoto on kuitenkin vielä erityinen. Aineistoa on usein paljon ja sen kokoami-
nen toimivaksi narratiiviksi vaatii ison tiimin panostuksen. Teknologiset rajoitteet 
eivät kuitenkaan estä kehitystä kauaa. Julkaisuvälineet ja alustat kehittyvät nope-
asti. Esimerkkinä tästä käy se, että Snow Fallin ilmestyttyä pieni start up-yritys 
Scroll Kit teki jutusta täydellisen kopion omalla julkaisualustallaan (Medium 
2013a). Yritys kertoi haluavansa osoittaa, että siinä missä The New York Times 
koodasi juttua käsin viisi kuukautta, heidän valmiilla työkalullaan samanlaisen 
jutun voi taittaa noin tunnissa. Saatavilla on jo nyt erilaisia digitaalisia alustoja, 
kuten Creatavist, creatavist.com, joilla kuka tahansa voi julkaista pitkiä juttuja, 
joihin voi liittää kuvaa, videota ja ääntä ja interaktiivisuutta ja joita voi myös 
mukauttaa omaan käyttöön sopiviksi. Kuten kaikessa teknologisessa kehityk-
sessä, teknologia tulee demokraattisesti kaikkien saataville. 

Isompi kysymys koskeekin itse sisältöä. Vaikuttava multimodaalinen taitto ei 
tee huonosta jutusta hyvää. Times ei käyttänyt resursseja ainoastaan koodaa-
miseen, vaan se myös palkkasi ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka esimerkiksi 
auttoivat vaativien grafiikoiden kokoamisessa (Franchi 2013, 177). Lopulta olen-
naiseksi kysymykseksi nouseekin sisällön laatu ja suunnittelun taso: kokonai-
suuden merkityksellisyys ja sen kyky kommunikoida aiottua viestiä jutun kai-
killa tasoilla kielellisestä visuaaliseen. Miten merkityksellisyys jutuissa syntyy?
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1.2. 
Tutkimuskysymykset

Hypoteesini on, että multimodaaliset narratiivit eroavat olennaisesti painetun 
median narratiiveista sekä rakenteidensa eli moodien keskinäisen vuorovaiku-
tuksen että kokemuksellisuutensa osalta. 

Tässä tutkielmassa kysyn:

1) Mikä on suunnittelun rooli multimodaalisessa 
narratiivisessa journalismissa? 
2) Miten suunnittelulla voidaan vaikuttaa multimodaalisen
 jutun kokemuksellisuuteen? 

Näkökulma on jutun journalistisessa suunnittelussa ja siinä, minkälaisia mer-
kityksiä taitossa voidaan luoda tietynlaisessa näkymättömässä kudoksessa eri 
moodien välillä. Millä lailla jutun eri elementtien välille luodaan merkityksiä 
ja mitä niillä pyritään välittämään jutun vastaanottajalle? Tutkimukseni saat-
taa myös osaltaan vastata Ruth Pagen ja David Hermanin kysymykseen (Page 
2010, s. 219) siitä, ovatko multimodaaliset digitaaliset tekstit soveltuvia aiempaan 
ymmärrykseen narratiivista vai haastaako niiden rakenne ja kokemuksellisuus 
aiemmat ymmärrykset. Saako narratiivisuus uusia muotoja digitaalisessa ajassa? 

Vastaan kysymyksiini tutkimalla artefakteja eli multimodaalisia juttuja. Etsin 
niiden suunnittelussa käytettyjä, merkityksiä aktivoivia design-konventioita ja 
tulkitsen näiden konventioiden kautta haettua vaikutusta vastaanottotilanteessa. 
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Fokukseni ei ole juttujen teknisessä toteutuksessa tai niiden tuotantoprosessissa 
– jotka ovat myös tärkeitä kysymyksiä tutkittaviksi – vaan multimodaalisten jut-
tujen kyvyssä aktivoida merkityksiä eri moodien kautta ja siinä, miten multimo-
daalisella kerronnalla pyritään vaikuttamaan lukijaan.

Kiinnostukseni aiheeseen johtuu konkreettisesta tarpeesta selvittää, mitä jour-
nalistinen ulkoasusuunnittelu digitaaliseen mediaan edellyttää tulevaisuudessa. 
Työskentelen lehtisuunnittelijana ja alani käy läpi muutosta, joka on seurausta 
tiedonvälityksen digitalisoitumisesta ja siitä seuraavasta lukutapojen muutok-
sesta. Aikakauslehtien suunnittelijana ja visuaalisena journalistina minua kiin-
nostaa miten ammattiosaamiseni on siirrettävissä digitaaliseen muotoon eli miten 
lehtikonsepteja ja journalistisia kerronnan keinoja voidaan kehittää digitaali-
sessa maailmassa. Kysymys narratiivisesta journalismista on tämän tutkimuk-
sen kannalta sopivan kapea rajaus, mutta samalla hyvän graafisen suunnittelun 
ytimessä: merkitysten luomisessa suunnittelun keinoin.

Kysymys kokemuksellisuudesta kiinnostaa minua sekä journalismin että tai-
teellisen ilmaisun näkökulmasta. Multimediajuttujen suunnittelussa hyödynne-
tään emootioiden herättämiseen erilaisia konventioita, joista osa on tuttuja graa-
fisesta suunnittelusta, osa muilta luovan tai visuaalisen ilmaisun aloilta kuten 
elokuvaleikkauksesta. Näillä konventioilla pyritään muun muassa rakentamaan 
juttuihin toden tuntua ja vaikuttamaan lukijan tunteisiin. Analysoin tutkielmas-
sani mitä nämä tunteiden herättämisen keinot ovat eli miten jutussa rakenne-
taan autenttisuutta ja miten ne pyrkivät liikuttamaan lukijaansa. Tästä seuraa 
kiinnostava kysymys myös journalismin näkökulmasta: kuinka pitkälle emo-
tionaalista reaktiota voi lukijassa venyttää niin, että juttu kuitenkin täyttää jour-
nalismin kriteerit?
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1.3. 
Tutkimuksen rakenne

Tutkielmani etenee aineiston transkription ja lähiluvun kautta analyysiin. 
Luvussa kaksi esittelen tutkimusmenetelmän ja tutkielmani viitekehyksen kan-
nalta keskeiset käsitteet. Luvussa kolme puran kaksi aineistoni jutuista trans-
kriptiossa ja pyrin löytämään ne tekijät, joista juttujen merkitys syntyy ja tunnis-
tamaan ne rakenteelliset seikat, jotka ovat multimodaaliselle kerrontamuodolle 
erityisiä. Analysoin löydöksiäni luvussa neljä lukukokemuksen anatomian kautta: 
juturakenteen ja sen synnyttämien vaikutusten kautta. Luvussa viisi esitän tut-
kielmani päätelmät. 
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2.1. 
Semioottiset resurssit 

suunnitteluna

Olen valinnut tutkielmani teoreettiseksi pohjaksi sosiaalisen semiotiikan teorian 
kielestä ja viestinnästä sosiaalisena merkkijärjestelmänä (ks. esimerkiksi M.A.K. 
Hallidayn systeemis-funktionaalinen kielioppi). Tämän teorian mukaan käy-
tämme merkkejä yhteisöllisesti niin, että merkin luoja (journalismissa esimer-
kiksi tekstin kirjoittaja tai jutun ulkoasun suunnittelija) toimii sovittujen kon-
ventioiden varassa, jotta merkin vastaanottaja voisi vastaanottaa viestin aiotulla 
tavalla. Koska merkkijärjestelmät vaihtuvat yhteisöstä toiseen, viestistä aktivoi-
tuva merkityspotentiaali voi vaihtua riippuen sen kontekstista. (van Leeuwen & 
Carey 2001, 135.)

Theo van Leeuwen kutsuu näitä merkkijärjestelmien konventioita semiootti-
siksi resursseiksi. van Leeuwenin mukaan semioottinen resurssi on aina samaan 
aikaan materiaalinen, sosiaalinen ja kulttuurinen resurssi. Semioottisilla resurs-
seilla on kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa sidottu merkityspoten-
tiaali, joka perustuu niiden aiempaan käyttöön. Tämä merkityspotentiaali akti-
voituu konkreettisissa sosiaalisissa konkteksteissa, joissa niiden käyttöä säätelee 
jonkinlainen semioottinen järjestelmä (van Leeuwen 2004, 285). Siinä missä van 
Leeuwen puhuu semioottisista resursseista, The New London Groupin Bill Cope 
ja Mary Kalantzis kutsuvat näitä design-resursseiksi (Cope & Kalantzis 2000, 20, 
palaan käsitteeseen myöhemmin tässä luvussa). Molemmat viittaavat kuitenkin 
samaan asiaan: sosiaalisiin konventioihin, jotka mahdollistavat viestimisen ja 
merkityksenluonnin tietyssä kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. 
Konventiot ovat viestejä ja viestimistapoja, joilla on tiettyjä aikojen saatossa kasau-
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tuneita, sovittuja merkityksiä. Aktivoimalla näitä konventioita viestin suunnit-
telija voi yrittää viestiä jotain tiettyä merkitystä tai ohjata viestin vastaanottajaa. 
Vastaanottaja voi tulkita viestiä samojen konventioiden kautta. 

Merkkien tutkiminen konventioiden kautta on nähdäkseni mielekäs lähesty-
mistapa sekä journalistisen kielen että journalistisen ulkoasusuunnittelun merk-
kien tutkimiseen. Journalistinen viestintä nojaa vahvasti konventioihin tehdäk-
seen viestinsä ymmärrettäväksi. Tällaisia konventioita ovat paitsi journalistiset, 
myös graafisen suunnittelun ja valokuvauksen semioottiset resurssit, kuten mm. 
narratiiviset konventiot (näkökulma, kohtauksellisuus, käänteet) ja visuaaliset 
konventiot (sommittelu, kontrasti, kuvakerronta). 

Toisaalta sosiaalinen semiotiikka lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että sekä 
viestintä että tulkinta ovat dynaamisia prosesseja, jotka synnyttävät merkitystä 
viestimisen kaikissa tilanteissa (Hodge ja Kress 1988). Tulkinta ammentaa tie-
tyistä semioottisista resursseista, mutta syntyvä merkitys on aina riippuvainen 
tulkintatilanteesta ja tulkitsijasta (Cope & Kalantzis 2000, 203). Tekijän ja kokijan 
roolissa on siis yhtäläisyyksiä. Tämä tarkoittaa, että voidakseni analysoida tutki-
muksen kohteena olevissa jutuissa eli artefakteissa olevia konventioita ja niiden 
tuottamia merkityksiä, joudun tulkitsemaan niitä samalla näiden merkitysten 
vastaanottajana. Tutkielmani sijoittuu siis sekä artefaktin tutkimisen että sen vas-
taanoton ja tulkinnan alueelle (vrt. Gillian Rosen määritelmä, joka jakaa visuaa-
lisen tutkimuksen kolmeen eri näkökulmaan, artefaktin tuotantoon, itse artefak-
tiin, ja sen tulkintaan, Rose 2001, 72). Jos vertaan lähtökohtaani perinteiseen vies-
tinnän teoriaan, tutkielmani on siis sekä viestin että sen vastaanoton tulkintaa. 

Kysymys suunnittelijan, toimittajan tai toimitustiimin käytössä olevista semi-
oottisista resursseista eli journalistisista, visuaalisista tai multimodaalisuuteen 
liittyvistä konventioista on olennainen ensimmäisen, multimodaalisuuden eri-
tyispiirteitä koskevan tutkimuskysymykseni kannalta. Vastaamalla siihen, miten 
jutuissa ja niiden suunnittelussa on hyödynnetty ja pyritty aktivoimaan eri kon-
ventioita eli semioottisia resursseja, pystyn erittelemään multimodaalisen suun-
nittelun erityispiirteitä painettuun mediaan verrattuna. Multimodaalisessa suun-
nittelussa käytetään hyödyksi myös painetusta mediasta tuttuja konventioita, 
mutta osa niistä siirtyy digitaaliseen mediaan muuttuneina. Toisaalta multi-
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modaalisuus tuo suunnittelulle uusia mahdollisuuksia. Videon, äänen ja liik-
keen myötä suunnittelussa on mahdollista hyödyntää myös muilta aloilta, kuten 
esimerkiksi elokuvaleikkauksesta ja äänisuunnittelusta tuttuja konventioita. Tämä 
kutsuu mukaan eri moodien merkkijärjestelmät, joista jokaiseen liittyy lukui-
sia konventioita. Tästä johtuen myös teoreettisen lähestymistapani tulee ottaa 
huomioon semioottisten merkkijärjestelmien moninaisuus ja samanaikaisuus 
eli multimodaalisuus. 

Multimodaalisuus tarkoittaa usean eri merkitysmoodin läsnäoloa kaikissa eri 
viestimistapahtumissa. Multimodaalisuuden käsite liitetään The New London 
Groupin 1990-luvulla tekemään määrittelytyöhön, joka nojaa semiotiikkaan, 
mutta liittyy myös diskurssianalyysiin ja kielitieteisiin. Moodi taas on semioot-
tinen merkkijärjestelmä, jolla viestitään merkityksiä. Moodeja voivat olla esimer-
kiksi kieli, kuva, väri, typografia, musiikki, äänenlaatu, asu tai ele. Moodin ottama 
rooli ja sen mahdollisuus kantaa merkityksiä ovat riippuvaisia kontekstista, jossa 
se esitetään. Kaikki moodit ovat sinänsä tasavertaisia, mutta yksi moodi voi silti 
olla isommassa roolissa kuin toinen, ja eri moodit voivat ottaa toisiaan täydentä-
vän tai toisilleen vastakkaisen roolin merkityksen luomisessa. (Page 2010, 3–4). 
Baldry ja Thibault ovat kuvanneet multimodaalisuutta monikäyttöiseksi työkalu-
sarjaksi, sen sijaan, että käytössä olisi vain yksi työkalu yhteen yksittäiseen käyt-
tötarkoitukseen (Baldry & Thibault 2006). 

Samaan näkemykseen perustuen Kress ja van Leeuwen haluavat hylätä ajatuk-
sen, että eri moodeilla olisi tiukasti määritelty erikoistehtävä, kuten esimerkiksi 
äänillä elokuvassa: äänitehosteilla realistisuuden ja musiikilla emotionaalisen 
merkitsijänä. Tämän ajatuksen mukaan vasta editointiprosessi synkronoisi eri 
moodit keskenään luoden niiden välille eräänlaisen ’integraatiokoodin’. Yksit-
täisten moodien erillisiä tehtäviä korostavan lähestymistavan sijaan he esittävät, 
että multimodaalisuudessa samat yleiset semioottiset periaatteet pätevät kaikissa 
eri moodeissa ja niiden välillä (Kress & van Leeuwen 2001, 1–2).

Käytän tutkimusmenetelmäni pohjana Kressin ja van Leeuwenin sosiaaliseen 
semiotiikkaan perustuva multimodaalisen semioottisen analyysin mallia, johon 
yhdistän The New London Groupin ajatuksen semioottisista resursseista suunnit-
teluna. The New London Group on tutkinut multimodaalisen tekstin vastaanot-
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toa erityisesti pedagogian näkökulmasta (The New London Group 1996). Ryhmän 
jäsenistä Bill Cope ja Mary Kalantzis toimittivat ajatusmalliin pohjautuvan teoksen 
Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures (2001), jossa 
he esittävät mallia multimodaaliseen analyysiin. Vaikka heidän näkökulmansa 
on ennen kaikkea multimodaalisen tekstin lukutaidossa, koskettaa se pohjim-
miltaan samoja kysymyksiä kuin Kressin ja Leeuwenin työ: miten merkitykset 
syntyvät multimodaalisessa ilmaisussa, ja mitkä ovat niitä synnyttäviä konven-
tioita eli resursseja. Cope ja Kalantzis ovat pyrkineet kategorisoimaan ja sanallis-
tamaan eri merkitysmoodeja jakamalla ne seuraaviin kategorioihin:

• Kielelliset merkitykset (puhe, kirjoitus)
• Visuaaliset merkitykset (kuvat, taitot, ruutuformaatit)
• Auditiiviset merkitykset (musiikki, ääniefektit)
• Gesturaaliset merkitykset (eleet, liikkeet, kosketus)
• Tilalliset (spatiaaliset) merkitykset (ympäristö, arkkitehtuuri)
• Multimodaaliset merkitykset

Kuten Kress ja van Leeuwen, Cope ja Kalantzis näkevät multimodaalisuuden 
eri merkitysmoodeista erityisimpänä, koska siinä eri moodien merkitykset syn-
tyvät samanaikaisesti moodissa itsessään ja suhteessa toisiinsa: ”Of the modes of 
meaning, the Multimodal is the most significant, as it relates all the other modes 
in quite remarkably dynamic relationships.” (New London Group 2001, 28.)

Cope ja Kalantzis esittävät, että multimodaalisessa merkityksenluonnissa 
mikään moodi ei luo merkityksiä yksin vaan on aina vuorovaikutussuhteessa 
muihin moodeihin: kuva suhteessa tekstiin ja grafiikka suhteessa sen liikkeeseen, 
esimerkiksi. Moodeihin kiteytyy merkityksiä, jotka avautuvat vasta multimo-
daalisen merkkijärjestelmän eli tässä tutkielmassa journalistisen jutun kokonai-
suudessa. Merkityksiä ammennetaan sosiaalisista konventioista – sekä tehdessä 
että tulkitessa. Kiinnostavaksi Copen ja Kalantzisin mallin tekee heidän päätök-
sensä puhua tällaisesta semioottisista resursseista ammentavasta merkityksen-
luonnista luovana suunnitteluna eli designina (New London Group 2001, 19–25). 
Heidän mukaansa jokainen merkityksenluontitilanne on aktiivinen, dynaami-
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sessa prosessissa syntyvä design-päätös (New London Group 2001, 20). Tarkem-
min Cope ja Kalantzis jakavat designin käsitteen kolmeen eri alueeseen. He kut-
suvat semioottisia resursseja, konventioita, ’saatavilla olevaksi designiksi’ (avai-
lable design). Konventioiden yhdistäminen ja sekoittuminen eri moodeissa on 
’suunnittelua’ (designing) ja lopputulos on niiden vastaanotettava (to-be-recei-
ved) muoto, ’uudelleen suunniteltu’ (the redesigned) (New London Group 2001, 
22–23). He soveltavat malliaan alunperin pedagogian opetukseen ja tulkitsevat 
opetusprosessin ja oppimisen prosessin olevan usein luovaa suunnittelua. Mutta 
heidän teoriansa on sovellettavissa kaikkiin merkityksenluontitilanteisiin. Oman 
aineistoni ja aihepiirini osalta heidän käsitteensä saatavilla olevasta designista viit-
taa niihin kaikkiin journalistisiin, visuaalisiin ja multimodaalisiin semioottisiin 
resursseihin, joita kenellä tahansa suunnittelijalla, toimittajalla tai toimitustii-
millä on käytössään. Suunnittelu on se prosessi, jossa valitut semioottiset resurs-
sit eli konventiot yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja uudelleen suunniteltu 
on suunnitteluprosessin lopputuote eli tutkielmani kohteena oleva aineisto. Toi-
saalta malli toimii myös jutun vastaanottajan näkökulmasta. Jutun lukija-kokija 
eli sen vastaanottaja tulkitsee sitä tuntemiensa semioottisten resurssien eli saa-
tavilla olevien design-resurssien kautta. Tulkintaprosessi tai lukukokemus on 
itsessään, suunnitteluprosessia, josta syntyy sen tulkinta, uudelleen suunniteltu.

Copen ja Kalantziksen mukaan sekä tekemisen että lukemisen merkityksen-
luontiprosessi on siis luonteeltaan dynaamista. Suunnittelu eli merkityksen-
luonti, joka syntyy tekijässä/lukijassa on konventioiden yhdistelyä ja eri moo-
dien risteyksessä tapahtuvaa transformaatiota. Lopputulos (the redesigned) on 
tämän transformatiivisen prosessin lopputulos, eri merkitysten yhteisvaikutus. 
Joskus transformaatio on suurempi, joskus pienempi, riippuen design-proses-
sista. (Cope & Kalantzis 2000, 205–206). Minua kiinnostaa kysymys siitä, min-
kälainen design-resurssien eli konventioiden hybridi multimodaalinen juttu voi 
olla. Myös tästä syystä tutkin sekä itse artefaktia, joka on aineistoksi valitsemani 
juttuvalikoima, että sen vastaanottoa ja tulkintaa.
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2.2. 
Keskeiset käsitteet

Multimodaalisuus ei sinänsä tuota tai edellytä narratiivisuutta, tai ainakin sen 
suhde narratiiviin voi vaihdella. Oma näkökulmani on kuitenkin nimenomaan 
sen narratiivisissa eli tarinankerronnallisissa mahdollisuuksissa ja erityisesti nar-
ratiivisessa journalismissa. Siksi kerronnan käsite on yksi olennaisimpia tässä 
tutkielmassa. Kerronta on yksinkertaisimmillaan kahden tai useamman peräk-
käisen tapahtuman esittämistä syy- ja seuraussuhteessa toisiinsa ja jostakin tie-
tystä näkökulmasta käsin. Sen merkitys on kerronnan kyvyssä tuottaa ymmär-
rystä tapahtumien merkityksestä ja inhimillisen toiminnan luonteesta ja roolista 
elämässä. (Bacon 2000, 18).

Tarkemman määrittelyn pohjaksi otan Marie-Laure Ryanin määritelmän narra-
tiivista eli tarinankerronnasta. Ryanin mukaan narratiivinen teksti rakentaa mie-
leemme maailman tai tapahtumien näyttämön ja täyttää sen älyllisillä olennoilla 
(henkilöhahmot). Nämä henkilöt osallistuvat toimiin ja tapahtumiin (tapahtu-
mat, juoni), jotka aiheuttavat muutoksia tarinamaailmassa. (Ryan 2004.) Ryan 
näkee narratiivin universaalina rakenteena , joka ei ole riippuvainen mediasta. 
Toisaalta hän tuo esille digitaalisen narratiivin erityisyyden, joka perustuu sen 
interaktiivisuuteen ja interaktiivisuuden tarjoamiin moniin sekä tekstin sisäisiin 
että ulkoisiin polkuihin (Ryan 2002, 581). Tässä tutkimuksessa aineistoni koos-
tuu ”suljetuista” tarinoista, jotka tarjotaan lukijalle kokonaisuuksina, ja joissa 
interaktiivisuutta esiintyy vain juttujen sisällä.

Yleisimmät narratiiviset eli tarinankerronnalliset konventiot liittyvät kerto-
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jaan, näkökulmaan, juoneen, henkilöhahmoihin ja niiden karakterisaatioon ja 
kuvakieleen. Nämä ominaisuudet liitetään usein ennen kaikkea fiktiiviseen teks-
tiin, eikä narratologiassa ei ole saavutettu konsensusta siitä ovatko fiktio ja fakta 
lopulta analyysin näkökulmasta samanlaisia narratiiveja. Narratiivinen journa-
lismi hyödyntää kuitenkin kerronnassaan monia narratologian tuntemia kerron-
nan keinoja sillä erotuksella, että narratiivisen journalismin tulisi aina perustua 
faktaan, minkä lisäksi sen narratiiviset keinot ovat hyvin pitkälle vakiintuneita 
– niistä on tullut konventioita. Esimerkki tällaisesta vakiintuneesta konventiosta 
on narratiivisen journalismin tyypillinen kertoja. Journalistisen narratiivin kon-
ventioissa toimittajan rooli kertojana on pitkälti vakioitu. Hän kirjoittaa jutun 
kolmannessa persoonassa. Hän kirjoittaa tapahtumista jälkikäteen ja tietää siten 
enemmän kuin tarinansa henkilöt. Kertojan näkökulma voi kuitenkin muuttua 
ja hän voi siirtyä kertomaan tarinaa jonkin toisen henkilön näkökulmasta. Tämä 
vastaa Genetten näkemystä fokalisaatiosta. Genetten mukaan kertojaa ja näkö-
kulmaa koskevat kysymykset tulisi erottaa toisistaan. Genette määrittää kerto-
jan tekstin ääneksi. Mutta narratiivi voi silti fokusoida johonkin tiettyyn hen-
kilöön, ja kirjoittaa tämän henkilön kokemat ja tuntemat asiat henkilön näkö-
kulmasta. Näissä näkökulman vaihdoksissa kertoja valitsee mitä näkökentässä 
on, ja mitä siitä rajautuu pois, hän tietää vain saman kuin kuvaamansa henkilö. 
Genette siis erottaa toisistaan kysymykset ”kenen henkilön näkökulma ohjaa nar-
ratiivista perspektiiviä?” ja toisaalta ”kuka on kertoja, kuka näkee, kuka puhuu?” 
(Genette 2007). Vaikka Genetten näkemyksistä ehkä kiistellään narratologiassa, 
on kertojan ja fokalisaation erottaminen toisistaan on narratiivisessa journalis-
missa pääasiassa käytetty konventio. 

Narratiivista journalismia, kaunokirjallista journalismia ja kirjallista ei-fiktiota 
on määritelty eri tavoin (mm. Wolfe 1984, 2004, Hartsock 2000, Kramer 1995), 
mutta vakiintunutta määritelmää ei ole. Norman Sims on esittänyt, että narra-
tiivista journalismia on helpointa määritellä sen ominaisuuksien kautta (Sims 
2007, 7). Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi immersio eli lähelle menemi-
nen, rakenne, todenmukaisuus, henkilöiden karakterisaatio dialogin ja kuvai-
lun kautta ja toisaalta kirjoittajan vastuu henkilöitä kohtaan, kirjoittajan äänen 
kuuluminen (verrattuna uutisjournalismiin) ja jokin symbolinen tai piilevä mer-
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kitys, joka liittää jutun suurempaan yhteiskunnalliseen teemaan. Anu Nousiai-
nen lisää edellisiin vielä paikan eli tapahtumien näyttämön ja ajan eli tapahtu-
mien ajallisen ulottuvuuden je keston. (Nousiainen 2012, 10–11.) 

Kysymykseen multimodaalisesta narratiivisesta journalismista liittyy myös 
kysymys visuaalisen ja/tai audiovisuaalisen tarinankerronnan roolista kerron-
nassa. Visuaalinen tarinankerronta tai visuaalinen narratiivi on laaja käsite, joka 
tarkoittaa mitä tahansa tarinaa, joka kerrotaan visuaalisesti; esimerkiksi eloku-
vaa, kuvaesseetä tai sarjakuvaa. Teen tutkielmassani eron visuaalisen moodin ja 
visuaalisen narratiivin välille. Kaikki multimodaalisuuden hyödyntämät visu-
aaliset keinot eivät ole narratiivisia. Erilaisia visuaalisia konventioita edustavat 
aineistossani esimerkiksi kuva, taitto, video, grafiikka ja typografia, jotka voivat 
ottaa multimodaalisessa suunnittelussa sekä narratiivisia että muita tehtäviä.

Kress ja van Leeuwen (2001), kuten myös Baldry ja Thibault (2006, 2008) ja 
Cope ja Kalantzis ovat pyrkineet luomaan sanastoa multimodaalisen analyysin 
tueksi. Kress ja van Leeuwen ovat kehittäneet sanastoa visuaalisuuden semi-
oottiseen analyysiin teoksessa Reading Images: The Grammar of Visual Design 
(2006), mutta nimeämistyö on vielä kesken. Heidän tavoitteensa onkin luoda 
multimodaalisen tekstin analyysiin semioottinen sanasto tai ”kielioppi”, joka 
kattaisi kaikki eri moodit, sen sijaan, että he kehittelisivät omia analyysisanas-
toja kullekin eri moodille. Cope ja Kalantzis ovat myös kehitettäneet metakieltä, 
jolla eri semioottisista moodeista ja niiden käytössä olevista semioottisista resurs-
seista voitaisiin puhua (Cope & Kalantzis 2000, 212–216). Cope ja Kalantzis jaka-
vat visuaaliset merkitysmoodit vielä viiteen eri alueeseen: visuaalisten element-
tien viittaussuhteisiin, sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, sommitteluun, kon-
tekstiin ja tarkoitukseen eli ideologisiin merkityksiin. 

• Viittaussuhde: Mihin merkitykset viittaavat? Miten esimerkiksi 
asiat, kuten ihmiset, paikat, esineet, toiminnot ja prosessit on 
esitetty visuaalisin keinoin (värit, muodot, linjat, jne.)? Miten 
yleisesti tunnetut konseptit on esitetty (esimerkiksi symbolit)? 
Miten asioiden luonne tai ominaisuudet on esitetty visuaali-
sesti? Miten asioiden väliset suhteet on esitetty?
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• Vuorovaikutus: miten asiat tai ihmiset yhdistyvät toisiinsa, 
miten katsoja on yhdistetty kuvaan (esimerkiksi katseen 
suunta ja perspektiivi)?

• Sommittelu: Miten kokonaismerkitys toimii? Miten esimer-
kiksi kuvaelementit on sommiteltu ja miten ne yhdistyvät 
kokonaisuudeksi (esimerkiksi elementtien väliset yhtäläi-
syydet/kontrastit, symmetria/asymmetria, säännöllisyys/
epäsäännöllisyys)?

• Konteksti: miten asioiden esittämisyhteys vaikuttaa merki-
tyksenmuodostumiseen? Mikä on kuvan genre, entä sijainti 
(onko kuva maalaus galleriassa vai kartta matkaoppaassa)? 
Entä mihin asioihin kuva viittaa esimerkiksi analogioiden tai 
metaforien avulla, tai viittaako se intertekstuaalisesti muihin 
kuviin?

• Tarkoitus: kenen tarkoitusperiä kuva palvelee: mikä on kuvan-
tekijän positio, entä kuvan katsojan? Mitä kuvantekijä on 
jättänyt pois, mitä ottanut mukaan? Miten kuvantekijä yrittää 
saada katsojan huomion (mitä heidän odotetaan näkevän 
ensimmäisenä, mitä mielikuvia heidän odotetaan tuovan 
kuvaan)? Entä mikä on kuvan katsojan paikka? Ohjautuuko 
hänen katseensa ylös vai alas, mikä nousee esiin enemmän 
ja mikä vähemmän? Minkälaisia totuusväittämiä kuva esittää 
esimerkiksi perspektiivivalinnoilla (kuten suora kuvakulma)? 
Mikä on kuvan tarkoitus tai minkä väittämän se esittää?

Copen ja Kalantzisin sanasto nojaa graafisen suunnittelun ja visuaalisen kult-
tuurin peruskäsitteisiin. Samat kysymykset nousevat esiin journalistisen ulko-
asusuunnittelun periaatteita kuvaavissa opaskirjoissa. Näistä Jan V. Whiten Edi-
ting by Design (1974) esitti ensimmäisenä mallin designista journalistisen edi-
tointiprosessin integraalisena osana ja merkityksenluojana – mikä pätee myös 
käsitykseen multimodaalisuuden integraalisesta luonteesta. Vastaavaa sanas-
toa mukailevat myös esimerkiksi Eva Jais-Nielsenin Tidskriftsdesign (2004) tai 
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Yolanda Zappaterran Art Direction + Editorial Design (2007). Vastaavia oppikir-
jamaisia kokoelmia on julkaistu useita ja ne nojaavat graafisen suunnittelun ja 
journalistisen ulkoasusuunnittelun sisäisiin, sosiaalisesti muokkautuneisiin kon-
ventioihin. Journalistisessa ulkoasusuunnittelussa on kyse erilaisten designperi-
aatteiden kuten esimerkiksi kontrastin, toiston ja jatkuvuuden mahdollisuuksista 
luoda merkityksiä lehden visuaalisessa konseptissa ja taitoissa. Nämä konven-
tiot toimivat kahdella eri tasolla: lehden tai julkaisun konseptitason ratkaisuissa 
sekä yksittäisen jutun sisäisissä ratkaisuissa. Konseptitason ratkaisut määrittä-
vät muun muassa sen genren, johon lehti kuuluu ja sen tyylin, jolla se aiheitaan 
käsittelee. Yksittäisen jutun sisäiset ratkaisut taas pyrkivät tukemaan kerrot-
tua tarinaa lehden muun visuaalisen konseptin puitteissa. Designperiaatteilla 
eli journalistisella ulkoasusuunnittelulla ja sen konventioilla on siis oma sanas-
tonsa, joka on vakiintunut ammattikieleksi vuosikymmenten aikana.

Ruth Page on esittänyt, että pyrkimys luoda sanasto multimodaalisuuden ana-
lysoimiseksi (Page 2010, 5) on vähintäänkin haasteellinen, koska se asettaa kie-
lellisen moodin erityiseen asemaan muihin moodeihin nähden jo konseptiensa 
kautta (sanastot, kieliopit). Koska yritelmät metakieliseksi sanastoksi eivät ole 
täydellisiä, ja koska toisaalta kyseessä on yritys tulkintaan niiden semioottisten 
resurssien kautta, joita itselläni on tekijänä/kokijana käytettävissä, aion kuvailla 
aineistostani esiin nousevia konventioita käyttämällä hyväkseni paitsi Copen ja 
Kalantzisin kehittelemää sanastoa myös muita aiheeseen sopivia lähteitä (esi-
merkiksi elokuvaleikkausta koskien) ja myös omaa kokemustani suunnittelu-
työn ja ammattikieleen vakiintuneista konventioista. Olennaisia design-resurs-
seja ovat esimerkiksi narratologian konventiot (henkilöhahmot, juoni, kertoja) ja 
se miten narratiivinen journalismi niitä hyödyntää (kohtaukset, faktan ja fiktion 
rajankäynti, karakterisaatio). Suunnittelutyön näkökulmasta korostuvat visuaa-
liset konventiot (sommittelu, typografia, kuva, video) ja myös audiovisuaalisen 
kerronnan konventiot. 
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2.3. 
Aineiston esittely

Lähestyn tutkimuskysymystäni tutkimalla jo julkaistuja pitkiä narratiivisia jut-
tuja. Analysoin niiden tarinankerronnan moodeja ja sitä, minkälaisia konventi-
oita ja merkityksiä niiden narratiiveista on tulkittavissa. Analyysi paljastaa niitä 
keinoja, joita suunnittelijalla tai suunnittelijatiimillä on käytössään multimodaa-
lisen jutun suunnittelussa ja toisaalta tutkii, miten niiden avulla pyritään vaikut-
tamaan narratiivin vastaanottoon. 

Olen valinnut tutkimukseni aineistona käytettävät multimodaaliset narratii-
viset jutut viiden kriteerin perusteella:

• juttu on julkaistu vuosina 2012–2013. Aikarajaus on tehty sekä 
teknisen tuoreuden että sisällöllisen vertailtavuuden vuoksi;

• juttu on teknisesti toimiva ja sisällöllisesti moniulotteinen;
• jutussa on käytetty hyödyksi useampaa kuin kahta  

kerrontamoodia (taulukko 2.1.);
• juttujen muoto on suljettu, eli ne eivät viittaa hyperlinkkien 

kautta jutun ulkopuolelle muualle verkkoon;
• juttujen lukutapa on ennalta päätetty.
• 
Viidennellä kriteerillä viittaan siihen, että aineistossa ei ole mukana sellaisia 

interaktiivisia juttuja, joissa lukija päättää itsenäisesti missä järjestyksessä hän 
jutun lukee. Myös näihin juttutyyppeihin liittyy tarinankerronnan elementtejä. 
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Olen kuitenkin rajannut ne tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Katson lukemi-
sen järjestystä ohjaavien valintojen olevan osa jutun merkityksenmuodostusta, 
joten aineistossani minua kiinnostavat myös niiden lukutapaan tehdyt rajaukset.

Tällä periaatteella jäljelle jääneistä jutuista olen valinnut aineistoon lähiluvun 
perusteella kuusi juttua, joissa on keskenään riittäviä eroja, ja joissa esiintyy tun-
nistettavia tarinankerronnan konventioita. Kaksi jutuista olen purkanut kohtaus 
kohtaukselta eteneväksi transkriptioksi, ja käsittelen niitä analyysissäni tarkim-
min. Muista jutuista tuon analyysissäni esiin tiettyjä konventioita, jotka täyden-
tävät aineistosta esiin nousevaa kokonaiskuvaa.

Transkriptioon ja lähilukuun olen valinnut seuraavat jutut:

Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek / kuva 2.1.

www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall
• Julkaisija: The New York Times 20.12.2012,  

julkaistu vain verkossa
• Kuvaus: 6-osainen, 102 000 merkin tekstiä, videota, ääntä, 

valokuvaa ja liikkuvaa grafiikka yhdistävä multimediajuttu. 
Juttu kertoo Tunnel Creekissä, Cascades-vuoristossa sattu-
neesta lumivyörystä, joka vei mukanaan joukon kokeneita 
laskettelijoita.

• Tekijät: John Branch, teksti; Ruth Fremson, kuvat; Catherine 
Spangler, video; sekä 11 hengen grafiikka- ja designtiimi.

Invisible Child / kuva 2.2.

http://www.nytimes.com/projects/2013/invisible-child
• Julkaisija: The New York Times, ensijulkaisu 9.12.2013, julkais-

tiin sekä painetussa lehdessä että verkossa
• Kuvaus: 5-osainen, 150 000 merkin tekstiä, kuvaa ja täyden-

tävää videota ja grafiikka yhdistävä multimediajuttu, jossa 
seurataan kodittoman tytön, Dasanin elämää New Yorkissa. 
Juttusarja julkaistiin New York Timesin painetun lehden etusi-
vulla viitenä eri päivänä osa kerrallaan. Multimediaprojekti 
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julkaistiin kerralla niin, että se sisälsi heti kaikki viisi lukua. 
Analyysi on tehty multimediaversiosta. 
Tekijät: Andrea Elliott, teksti; Ruth Fremson, kuvat; Troy 
Griggs, Jon Huang, Meghan Louttit, Jacky Myint, John Nieder-
meyer, David Nolen, Graham Roberts, Mark Suppes, Archie 
Tse, Tim Wallace ja Josh Williams, grafiikka ja design.

Täydentäväksi aineistoksi olen valinnut lähilukuun seuraavat jutut:

A Game of Shark and Minnow / kuva 2.3

http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/10/27/south-china-sea
• Julkaisija: The New York Times Magazine 27.10.2013
• Kuvaus: Montaa eri moodia hyödyntävä juttu Kiinan ja 

 Filippiinien välisestä rajakiistasta. Teksti, videot ja kuvat 
 vaihtuvat ja käynnistyvät automaattisesti vierittäessä.

Firestorm / kuva 2.4

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/26/ 
firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family

• Julkaisija: The Guardian, ensijulkaisu 26.5.2013
• Kuvaus: Valokuvaa, ääntä ja tekstiä hyödyntävä juttu maas-

topalosta Australiassa. Jutun lähtökohtana on tulta veteen 
paenneesta perheestä otettu valokuva, jonka kautta tarinaa 
lähdetään purkamaan. 

Killing Kennedy / kuva 2.5

http://www.kennedyandoswald.com
• Julkaisija: National Geographic Channel
• Kuvaus: Juttu John F. Kennedyn ja Lee Harvey Oswaldin risteä-

vistä kohtaloista. Juttu julkaistiin aihetta käsittelevän elokuvan 
yhteydessä ja se eroaa muista tuotannoltaan – jutun toteu-
tuksesta on vastannut mainostoimisto. Juttu on kuitenkin 
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Kuva 2.1. Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek

Kuva 2.2. Invisible Child
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Kuva 2.3. A Game of Shark and Minnow

Kuva 2.4. Firestorm
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journalistisesti toteutettu ja mukana sen vahvan visuaa-
lisen ilmeen vuoksi. Muissa julkaistuissa multimodaalisissa 
jutuissa kerronta on painottunut kielelliseen moodiin ja pidin 
tärkeänä ottaa mukaan vertailukohdaksi myös jutun, jossa 
visuaalinen moodi korostuu.

The Jockey / kuva 2.5

http://www.nytimes.com/projects/2013/the-jockey
• Julkaisija: The New York Times, 18.8.2013
• Kuvaus: Kertojan ääntä tekstiin ja videoon yhdistävä juttu 

jockey-ratsastajasta.

The New York Times painottuu aineistossa siksi, että se on julkaissut merkit-
tävän määrän kaikista tähän mennessä ilmestyneistä multimediajutuista. Snow 
Fall: The Avalanche at Tunnel Creek ilmestyi joulukuussa 2011, minkä jälkeen 
Times on julkaissut jo kymmeniä uusia multimodaalisia narratiiveja. Timesilla 
on ollut myös jo varhain narratiivisten juttujen suunnittelua koskeva strategia 
(Franchi 2013), ja tehtävään palkattu henkilö (”snowfaller-in-chief). Pidän Time-
sin korostettua asemaa perusteltuna johtuen heidän määräävästä asemastaan 
juttutyypin kehityksessä.

Osaan jutuista löytyy lisämateriaalia muualta. Esimerkiksi The New York Times 
pitää kuvablogia, jossa julkaistiin lisäkuvia The Invisible Child -jutusta. Näihin 
lähteisiin viitataan analyysissä, koska ne lisäävät käytössäni olevaa tietopohjaa, 
mutta varsinainen analyysin kohteena on juttu julkaisuhetkensä mukaisessa raja-
uksessa. Journalistisen sisällön visuaalinen suunnittelu on aina editointia: valin-
toja ja pois rajaamista. Valmiista aineistosta ei voi tulkita mitä on jätetty pois tai 
mitä teknisiä rajoitteita tekemisen prosessissa on ollut, mutta lopullisen jutun 
rajaukset ovat osa sen merkitysten luontia/tulkintaa, siksi katson tärkeäksi tut-
kia tehtyä rajausta tietyssä hetkessä. 
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Kuva 2.5. Killing Kennedy

Kuva 2.6. The Jockey
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Snow Fall: The 
Avalanche at Tunnel 
Creek

14 x x x x x x x x x x x x

Invisible Child 13 x x x x x x x x x

A Game of Shark and 
Minnow 10 x x x x x x x x x x

Firestorm 19 x x x x x x x x x x x

Killing Kennedy n/a x x x x x x x x x x

The Jockey 12 x x x x x x x x x x x

Taulukko 2.1. Valituissa jutuissa käytetyt moodit
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3. luku

 
Kerronta 

sekvensseinä
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Copen ja Kalantzisin mukaan kaikki viestiminen perustuu sosiaaliseen ympä-
ristöömme, kuten kieleen, materiaan tai kulttuuriin jo sisältyvien merkitysten 
aktivoimiseen merkityksenluontitilanteissa eli designprosessissa. Tässä mallissa 
sekä merkin tekijä että sen vastaanottaja yhdistävät aiemmin tuntemiansa semi-
oottisia resursseja toisiin semioottisiin resursseihin luovassa prosessissa ja anta-
vat asioille uusia merkityksiä tätä kautta. Tämän mallin mukaan esimerkiksi The 
New York Timesissa julkaistu multimediajuttu on designprosessissa syntynyt 
tuote, jossa yhdistyy useita erilaisia semioottisia resursseja. Niiden yhdistämi-
nen valmiiksi tuotteeksi, juttukokonaisuudeksi, on vaatinut design- eli suunnit-
teluprosessin, ja näin ollen tekemisestä syntynyt valmis tuote on tämän proses-
sin tuote, the redesigned. Analyysin kohteeksi valitsemani aineisto koostuu siis 
valmiista suunnittelutuotteista. Analyysini tarkoitus on purkaa sekä omaa luen-
taani niistä – joka myös on Copen ja Kalantziksen mukaan luovaa suunnittelua, 
jutun tulkitsemista omien semioottisten resurssieni kautta – että sitä design-
prosessia, joka on johtanut valmiin tuotteen syntymiseen – eli pyrin hahmot-
tamaan niitä semioottisia resursseja, joita juttujen tekijät ovat kenties pyrkineet 
aktivoimaan lukijoissa. 

Voidakseni analysoida aineistossani käytettyjä moodeja ja semioottisia resurs-
seja, olen purkanut kaksi jutuista transkriptioksi (Snow Fall: The Avalanche at 
Tunnel Creek, taulukko 3.1., ja Invisible Child, taulukko 3.2.). Ruth Page esittää, 
että semioottisten resurssien välisten vaikutussuhteiden tallentaminen siltä osin 
kuin ne osallistuvat narratiivisen merkityksen luomiseen on ensimmäisen askel 
analyysi- ja tulkintaprosessissa (Page 2010, 8). Transkriptio paljastaa yksittäisten 
moodien laajemman kontekstin ja suhteet muihin moodeihin, mikä on Pagen 
mukaan multimodaalisuuden ymmärtämisen kannalta olennaista. Transkriptio-
mallin haaste on, että esimerkiksi visuaalisen merkkijärjestelmän kuvailu sanal-
listamalla se transkriptioksi on jo itsessään siirtoa merkkijärjestelmästä toiselle 
eli alkuperäisen merkin tulkintaa. Näin mikään transkriptio ei ole puhdas tul-
kinnasta (Page 2010, 8–9). Näistä haasteista huolimatta pidän transkriptiota ana-
lyysini kannalta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena työkaluna.
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3.1. 
Moodit ja niiden 

merkityspotentiaali

Esittelen seuraavissa taulukoissa kahden valitun jutun transkriptiot. Olen kuvan-
nut juttujen etenemisen moodista toiseen purkamalla jutun tapahtumat erilli-
siksi kohtauksiksi eli sekvensseiksi. Olen merkinnyt taulukoihin transkriptioiden 
löydökset eli jutussa esiintyvät moodit sekä tärkeimmät esiin nousseet semi-
oottiset resurssit, joita eri kohtauksissa ja niiden välisissä siirtymissä aktivoituu. 
Käytän aktivoituvasta merkityksestä käsitettä ’merkityspotentiaali’ osoittaakseni 
merkityksenluonnin riippuvaisuuden kunkin lukija-kokijan tulkinnasta ja jät-
tääkseni avoimeksi mahdolliset muut moodeista avautuvat merkityspotentiaalit. 

Juttujen hyödyntämät merkitysmoodit ja niiden sisältö on taulukossani mer-
kitty alkuperäisen moodin mukaisilla lyhenteillä (kielellinen moodi = L, visuaa-
linen moodi = V, auditiivinen moodi = A) ja kuvattu sitten sanallisesti. Voidak-
seni pitää transkription havainnollistavana niin, että kerronan etenemisjärjes-
tys paljastuu transkription lukijalle, olen rajoittanut sen rajoittaakseni pituutta 
ja rajannut transkriptiosta pois kohtaukset, joiden poisjäänti ei muuta syntyvää 
kokonaiskuvaa. Sekvenssiluettelo esittää siis vain valitut kohtaukset eikä sisällä 
kaikkia juttujen sisäisiä sekvenssejä. Jäljelle jääneet kohtaukset on numeroitu 
uudelleen kronologisessa järjestyksessä.
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Taulukko 2: Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek

Se
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i

M
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t

Kuvaus
Kielellinen 
moodi Muut moodit

Merkitys
potentiaali

1 V+K 1. luku, avaus-
näkymä, tuuli 
puhaltaa irto-
lunta. Vaihtuu 
tekstijaksoon, 
jossa Saugstad 
on hautautunut 
lumen alle, 
lumivyöry on 
juuri tapahtu-
nut. Kerrotaan 
taustoja.

Otsikko Video loop Kehystys. Vie 
jutun maise-
maan, kuvassa 
on rauhaa ja 
uhkaa

2 K Tekstijakso, jossa 
Saugstad on hau-
tautunut lumen 
alle, lumivyöry 
on juuri tapah-
tunut. Kerrotaan 
taustoja.

Narratiivinen 
kohtaus, histori-
allinen preesens

Kutsuu lukijan 
tuntemaan 
samastumaan.

3 K>V Saugstad kertoo, 
miltä lumeen 
hautautuminen 
hänestä tuntui.

”Saugstad was 
mummified.”

Video-
haastattelu: 
suora lähikuva

Todistaminen.
Vie lukijan 
lähemmäksi 
henkilöä: 
karakterisaatio, 
syventää tarinaa

4 K>V Vuoristojonon 
kuvaus, selain 
tummenee, 
liikkuva grafiikka 
käynnistyy ja 
siirtää lukijan 
suoraan kuvail-
tuun maastoon

”…outside the ski 
area’s boun-
dary to what is 
considered the 
back of Cowboy 
Mountain, is an 
unmonitored 
play area of rea-
liably deep snow, 
a ’powder stash’, 
known as Tunnel 
Creek.”

Ilmakuva, johon 
upotettu liikkuva 
grafiikka

Paikan tunne
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8 K>V Tekstijakso, jossa 
kuvaillaan las-
kettelumaastoa.

Video lumesta ja 
laskettelusta

Linkitetty teks-
tiin, syventävä

9 K>V Henkilöiden 
esittely

Kuva, jonka 
takana linkki 
kuvasarjaan

10 K>V Siirtymä tekstistä 
sääkarttaan

”It might take a 
million snowfla-
kes for a skier to 
notice the diffe-
rence. It might 
take just one for 
a mountain to 
move”

Liikkuva 
grafiikka, jossa 
teksti: ”A large 
storm produced 
32 inches of 
snow at Stevens 
Pass in the three 
days before the 
avalanche. The 
new snow put 
an increasing 
load on a fragile 
crust.”

Uhkaava 
 lumisade

11 V>K 2. luku, avausnä-
kymä

Otsikko: To the 
peak

12 K>V ”Changes in 
temperatures, 
precipitation, 
humidity and 
wind can turn a 
benign snowpack 
into a deadly 
one, and vice 
versa.”

Liikkuva 
grafiikka. ”In 
late January two 
layers of ice and 
snow build up in 
Tunnel Creek.”

13 K>V ”At the fire pit, 
Costillo conside-
red the others.”

Valokuvakollaasi

14 ”Air bags” Liikkuva gra-
fiikka

Ei-interruptiivi-
nen lisäinfo

15 K>V ”To the right was 
nothing but deep 
powder, hidden 
by thick trees, 
like a curtain to 
the big attrac-
tion”

Liikkuva grafiik-
ka ilmakuva

Vie lukijan ta-
pahtumapaikalle. 
Luo sijainnin, 
josta seuraava 
luku alkaa.

16 V>K ”There were 16 
people”

Kuvakollaasi Henkilöistä 
muistuttaminen
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17 K>V ”There’s no 
way this entire 
group can make 
a decision that 
isn’t smart,” he 
said to himself. 
”Of course it’s 
fine, if we’re all 
going. It’s got to 
be fine.”

Liikkuva grafiik-
ka, joka esittää 
kunkin laskijan 
kulkeman reitin 
laskujärjestyk-
sessä tekstin luo-
man kronologian 
mukaisesti luki-
jan vierittäessä 
tekstiä alaspäin. 
Myös videoita 
laskuista, joissa 
näkyy uhkaava 
vaara.

Infoaminen, 
draama, ajan ja 
paikan taju

18 V 3. luku,  
avausnäkymä

Otsikko:  
Blur of White

19 K>V ”The avalanche, 
a relatively small 
one, started with 
about 6,000 
cubic metres 
of snow and 
collected 7,000 
cubic meters 
more on the way 
down.”

Liikkuva grafiik-
ka lumivyörystä 
todellisessa 
ajassa.

Eläytyminen, 
havainnollista-
minen

20 K>A ”Castillo called 
911. It was 12:02 
pm.” Puhelun 
sisältö kerrotaan 
pääpiirteissään.

Nauhoite puhe-
lusta.

Autenttisuus

21 K>V ”He shouted 
for everyone to 
go into search 
mode.”

Video etsinnästä. Autenttisuus ja 
todistusvoima

22 K>A ”Michelson 
called 911. Accor-
ding to sheriff’s 
department 
records, it was 
12:03 pm.”

Nauhoite puhe-
lusta.

Autenttisuus, 
toiston voima

23 V 4. luku,  
avausnäkymä

Otsikko:  
Discovery
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24 ”He saw the ski 
pole and two 
gloves.”

Video

25 K>A ”He called 911 
at 12:31 pm. 
And told the 
dispatcher he 
had ’recovered a 
body’.”

Nauhoite puhe-
lusta.

Nauhoite, ajan 
kulun seuranta

26 K>V ”Johnny Brenan 
was discovered 
about three 
feet below the 
surface.”

Video Henkilökoh-
taisuus, lähelle 
meno, empatia

27 K>A ”Saugstad called 
911. It was 12:40 
pm.”

Nauhoite puhe-
lusta.

28 5. luku, avausnä-
kymä

Otsikko: Word 
Spreads

29 Omaiset saavat 
tietää tapatur-
masta.

Kuvakollaasi 
puolisoista

Henkilökoh-
taisuus, lähelle 
meno, empatia

30 Nauhoite puhe-
lusta.

31 ”’He said, I can 
tell you it was 
him’, Laurie 
Brennan said.”

Video Henkilökoh-
taisuus, lähelle 
meno, empatia
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Kuvaus Kielellinen moodi Muut moodit
Merkitys
potentiaali

1 K+ V Avaus Otsikko: Invisible 
Child. Alaotsikko: 
Girl in the Shadows: 
Dasani’s Homeless 
Life. Lisäksi tekijä-
tiedot, navigaatiova-
likko ja sosiaalisen 
median linkit.

Valokuva: 
Dasani seisoo 
rakennustelineen 
alla iltavalaistuk-
sessa. Typogra-
fia: klassinen 
otsikkotypografia 
ja minimalistiset 
navigointiele-
mentit. Koko 
ruutu käytössä.

Vie sisään pää-
henkilön kautta. 
Rinnastus sano-
jen ’näkymättö-
myys’ ja ’koditto-
muus’ ja kuvassa 
näkyvän tytön 
välillä. Pyrkii 
väittämään jotain 
ja herättämään 
uteliaisuuden.

2 K Dasani herää 
huoneessa, 
jossa nukkuu 
myös hänen 
sisarensa ja 
vanhem-
pansa.

Ingressi: ”She wakes 
to the sound of 
breathing…”

Typografia:  
suurempi piste-
koko ja anfangi.

Johdattaa 
sisään tekstiin 
 viittauksella 
aikakauslehti-
konventioihin.

3a K > V Dasanin ja 
hänen per-
heensä sekä 
ympäristön 
kuvailua.

”In the presence of 
her brothers and 
sisters,  Dasani has 
no peace. Without 
them, she is incomp-
lete.” (kuva)

Valokuva: Dasani 
katsoo ulos ikku-
nasta. Sisällä on 
pimeää, ulkona 
valoisaa. 

Deskriptio. 
Valokuvan sym-
boliiikka viittaa 
Dasanin sisäiseen 
ja ulkoiseen 
maailmaan, jotka 
erottuvat jyrkästi 
toisistaan.

3b V > K ”She steps into the 
light, and is met 
by the worn brick 
facade of the Walt 
Whitman projects 
across the street.”

Valokuva: Dasani 
katsoo ulos ikku-
nasta. Sisällä on 
pimeää, ulkona 
valoisaa. 

Siirtymä varjosta 
valoon. Ulkona 
odottaa uuden-
lainen este.

Taulukko 3.2. The Invisible Child
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4 K > V Arjen kuvai-
lua.

”It is an ironic fact of 
being poor in a rich 
city that the donated 
garments Dasani and 
her siblings wear 
lend them the veneer 
of affluence, at least 
from a distance.”

Kuva: Dasani ja 
perhe metrosssa. 

Tunne paikasta, 
kuvailun havain-
nollistaminen. 
Katse ohjautuu 
vaatteisiin, ne 
eivät ole samoja 
kuin juuri mai-
nittiin, mutta 
nyt niistä etsii 
merkityksiä: köy-
hyys, jota ei näe.

5 V + K Asuinolojen 
kuvailua.

(Kuva 1) ”The 
family’s room is the 
scene of debilita-
ting chaos: stacks 
of dirty laundry, 
shoes stuffed under 
a mattress, bicycles 
and coats piled 
high.” (Kuva 2) ”To 
the left of the door, 
beneath a decrepit 
sink where Baby Lele 
is bathed, the wall 
has rotted through, 
leaving a long, dark 
gap where mice 
congregate.” (Kuvat 
3 ja 4) ”A few feet 
away, Dasani’s legally 
blind, 10-year-old 
sister, Nijai, sleeps 
on a mattress that 
has come apart at 
the seams, its rusted 
coils splayed.”

Kuva 1: Perheen 
huone, kaaos. 
Kuva 2: Äiti kyl-
vettämässä lasta 
lavuaarissa.  
Kuva 3: Rikkinäi-
nen seinä.  
Kuva 4: Rikkinäi-
nen patja. Typo-
grafia: suurempi 
pistekoko, teksti 
nousee nostoksi.

Tirkistely, 
havainnollista-
minen. Kuvien 
ryhmittely ja 
suurempi pis-
tekoko nostavat 
kuvia jutun 
hierarkiassa ja 
korostavat näin 
niiden viestin 
(kaaos, epähy-
gienia, lasten 
turvattomuus) 
tärkeyttä tarinan 
kannalta.

6 K + V Opettajan 
kuvailua, 
Dasani oppi-
laana.

Kuva: Dasani 
opiskelee.

Kuvaa Dasanin 
arkea koulussa ja 
vahvistaa tekstin 
väitettä Dasanin 
ahkeruudesta.
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7 K > V 
> K

(Kuva 1) ”Here, in 
this room, time is 
kept and routines 
are mapped with 
precision and focus.” 
(Kuvat 2 ja 3) ”Dasani 
never tires of rehear-
sing the same moves, 
or scrutinizing 
more experienced 
dancers.”

Kuvat 1-3: Dasani 
tanssiharjoituk-
sissa.

Kuvien ryhmit-
tely ja suurempi 
pistekoko voi-
mistavat viestiä 
(tanssin merkitys 
Dasanille, rutiini, 
järjestys).

8 K > V Perheen 
yhdessä asu-
misen ongel-
mien kuten 
vanhempien 
huumei-
den käytön 
kuvailua.

”For Dasani and 
her siblings, to act 
like rambunctious 
children is to risk a 
beating.” (kuvakol-
laasi) ”By late fall, 
Chanel and Supreme 
are fighting daily 
about money.”

Kuvakollaasi: 
Kaikki sisarukset 
kuvissa.

Rinnakkainen 
näkökulma lap-
siin. Empatia.

9 Dasanin ja 
äidin välisen 
suhteen 
kuvailua.

(Kuva 1) ”Everyone 
knows Chanel. She 
weighs 215 pounds 
and her face is a 
constellation of 
freckles lit by a 
gaptoothed smile.” 
(Kuva 2)

Kuva 1: Dasani 
ja Chanel (äiti) 
puhaltavat yh-
dessä voikukan 
terälehtiä.  
Kuva 2: Chanel 
lähikuvassa.

Kuva 1 äidistä ja 
lapsesta kutsuu 
lähelle. Kuva 2 on 
lähikuva ja sen 
emootiokonven-
tio saa lisämer-
kitystä siitä, että 
lähelle mennään 
juuri tässä. Äidin 
poissaolo rinnas-
tuu lähikuvaan ja 
edelliseen lähei-
seen kuvaan. 

10 V + K Joulunvietto 
isoäidin 
luona.

(Kuva 1) ”Sherry’s 
electricity has been 
cut, but the tree 
remains lit and 
the heat stays on, 
via a cable illicitly 
connected…” (Kuva 
2) ”Christmas gifts 
are scarce: coloring 
books, a train set, 
stick-on tattoos, one 
doll for each girl.”

Kuva 1: joulun-
viettoa Sherryn 
(isoäiti) luona. 
Sotkuinen huo-
ne, Dasanin veli 
piirtää tämän 
käteen kuvioita. 
Kuva 2: Fluori-
soivalla valolla 
valaistu kapea 
rappukäytävä, 
siivousvälineet.

Kuvailu ja 
kerronta. 
Sukulaiskoti, 
jossa sama kaaos 
kuin kotona: 
kuvaa huono-
osaisuuden 
syvyyttä ja laa-
juutta. Rinnastus 
käytäväkuvaan 
osoittaa ankeat 
olosuhteet. 
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11 V + A Täydentävät 
videot luvun 
lopussa

”The Times used 
small video cameras 
as an additional 
reporting tool. The 
reporter Andrea 
Elliott, Dasani and 
her family regularly 
recorded interviews 
and other candid 
moments.”

Kolme videota. 
Kaksi Dasanin 
arjesta: Dasani 
tanssimas-
sa, ja Dasani 
vastaamassa 
kysymykseen 
mitä muutoksia 
hän haluaa. 
Kolmas Dasanin 
äidistä koskien 
videoiden kuvaa-
mista.

Täydentävät 
kerrontaa. Ei 
selvää roolia 
kerronnassa.

12 K + 
V

Toisen luvun 
avaus

”A Future Rests on a 
Fragile Foundation”

Kuva: lähiku-
va Dasanista. 
Tekijätiedot ja 
navigointiele-
mentit.

Vie sisään toisen 
luvun teemaan. 
Lähikuva lupaa 
viedä lähemmäk-
si Dasania. Katse 
oikeaan kon-
ventionaalinen 
tapa symboloida 
tulevaisuutta. 
Kuvassa epävar-
ma tunnelma, 
joka korostuu 
takana seisovan 
hahmon kurtis-
tuneissa kulmis-
sa. Tekijätietojen 
toistuminen 
korostaa sitä, että 
jutun eri luvut on 
nähty erillisinä 
juttuina.

13 Asuinolojen 
kuvailua.

(Kuva 1) ”She shares 
a crowded, mouse-
infested room with 
her parents and 
seven siblings, who 
sleep doubled up 
on torn mattresses.” 
(Kuva 2) ”Dasani 
spends her days in 
the care of another 
city institution: her 
public school in Fort 
Greene, Brooklyn.”

Kuva 1: kuva per-
heen jakamasta 
huoneesta, joka 
yhä kaoottinen.  
Kuva 2: Kuva 
koulun ruokalas-
ta, jossa Dasani 
näyttää innostu-
neelta.

Toisto: muistu-
tetaan Dasanin 
asuinoloista tai 
kerrotaan niistä 
uudelle lukijalle, 
jos hän lukee 
juttua painetusta 
mediasta.



50 SNOWFALLING

14 V ? K Asuntola Kuvateksti: The 
Auburn Family 
Residence…

Kuva asuntolasta. Havainnollista-
minen.

15 K + V Asuntolan 
vaarallisten 
puolien ku-
vaaminen.

”A starkly different 
Auburn — the one to 
which Dasani is wit-
ness — emerges from 
stacks of handwrit-
ten complaints, calls 
to 911, internal staff 
reports and dozens 
of inspections over 
the last decade.”

Dokumentti: 
Asuntolan 
asukkaan tekemä 
valitus väkivaltai-
sesta uhkailusta 
asuntolan kylpy-
huoneessa.

Todistaminen, 
vahvistaminen.

16 V + K (Kuva 1) ”…she 
dons the brightly 
patterned prints 
procured in Senegal 
on a trip to “learn 
the truth about 
my motherland.”” 
(kuva 2) ”She favors 
expressions like “Oh 
my gooney goo hoo!” 
and “Okie pokie 
dokie shmokie! 
(kuva 3) ”If a student 
is stumped, she will 
break into impro-
vised song, with the 
class soon chanting 
along: “I know you 
know it!” — clap, 
clap…”

Kuva 1: Opettaja 
Faith Hester 
afrikkalaisessa 
asussa. Kuva 
2: Opettaja 
lähikuvassa. 
Kuva 3: Opettaja 
näyttämässä 
jotain Dasanille 
pulpetin äärellä.

Kuvien ryhmit-
tely ja suurempi 
pistekoko nosta-
vat kuvia jutun 
hierarkiassa ja 
korostavat näin 
niiden viestiä.
Kuviin ilmestyy 
ensimmäistä 
kertaa aktiivinen, 
energinen aikui-
nen: värikkyys ja 
liike korostavat 
aktiivisuutta. 
Dasani on valpas 
yhteiskuvassa. 
Kuvat alleviivaa-
vat henkilön tär-
keyttä tarinassa.

17 V ”To Mr. Bloomberg, 
priority referrals 
were an incentive 
to enter the shelter 
system. “Our own 
policies needlessly 
encourage entry and 
prolong dependence 
on shelters,” he said 
in 2004.”

Grafiikka: Ti-
lastograafi, joka 
osoittaa asun-
nottomuuden 
lisääntyneen.

Tekstin lainaus ja 
grafiikka ristirii-
dassa keskenään. 
Grafiikalla 
todistusarvo. 
Toimittaja kertoo 
jo ristiriidan, 
mutta grafiikka 
havainnollistaa ja 
lisää uskotta-
vuutta.
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18 V + K ”Dasani shepherds 
them five long blocks 
to Public School 287, 
stepping around 
used condoms and 
empty beer cans. 
“Double up!” she 
yells in the manner 
of her mother.” 
(Kuva 1) The children 
go silent and reach 
for each other’s 
hands… (Kuva 2) The 
strike has worn on 
for a month when…”

Kuva 1: Dasani 
ja kaksi sisarusta 
ylittävät kadun 
yksin.  
Kuva 2: Dasani 
kurkottaa hyllylle 
lähikaupassa. 

Kuva 1: Lasten 
ja ylikulkusillan 
välinen mittakaa-
vaero osoittaa 
lasten pienen 
koon ja nuoren 
iän. Kuva 2: 
Dasani kurkottaa 
hyllylle lähikau-
passa ja näyttää 
pieneltä. Kohtaus 
kertoo lapsien 
kantamasta 
vastuusta ja yksi-
näisyydestä.

19 V + A Täydentävät 
video luvun 
lopussa

”The Times used 
small video cameras 
as an additional 
reporting tool…”

Kaksi videota. 
Veli Papa kertoo 
asuntolassa 
asumisesta. Das-
ani lausuu Maya 
Angeloun runon 
Phenomenal 
Woman.

Täydentävät 
kerrontaa. Tuovat 
hahmot lähem-
mäksi.

20 V + K Kolmannen 
luvun avaus

”A Neighbourhood’s 
Profound Divide”

Kuva: Dasani 
kantamassa isoa 
laatikkoa jonkun 
toisen kanssa. 
Vieressä kalliita 
brownstone-talo-
ja Fort Greenessä.

Rinnastus kuvan 
ja otsikon välillä, 
kahden maail-
man välisen ra-
japinnan kuvaus, 
köyhän Dasanin 
ja rikkaiden 
tulokkaiden.

21 V Kaupungin-
osan ja sen 
tuloerojen 
kuvailua.

”If one thing dis-
tinguishes Dasani’s 
New York from that 
of her antecedents, it 
is a striking proximi-
ty to the wealth that 
eludes her.”

3 kuvaa ja 
grafiikka: kuviin 
on merkitty sekä 
rikkauden ja 
gentrifikaation 
merkit, kuten 
myydyn katto-
huoneiston hinta 
ja erikoisviini-
kauppa, että köy-
hyyden merkit, 
kuten asuntolat 
ja turvalasien 
takana olevat 
kaupat.

Rinnastus 
hyvä- ja huono-
osaisuuden 
välillä. Havain-
nollistaminen 
ja informaatio. 
Näkymättömän 
näkyväksi teke-
minen: grafiikan 
upottaminen 
katukuvaan 
paljastaa sellais-
ta, mitä emme 
muuten näkisi.
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22 V + K Syrjäytymi-
sen kierteen 
kuvailua.

”Chanel in the fifth 
grade.”

Kuva Chanelista 
nuorena.

Eläytyminen 
Chanelin tari-
naan. Syrjäyty-
misen kierteen 
osoittaminen.

23 V + K ”Chanel’s mother, 
Joanie, who grew up 
near Auburn.”

Kuva Chanellin 
äidistä nuorena

Syrjäytymisen 
kierteen osoitta-
minen.

24 ”We always wanted 
a big family. One 
family. One full 
family.” (kuva 1) ”But 
Supreme and Chanel 
had a temperamental 
love. …” (kuva 2) 
”Chanel could not 
stay off drugs for 
long…”

Kuva 1: Chanel 
ja Supreme te-
kemässä ruokaa 
yhdessä.  
Kuva 2: Papa, 
yksi lapsista, 
lähikuvassa.

Normalisoimi-
nen, eläyty-
minen, lähelle 
tuominen

25 ”The entire family 
must make this 
onerous trip, even 
on school days. (3 
kuvaa) Kuvateksti: 
Visits to the Depart-
ment of Homeless 
Services’ intake 
office take a toll on 
the family.”

Kuvia koko per-
heestä matkalla 
ja metrossa.

Matkan 
hankaluuden 
osoittaminen, 
eläytyminen.

26 Dokumentti: 
Chanelin tekemä 
valitus.

Todistaminen, 
vahvistaminen.

27 ”When she left, 
Supreme wrote two 
words on the wall 
in black marker: 
“King Me!” (kuva) 
Kuvateksti: Supreme 
lectures Maya.”

Kuva: Maya, 
Dasanin sisko, on 
nurkassa, ja isä 
Supreme näyttää 
uhkaavalta 
estäessään Mayan 
vapaan kulun.

Uhan osoittami-
nen, empatia.

28 Täydentävät 
video luvun 
lopussa

Video: Dasanin 
ajatuksia 
täydellisestä lap-
suudesta, joka ei 
vastaa toimittajan 
näkemystä.

Dasanin oma 
ääni tulee kuu-
luviin. Se myös 
yllättää.
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29 ”They know the 
foster care system 
can split up siblings 
across the city’s 
boroughs. (kuva) 
Dasani is haunted by 
the thought of losing 
her baby sister, Lele, 
who just turned 1 
and sometimes calls 
her Mommy. (kuva) 
All the children 
dote on Lele, but 
Dasani speaks her 
language…”

Kuva 1: Dasani ja 
Lele lähikuvassa, 
Dasani suukottaa 
Lelen mahaa. 
Kuva 2: Dasani 
leikkii Lelen 
kanssa.

Lähelle kutsumi-
nen, empatia.

30 (Kuva 1) ”Suddenly, 
another big girl piles 
on, kicking Dasani 
in the face…” (Kuva 
2) ”Somehow Dasani 
manages to throw 
Sunita off balance…”

Kuva 1: Tappelu-
kohtaus, Dasani 
alakynnessä. 
Kuva 2: Tappelu-
kohtaus: Dasani 
kävelee pois.

Todistaminen, 
eläytyminen.

31 Dasanin syn-
tymäpäivät

”A house of our own, 
a lot of money and 
three more wishes, 
was Dasani’s ans-
wer.” (Kuva 1) ”She 
blows out the cand-
les as the children 
clap”. (Kuva 2) ”Let 
me show you how 
to cut a cake,”  (kuva 
3) ”Dasani bestows a 
sugar-flowered slice 
on each of her sib-
lings, taking a plain 
piece for herself” 
(kuva 4)” They race 
to the basement…”

Kuvat 1-4: Dasa-
nin syntymäpäi-
väjuhlat, kuvissa 
on iloa.

Toivomus-
symboliiikka 
kutsuu eläy-
tymään. Ilo 
samastumaan 
ja tuntemaan 
myötätuntoa 
päähenkilöä 
kohtaan.

32 Viidennen 
luvun avaus

”Reasons to Dream” Kuva: Dasani voi-
mistelutelineellä, 
nostaa leuan 
rekin yläpuolelle, 
muut pitelevät 
rekkiä.

Toimijuuden 
osoittaminen, 
Dasanin esittä-
minen vahvana 
ja selviytyjänä. 
Yksin, mutta 
muiden tuke-
mana.
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33 ”Chanel trails him, 
her chin high, her 
daughters’ hair 
freshly braided. 
(kuva) It is a rare 
moment of belon-
ging in a year of 
rootlessness.”

Kuva 1: Dasani 
ja Chanel halauk-
sessa. Kuva 2: 
Kuva yhteisöstä.

Yhteenkuu-
luvuuden ja 
ihmisten välisten 
siteiden osoit-
taminen. Myös 
käänne kuvaker-
ronnassa.

34 (Kuva 1) ”Chanel 
leads her children 
three more blocks to 
the same Depres-
sion-era building 
where she passed 
her summers as 
a child.” (Kuva 2) 
”They carry one 
thin towel to share.” 
(Kuva 3) ”Dasa-
ni squints at the 
Olympic-size pool, 
a turquoise expanse 
that glistens in the 
sun. She dives in 
first. All is cool and 
silent.” (Kuva 3) ”She 
comes up for air, 
releasing a rapturous 
cry.”

Kuvat 1-4: lapset 
uimahallissa. 

Ilo ja toivo. Ku-
vien ryhmittely 
ja suurempi pis-
tekoko nostavat 
kuvia jutun 
hierarkiassa ja 
korostavatviestiä 
tarinan kannalta.

35 (Kuva 1) They will be 
living on the third 
floor, Avianna an-
nounces. She locates 
the silver button 
on the intercom, 
gently running her 
finger over it.” (Kuva 
2) ”Finally, Chanel 
appears with the 
keys. They climb 
three flights and step 
inside.” (Kuva 3) ”It 
is a real apartment, 
with clean, beige 
walls and hardwood 
floors.”

Kuvat 1-3: Uusi 
asunto

Ilo ja toivo. Ku-
vien ryhmittely 
ja suurempi pis-
tekoko nostavat 
kuvia jutun 
hierarkiassa ja 
korostavat näin 
niiden viestin 
tärkeyttä tarinan 
kannalta
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3.2. 
Tuttuja konventioita ja 

risteäviä moodeja

Kussakin kohtauksessa käytetyt erilaiset konventiot viittaavat moninaisiin kerros-
tumiin semioottisia merkityksiä ja kussakin kuvassa tai tapahtumassa on useita 
mahdollisia merkityspotentiaaleja (kuten katseen suunta, kuvassa esiintyvien 
ihmisten vaatteet ja muut merkit), joita en kirjoittanut ylös. Transkriptio ei kerro 
kohtausten koko merkityspotentiaalia vaan ainoastaan tulkintani mukaan tär-
keimmät tarinaa kuljettavat konventiot. Kuten Page esittää (2010, 8), transkriptio 
tuo näkyviin eri moodien samanaikaisuuden ja yhteisvaikutuksen. Eri sekvens-
sien vertailu rinnakkain osoittaa, kuinka useampi moodi saattaa yhtäaikaisesti 
pyrkiä aktivoimaan samoja merkityksiä. Se myös paljastaa, että monet merkityk-
sistä tuntuvat syntyvän tai vahvistuvan juuri moodien keskinäisissä rinnastuk-
sissa. Se myös osoittaa, että aineistossa käytetään toistuvasti tunnettuja konven-
tioita, joilla on sosiaalisesti hyväksyttyjä, yhteisesti määriteltyjä merkityksiä eri 
kerronnan muodoissa, oli kyse sitten narratiivisesta journalismista, journalisti-
sesta ulkoasusuunnittelusta, valokuvauksesta tai elokuvakerronnasta. 

Narratiiviseen journalismiin kiinnittyviä konventioita ovat esimerkiksi hen-
kilöhahmojen karakterisaatio, joka tapahtuu jutuissa sanallisesti ja kuvallisesti. 
Snow Fallissa jokainen hahmo esitellään erikseen sekä kuvaillen että dialogin 
kautta. Juttu hyödyntää myös fokalisaatiota ja vaihtaa kerronnan näkökulmaa 
henkilöstä toiseen. Näin lukija-kokija pystyy seuraamaan asettumaan tarinassa 
vuorotellen kunkin laskijan asemaan, mikä kutsuu identifikaatioon tarinan hen-
kilöiden kanssa. Snow Fallin transkriptio osoittaa, että jutulla on selvä juoni, jonka 
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käännekohtia multimodaaliset siirtymät alleviivaavat. Juonen käänteissä käyte-
tään hyväksi myös tarinan imua lisääviä keinoja, kuten yhtäkkisiä lopetuksia eli 
’cliffhangereitä’ lukujen vaihdoksissa. Tämä on ennemminkin televisiokerron-
nan kuin narratiivisen journalismin konventio. Rakenteeltaan juonella on ellipti-
nen draaman kaari, jossa tapahtumat alkavat kohtauksella tarinan lopusta, jonka 
jälkeen kertoja palaa tarinan alkuun ja kuvaa niiden kronologisen etenemisen 
loppuun asti, kunnes päätyy samaan kohtaukseen, josta juttu alkoi. Poikkeavaa 
rakenteessa on, että osa juonesta on kerrottu liikkuvien grafiikoiden, videoiden, 
valokuvien ja ääninauhojen kanssa. Osa nauhotteista sijoittuu eri ajankohtaan 
tapahtumien lähes kronologisesti etenevän kuvailun kanssa. Näin tekstiin tulee 
muuten kronologisesta rakenteesta huolimatta ajallisia siirtymiä menneisyyden 
ja tulevan välillä eri moodien välillä. Immersio, eli lähelle meneminen toteutuu 
Snow Fallissa idealisoidun mallin mukaisesti: kertoja häivyttää itsensä tarinasta. 
Kertoja kuvailee yksityiskohtia tarkasti ja rekonstruoiden tapahtumat eheäksi 
kokonaisuudeksi, joka muodostaa jutun tarinamaailman eli tapahtumien näyt-
tämön. Toden tuntua ja uskottavuutta rakennetaan jutussa paitsi tekstissä esi-
tetyillä runsailla faktoilla ja erilaisilla grafiikoilla, myös esimerkiksi hyödyntä-
mällä videoissa ns. puhuvan pään konventiota, jossa haastateltava ’todistaa’ tai 
’vahvistaa’ tapahtumat kertomalla ne lukijalle suoraan kameraan. Audiovisuaa-
lisia konventioita esiintyy siirtymissä, jotka on usein toteutettu erilaisten siltojen 
kautta häivytyksillä ja ruudun yli menevillä pyyhkäisyillä. Visuaalisessa moodissa 
taas hyödynnetään kuvakerronnan konventioita esimerkiksi siirtymissä koko-
kuvista lähikuviin ja kuvien järjestyksellä, joka tukee ja myös tulkitsee tarinaa.

Invisible Childissa henkilöiden karakterisaatio menee Snow Fallia pidemmälle 
jo siksi, että henkilöhahmoja on selvästi vähemmän. Näkökulma ei vaihdu, vaan 
pysyy tarinan päähenkilössä Dasanissa. Karakterisaatiossa käytetään apuna myös 
runsasta kuvamateriaalia, joka havainnollistaa sekä suoraan että osin symboli-
sesti tekstin rakentamien henkilöhahmojen ominaisuuksia näyttämällä nämä 
tekstissäkin kuvatuissa vaatteissa, tilanteissa ja tiloissa. Seurantajuttuna Invisible 
Childilla ei ole selvää tapahtumien kaarta vaan se etenee kronologisesti tapah-
tumien mukaan. Juttu jakautuu kuitenkin lukuihin, jotka pääosin taustoitta-
vat ja seuraavat perheen tarinaa, mutta joista viimeiseen on rakennettu käänne: 
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perhe löytää viimein asunnon, Dasani uuden harrastuksen ja tilanne näyttää toi-
veikkaalta. Rakenteen osalta teksti ja kuvat etenevät samaa kronologiaa noudat-
taen eikä jutun sisällä tapahdu ajallisia siirtymiä vaan sen etenee alusta krono-
logisesti loppuun asti. Invisible Child eroaa Snow Fallista siinä, että jutun ker-
toja tekee itsensä paikoitellen näkyväksi ja rikkoo brechtiläisittäin ns. neljän-
nen seinän eli tarinamaailman illuusion kokonaan juttuun lisätyillä videoilla, 
jossa toimittaja on itse kuvassa ja kertoo kameraa pitelevälle päähenkilön äidille 
minkälaisia otoksia hän toivoo tämän kuvaavan. Todellisuusilluusion rikkoutu-
minen vahvistaa jutun realismia. Toden tunnetta lisätään myös erilaisilla doku-
mentaarisilla materiaaleilla, kuten valituskirjeillä ja perheen täyttämillä lomak-
keilla. Visuaalisessa moodissa Invisible Child hyödyntää toistuvasti (esimerkiksi 
sekvensseissä 2, 5, 7, 16) kuvan ja typografian yhteispeliä.

Transkriptio paljastaa aineistosta neljä piirrettä, joita analysoin tarkemmin 
luvussa 4. Ensinnäkin molemmissa jutuissa lukusuunta on sama ja siirtymät 
eri moodista toiseen on pyritty toteuttamaan saumattomasti. Tällä on merkitystä 
lukukokemukselle sekä lukemisen helppouden että sen kokemuksellisuuden 
kannalta. Toiseksi, Invisible Childissa ja Snow Fallissa korostuvat erilaiset mer-
kityspotentaalit. Snow Fallissa eri konventioilla pyritään lisäämään jännitystä 
ja toiminnan tuntua. Invisible Childissa konventiot pääasiassa kutsuvat lukijaa 
lähelle eläytymään tarinaan ja kokemaan myötätuntoa henkilöitä kohtaan. Tämä 
tukee juttutyyppien eroja: Snow Fall on onnettomuudesta kertova tarina, jonka on 
otettava tapahtumiin riittävästi etäisyyttä voidakseen kertoa ne ilman, että lukija 
kokee joutuvansa tirkistelijän rooliin. Invisible Childissa kodittoman tytön tari-
naa taas tukee lukijan mahdollisimman pitkälle viety eläytyminen hänen kohta-
loonsa. Kolmanneksi, semioottisten resurssien merkitysmoodi pyrkii aktivoitu-
maan juuri moodien välisissä siirtymissä ja niiden yhteispelissä. Esimerkiksi siir-
ryttäessä tekstistä liikkuvaan grafiikkaan tai kuvasta tekstiin. Siirtymissä näyttää 
transkription perusteella olevan erityistä merkityksenluontipotentiaalia tarinan-
kuljettamisen kannalta. Neljänneksi, edellä mainitut piirteet yhdessä synnyttä-
vät lukukokemuksen, joka kutsuu uskomaan luotuun tarinamaailmaan, kutsuu 
lähelle ja pyrkii myös vaikuttamaan lukija-kokijan tunteisiin.
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3.3. 
Täydentävä 

aineisto

Täydentävässä aineistossani eli The New York Timesin jutuissa A Game of Shark 
and Minnow ja The Jockey, The Guardianin jutussa Firestorm ja National Geo-
graphic Channelin jutussa Killing Kennedy näkyy lähiluvussa samoja konventioita 
kuin transkriptiossa käsitellyissä jutuissa. Myös niissä toistuvat tutut kerronnan 
keinot: liikuttaminen, havainnollistaminen, tarinalliset käänteet, dokumentaari-
set aineistot kerronnan vahvistajina ja toden tunteen lisääjinä, henkilöiden karak-
terisaatio sekä kielellisesti että havainnollistavin kuvin ja videoin. Lukuun otta-
matta digitaaliseen mediaan liittyvää vierittämistä ja tilallista parallaksiefektiä 
esiin ei noussut mitään sellaista uutta kerrontapaa, joka ei olisi tuttu narratiivi-
sen journalismin konventioista tai tunnettuja valokuvauksen, elokuvaleikkauk-
sen ja graafisen suunnittelun konventioita. Muu aineisto toimiikin analyysissäni 
lähinnä täydentävinä esimerkkeinä. Sen sijaan on kiinnostavaa, että multimo-
daalisten juttujen käyttämät kerronnan keinot ovat jo nyt niin vakiintuneita, että 
aineistojen väliset erot koventioiden käytössä jäävät pieniksi. Kaikissa jutuissa 
konventiot osallistuvat kuitenkin eri tavoin merkitysten luontiin ja näitä eroja 
käsittelen tarkemmin analyysissäni luvussa 4.
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Edellisessä luvussa kuvailin Snow Fallissa ja Invisible Childissa esiin nousevia 
konventioita, jotka juttujen transkriptio nosti esiin. Tässä luvussa yhdistän trans-
kription tulokset esimerkkeihin muusta aineistosta ja analysoin tarkemmin sitä, 
miten jutut tuottavat merkityksiä ja vaikuttavat lukija-kokijaansa. 

Multimodaalisten juttujen muoto koostuu toisiaan seuraavista elementeistä, 
joita käsittelen trankriptiossani sekvensseinä – esimerkiksi teksti vaihtuu kuvaksi, 
joka vaihtuu taas tekstiksi, joka vaihtuu videoksi. Muoto eroaa perinteisestä sano-
malehti- ja aikakauslehtikerronnasta, ja sekvenssit muistuttavatkin elokuvaker-
ronnan ja pitkän narratiivisen journalismin käsitystä kohtauksista. Puhun ana-
lyysissäni jatkossa sekvenssien sijaan kohtauksista, silloin kun haluan alleviivata 
yhteen tai useampaan peräkkäiseen sekvenssiin ja niissä käytettyihin moodei-
hin sisältyviä merkityspotentiaaleja. Kiinnitän analyysissäni erityistä huomiota 
moodien välisiin vaikutussuhteisiin voidakseni pohtia niiden roolia kerronnassa 
suhteessa Copen ja Kalantzisin ja Kressin ja van Leeuwenin väitteeseen multi-
modaalisuuden erityisyydestä merkityksenluojana. 

Se, miten sekvenssien peräkkäisyys on jutuissa ratkaistu on yksi transkriptioni 
päälöydöksistä. Esitän, että sekvenssien järjestyksellä ja järjestämisellä on merki-
tystä sekä 1) lukukokemuksen ja sen saumattomuuden, 2) kerronnan ja sen mer-
kitysten, 3) toden tunnun eli immersion ja 4) kerronnan affektiivisten vaikutus-
ten kannalta. Siksi analyysini etenee tutkimalla sekvenssien ja kohtausten jär-
jestymistä transkriptiossa ja muussa aineistossa näiden neljän eri näkökulman 
kautta. Analyysin avulla pyrin vastaamaan kysymykseen multimodaalisen jour-
nalismin erityisyydestä lukukokemuksen tuottajana ja suunnittelun roolista siinä.
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4.1. 
Suhde painettuun 

mediaan

Kuten kaikki tietyssä mediassa julkaistut jutut, kiinnittyvät myös aineistoni jutut 
vähintään kolmeen eri merkkijärjestelmään tai suunnittelun tasoon. Nämä ovat 
1) median genre eli lajityyppi ja siihen liittyvät konventiot, 2) kyseisen median 
oma konsepti, sen sovittu identiteetti ja tyyli, ja 3) yksittäisen jutun sisäiset rat-
kaisut eli kielellinen ja visuaalinen editointitaso (ks. Eva Jais-Nielsenin lehtigen-
remääritelmät Jais-Nielsen 2004, 158–225 ja Töyryn, Rädyn ja Kuisman määri-
telmä aikakauslehden konseptista, Töyry ym., 2008, 27). Tarkastelen seuraavassa 
joitain aineistoani kuvaamia muodollisia konventioita, jotka erottavat multimo-
daaliset jutut painetun median konventioista.  

Vaikka multimodaalista juttua voi perustellusti esittää genreksi itsessään, ver-
taan sitä kuitenkin tässä aikakaus- ja sanomalehtigenreen. Sekä transkriptioon 
valituissa jutuissa että pääosassa muuta aineistoani juttujen visuaalinen konsepti 
noudattaa sanomalehtigenrelle tyypillistä selkeää hierarkiaa, hillittyä typora-
fiaa ja minimalismia ilmaisuskaalassa. Kuvajournalistisesti ne nojaavat uutisku-
vaan. Jais-Nielsenin on esittänyt lehden muotokielen ilmaisullisuuden määrittelyä 
asteikolla ekspressiivinen (näkyvä, aktiivinen) – kommunikoiva (funktionaalinen, 
näkymätön) (Jais-Nielsen 2004, 229). Sanomalehtigenre sijoittuu tällä asteikolla 
perinteisesti kommunikoivaan päähän, mutta lajityypin ekspressiivisyys näyttää 
kuitenkin lisääntyvän digitaalisessa mediassa. Toistaiseksi aikakauslehdet ovat 
kokeilleet digitaalista kerrontaa huomattavasti sanomalehtiä vähemmän. Koska 
ne ovat jo genrensä puolesta usein ekspressiivisempiä kuin sanomalehdet, voisi 
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ajatella, että niiden digitaaliset versiot olisivat myös sanomalehtien digitaalisia 
juttuja ilmaisullisempia. Näin näyttäisi olevan esimerkiksi Rolling Stone -lehden 
jutussa In the Belly of the Beast (kuva 4.1.), joka poikkeaa New York Timesin ja 
Guardianin hillitystä visuaalisuudesta (Rolling Stone 2013). Muista julkaisijoita 
voimakkaammin ekspressiivisiä ovat myös itsenäisesti kustannettu multimedia-
juttu tai interaktiivinen dokumentti Black gold boom: How Oil Changed North 
Dakota (Prairie Public 2013), joka käyttää vahvasti estetisoitua grafiikkaa video-
kuvan päällä (kuva 4.2.). Urheilukanava ESPN Outside the linesin digitaalisilla 
jutuilla (kuva 4.3.) on kullakin oma visuaalinen konseptinsa (esimerkiksi The 
Long Strange Trip of Doc Ellis, ESPN 2013). Vastaavaa aikakauslehdelle tyypil-
listä ekspressiivisyyttä näkyy myös Pitchforkin (kuva 4.4.) digitaalisissa jutuissa 
(Pitchfork 2013). Omassa aineistossani tällaista visuaalisesti poikkeavaa juttua 
edustaa ainoastaan Killing Kennedy.

Merkittävin muutos siirryttäessä sanomalehtigenrestä multimodaaliseen 
tapahtuu jutun pinta-alassa ja valkoisen tilan (negative space) käytössä ja tämä 
näkyy myös aineistossani. Jutut valtaavat näytön kokonaispinta-alan, mikä mah-
dollistaa suuremmat kuvakoot ja koko näytön kuvat. Valkoisen tilan käyttö tuo 
taiton elementtien välille voimakkaampia kontrasteja, mikä tekee taitoista aktii-
visempia. Jutun kehykset muodostuvat näyttölaitteen rajoista (erityisesti The New 
York Timesin jutuissa). Tämä on uutta verrattuna aiempiin interaktiivisiin artik-
keleihin, jotka rakentuivat jo teknisistä syistä erilaisista kehystävistä laatikoista 
laatikoiden sisällä. Se on uutta myös verrattuna painetun lehden konventioihin. 
Kirjoissa ja sanomalehdissä 1800-luvun kirjapainoteknologiasta juontavat mar-
ginaalit ovat olleet käytössä tähän asti, vaikka nykytekniikka on jo pitkään sal-
linut marginaalien ylittämisen myös kirjapainossa. Niillä on myös funktio, joka 
digitaalisessa mediassa jää tarpeettomaksi: ne ovat paikka lukijan peukaloille 
(marginaalien funktioista ks. Bringhurst 2004, 165). Aineistossani marginaalit 
saattavat jatkua jopa näyttölaitteen ruutunäkymän yli, ikäänkuin äärettömästi 
(esimerkiksi jutussa Killing Kennedy). 

Muutos marginaaleissa ja kehystyksessä tuo digitaalisen sanomalehden lähem-
mäksi aikakauslehteä ja rajattomana tilana myös sen yli ja ohi. Aikakauslehdessä 
on sovellettu jo pitkään Jan Tschiholdin 1928 esittämää ajatusta joka suuntaan jat-
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kuvasta pinnasta, jota ei enää rajoita kirjapainon blokkiajattelu (Tschihold 1928). 
Tschihold muodosti teoriansa dadaistien, futuristien, konstruktivien ja De Stilj 
-koulukunnan ajatuksien pohjalta. Vaikka tästä kehittynyt sveitsiläinen koulu-
kunta ja sen selkeyttä, luettavuutta ja pelkistettyä tyyliä korostava ajattelutapa 
näkyy sanomalehdissä muilta osin, on Tschiholdin ajatus marginaalista tullut 
osaksi niiden muotokieltä vasta nyt. Tämä tietysti sopii ajatukseen siitä, että nar-
ratiivisissa multimodaalisussa jutuissa (kuten aiemmin viikko- ja kuukausiliit-
teissä) sanomalehdet lähestyvät aikakauslehteä sekä muotokieleltään että ker-
rontatavoiltaan.

Toinen kehystykseen ja muotokieleen liittyvä seikka, joka myös kertoo muu-
toksesta aiempaan, on juttujen graafinen viimeistely. Sekä Snow Fallin että Invi-
sible Childin navigaatiopalkit ovat pelkistettyjä ja häviävät ruudulta juttua luet-
taessa. Mainoksia ei ole. Snow Fallissa videoiden kehykset on poistettu, jolloin 
nekin ottavat käyttöön koko näytön tarjoaman tilan. Videot ja grafiikat käynnis-
tyvät automaattisesti, joten näkyvät ja vuorovaikutusta vaativat napit on voitu 
poistaa ruudulta. Kaikki lukukokemusta häiritsevät tai keskeyttävät visuaaliset 
ja toimintaa vaativat elementit on poistettu. Näin visuaalinen viimeistely ja toi-
saalta toimintojen automatisointi vahvistaa lukijan uppoutumista eli ’immer-
siota’ tarinaan. Käsittelen immersiota tarkemmin luvussa 4.4.

Yhteistä kaikille aineistoni jutuille on se, miten ne ovat järjestäneet sisältönsä ja 
miten järjestys osallistuu tarinan kuljettamiseen. Lehtijutun taitossa eri element-
tien peräkkäisellä järjestyksellä on merkitystä ensisijaisesti lukukokemuksen sel-
keyden ja ymmärrettävyyden kannalta. Mutta järjestys on myös yksi suunnitteli-
jan käytössä olevista keinoista kuljettaa tarinaa eteenpäin. Tarinankuljetuksella 
jutun narratiivia voi vahvistaa tai sen voi katkaista. Jaksojen ja elementtien ryt-
mittämisellä narratiiviin voi lisätä draamallisuutta ja yllättävyyttä. Lukijan koke-
mukseen voi pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi kuvien ja typografian kontrasteilla 
ja rinnastuksilla. Painetussa mediassa elementtien, sivujen ja aukeamien järjes-
tys syntyy usealla eri tasolla. Ensinnäkin yksittäisten aukeamanäkymien hie-
rarkioista, jotka kertovat mikä sivulla on tärkeää, sekä katsetta ohjaavista valin-
noista, kuten elementtien ryhmittelystä. Ja toisaalta aukeamanäkymien välillä: 
siirtymät aukeamalta toiselle, täysien ja väljien sivujen vaihtelu, kuvan ja teks-
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Kuva 4.1. In the Belly of the Beast 

Kuva 4.2. Black gold boom: How Oil Changed North Dakota
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Kuva 4.3. Long Strange Trip of Doc Ellis

Kuva 4.4. Black gold boom: How Oil Changed North Dakota
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tin rytmitys, sommittelun toistot ja muutokset jaksottavat ja järjestävät sisältöä. 
Lukija havaitsee aukeamanäkymästä tavallisesti kolme eri tasoa: silmäilytason, 
kuten otsikot, kuvatekstit tai sivun vinjetit; selailutason, eli tekstien ja kuvien 
paikat, jutun yleisen tunnelman ja syventymistason, jolla hän jo lukee tekstiä 
tai tutkii sisältöä tarkemmin. Tällöinkin teksti ja kuvat luetaan yleensä erikseen 
ja lukijan katse voi kulkea aukeamalla eri suuntiin, myös diagonaalisesti. Multi-
mediajutuissa tämä painetun median monitasoisuus kuitenkin litistyy johtuen 
ruutunäkymän rajoista ja näytön kaksiulotteisuudesta. Koko juttua ei ole mah-
dollista ensin silmäillä ja selailla, sillä näkyvissä on aina vain jäävuoren huippu. 
Vierittämällä luettavan jutun eri elementit järjestyvät luonnostaan näkymien ket-
justa muodostuvaksi nauhaksi painetun median eri tasojen limittäisyyden sijaan. 
Juttu voi muodostua kokonaan sarjasta toisiaan seuraavia koko ruudun peittäviä 
näkymiä. Tai sitten jutuissa on pidempiä vieritettäviä jaksoja, jota erilaiset kuvat, 
videot tai typografia rytmittävät. Aineistosta nouseekin esiin pitkien tekstijut-
tujen tällä hetkellä vakiintunut lukutapa, jossa juttua selataan ylhäältä alas. Ne 
kaikki hyödyntävät kuitenkin myös ruutunäkymiä. Näitä koko ruudun kuvia on 
käytetty jutuissa ennen kaikkea visuaalisesti, joko valokuvaan tai grafiikkaan, 
ja koko ruudun näkymä on ohjelmoitu suoraan koodiin, jotta se varmasti huo-
mataan. Teksti ja pienemmät kuvat ja grafiikat soljuvat vierittämällä alaspäin. 

Aineistossani pitkät tekstijutut on jo pituutensa puolesta jaettu myös lukuihin. 
Kutakin lukua luetaan ensin ylhäältä alas, jonka jälkeen luku vaihtuu vasem-
malta oikealle. Tämä luo jaksottamiseen vielä yhden lisätason, ja luo yhden siir-
tymän lisää. Eri luvut alkavat kukin omalla avauskuvallaan ja otsikollaan. Tämä 
painetun median avausaukeamien konventio, jossa avausaukeamalle sijoitetaan 
otsikon kera kokonaisuuden kiinnostavin ja tasokkain kuva, jonka on tarkoitus 
heittää lukija sisälle juttuun, tuntuu siirtyneen digitaaliseen mediaan lähes sel-
laisenaan. The New York Timesin jutuissa kuva tai videoluuppi peittää ruudun 
kokonaan ja otsikkotypografia on minimalistinen. Avausnäkymät ovat leväh-
dyspaikkoja, sisäänheittoja juttuun. Muoto on vakiintunut myös moniin muihin 
julkaisuihin ja julkaisutyökaluihin – esimerkiksi pitkää journalismia verkossa 
julkaiseva Atavist käyttää samaa ratkaisua, ja tarjoaa myös työkalua, jolla kuka 
tahansa voi julkaista vastaavia multimediajuttuja, ja jossa ison koko ruudun kuvan 
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ja minimalistisen otsikkotypografian yhdistävä aloitus on jo valmiiksi vakioitu.
Edellä mainitut ratkaisut esiintyvät aineistossani, koska valitsin siihen nimen-

omaisesti suljetun narratiivin mukaisia aineistoja. Toisenlainen esimerkki olisi 
ollut perinteiseen hypertekstiin perustuva nykyinen interaktiivinen juttu, kuten 
The New York Timesin jutun The High Rise. Se on esimerkki interaktiivisesta 
moneen suuntaan avautuvasta ja kulkevasta juttumuodosta, jossa lukijalle anne-
taan ohjat tarinan kuljettamisessa eteenpäin. Se kulkee näytöllä sekä lineaari-
sesti vasemmalta oikealle, että pudotusvalikoissa ylhäältä alas. Lukija voi valita 
tutustuuko hän tarinaan sen ylimmällä tasolla yhtenäisenä juttuna, vai syven-
tääkö hän tietoaan tutkimalla myös alaspäin avautuvia polkuja. Tämäkin juttu 
on kuitenkin sisäisesti suljettu, se siis viittaa vain itseensä. Se ei ole perinteisen 
hypertekstin tavoin täysin intertekstuaalinen. Mutta polku, jonka lukija valit-
see kulkea on hänen omista keskeytyksistään ja suunnanvaihdoksistaan kiinni.

Lopuksi nostan painetun ja multimodaalisen muodon vertailussa esiin vielä 
Invisible Childissa näkyvät jäljet painetusta mediasta. Dasanin taustat kerrotaan 
useaan eri otteeseen ja asuinolosuhteet toistuvat kuvituksessa useasti (sekv. 3–5, 
8, 13–15). Ilmeinen selitys toisteisuudelle löytyy siitä, että juttua ei ole tehty ensisi-
jaisesti digitaaliseen kanavaan. Juttu julkaistiin myös painetussa mediassa, mutta 
useana eri päivänä. Sen digitaalisessa versiossa luvut ovat luettavissa samanai-
kaisesti. Koska lehti on julkaistu alunperin painetussa mediassa, sen eri osissa 
kerrataan tiettyjä tarinan kannalta olennaisia faktoja ja tapahtumia uudelleen ja 
uudelleen. Tämä tautologia rasittaa multimediaympäristössä, jossa lukija saat-
taa lukea koko jutun kerralla. Tempon muutos vertautuukin televisiosarjojen 
ahmimiseen, joka on tullut mahdolliseksi kun sarjan kaikki osat ovat digitaali-
sella alustalla kerralla nähtävissä. Kontekstin muutos on yksi selkeimpiä eroja 
painetussa ja digitaalisessa julkaisemisessa: painetussa mediassa lehden kahden 
eri numeron välillä ei ole välttämättä kytköstä, joten lukija pitää kuljettaa sisään 
tarinaan joka kerta uudestaan. Jos juttu olisi tuotettu diginatiivisti verkkoon, jul-
kaisukonteksti olisi voitu ottaa huomioon jo kirjoittaessa. Kukin luku olisi voi-
nut käsitellä fokusoidummin yhtä näkökulmaa tarinassa, ja niiden välille olisi 
voinut rakentaa myös eroja. Nyt toisteisuus tuo tarinaan lievästi paikalla junnaa-
van tunnun, vaikka sillä olisi ollut sisältönsä ja tarinansa puolesta edellytyksiä 
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olla myös tarinankuljetukseltaan eheämpi, yhteen tarinalliseen kaareen tähtäävä 
kokonaisuus. Snow Fall taas on esimerkiksi rakennettu alun perinkin digitaa-
liseen muotoon eikä sen rakenteissa tai siirtymissä näy vastaavaa toisteisuutta. 

Analysoin edellä kuvailtuja muodollisia ratkaisuja tarkemmin luvuissa 4.1–4.5 
siltä osin kuin ne osallistuvat jutun kerrontaan ja merkityksenmuodostukseen.
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4.2. 
Saumattomuus 

ja miten se tuotetaan

The New York Timesin graafinen johtaja Steven Duane on kertonut, että Snow 
Fall: The Avalanche at Tunnel Creekin on tarkoitus olla saumaton lukukokemus, 
jossa lukeminen-kokeminen ei katkea siirryttäessä eri moodien välillä. Duanesin 
mukaan tämä ratkaistiin lähestymällä jutun eri osia kuin ne olisivat kaikki kie-
lellisiä, jotta teksti vaihtuisi kuvaksi ja siitä taas tekstiksi ikään kuin kukin kuva 
vain aloittaisi tekstissä uuden kappaleen. 

”We started to talk about tweaking the words of the written piece so that 
the experience would be seamless – so that the language would transition into 
a motion graphic as if it was leading into another paragraph of text. And we 
talked about editing the visuals as if they were more like pieces of language.” 
(Franchi 2013, 177)

Tämä lähestymistapa näkyy myös myöhemmissä Timesin julkaisemissa 
jutuissa. Aineistoni jutussa The Game of Shark and Minnow lukijan tarvitsee 
vain vierittää ruutunäkymää ja eri moodit seuraavat toisiaan, vaihtuvat ja käyn-
nistyvät automaattisesti. Tästä voi päätellä, että designin ja editoinnin yhdistävä 
multimodaalinen ajattelutapa lienee näin ollen integroitu Timesissa osaksi mul-
timediajuttujen tekoprosessia. Snow Fall sai silti osakseen kritiikkiä lukukoke-
muksen keskeytymisestä: teksti ”katkesi” videoihin, eri moodit silmäiltiin erik-
seen, kokonaisuus vaikutti hajanaiselta, ”lukiko kukaan itse jutun?”, kysyttiin 
(keskustelua aiheesta esimerkiksi Medium 2013, Slate 2013, Nieman Lab 2013a). 
Kuvatuissa lukukokemuksissa on nähdäkseni kyse lukutavan muutoksesta. Kuten 
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edellä kuvattiin, painetussa mediassa taitto toimii perinteisesti vähintään kah-
della tasolla: silmäilevän ja syventyvän lukemisen tasoilla. Vaikka suunnitteli-
jan tehtävä on tehdä kuvien ja tekstin kokonaisuudesta eheä, luetaan teksti silti 
omana kokonaisuutenaan, ja kuvat ja kuvatekstit joko sitä ennen (sisäänheit-
täjinä) tai sen jälkeen (täydentävinä). Tässä mielessä painettu media korostaa 
lukemisen ja kielellisen moodin ensisijaisuutta. Totutut tavat muuttuvat hitaasti. 
Timesissa kuvaa, ääntä ja videota käsitellään kielen tavoin tekstinä, mutta luki-
joilla voi mennä hetki, ennen kuin he oppivat seuraamaan perässä. Yksi pääl-
limmäisistä syistä kohtausten sitomiseen toisiinsa mahdollisimman saumatto-
masti onkin perustellusti keskeytymättömän lukukokemuksen helpottaminen.

Saumattomuuden tavoite näkyy myös aineistoni transkriptiossa. Siirtymissä 
yhdestä moodista toiseen kerronta jatkuu ilman katkoa. Tämä toteutetaan esimer-
kiksi ottamalla käyttöön kaksi eri moodia samanaikaisesti. Snow Fallissa tällaisia 
saumattomia, vähintään kaksi moodia aktivoivia siirtymiä on esimerkiksi siir-
tymä tekstikuvailusta visuaalisesti havainnollistettuun paikkaan. Jutun ensim-
mäisessä luvussa kuvaillaan tarinan kannalta olennaista tapahtumaympäristöä 
ja rakennetaan jutun näyttämöä ensin sanoin ja sen jälkeen visuaalisesti (taul. 1, 
sekv. 4). Sanallinen kuvailu päättyy virkkeeseen (…) outside the ski area’s boun-
dary to what is considered the back of Cowboy Mountain, is an unmonitored 
play area of reliably deep snow, a ”powder stash,” known as Tunnel Creek. 
Lukijan lukiessa tekstin viimeisiä sanoja selain tummenee, esiin tulee ilmakuva 
vuoristojonosta, se alkaa liikkua ja lukija lentää kuin helikopterin kyydissä kohti 
vuorta ja sen ympäri. Tunnel Creekin sijainti vuoristossa osoitetaan tekstillä. 
Grafiikan automaatio perustuu selaimen kykyyn tunnistaa lukijan sijainti vieri-
tyspalkissa. Infografiikka havainnollistaa tekstiä, mutta siirtymä vahvistaa myös 
paikan tunnetta. Teksti syöttää lukijalle ensin sanallisen mielikuvan kohteesta ja 
hänet viedään sitten katkeamattoman, automatisoidun kuljetuksen avulla suo-
raan visuaalisesti havainnollistetulle tapahtumapaikalle (kuva 4.5.). Siirtymän 
merkitys korostuu, kun selainversiota vertaa jutun tablettiversioon. Koska mobii-
likäytössä videota ja muuta dataa ei voida asettaa mahdollisten kulujen vuoksi 
käynnistymään automaattisesti, joutuu lukija tabletissa ja puhelimella käynnis-
tämään liikkuvan grafiikan itse play-nappia painamalla. Ruutu ei tummene vaan 
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siirtymä on suora ja vaatii vuorovaikutusta lukijalta. Erikseen luettavina ja vas-
taanotettavina elementteinä tekstin ja visuaalisuuden yhteispeli katkeaa. 

Koska saumattomuus on ollut jutun pyrkimys ja myös transkription löydös, on 
perustelua analysoida sitä, miten saumattomuus jutuissa tuotetaan. Esitän, että 
se tapahtuu samaan tapaan kuin elokuvaleikkauksessa, ja vielä tarkemmin, että 
eri moodien ja kohtausten luomien sekvenssien nivominen yhteen rakentamalla, 
yhdistämällä ja rinnastamalla muistuttaa klassista jatkuvuusleikkausta (conti-
nuity editing). Jatkuvuusleikkaus on Hollywood-elokuvasta periytyvä konven-
tio, jossa kerronnassa pyritään niin saumattomiin siirtymiin eri otosten välillä 
että elokuvaleikkaus näyttäytyy täysin huomaamattomana (Dix, 50). Leikkauk-
sen huomaamattomuuden on tarkoitus olla muistuttamatta katsojaa siitä, että 
hän katsoo elokuvaa. Tämä eroaa myöhäisemmistä elokuvaleikkauksen konven-
tioista, kuten Eisensteinin montaasiteorioista tai cinéma veritéstä, jotka pyrki-
vät tuomaan itseään voimakkaammin esille ja myös eri tavoin osoittamaan leik-
kauskohdat elokuvissa. Jatkuvuusleikkaus on lähes kaikkien elokuvaa joskus 
katsoneiden tuntema elokuvakonventio ja se on edelleen käytössä. Sen nykyi-
nen ’näkymättömyys’ on kuitenkin seurausta intensiivisestä toistosta, katsojat 
ovat niin tottuneita vakiintuneisiin siirtymiin, etteivät enää huomaa niitä. Leik-
kaus itsessään on keinotekoinen tapa liittää eri kohtaukset yhteen ja varhaisten 
elokuvakatsojien kokemusta ensimmäisistä leikatuista elokuvista voikin verrata 
multimediajuttujen lukukokemukseen nyt. Multimodaaliset jutut paljastavat-
kin kiinnostavasti sen, että jopa nojatessaan jatkuvuusleikkauksen konventioi-
hin uudessa genressä leikkauskohdat jäävät silti näkyviin: kuten yllä todettiin, 
jotkut lukijat ovat kokeneet siirtymät keskittymistä katkoviksi. 

Aineistossani multimodaalisten juttujen siirtymät nojaavat nimenomaisesti 
varhaisen jatkuvuusleikkauksen konventioihin (ks. esimerkiksi Dix 2008 ja Dan-
cyger 2011). Näitä ovat esimerkiksi ’ristikuva’ (dissolve), jossa seuraava kuva näyt-
tää asettuvan edellisen päälle (esimerkiksi Firestorm-jutun avaus); ’pyyhkäisy’ 
(wipe), jossa joko vaaka- tai pystysuunnassa kulkeva linja työntää edellisen kuvan 
tieltään – mikä on konventiona käytössä kaikissa esimerkeissäni, erityisesti juttu-
jen avauksissa (taul. 1, sekv. 1, taul. 2, sekv. 1); ja ’häivytys’ (fade), jossa tummen-
tamalla tai vaalentamalla kuvaa, tuodaan seuraava kuva näkyviin (esimerkiksi 
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Kuva 4.5. 
 
Liikkuva grafiikka, 
joka käynnistyy 
tekstin viimeisestä 
kappaleesta, ja siir-
tää lukija-kokijan 
tapahtumapaikalle.

Lause ”…outside 
the ski area’s boun-
dary to what is con-
sidered the back of 
Cowboy Mountain, 
is an unmonitored 
play area of reliably 
deep snow, a ’pow-
der stash,’ known as 
Tunnel Creek” toi-
mii käynnistäjänä.
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Kuva 4.6. The Jockey, ruudut 1–7. Sauma-
ton siirtymä tekstistä ääneen, ruudut 1–2, 
äänen jatkuminen videon kertojaja, ruudut 
3–4, jutun pääotsikko tulee näkyviin videon 
päällä, ruutu 5, ja vaihtuu taas mustan taus-
tan ja häivytyksen kautta tekstiin.
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taul. 1, sekv. 4, jossa tummennus siirtää lukijan tekstistä liikkuvaan grafiikkaan). 
Siinä missä suora leikkaus voi olla erottava ”repeämä” kahden otoksen välillä, 
erilaiset häivyttämisen tavat sitovat siirtymiä yhteen (Dix, 51). Pehmennetyissä 
siirtymissä on myös merkityspotentiaalia: niiden avulla voidaan viestiä erilaisia 
kestoja otosten välillä (suodatus voi ilmaista nopeampaa ajallista siirtymää kuin 
hitaampi häivytys) tai suoraan leikkaukseen verrattuna läheisempää yhteyttä 
kahden eri otoksen tilanteiden tai ihmisten välillä (Dix, 51, Dancyger, 384). 

Jatkuvuusleikkauksella voidaan nähdä ainakin kaksi tavoitetta, joita voidaan 
myös pitää yhtenäisenä multimodaalisen kerronnan tavoitteiden kanssa. Ensin-
näkin sen tavoite on saada katsoja uskomaan näkemäänsä tarinamaailmaan ja 
sen autenttisuuteen, vaikka kerronnan aika ja paikka eivät tapahdu tosiajassa 
(real-time). Toisaalta leikkauskohdissa ja kahden kuvan – tai moodin – välisessä 
rinnastamisessa on ilmaisupotentiaalia. Kun varhaiset elokuvantekijät, kuten 
Edwin S. Porter ja D. W. Griffith, tekivät ensimmäisiä kokeilujaan elokuvaleik-
kauksessa, he huomasivat leikkauksen kyvyn luoda merkityksiä ja hyödynsivät 
sitä elokuvissaan narratiivin rakentamisessa ja dramaattisena efektinä. Griffith 
esimerkiksi osoitti, että jakamalla kohtaus kokokuviksi (long shot), puolilähiku-
viksi (medium shot) ja lähikuviksi (close-up), yleisö voitiin kuljettaa vähitellen 
sisään kohtauksen emotionaaliseen ytimeen (Dancyger, 5). Tämä keksintö on sit-
temmin vakiintunut konventioksi ja Griffiths liitetään erityisesti amerikkalaisen 
melodraaman syntyyn. Jatkuvuusleikkauksen konventioilla onkin rooli eloku-
van melodramaattisten ominaisuuksien vahvistamisessa. Siksi elokuvaleikkauk-
sen ja erityisesti jatkuvuusleikkauksen näkökulma tarjoaakin kiinnostavan poh-
jan myös multimediajuttujen emotionaalisten vaikutusten pohtimiseen. Palaan 
tähän kysymykseen kuvussa 4.5.

Snow Fallissa siirtymät on toteutettu häivytyksillä ja pyyhkäisyillä. Liikkuvat 
grafiikat käynnistyvät automaattisesti, samoin osa videoista. Vain muutama kuva 
on istutettu taittoon ilman selvää linkitystä johonkin toiseen moodiin. Kuten 
edellä esitin, The Game of Shark and Minnow noudattaa samaa periaatetta, ja 
siinä automaatio on viety vielä pidemmälle – kaikki eri moodit reagoivat vie-
rittämiseen ja myös luvut vaihtuvat vierittämällä. Lisäesimerkki saumattomuu-
desta löytyy The New York Timesin The Jockeystä (kuva 4.6.), jossa tekstin vaih-
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tuessa kuvaan, mukaan tulee myös kertojan ääni. Teksti on rytmitetty videoilla ja 
hetkeä ennen kuin kielellinen moodi vaihtuu videoon, kertoja alkaa lukea teks-
tiä ääneen. Ääneen luettu teksti leikkautuu sitten videoon, mutta kertojan ääni 
jatkaa ja siirtyy videon kertojaksi. Kertojan ääneen lukemat kappaleet nousevat 
esiin visuaalisesti korostettuina, jolloin lukija pysyy mukana moodien vaihdok-
sissa ilman, että hänen tarvitsee tehdä mitään. Samassa jutussa on myös liik-
kuva grafiikka, joka kuvaa jockey-ratsastajan lukuisia vammoja. Ratsastaja esiin-
tyy videolla eri kuvakulmista ja grafiikka osoittaa missä päin hänen kehoaan eri 
vammat sijaitsevat. Kertojan ääni on mukana myös tässä infografiikassa. Se saa-
puu mukaan tekstin kautta ja jatkaa taas tekstiin, ikäänkuin infografiikka ja sen 
liike ja visuaalisuus olisivat samaa kielellistä jatkumoa. Näin siirtymiä kielellisestä 
moodista visuaaliseen moodiin on pyritty tekemään saumattomaksi, ja samalla 
lukukokemus on multimodaalinen. Visuaalisesta toteutuksesta ja automaatiosta 
johtuen lukija saattaa kokea illuusion, että kaikki teksti olisi myös luettavissa, 
mikäli videon yli hyppää, mutta tosiasiassa video sisältää uutta tietoa, jonka 
kertoja lukee ääneen. Mikäli siirtymä ei olisi saumaton ja lukija empisi videon 
katsomista, häneltä jäisi siis osa kuulematta ja niiden kohdalle aukko tarinassa.

Saumattomuus ei kuitenkaan ole ainoastaan siirtymien automaatiota vaan 
toteutuu myös siinä, miten visuaalisuus toimii yhdessä tekstin kanssa. Tällainen 
esimerkki moodien saumattomasta moniäänisyydestä löytyy Invisible Childista 
(taul. 2). Jutun pääasialliset moodit ovat samat kuin painetussa mediassa: teksti, 
kuva ja typografia. Kuten edellä esitin, painetussa mediassa nämä moodit toimi-
vat sivuilla yleensä useassa eri tasossa – lukijan on mahdotonta katsoa ja kokea 
niitä yhtäaikaisesti. Invisible Childissa eri moodit otetaan kuitenkin toistuvasti 
käyttöön yhdessä, toisiaan nopeasti seuraavina sekvensseinä, jotka on leikattu 
yhteen saumattomaksi jatkumoksi. Kun tekstissä siirrytään kuvaamaan Dasa-
nin perheen huonetta kodittomien asuntolassa huoneen kuvailu tapahtuu sekä 
sanallisesti tekstissä että kuvallisesti valokuvina. Lisäksi teksti kasvaa samalla 
pistekoossa ja lomittuu valokuvien väliin (sekv. 5 ja 7). Kuvat ja teksti kertovat 
siis huoneesta samanaikaisesti ilman, että lukukokemus katkeaa. Kuvat esittävät 
asuntolaa ja perheen asuinympäristöä ilman erillisiä kuvatekstejä, jolloin keskit-
tyminen ei pysähdy myöskään erillisten tekstielementtien lukemiseen. Kahden 
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yhtäaikaisen moodin käytöstä syntyy lukukokemus, joka on hetken moniääni-
nen. Tätä kerrontakeinoa käytetään jutussa toistuvasti ja kuvakoon vaihteluilla 
lukijaa myös kutsutaan lähemmäksi. Toisaalta myös Invisible Childissa muutama 
kuva on istutettu taittoon perinteisin kuvatekstein eikä kuvien ja tekstin välillä 
ole suoraa vuoropuhelua (sekv. 14). Ne on sijoitettu taittoon samaan tapaan kuin 
usein painetussa mediassa ja esiintyvät tekstille rinnakkaisina, eivät vuorovaiku-
tuksessa sen kanssa. Elokuvaleikkauksessa kaksi toisiaan seuraavaa kuvaa ovat 
aina jossain suhteessa toisiinsa, olivat ne sitten leikattu yhteen saumattomasti 
tai suorina leikkauksina. Multimodaalisessa kerronnassa kokonaisuudesta irral-
listen kuvien tai muiden elementtien kohdalla näyttäisi siltä, että ne voivat pal-
vella lukijan uteliaisuutta, mutta niiden side tarinaan, sekä informatiivinen että 
emotionaalinen, on ohuempi. Kuvien suhde tarinaan katkeaa, jolloin niistä tulee 
ennemminkin tarinaa kuvittavia ja täydentäviä, kenties jopa jollain toisella mer-
kitystasolla toimivia, mutta niiden merkityksellisyys ja tunnelataus liittyy vain 
kuviin itseensä eivätkä ne näin onnistu ottamaan paikkaa narratiivissa – kenties 
erotuksena vastaavanlaiseen kuvien käyttöön painetussa mediassa.

Lopuksi, koska multimediajutun muoto on nauhamainen ja kohtauksittai-
nen, siirtymät korostuvat myös silloin kun ne eivät ole saumattomia, eli silloin 
kun kahden eri kohtauksen välille muodostuu katko, epäjohdonmukaisuus tai 
anomalia. Vaikka esimerkkijutuissani on pääasiassa pyritty saumattomiin siirty-
miin eri moodien välillä, ovat tablettiversiot, joissa lukijan pitää erikseen painaa 
play-nappia tai tekstin joukkoon sijoitetut irralliset kuvat esimerkkejä kerron-
nasta, jossa tarinankuljetus eri moodien välillä katkeaa. Siinä missä jatkuvuus-
leikkauksen kaltainen saumattomuus yrittää saada lukijan uskomaan koetun 
tarinamaailman todellisuuteen, on kerronnan katkeaminen muistutus ympä-
röivästä todellisuudesta. Tätä tarinamaailman ja todellisuuden suhdetta pohdin 
tarkemmin luvussa 4.4. 
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4.3. 
Kerronta 

merkitysten vahvistajana

Transkriptio Snow Fallissa ja Invisible Childissa käytettyjen semioottisten resurs-
sien, konventioiden aktivoimista merkityksistä osoitti, että eri moodien välillä ja 
niiden välisissä siirtymissä on erityistä merkityspotentiaalia. Vertaus elokuvaan 
on kiinnostavaa tässäkin yhteydessä. Eisenstein on esittänyt, että erilaiset ääniele-
mentit kuten puhe, tehosteet ja musiikki osallistuvat kuvan kanssa tasa-arvoi-
sina kohtauksen merkityksen rakentamiseen: kulloisenkin tapauksen mukaan 
ne saattavat vahvistaa sitä, kiistää sen tai yksinkertaisesti pitää yllä ’rinnakkaista’ 
diskurssia (Aumont 1994, 75). Muodon, jota Eisenstein pitää halutun merkityksen 
välikappaleena, tehtävä on vaikuttaa katsojaan ja muovata häntä. Vaikka merki-
tystä ja sen vaikutusta ei voi erottaa toisistaan, analysoin tässä luvussa ensin eri 
moodien roolia merkityksen muodostumisessa aineistossani ja sen vaikutuk-
sia vasta luvussa 4.5.

Moodeilla voi nähdä ainakin vahvistamistehtävän myös multimodaalisessa ker-
ronnassa, minkä lisäksi ne myös yksinkertaisesti täydentävät ja jatkavat toisiaan. 
Digitaalisen multimediamuodon kuva- ja tekstijaksojen nauhamaisuus ja mää-
rätty lukusuunta, tapahtui se ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle, pakottaa eri 
moodit peräkkäin ja jossain määrin myös päällekkäin toistensa kanssa. Esimer-
kiksi the Guardianin jutussa Firestorm kukin moodi osallistuu tarinan kuljetta-
miseen niin, että seuraava moodi jatkaa tarinaa siitä, mihin se edellisessä koh-
tauksessa jäi (tarkemmin Firestormista luvussa 3.4.). 

The National Geographic Channelin Killing Kennedy -juttu on esimerkki moo-
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Kuva 4.7.
Invisible 
Childin kuva-
kerrontaa.
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dien kyvystä rakentaa merkityksiä yhdessä. Juttu ei ehkä ole suoraan rinnastetta-
vissa muuhun aineistoon, sillä se on tehty John F. Kennedystä kertovaa elokuvaa 
tukevaksi materiaaliksi. Vaikka se on koottu journalistisesti ja julkaistu Natio-
nal Geographic Channelin alla, sen toteutustiimissä (mainostoimisto Mullen) on 
ollut käytettävissä oletettavasti enemmän ohjelmointiosaamista kuin uutistoi-
mituksissa. Näistä rajoituksista tai lisätekijöistä huolimatta se on aineistossani 
kiinnostava visuaalisten ja semanttisten ratkaisujensa vuoksi. Juttu kertoo kah-
den eri henkilön, John F. Kennedyn ja Henry S. Oswaldin rinnakkaiset elämän-
tarinat, ja kuinka kaksi varsin erilaista henkilöä kohtaa toisensa arvaamattomalla 
tavalla. Tätä kahden rinnakkaisen elämän viestiä rakennetaan jutussa sekä typo-
grafisessa, kuvallisessa, kielellisessä että tilallisessa moodissa. Killing Kennedy 
käynnistyy ääninauhalla, jolla lausutaan eräs runo. Näytöllä alkaa vaihtua sarja 
kuvia, joissa esiintyy kaksi eri henkilöä. Eteen aukeaa varsinainen avausnäkymä, 
joka on jaettu keskeltä kahtia (kuva 2.5.). Siinä on kuva kasvoista, jotka muodos-
tuvat kahden eri henkilön piirteistä, vasemmalla Oswaldin, oikealla Kennedyn. 
Kasvojen yli kulkee otsikkoteksti, jolla merkitään ensimmäistä lukua, ja se on 
aiemmin lausutun runon nimi: Rendez-vous with death. Myös otsikko on hal-
kaistu kahtia: sivun keskipisteessä tekstityyppi vaihtuu toiseksi, puolet tekstistä 
on korutonta ja päätteetöntä sans serif –kirjaintyyppiä, puolet päätteellistä seri-
fiä. Juttua luetaan ylhäältä alas, mutta ruudun vasen ja oikea puoli pysyvät jakau-
tuneina koko kerronnan ajan. Näkymä yhdistyy lopullisesti vasta saavuttaessa 
Kennedyn ampumiseen, kahden miehen kohtaloiden yhdistyessä. Jaettu ruutu ja 
kaiken toistaminen kahtena mutta erilaisena tukee jutun aihetta ja tematiikkaa. 
Dualistinen tematiikka nousee esiin myös jutun sisällöstä, jossa kahtiajakautunut 
Yhdysvallat käy kylmään sotaan Neuvostoliittoa vastan ja köyhän ja rikkaan osat 
ja elämän tarjoamat mahdollisuudet eroavat toisistaan. Aineiston muista jutuista 
poiketen Killing Kennedy pyrkii tarkoituksellisesti merkitysten toistaamiseen 
ja vahvistamiseen ja hyödyntää siinä erityisesti visuaaliseta moodia (kuva 4.9.). 

Esitän myös toisen esimerkin moodeista, jotka osallistuvat tarinan kerron-
taan ja sen merkitysten synnyttämiseen yhdessä ja samanaikaisesti. Snow Fal-
lin luvussa 2 ollaan saavuttu kertomuksessa kohtaan, jossa hiihtäjät ovat rinteen 
huipulla ja lähtevät laskemaan sitä alas yksi kerrallaan (sekv. 20). Lukija tietää jo 
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tässä vaiheessa, että osa näistä laskuista päätyy kuolemaan. Kun tekstissä saavu-
taan kohtaan, jossa ensimmäinen laskija lähtee liikkeelle, tekstipalsta kapenee 
ja sen taakse ilmestyy kuva rinteestä. Lukijan vierittäessä tekstiä alaspäin, rin-
teelle ilmestyy viiva, joka kuvaa kunkin laskijan reittiä. Kunkin laskijan lähdöt ja 
eteneminen on synkronoitu tekstin kanssa. Tekstiin yhdistyy todellista videota, 
sillä laskijat kuvasivat laskujaan videokameroilla. Kun yksi laskija on päässyt rin-
teen puoliväliin, nähdään video, jossa kyseinen laskija tutkii maastoa ja toteaa 
näkevänsä merkkejä liikkeelle lähteneestä lumivyörystä. Häntä ennen on laske-
nut jo muita laskettelijoita. Lukija voi siis yhtäaikaisesti lukea ja nähdä kuinka 
lumivyöry etenee. Toinen esimerkki on luvussa 3 (sekv. 22), jossa liikkuva gra-
fiikka kuvaa lumivyöryn nopeutta reaaliajassa. Grafiikkaan on animoitu lumi-
massan eteneminen ja mittari, joka havainnollistaa lumivyöryn nopeutta mai-
leissa. Lukija voi siis kokea lumivyöryn etenemisen ja sen ajallisen keston. Koh-
tauksen merkitystä on siis havainnollistettu useassa moodissa samanaikaisesti. 
Monistuvista merkityksistä syntyy lukukokemukseen jännite.

Invisible Childissa taas valokuva ja teksti, ja sen ohella myös typografia, aset-
tuvat keskenään merkityksiä vahvistavaan suhteeseen (kuva 4.10.). Juttu hyödyn-
tää toistuvaa rakennetta, jossa tekstin lomaan leikataan sitä kuvittava ja syven-
tävä kuvasarja, jonka lomassa teksti myös kasvaa pistekoossa, ikään kuin teks-
tinostoiksi. Näissä kohtauksissa teksti, kuvat ja typografia ottavat yhdessä roo-
lin, jossa ne sekä havainnollistavat tekstin kuvaamia henkilöitä ja tilanteita, että 
tulevat lukijaa lähemmäksi: kasvava tekstikoko nostaa yksittäiset lauseet fokuk-
seen ja ottaa näin elokuvaleikkauksesta ja valokuvaesseestä tutun lähikuvan roo-
lin, jossa katsoja tuodaan kauempaa, laajasta kokokuvasta, tekstistä, lähemmäs 
ja samalla kohti emotionaalista ydintä kuvasarjan kautta. Lähikuvan ja kokoku-
van vaihtelua esiintyy myös itse kuvissa, mutta efekti syntyy jo itse kuvasarjoista, 
jotka nousevat jutussa esiin tekstijaksojen väleissä. Invisible Childin kuvaker-
ronnassa merkityksiä syntyy myös perinteisen kuvakerronnan keinoin. Kodit-
tomasta tytöstä kertova juttu on aikuisten poissaolon tarina, jonka keskushahmo 
on verrattavissa dickensiläisiin romaanihahmoihin. Tyttö Dasani on tarinan selvä 
päähenkilö – jo alkukappaleissa mainitun äidin nimi paljastetaan vasta puolivä-
lissä juttua, mikä korostaa hänen poissaoloaan. Sekä jutun avauskuvassa, joka on 
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kuvattu pimeällä kadulla että yhdessä sen ensimmäisistä kuvista (sekv. 3) Da sani 
on yksin. Jälkimmäisessä kuvassa hän seisoo kodittomien asuntolan huoneen var-
jossa ja katsoo ulos kohti ikkunasta tulvivaa valoa. Kuvassa on ulkopuolisuutta 
ja yksinäisyyttä. Varjossa on symboliikkaa, joka on nostettu ensimmäisen luvun 
otsikkoon: Invisible Child. Girl in the Shadows: Dasani’s Homeless Life. Jutun 
kirjoittajan mukaan aihe lähti liikkeelle tiedosta, että Yhdysvalloissa joka vii-
des lapsi elää köyhyydessä. Näitä lapsia ei kuitenkaan näy missään. Jutussa läh-
dettiin tutkimaan tätä varjoihin jäävää maailmaa yhden näkymättömän lapsen 
kautta. Sekä lukukokemus että sen transkriptio paljastavat, että jutun sisäinen 
kehityskaari on rakennettu siihen myös visuaalisesti. Edellä mainitun avausku-
van (tyttö varjoissa, aikuisten poissaolo) ja jutun viimeisen kuvan välille syntyy 
kehityskaari. Ensimmäisen luvun avauskuvassa Dasani on yksin öisellä kadulla 
hämärässä, mutta viimeisessä luvussa Reasons to Dream hän on löytänyt mah-
dollisen tien ulos tilanteestaan urheilun kautta. Viimeisessä kuvassa hän on nos-
tanut itsensä omilla käsivoimillaan telinevoimistelurekin yläpuolelle. Aikuiset 
ovat yhä poissa, mutta rekkiä pitää pystyssä voimistelijatiimi, joka auttaa syrjäy-
tyneitä lapsia löytämään tien ulos tilanteestaan. Dasanin mahdollinen tie ulos 
tapahtuu omin voimin, muttei ilman tukea. Näin kuvat osallistuvat tarinan ker-
rontaan periaatteessa perinteisen kuvakerronnan keinoin, ja yksittäisissä kohta-
uksissa äänessä on usein vain yksi moodi, mutta tarinan kokonaisuudessa ker-
ronta on silti multimodaalista, moodit toisiinsa sitovaa. 

Rinnasteisten ja toisiaan vahvistavien roolien lisäksi moodit ottavat siis myös 
tarinaa eteenpäin vieviä ja täydentäviä rooleja. Tämä näkyy erityisesti valoku-
van kohdalla. Viitaten Duanesin määritelmään eri moodeista kielellisinä, moo-
dit ottavat siis paikoitellen ’tekstin’ paikan, kun tekstinä ymmärretään kaikki eri 
moodit, jotka kuljettavat tarinaa eteenpäin. Tällöin kerronta on yhä multimodaa-
lista, mutta yksittäinen kohtaus kerronnassa etenee vain yhden moodin varassa. 
Tässä mielessä kuva saa uudenlaisen roolin painettuun mediaan verrattuna. Pai-
netussa mediassa taiton teksti ja muut elementit ovat rinnakkaisia mutta toisis-
taan irrallisia: kuvat, typografiset nostot ja kuvatekstit eivät vakiintuneiden käy-
täntöjen mukaisesti saa katkaista tekstin virtaa. Kuvilla on oma järjestyksensä, 
joka seuraa tekstiä jutun visuaalisen suunnittelijan valinnan mukaan esimer-
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Kuva 4.8.  
Snow Fallin liikkuva 
grafiikka, joka 
osoittaa hiihtäjien 
laskureitit kun 
juttua vierittää 
lukiessa alaspäin.



84 SNOWFALLING

Kuva 4.9. Killing Kennedyssä tarinan dualistisia merkityksiä vahvistetaan visuaalisen 
tarinankerronnan keinoin typografisesti ja graafisesti.
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Kuva 4.10. Invisible Child ja Dasanin tarinan kehityskaaren symboliikkaa perinteisen 
kuvakerronnan keinoin. 



86 SNOWFALLING

kiksi kronologisesti, mutta lukija lukee ja katsoo kuvan ja tekstin yleensä erilli-
sinä. Kun valokuva ottaa multimodaalisessa narratiivissa tarinaa kuljettavan roo-
lin se avaa uusia kysymyksiä: mikä rooli kuvalla on tarinassa, mikä kuva kuljet-
taa tarinaa eteenpäin ja mikä on tarinan käänteiden kannalta olennaista. Näin 
eteen nousee myös kysymys siitä, mitä multimodaalisuus sulkee pois. Mitä sel-
laista kuviin on tallentunut, mikä ei mahtunut tai sopinut tarinaan, ja mikä olisi 
voinut kasvattaa tarinan tasoja? Esimerkiksi Invisible Childissa käyttämättä jää-
neitä kuvia on julkaistu myös New York Timesin Lens-blogissa, jossa kuvaaja myös 
kertoo kuvausprosessista. Hän on pyrkinyt kuvaamaan erityisesti Dasanin väli-
töntä suhdetta sisaruksiinsa, jotka tarinassakin nousevat lapsen harvoiksi tuki-
pilareiksi. Sekä jutun että blogin kuvissa, sisarusten välinen tunneside esiintyy 
isommassa roolissa kuin itse tekstissä. Itse jutussa sisarusten roolia käsitellään 
erityisesti luvussa neljä – kenties muu sisaruutta vahvistava kuvasto ei sopinnut 
tekstin ehdoilla etenevään narratiiviin. Tällaiset kysymykset ovat tuttuja myös 
painetusta mediasta, mutta voivat korostua silloin kun teksti ja kuvat kuljetta-
vat eteenpäin samaa tarinaa lomittain.

Lopuksi nostan vielä esimerkin videomoodista, joka on Invisible Childissa alis-
teinen muille moodeille, vaikka onkin osa juttukokonaisuutta. Dasanilla on ollut 
jutun teon aikana käytössään videokamera, jolla hän on voinut kuvata arkipäi-
väänsä. Video ei kuitenkaan osallistu tarinan kuljettamiseen tai sen merkityksen 
luomiseen, vaan esiintyy lähinnä kokonaisuutta täydentävänä (videot on esitetty 
kulissien takana -tyyppisenä lisämateriaalina kunkin jutun lopussa). Videoille 
olisi kuitenkin kuviteltavissa myös toisenlainen rooli kerronnassa. Juttu kuvaa 
Dasanin tyttönä, jonka on vaikea luottaa aikuisiin ja joka pyrkii suojelemaan iden-
titeettiään kaikissa tilanteissa. Hänen äänensä ei tule kuuluviin yhteiskunnassa 
eikä hän lapsena pysty itse vaikuttamaan kohtaloonsa. Hän on paitsi näkymä-
tön, myös äänetön. Olisi tarinan kehyksen kannalta merkityksellistä, että Das-
anille tarjottu tarinankerronnan mahdollisuus toteutuisi ja videoissa kuultaisiin 
Dasanin oma ääni. Dasani puhuu, mutta hän ei itse kuvaa, eivätkä videot asetu 
osaksi päänarratiivia.

Invisible Childissa kuvan ja videon käyttö poikkeaa siis jossain määrin Snow 
Fallista, jossa kuvilla ja erityisesti videoilla oli tarinaa kuljettava ja sitä olennai-
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silla tiedoilla ja juonenkäänteillä täydentävä tehtävä. Se, että valokuva ottaa ker-
ronnassa yhden kohtauksen tai sekvenssin paikan näyttäisi siis jossain määrin 
myös rajoittavan kuvalle jäävää liikkumatilaa, ellei kuvan roolia oteta huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. Suunnittelemattomassa narratiivissa multimodaalisuuden 
sekvenssimäinen muoto saattaisi kenties pakottaa valokuvan tai videon kuvaile-
vaan ennemminkin kuin narratiiviseen rooliin. Tällainen ero kuvailevan ja tari-
nallisen kuvakerronnan välillä ei kuitenkaan nouse merkittävästi esiin aineis-
toni muissa esimerkeissä, joten se jää sivuhuomioksi. 
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4.4. 
Immersio 

ja toden tunne

Yksi aineistostani voimakkaasti esiin nouseva piirre on juttujen pyrkimys luoda 
tarinoille kokonaisia maailmoja. Tämä narratiivisen journalismin konventio, jota 
kielellisesti rakennetaan tarkan kuvailun ja tapahtuma-aikaan ja -paikkaan sidot-
tujen tosiseikkojen avulla, tuntuu saavan vahvistusta multimodaalisessa kerron-
nassa. Esimerkiksi liikkuva kuva, grafiikka ja ääni tuovat jutuille uusia sensorisia 
ulottuvuuksia: lukija voi kokea, miltä tapahtumapaikalla on näyttänyt ja kuulos-
tanut. Hän voi kokea lumivyöryn nopeuden, sen siepatessa hiihtäjät mukaansa 
(Snow Fall). Tai kuulla metsäpalon etenevän nopeana huminana ja puiden räti-
nänä ja napsahduksina (Firestorm). Kokemusta tukee myös se, miten saumatto-
masti – ja jatkuvuusleikkauksen periaatteita noudattaen – eri moodit on sidottu 
yhteen. Kuten edellä esitin, yksi jatkuvuusleikkauksen tavoitteista on luoda ker-
ronnasta eheä ja vahvistaa katsojan tai tässä tapauksessa lukija-kokijan uskoa 
tarinamaailmaan. Tällaista kokemusta kutsutaan immersioksi (Brooks 2009). 

Narratiivista journalismia on kutsuttu myös immersiiviseksi journalismiksi 
juuri siksi, että se pyrkii rakentamaan jutuille niiden sisäisiä maailmoja fik-
tion tapaan. Toisaalta digitaalisen median ja erityisesti pelialan tutkimuksessa 
on puhuttu immersiosta juuri digitaalisuuden mahdollistaman multimodaali-
suuden vuoksi, jonka avulla voidaan luoda täysin virtuaalisia maailmoja – esi-
merkkinä virtuaalisen todellisuuden ympäristöt (virtual reality environments) 
ja lisätty todellisuus (augmented reality). Yleisö tempautuu mukaan tarinamaa-
ilmaan ja näkee sen yksityiskohdat, uskoo sen tapahtumat ja luo yhteyksiä tari-
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nan ja oman elämänsä tapahtumien välillä. Immersiivinen ympäristö kehys-
tää siihen osallistujan niin, että kaikki mitä he havaitsevat ovat osa uutta maa-
ilmaa (Brooks 2009). Kirjassaan Hamlet on the Holodeck Janet Murray kuvai-
lee immersiota seuraavasti:

We seed the same feeling from a psychologically immersive experi-
ence that we do from a plunge in the ocean or swimming pool: the 
sensation of being surrounded by a completely other reality, as diffe-
rent as water is from air, that takes over all of our attention, our whole 
perceptual apparatus. (Murray 1997)

Immersion on tarkoitus synnyttää lukijassa usko tarinan maailmaan ja sen esittä-
mään todellisuuteen. Tai kutsua lukijaa S. T. Coleridgen luoman käsitteen mukaan 
ns. vaimentamaan epäuskonsa vapaaehtoisesti (willing suspension of disbelief). 
Mieli seuraa kokemusta: jos jokin asia voidaan nähdä, kuulla ja kokea, se voi-
daan myös uskoa. Tuottamalla sekä näkemisen että kuulemisen kokemuksia 
immersiivinen media voi siis aiheuttaa vahvan kognitiivisen uskon siihen, mitä 
koetaan (Brooks 2009).

Designprosessin kannalta kiinnostavaksi nousee kysymys immersion asteesta 
ja tarinamaailmojen toden tunnusta. Missä yhteyksissä immersiota tulisi syven-
tää? Brooks esittää, että suunnittelijan tulisi huomioida lukijan ja kokijan immer-
sion aste kokemassaan narratiivissa. Jos kokija on jo hyvin sisällä narratiivissa ja 
samastuu henkilöihin, on immersiivisiä ominaisuuksia turha suunnitella lisää 
(Brooks 2009). Suunnittelijan tulisi siis vastaavasti tunnistaa ne kohdat, joissa 
immersiota tulee vahvistaa.

Tästä voi vetää paralleelin aineistooni. Tutkimistani jutuissa erityisesti Snow 
Fallissa kerronta muuttui multimodaaliseksi kohtauksissa, joissa oli jutun draa-
man ja tarinallisen kaaren kannalta tärkeää, että lukija voi eläytyä kokemukseen. 
Multimodaalinen kerrontatapa tuli käyttöön vähintäänkin tilanteissa, joissa luki-
jalle haluttiin välittää sellaisia kokemuksellisia asioita kuin vauhti, jännitys, pelko 
tai suru. Moodien avulla kokemus voitiin siirtää älyllisestä (lukeminen) koke-
mukselliseksi (näkeminen, kuuleminen) ja tuomaan näin lähemmäksi lukijaa. 
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Immersiivisyydellä pyritään tempaamaan lukija mukaan ja kertomaan tarina 
moniin tunteisiin ja reseptoreihin yhtäaikaisesti vaikuttaen. Toisaalta immersiota 
rakensi myös se, miten kohtaukset integroitiin toisiinsa eli juuri aiemmin mai-
nitsemani jatkuvuusleikkauksen keinot. Saumattomat siirtymät moodeista toi-
seen pitivät tarinamaailman eheänä ja siirtymiin ladatut merkitykset (dramaat-
tinen käänne, jännite, toivo) pyrkivät pitämään lukijan mukana kohdissa, joissa 
lukukokemus ja keskittyminen olisi voinut muuten katketa. Näin multimodaali-
suus rakensi jutun sisäistä maailmaa ja havainnollisti sitä. Näihin kohtauksiin liit-
tyi usein eräänlainen merkityksien tihentymä: draamallista käännettä tai tapah-
tumaa korostettiin usean eri moodin keinoin, jotta immersio tarinaan säilyisi. 

Kaikki narratiivit tuottavat jonkinlaisen immersiivisen kokemuksen. Sekä fik-
tiiviset että faktuaaliset narratiivit kutsuvat lukijat kuvittelemaan niiden maail-
man (Ryan 2001, 93). Schaefferin mukaan fiktiivisen ja faktuaalisen ero on siinä, 
että fiktiossa lukijan immersio voidaan maksimoida, kun tarinamaailma saa olla 
täysin keksitty (Schaeffer 2013). Journalistisen tekstin tulisi taas sen keskeisen 
periaatteen mukaan olla uskollinen totuudelle. Jos autenttisuus syntyy tai syn-
nytetään tarinankerronnallisin keinoin, joilla pyritään vaikuttamaan lukijaan 
emotionaalisesti ja jotka korostuvat multimodaalisessa kerronnassa, voi eteen 
kuitenkin nousta kysymys siitä, kuinka kauan teksti on totta. Voidaan pohtia 
muuttuuko simuloitu toden tunne journalismin kannalta ongelmalliseksi, jos 
simulointi on verrattavissa virtuaaliseen todellisuuteen – joka on kuitenkin väis-
tämättä fiktiivinen. 

Koska kysymys autenttisuudesta liittyy olennaisesti dokumenttielokuvaan, 
Jouko Aaltonen on esittänyt dokumenttielokuvien todellisuussuhteen ja rekonst-
ruktion analysoimiseen mallia, jolla hän sijoittaa dokumenttielokuvan yhtäältä 
akselille tilanteeseen puuttumatomuus – totaalinen interventio ja toisaalta akse-
lille todistaminen – mielikuvitus (Aaltonen, 172). Journalismin konventioiden ja 
myös sen sisäisen etiikan kannalta olisi hyödyllistä pohtia mihin multimodaali-
nen narrativiinen journalismi sijoittuu tässä jatkumossa. Narratiivinen journa-
lismi lähenee jo perinteisessä tekstipainotteisessa muodossaan fiktiota (esimer-
kiksi Sims 1984, 2004, Hartsock 2000, Keeble & Tulloch 2012). Sen on jopa aja-
teltu haastavan fiktion todellisempana, dynaamisempana kerronnan muotona, 
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jossa on fiktiota voimakkaampi tarinan imu (näin on esittänyt esimerkiksi David 
Shields teoksessa Reality Hunger: A manifesto (2010) ja Geoff Dyer siitä teke-
mässään arviossa (The Guardian 12.6.2010) sekä alunperin Tom Wolfe kirjassaan 
New Journalism (1973). Immersio synnyttää voimakkaan sensorisen, kuten näke-
miseen ja kuulemiseen perustuvan kokemuksen, uppoutumisen aikaan ja paik-
kaan, joka lähestyy fiktion maailmaa. Siten narratiivisen journalismin suhde fik-
tioon on kenties yhä läheisempi multimodaalisessa narratiivissa.

Aineistoni immersiiviä ominaisuuksia eivät ole kuitenkaan ainoastaan jälki-
käteen rekonstruoidut tapahtumat, joita grafiikat havainnollistavat. Elementit, 
joista jutut koostuvat ovat todellisia (kuten äänitetyt hätäpuhelut) tai jälkikäteen 
rekonstruoituja, mutta todellisuuteen perustuvia (esimerkiksi tapahtumapaikan 
kuvailu, säätilagrafiikat). Toden tunnetta lisää erityisesti dokumentaarinen mate-
riaali ja sen esittämistapojen runsaus. Siinä missä aiemmin narratiivisessa jour-
nalismissa toimittaja esimerkiksi tarkistaa tapahtumapäivien todellisen säätilan 
voidakseen viitata siihen jutussa, nyt käytettävissä on runsas määrä myös muuta 
materiaalia, jolla tällaisia tosiseikkoja voidaan havainnollistaa. Tämä tukee tarina-
maailman sisäistä uskottavuutta ja lisää taas osaltaan immersiota ja kenties fiktii-
visyyttä. Toisaalta dokumentaarisiin aineistoihin perustuvan immersiokokemuk-
sen voi argumentoida olevan rekonstruoitua totuudellisempi (ero diegeettiseen 
ja mimeettiseen). Yksi tapa tutkia kokemusta lisää olisi etsiä vastausta Schaeffe-
rin esittämään kysymykseen: uppoutuuko lukija tarinamaailmaan vai kerron-
taan, joka tuota maailmaa kuvailee? (Schaeffer, 2013, Currie & Ravenscroft, 2002). 

Kysymystä voi tarkastella Snow Fallissa esiintyvän esimerkin kautta. Snow Fal-
lissa käytetään ääntä hyväksi kerronnassa ja toden tunteen synnyttämisessä. Kun 
onnettomuus on tapahtunut ja laskettelijat saapuvat onnettomuuspaikalle, heistä 
moni soittaa puhelun hätäkeskukseen. Nämä puhelut on liitetty osaksi tekstiä. 
Ensinnäkin puheluilla on tehtävä toden tunteen synnyttämisessä. Aito nauhoite 
todistaa ja vahvistaa sen, mitä tekstissä kerrotaan. Toisaalta, koska puhelut tapah-
tuvat noin 40 minuutin aikavälillä, maininta niistä ja soittoajoista tuo juttuun 
ajallisen ulottuvuuden, joka auttaa lukijaa hahmottamaan ajan kulkua ja toi-
saalta eri henkilöiden näkökulmasta kerrottujen kohtausten suhdetta toisiinsa. 
Kolmanneksi, puheluista kerrotaan kahden eri moodin kautta, sekä kielellisesti 
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että auditiivisesti. Kielellinen kuvailu onnettomuuspaikalta vaihtuu todistavaan 
puheluun, joka aiheuttaa lukijassa affektiivisen reaktion; fiktiivisen rajoilla liik-
kuva tarinamaailma saa vahvistuksen todellisuudesta. Lukijaan vaikuttava tekijä 
ei siis ole vain se dokumentaarinen informaatiosisältö, minkä puhelu tarinaan 
tuo, vaan myös narratiivissa havainnollistettu ajallinen ulottuvuus, joka vahvis-
taa immersiota tarinaan että moodien välinen siirtymä tai nytkähdys fiktiivisen 
ja ei-fiktion akselilla. Ajallisessa siirtymässä immersiota synnyttää se, että het-
keä aiemmin teksti kertoi tapahtumista etäisestä tämän päivän näkökulmasta, 
mutta puhelunauhoite siirtää kaiken tapahtumaan ikään kuin tässä hetkessä – 
vie lukijan tapahtumapaikalle tai tuo tapahtumapaikan tähän hetkeen. Mikäli 
kohtaus olisi kerrottu vain kielellisesti tai vain auditiivisesti yksittäisellä puhe-
lulla ei välttämättä olisi niin suurta merkityspotentiaalia kokonaisuudessa. Muu-
tos tapahtuu siis moodin vaihdossa – aktivoituva merkityspotentiaali liittyy aika- 
ja paikkasiirtymän luomaan yhtäkkiseen todellisuuden illuusioon. Lukija-koki-
jaan vaikutetaan siis sekä tarinamaailman eheydellä (rekonstruoituun ja doku-
mentaariseen perustuva näyttämö) että kerronnalla (siirtymät moodista toiseen), 
jotka molemmat tuottavat kokemuksen immersiivisyyttä.

Aineistossani käytetään kielellisten ja visuaalisten moodien lisäksi myös audi-
tiivisia (videoiden ääni, äänitiedostot) ja tilallisia moodeja (esimerkiksi paral-
laksi eli efektit, joiden avulla eri elementit näyttävät sijaitsevan toisistaan eri 
etäisyyksillä syvyyssuunnassa). Koska työni lähtökohta on visuaalisen suunnit-
telijan näkökulma multimodaaliseen suunnitteluun ja koska näitä moodeja on 
käytetty selvästi visuaalisia ja kielellisiä moodeja vähemmän, en käsittele näitä 
moodeja perusteellisesti. Nostan silti lopuksi esiin esimerkin The Guardianin 
jutussa Fire storm (kuva 4.11.). Se kertoo maastopalosta selvinneen perheen tari-
nan. Sen immersiivisiin keinoihin kuuluu muun muassa tapahtumapaikan tarkka 
rekonstruktio. Se on toteutettu sekä dokumentaarisin että tapahtumapaikalla 
jälkikäteen kuvatuin kuvien, videoiden ja äänitteiden avulla. Dokumentaarisiin 
materiaaleihin kuuluu ääninauhaa itse tapahtumapäivältä, kuten palomiesten 
välisiä keskusteluja. Ja mimeettisiin, rekonstruktiossa käytettyihin efekteihin, 
kuuluu esimerkiksi ääniefektejä, kuten palavien puiden rätinää, tulen humi-
naa ja katkeilevien oksien napsahduksia. Tapahtumat kerrotaan haastattelujen 
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Kuva 4.10. Firestormissa immersiota 
tarinamaailmaan rakennetaan kuvittamalla 
päähenkilön puhetta, ruutu 1, käyttämällä 
arkistokuvaa tilanteiden rekonstruktioon, 
ruutu 2, rekonstruoimalla ääniefektien 
avulla äänimaisema dokumentaarisiin 
kuviin, ruutu 3, ja hyödyntämällä ’puhuvan 
pään’ konventota tarinaa todistavana ja 
vahvistavana merkitysmoodina.
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kautta ja haastatteluihin on lisäksi yhdistetty musiikkia. Kokonaisuus on siis jon-
kinlainen visuaalinen kuunnelma, jossa teksti on muita esimerkkejä pienem-
mässä roolissa. Kuten Snow Fallin hätäpuhelunauhoitteessa, myös Firestormissa 
äänet pyrkivät viemään lukijan tapahtumapaikalle. Vaikka osa niistä on jälkikä-
teen nauhoitettuja efektejä, ne pyrkivät synnyttämään kokijassa toden tunteen ja 
luomaan ehjän tarinamaailman, johon lukija voi kuvitella itsensä, vahvistamaan 
kokemuksen immersiivisyyttä. Samalla runsas arkistomateriaali toimii tapah-
tumien todistajana ja vahvistajana. Firestorm voisi toimia esimerkkinä siitä, että 
vaikka multimodaalisuuden tuottama immersiivisyys siis vahvistaa narratiivisen 
journalismin tarinamaailmaa ja siten sen fiktiivisyyttä, voi erilaisen ja runsaam-
man dokumentaarisen materiaalin käyttö taas vahvistaa sen väitettä totuudesta. 
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4.5. 
Affektit ja 

liikuttaminen

Olen edellä esittänyt saumattomuuden, immersion ja multimodaalisuuden tuot-
tavan myös tunnevastetta eli vaikuttavan lukija-kokijaan affektiivisesti. Jatku-
vuusleikkaus pyrkii luomaan ehjän tarinamaailman ja nojaa toisaalta Holly-
wood-kerronnan melodramaattisiin konventioihin, jotka korostavat toimintaa, 
spektaakkelia, dynaamista narratiivia ja teatraalisuutta (Lang 1989, 7). Toisaalta 
aineistoanalyysini perusteella multimodaalisti vahvistuvat merkitykset ja draa-
malliset käänteet lisäävät lukukokemuksen affektiivisuutta. Narratiivia ajaviin 
ja emootioita herättäviin ominaisuuksiin liitetäänkin esimerkiksi uteliaisuus, 
jännitys ja yllättävyys (Sternberg 1992, 529). Ja lopuksi immersio korostaa toden 
tunnetta. Nämä ovat kaikki affektiivisia, liikuttavia kokemuksia. Affekti ei ole 
kuitenkaan määritelmänä yksiselitteinen, mutta määrittelen affektin tässä suh-
teessa emootioon: jos emootio on tunteen ilmaisua, affekti on tunteen kokemista 
(ks. Koivunen 2010, 9–10). Käsite korostaa tunteen kokemisen ruumiillisuutta. 

Affektin ja narratiivin suhteesta on kirjoittanut ensimmäisten joukossa David 
S. Miall, jonka mukaan affektisuhde on kenties tärkein narratiivin vastaanottoa 
määrittelevä tekijä. Narratiivit kertovat ihmisten välisistä suhteista, ihmisistä ja 
heidän kokemuksistaan, käytöksestään ja tavoitteistaan. Tapa, jolla ymmärrämme 
toisia ja itseämme perustuu affektiiviseen tapaan käsitellä informaatiota. (Miall, 
2009.) Koska narratologisen tutkimuksen fokus on ollut niin vahvasti fiktiossa 
(tosin muun maussa Genette on esittänyt, että fiktiivistä ja ei-fiktiivistä analyy-
siä ei tulisi erottaa toisistaan), ei-fiktiivisten tekstien ja emootioiden suhdetta on 
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tutkittu vähemmän, mutta fiktion tutkimus tarjoaa eväitä ymmärtää myös nar-
ratiivisen journalismin fiktion ja faktan rajoilla liikkuvaa ilmaisua. Ero fiktiivi-
sen ja ei-fiktiivisen välillä liittyy tässä tapauksessa siihen, että narratiivisessa 
journalismissa lukijan empatia herää suhteessa todellisiin ihmisiin ja tapahtu-
miin. Narratiivi simuloi todellista elämää ja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden eläy-
tyä tarinaan sekä tarinan henkilöiden että oman elämänsä kautta. Voimme siis 
ymmärtää henkilöhahmojen tunteita samastumisen kautta, ja ymmärtämällä 
henkilöhahmojen pyrkimyksiä ja emootiota suhteessa omaan kokemukseemme. 

Affektit syntyvät kokijan ja koettavan asian merkitysten välisestä suhteesta. 
Kressin ja van Leeuwenin mukaan affektit liittyvän kaikkiin merkityksenluon-
titilanteisiin oli kyse sitten ekspressiivisestä tai kuivan tieteellisestä viestinnästä 
(Kress & van Leeuwen 2006, 284). Asioihin liittyvä kulttuurinen painolasti, viit-
tausten moninaisuus ja intertekstuaalisuus kutsuu myös lisää merkityksiä, mikä 
taas lisää affektia (Koivunen 2012).

Yksi narratiivisen journalismin tavoitteista on kertoa jotain suurempaa ihmi-
syydestä ja ihmisenä olemisen ehdoista (Nousiainen 2012). Sen sosiaalinen mer-
kitys, mahdollisuus tuottaa ymmärrystä toisista ihmisistä ja yhteiskuntamme 
todellisuudesta, on yksi narratiivisen journalismin olennaisista piirteitä. Vaikka 
tarina kerrotaan kenties yhden ihmisen tai muutamien henkilöiden kautta, se 
pyrkii puhuttelemaan sellaisia jaettuja kokemuksia, joihin kaikki tai ainakin jutun 
oletettu vastaanottaja voi samaistua. Tällaisia ovat tyypillisesti pelot, ristiriidat ja 
konfliktit, eikä ole sattumaa, että tällaiset teemat esiintyvät myös aineistoni esi-
merkeissä (esimerkiksi The Firestorm, The Invisible Child). Tämä ihmisenä ole-
misen ehtojen kuvaus ei rajoitu kirjalliseen ilmaisuun vaan on tyypillistä kai-
kille luoville aloille. Tarinan henkilöt palvelevat tätä päämäärää, ja henkilö voi 
olla yhtä hyvin myös jokin paikka. Esimerkiksi Snow Fallissa Tunnel Creek on 
tietyllä tavalla tarinan keskeinen henkilöhahmo. Tätä karakterisointia voi tehdä 
hyvin myös muiden kuin kielellisten moodien kautta ja multimodaalisuus syn-
nyttää juuri tällaisia vahvempia muotokuvia esimerkkiaineistossani. Samastumi-
nen henkilöihin, tarinamaailmaan tai esimerkiksi kameran katseeseen on ken-
ties se, joka synnyttää juttuihin myös laajemman, symbolisen tason. Esimerkiksi 
pelon ja kauhun tunteet (Snow Fall), tai kokemus köyhyydestä, syrjäytymisestä, 
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toivottomuudesta, ja toisaalta esteiden ylittämisestä (Invisible Child) ovat laa-
jasti jaettavia kokemuksia, jotka viestivät jotain suurempaa ihmisenä olemisesta. 

Kyse ei ole kuitenkaan vain emotionaalisesta samastumisesta tai älyllisestä 
tai tunnetason ymmärtämisestä, vaan myös katsomiseen ja kokemiseen liitty-
västä erityisestä affektiivisesta kokemuksesta, jonka Elizabet Cowie määrittelee 
spektaakkelin nautinnoksi eli haluksi ymmärtää todellisuutta ei vain tietona 
vaan spektaakkelin nautinnon ja kiehtovuuden kautta. Cowien mukaan erityi-
sesti dokumenttielokuvassa nautinto syntyy todellisuuden esittämisestä verrat-
tuna fiktion esittävyyteen (make-believe). (Cowie 2011, 2–3) Cowieta mukaillen 
multimodaalisen narratiivisen journalismin lukukokemus voisi siis perustua sekä 
objektiiviseen ja älylliseen ymmärtämiseen että subjektiiviseen ja kokemuksel-
liseen nautintoon ja yhteyteen katsotun ja kuullun kanssa. Vertaus dokumentti-
elokuvan ja multimodaalisen narratiivisen journalismin välillä on luonteva siltä 
osin, että ne molemmat pyrkivät kertomaan todellisuudesta todellisten henki-
löiden kautta tarinankerronnan keinoin. Tai kuten Cowie määrittelee: 

The documentary is an embodied storytelling that, while a narrativizing of 
reality in images and sounds, engages us with the actions and feelings of social 
actors, like characters in fiction. (Cowie 2011, 3)

Cowien mukaan dokumenttielokuva käyttää tarinankerronnassaan erityisiä 
keinoja, joista sen väite totuudesta on yksi. Valikoidessaan ja järjestäessään kuvia 
ja ääniä dokumentti raportoi maailmasta. Samalla sen yhteys todellisuuden saat-
taa katketa sen narratiivien kautta. (Cowie 2011, 2–4) Erityistä on kuitenkin, että 
siinä missä dokumenttielokuva ja televisio käyttävät erilaisia keinoja (kuten hidas-
tusta, pysäytyskuvaa ja kameran paikan osoittavia kuvakulmia), joilla ne pal-
jastavat tekevänsä spektaakkelia todellisuudesta, pyrkii multimodaalinen juttu 
aineistoni perusteella häivyttämään jatkuvuusleikkauksen keinoin kerronnan 
ja todellisuuden välisen suhteen.

Erityisesti Snow Fallissa käytetyissä siirtymissä saumaton tarinan kuljetus 
pyrkii tuottamaan mahdollisimman immersiivisen kokemuksen. Fokalisaati-
olla tarina kerrotaan sen eri kokijoiden näkökulmasta, kun taas kertojan roolia 
häivytetään. Näillä keinoin se kutsuu lukijaa lähelle, spektaakkelin kokijaksi ja 
pyrkii vaikuttamaan tähän tunnereaktioiden kautta. Esimerkiksi kohtauksessa, 
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jossa lähestyvästä lumimyrskystä kerrotaan multimodaalisesti (taul. 1, sekv. 8) ja 
joka suhteutuu lukija-kokijan tietoon siitä, että lumivyöry tapahtuu lumimyrs-
kyn seurauksena. Tekstissä on juuri kuvattu tapahtumapaikan sääoloja onnetto-
muutta edeltävinä päivinä. Tekstiosuus päättyy lauseeseen, jossa on jo itsessään 
dramaattinen sävy: It might take a million snowflakes for a skier to notice the 
difference. It might take just one for a mountain to move. Tässä kohtaa näytöllä 
käynnistyy animoitu sääkartta, joka kuvaa edellisten päivien aikana satanutta 
lunta ja lähestynyttä lumimyrskyä. Grafiikkaan on yhdistetty ääniefektinä tuu-
len voimistuvaa huminaa. Siinä todetaan: ”A large storm produced 32 inches of 
snow at Stevens Pass in the three days before the avalanche. The new snow put 
an increasing load on a fragile crust.” Grafiikka kuvaa lumimyrskyn yltymistä, 
sen salakavalaa lähestymistä tarinan henkilöiden sitä tietämättä ja vihjaa, että 
tekstin mainitsema yksi lumihiutale voi olla yksi näistä sääkartan osoittamista 
miljoonista hiutaleista. Lukija tietää, että tuo yksi hiutale tulee ratkaisemaan 
jutussa esitettyjen henkilöiden kohtalon. Merkitys luo juttuun jännityksen, sus-
penssin ja on tarinan käännekohta, hetki, josta tapahtumat tulevat väistämättä 
etenemään kohti onnettomuutta. Tämä on tarinan kannalta olennainen, jutulle 
nimen antanut käänne ja multimodaalinen kerronta korostaa sen dramaattista 
efektiä. Kartta itse ei näytä harjaantumattomalle sääkarttojen tulkitsijalle erityi-
sen uhkaavalta. Mutta kun lause kytketään sääkarttaan sen dramaattinen, luki-
jan tunnereaktiota kutsuva merkityspotentiaali aktivoituu. Lukija uskoo kon-
tekstin ja moodien yhteisvaikutuksen perusteella sääkartan osoittaman lähes-
tyvän myrskyn uhkaavuuden. Kartta myös päättää luvun cliffhangeriin: epätie-
toisuuteen tai ’tietoiseen tietämättömyyteen’ siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. 
Kohtauksessa käytetyt vaikutuskeinot ovat tuttuja amerikkalaisesta melodraa-
maelokuvasta (Lang 1989, 7).

Cowien käsitettä spektaakkelista voi kenties verrata varhaisempaan estetii-
kan käsitteeseen esteettisen kokemuksen herättämistä tunteista ja merkitysten 
tihentymistä. John Dewey ja Monroe Beardsley ovat kirjoittaneet taiteen estetii-
kasta nimenomaan sen kokemuksellisuuden kautta (verrattuna taiteen merki-
tykselliseen vain taideteoksena), ja muun muassa siitä onko taiteen kokeminen 
älyllistä vai emotionaalista. Deweyn mukaan: ”Aesthetic emotion is native emo-
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Kuva 4.11. Siirtymä tekstistä liikkuvaan säägrafiikkaan, joka osoittaa kertyvän lumen määrän 
onnettomuutta edeltäneiden päivien aikana. Siirtymä tekstistä grafiikkaan saumarromasti.

Lause ”Each snowflake added to the depth, and each snowflake added to the weight. It might 
take a million snowflakes for a skier to notice the difference. It might take just one for a 
mountain to move” toimii käynnistäjänä.
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tion transformed through the objective material to which is has committed its 
development and consummation.” Esteettisellä tunteella on Deweyn mukaan 
side todellisiin tunteisiimme. Deweyn mukaan esteettinen tunne on enemmän 
kuin pelkkää esteettisen muodon ja taidekokemuksesta syntyvän katharsiksen 
tuottamaa mielihyvää. (Dewey 1985.) Esteettisen kokemus ilmenee Deweyn 
mukaan tilanteissa, joissa koettavan asian merkitykset tihentyvät. Deweyn näke-
mystä merkitysten tihentymistä voi verrata Lemken ja O’Holloranin näkemyk-
seen, jonka mukaan multimodaalisista ilmiöistä seuraa merkityksen monistu-
mista (O’Halloran 2011, Lemke 1998). O’Halloran tarkoittaa tällaisella merkitysten 
monistumisella moniulotteista semanttista tilaa, jossa merkitys voi tiivistyä tai 
jossa eri merkitykset voivat myös asettua keskenään konfliktiin (O’Halloran 2011). 
Tämä käsitys sopii myös tutkielmani lähtökohdaksi ottamaani Copen ja Kalantzi-
sin näkemykseen multimodaalisesta moodista merkityksellisimpänä, koska siinä 
kaikki moodit ovat toisiinsa dynaamisessa suhteessa (New London Group 1996).

Kun sekä narratologista että estetiikan näkökulmaa vertaa aineistoni trans-
kriptioon, huomaa, että esille nousee ainakin kolmenlaisia merkityksenluonti-
tilanteita, joissa pyritään vaikuttamaan lukijan tunteisiin: 1) Kohtaukset, joissa 
synnytetään tarinaan jännite, uteliaisuus tai yllättävyys (ks. Sternberg), 2) Koh-
taukset, joissa mennään lähelle, annetaan ääni kertomuksen henkilöille, kuten 
audio- ja videoklipeissä, joissa henkilöt voivat kertoa kokemuksistaan ja tun-
teistaan omalla äänellään, ja 3) Kohtaukset, joissa useampi moodi oli käytössä 
yhtäaikaisesti saman asian kertomiseen (ks. Dewey, O’Hollaran ja (merkitys-
ten) tihentymät). Tällaisia ovat kohtaukset, joissa tekstissä tapahtuu jotain, jonka 
lukijan halutaan erityisesti huomaavan ja kokevan, esimerkiksi kun Snow Fal-
lissa havainnollistetaan dramaattisia käänteitä (uhkaavan lumimyrskyn etene-
minen, lumivyöryn nopeus ja väistämättömyys) sekä kielellisesti että visuaali-
sesti. Näissä kohtauksissa on havaittavissa, että multimodaalisuus toimii erään-
laisena vahvistimena tekstin tunnelataukselle, koska multimodaaliset kohtauk-
set ovat muuta kerrontaa monikerroksisempiaja vetoavat useampaan aistiin ja 
nousevat siksi esiin muita selvemmin, ja koska kohtaukset saivat multimodaa-
lisuudesta lisää syvyyttä kertoessaan samasta asiasta useamman moodin kautta. 
Ikäänkuin eri moodit olisivat yhtäkkiä sinfoniaorkesterin soittimia, jotka soitta-
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vat samaa tunnusmelodiaa, mutta kukin eri äänellä. Myös kohtausten tarjoamat 
merkitykset tuntuivat syvenevän. Näin kohtauksiin syntyi jos ei uusia merkityk-
siä, niin merkityksellisyyttä. Siis eräänlaisia merkityksen tihentymiä. 

Snow Fallissa sekvenssien saumattomuus, moodien yhteispeli ja eheä tarinal-
linen kokonaisuus vahvistaa lukijan affektiivista kokemusta, vaikka itse aihe on 
kenties sen surullisesta lopusta huolimatta vähemmän tunteisiin vetoava kuin 
Invisible Childin kodittoman tytön tarina. On kiinnostavaa, että molempien jut-
tujen aiheiksi on valikoitunut tunteisiin vetoava draama. Kodittoman tytön tarina 
on esimerkki dickensiläisestä sankaritarinasta, monia tappanut lumivyöryon-
nettomuus taas perinteinen katastrofitarina. Samanlaisia aihevalintoja näkyy 
myös The Guardianilla (maastopalolta pelastautuva perhe) ja Helsingin Sano-
milla (sukellusonnettomuus, Estonian uppoaminen). On vaikea arvioida onko 
jatkuvuusleikkaus aiheen kutsuma konventio vai johtaako konventio itsessään 
melodramaattisiin aihevalintoihin. Aineistoni perusteella näyttää siltä, että melo-
dramaattisuuden kasvattaminen ei sinänsä olisi tarpeen immersion ja tunne-
vasteen saavuttamiseksi. Multimodaalisuus ja sen kyky synnyttää merkitysten 
tihentymiä vahvistaa jo lukija-kokijan affektiivista lukukokemusta, ja synnyttää 
tulkitsijassaan erityisen voimakkaan emotionaalisen vastineen samaan tapaan 
kuin esimerkiksi elokuvassa. Näin ollen se jo luonnostaan näyttäisi lisäävän koke-
muksellisuutta ja tunnereaktioita vastaanottajassa, joten pienissäkin semiootti-
sissa resursseissa on mahdollisesti aktivoitavissa multimodaalisesti suuri mer-
kityspotentiaali.
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5. luku

 
Päätelmät
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Olen käsitellyt tutkielmassani multimodaalisen tarinankerronnan piirteitä pie-
nen lähilukuun valitun aineiston perusteella. Purin tutkielmani analyysiluvussa 
(luku 3) kaksi juttua transkriptioksi nähdäkseni millä tavoin erilaiset semioottiset 
resurssit ja niiden merkityspotentiaalit vaikuttavat toisiinsa. Analysoin aineistoni 
erikseen siirtymien, visuaalisen moodin ja auditiivisen moodin kautta – ja kaikkia 
näitä suhteessa kielelliseen moodiin ja sen narratiiviin. Pohdin myös sitä, miten 
jutuissa rakennetaan immersiivisyyttä ja kutsutaan lukijaa lähelle. Tein analyy-
sin pohjalta kolme löydöstä, joita käsittelin luvussa 4: 1) Multimodaalisuuden 
merkityspotentiaali voimistuu moodien välisissä siirtymissä, 2) Multimodaali-
nen kerronta on verrattavissa elokuvaleikkaukseen, 3) Multimodaalisuudella on 
edellä mainituista syistä johtuen kokemuksellinen ominaispiirre, joka näyttäy-
tyy erityisesti immersiokokemuksen, toden tunteen ja affektien voimistumisena.

Tutkielmani tavoite oli selvittää, mikä on suunnittelun rooli multimodaalisessa 
narratiivisessa journalismissa. Analyysini perusteella multimodaalisen jutun 
suunnittelun erityispiirteet liittyvät erityisesti lukukokemuksen ja kerronnan 
suunnitteluun ja suunnittelun mahdollisuuteen tuottaa merkityksiä jutun eri 
moodien välille. Vaikka multimodaalinen narratiivinen juttu lainaa monesta eri 
tarinankerronnan perinteestä, se on myös oma lajityyppinsä, joka vaatii journalis-
tisen ulkoasusuunnittelun ammattilaiselta uudenlaista osaamista kuten ymmär-
rystä audiovisuaalisen eli elokuvakerronnan ja erityisesti dokumentaarisen eloku-
vakerronnan keinoista ja mahdollisuuksia osallistua jutun suunnitteluun entistä 
vahvemmin journalisteina ja sisällöntekijöinä. Lopulta multimodaalisen narratii-
vin kokoamisessa on kyse graafisen suunnittelun peruskysymyksestä: muodon 
ja sisällön merkityksellisestä yhteydestä. Keskeisin suunnittelua koskeva muutos 
journalistisessa työssä tulee kenties perustumaan Kressin ja van Leeuwenin aja-
tukseen siitä (Kress & van Leeuwen 2001), että journalististen sisältöjen digitali-
soituminen edellyttää, että yhä useampi ymmärtää visuaalisesti sisältöjen ’kie-
lellisen’, semanttisen potentiaalin ja multimodaalisia kokonaisuuksia suunnitel-
laan vastaamalla kysymyksiin siitä, tulisiko haluttu asia tai kohtaus ilmaista esi-
merkiksi ääniefekteillä, musiikilla, visuaalisesti vai verbaalisesti.

Kress ja van Leeuwen esittävät, että multimodaalisessa ilmaisussa ja analyy-
sissä mikään moodi ei ole toista arvokkaampi. Silti monissa jutuissa jokin moodi 
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nousi esille toisia enemmän, kuten esimerkiksi liikkuva grafiikka jutussa Snow 
Fall, valokuvat jutussa Invisible Child ja visuaalisuus jutussa Killing Kennedy. Vah-
vimmin kaikki moodit toimivat kuitenkin synkronoituina, kun niitä oli käytössä 
vähintään kaksi. Juuri tähän dynamiikkaan Cope ja Kalantzis viittasivat nimittäes-
sään multimodaalisuutta moodeista tärkeimmäksi, koska se luo dynaamisia suh-
teita sekä moodien sisällä että niiden välille. Katson, että aineistoanalyysini pys-
tyi osoittamaan nämä kohdat, ja osoittamaan niihin liittyvän ilmaisupotentiaalin. 

Toinen kysymykseni koski sitä, miten suunnittelulla voidaan vaikuttaa mul-
timodaalisen jutun kokemuksellisuuteen. Tässäkin korostui erityisesti audio-
visuaalisen kerronnan rooli. Multimodaalisten juttujen sekvenssimäisyys tekee 
niistä muodollisesti dokumentaarisen elokuvan sukulaisia. Sekvenssien leikkaa-
minen yhteen nojaa luontevasti elokuvaleikkauksen konventioihin ja leikkaus 
on yksi elokuvan keinoista vaikuttaa elokuvan kokemuksellisuuteen. Draamal-
liset käänteet synnyttivät affektiivisia kokemuksia. Kokemusta vahvisti kerron-
nan saumattomuus, joka vahvisti immersiota ja toisaalta pyrki luomaan sisäisesti 
ehjän maailman, joka lukijan on helppo ottaa vastaan. Toisaalta juttujen immer-
siivinen tarinamaailma on tuttua myös pelimaailmasta ja virtuaalisesta todel-
lisuudesta ja peliteknologian kehittymisellä voi olla arvaamattomia vaikutuk-
sia myös journalististen juttujen kokemuksellisuuteen. Samanaikaisesti juttujen 
kokemuksellisuudessa oli tärkeää niiden tuottama affektisuhde lukija-kokijaan. 
Affektiivisuutta jutuissa tuotti erityisesti eri moodien, kuten kielellisten, visuaa-
listen ja auditiivisten moodien välisten merkitysten yhteisvaikutus, monistumi-
nen ja vahvistuminen multimodaalisessa kerronnassa. Tapa, jolla jutut oli lei-
kattu yhteen – klassinen Hollywood-leikkaus ja siihen liittyvä kyky melodraa-
maan – sekä tarinamaailmojen eheys ja immersiivisyys toimivat myös merkitys-
ten vahvistajina. Pidän myös mahdollisena, että multimodaalisuuden synnyttämä 
esteettinen kokemus, tai siinä ilmenevä monikerroksisuus, ja esittämäni merki-
tysten tihentyminen vaikuttavat meihin tulkitsijoina emotionaalisesti, ja vahvis-
tavat lukukokemusta. Näin multimodaalisuudessa narratiivisessa journalismissa 
voi varmasti väittää olevan potentiaalia kokemuksellisempaan, monimerkityk-
sellisempään tarinankerrontaan.

Analyysi juttujen affektiivisuudesta nosti myös esiin kysymyksiä fiktion ja 
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 ei-fiktion suhteesta multimodaalisessa narratiivisessa journalismissa. Ne ovat 
samoja kysymyksiä todellisuuden ja rekonstruktion suhteesta, joihin dokument-
tielokuva joutuu ottamaan kantaa. Journalistisiin konventioihin liittyy voimak-
kaasti väite totuudesta. Multimodaalisuus haastaa totutut totuudellisuuden kon-
ventiot ja tuo eteen uusia kysymyksiä narratiivisen journalismin määrittelystä ja 
totuuden esittämisen rajoista. Todellisuuden rekonstruktio elokuvallisin keinoin 
laajentaa journalistista ilmaisupalettia. Toisaalta multimodaalisen jutun lajityyp-
pimäiset ominaisuudet, kuten esitetyn merkityksen ja tunnereaktion vahvistu-
minen, avaavat uusia diskursseja narratiiviseen, kirjalliseen journalismiin liit-
tyvästä fiktion ja faktan välisestä rajanvedosta.

Luvuissa 3 ja 4 esittämäni analyysi aineistoni käyttämistä keinoista avasivat 
Copen ja Kalantzisin esittämää designprosessia – semioottisten resurssien eli 
konventioiden (available designs) merkityspotentiaalien aktivoimista ja luovaa 
uudelleen yhdistelemistä. Tutkielmani lopuksi on kiinnostavaa pohtia, minkä-
lainen valmis tuote (the redesigned) aineistoni designprosesseissa on syntynyt 
eri konventioita sekoittamalla ja yhdistelemällä ja mitä uutta multimodaalisuus 
tuo narratiiviseen journalismiin. Cope ja Kalantzis toteavat itsekin, että redesig-
ned ei aina onnistu ylittämään konventioiden rajoja: luovassa prosessissa ei vält-
tämättä synny uutta. Aineiston journalististen, visuaalisten ja elokuvallisten kon-
ventioiden analysointi paljasti, että ainakin toistaiseksi kerronnassa korostuvat 
hyvin perinteiset tarinankerronnan konventiot. Tämä juontaa osittain narratii-
visen journalismin vakiintuneista konventioista (kolmannen persoonan kertoja, 
karakterisaatio, dialogi), ja toisaalta ulkoasusuunnittelun konventioista (typogra-
fiset korostukset, kuvakerronnan keinot), mutta myös muiden moodien konven-
tioista, kuten videokerronnan melko minimalistisesta ilmaisupaletista (edestä 
kuvattu haastateltava tai kaikessa mukana kulkeva tallentava kamera) ja ennen 
kaikkea eri jaksojen ja siirtymien leikkaamisesta yhteen, joka lainaa elokuva-
leikkaamisen konventioita. Tietty suoruus ja konstailemattomuus leimasi kaik-
kia kerronnan moodeja. Tämä tietysti kertoo journalistisista arvostuksista ker-
ronnassa, mutta kenties myös tässä vaiheessa siitä, että uusi lajityyppi on vasta 
kehittymässä. Jo Killing Kennedy kokeili myös toisenlaisia narratiivisia raken-
teita ja kerrontatapoja. On kuitenkin selvää, että vaikka aineistossani selvästi noja-
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taan olemassa oleviin totuttuihin konventioihin, on niiden yhdistelmästä synty-
nyt jotain uutta. Perinteinen narratiivinen journalismi nojaa kielelliseen moo-
diin tarinaa kuljettavana ja usein myös täysin itsenäisenä moodina, jota luetaan 
ja arvioidaan vain sen kielellisen sisällön perusteella. Tutkimani multimediaju-
tut eroavat perinteisestä journalismista siinä, että ne nostavat kielellisen moo-
din rinnalle muita moodeja ja myös käyttävät niitä aktiivisesti tarinan kertomi-
seen ja kuljettamiseen, niin että yksikään moodi ei toimi ilman muita. Ne eroa-
vat myöskin aikaisemmista multimediajutuista (esimerkiksi Blackhawk Down, 
Berning 1997, Royal & Tankard 2004) rakenteensa, visuaalisuutensa ja moodien 
keskinäisten suhteiden osalta. Blackhawk Downissa videot olivat dokumentaa-
risen lähteen roolissa ja ne tarjottiin lukijalle hyperlinkkeinä tekstin joukossa. 
Nyt videot integroituvat lukukokemukseen käynnistymällä automaattisesti, täyt-
tämällä koko ruudun (ja siten viestimällä, että ne tulisi katsoa), eivätkä ne aino-
astaan tuo jutulle jotain lisäarvoa vaan kenties vastaavat jonkin olennaisen juo-
nenkäänteen kertomisesta. Juttujen rakenne on eheä ja moodista toiseen ede-
tään erilaisten siirtymien kautta, kun taas aikaisemmin tekstissä esiintyvä hyper-
linkki oli helposti ohitettavissa ja pakotti lukijan siirtymään kokonaan toiseen 
ikkunaan – tarinan kertomista ei voinut laskea sen varaan, että video tai kuva-
linkki tulee katsotuksi.

Juuri moodien keskinäinen integroituminen yhdeksi kokonaisuudeksi on yksi 
vakiintuneiden konventioiden yhdistelemistä syntynyt uusi konventio, jota the 
redesigned -käsitteellä tarkoitetaan. Steven Duanesin määritelmää käyttäen: eri 
moodit ovat kaikki tekstiä, joilla on oma, toisistaan irrottamaton funktio tari-
nan kerronnassa (Franchi 2013, 177). Tämä synnyttää uusia merkityksenluon-
titilanteita kun teksti, kuva ja liike yhdistyvät yhdeksi tekstiksi ja yhtenäiseksi 
narratiiviksi. Palaan tässä Kressin ja van Leeuwenin sekä Copen ja Kalantzisin 
määritelmän multimodaalisuudesta, jonka mukaan merkitykset syntyvät sekä 
eri moodeissa että niiden välisissä suhteissa. Analyysini perusteella juuri moo-
dien välisissä suhteissa näyttäisi olevan uutta merkityspotentiaalia, joka ei ole 
ollut samalla tavalla aktivoitavissa painetussa mediassa. Purkamistani konven-
tioista juuri jaksot ja siirtymät – sekvenssit ja transitiot – ovat uudenlaisen mer-
kityksenluomisen keskiössä. 
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