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4. Maailman rajat hämärtyvät median muuttuessa 

Maailma muuttui aikoinaan television myötä pienemmäksi. Kaukaiset maailman kolkat tulivat lähelle – ko-
tisohvilta tutkittaviksi ja katseltaviksi. Myöhemmin maailmaa pienensi entisestään maailmanlaajuisen tieto-
verkon eli internetin rakentuminen. 

Viime aikoina rajat ovat hämärtyneet entisestään, kun kuvat liikkuvat yhä enemmän ihmisten mukana [3]. 
Uudet liikkuvat teknologiat, kuten kannettavat tietokoneet ja älypuhelimet mahdollistavat jatkuvan pääsyn 
minne tahansa maailman kolkkaan (kuva 5). Samalla ihmiset kytkeytyvät omalta paikkakunnaltaan verkottu-
neeseen maailmaan. 

5. Media vahvistaa ihmisten alueellisia sidoksia 

Siitä huolimatta, että monet aikamme ilmiöt ovat maailmanlaajuisia ja saamme niistä nopeasti tietoa median 
välityksellä, kotiseudut ja alueelliset tunnesiteet ovat yhä tärkeitä ihmisille [4]. Medialla on keskeinen rooli 
siinä, millaisena jokin alue nähdään ja miten saadaan ihmiset tuntemaan, että he kuuluvat tähän alueeseen 
(esimerkiksi kaupunkiin tai maahan) [5]. 

Mediavälineet ponnistavat omalta alueeltaan ja katsovat maailmaa omalta rajatulta alueelta käsin. Esimerkik-
si sanomalehdet kirjoittavat omasta alueestaan, kertovat millainen se on ja nostavat esille hyviä ja huonoja 
puolia. Kirjoittamalla alueesta ja sen ihmisistä, media luo niistä tietyn kuvan. Näin muodostuu kuva alueen 
erityispiirteistä sekä siitä, millä tavalla alue eroaa rajan toisella puolella olevista alueista (kuva 6). Näin lujit-
tuvat myös ihmisten alueelliset sidokset. 

Käsitteitä:  

media = Sana media tarkoittaa erilaisia viestintävälineitä ja viestintäkanavia (televisio, radio, sanomalehdet, 
internet), viestintätoimijoita (esim. Yleisradio, Helsingin Sanomat) ja viestinnän muotoja (esim. sosiaalinen 
media)  

aluetaso = Asioita ja ilmiötä voi tarkastella eri aluetasoilla: paikallisella (esim. kaupunki: Lohja, Turku, kau-
punginosa:Varissuo), alueellisella (esim. Varsinais-Suomi, Pohjoismaat),kansallisella (esim. Suomi, Bolivia, 
Australia) tai kansainvälisellä globaalilla tasolla (koko maapallo). 

maisema = Näkymä, joka avautuu havainnoijan edessä. Maisema voi olla myös ihmisen mielessä, jolloin 
sitä kutsutaan mielenmaisemaksi. Mielenmaisemia muokkaavat omat muistot, pelot, kokemukset tai vaikka-
pa läheisten kokemukset, media, opetus. 

uutiskynnys = Sanotaan, että uutinen ylittää uutiskynnyksen, kun se julkaistaan. Uutiskynnys saattaa muut-
tua päivittäin tarjolla olevien uutisten mukaan. 
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