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Strukturaalinen määritelmä: mitä, missä, milloin?
Pragmaattinen määritelmä: minkä media uutisena julkaisee.

Semanttinen määritelmä: uutinen on muutos ja yllätys.

Uutinen?
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Kuka puhuu susiuutisessa?
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DN lainaa muuta mediaa.

HBL korostaa luonnonsuojelijan ääntä.
HS kuulee paikallista ”kumpparikansaa”.



Kenen ääni on jo otsikossa?
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Miten sudesta puhutaan? -> Diskurssin synty.

Poronomistaja ja lammasfarmari Eeva-Maria Maijala ei ole koskaan nähnyt sutta. 

Maijala: ”Ja se (ärsyttää), että susien määrästä 
ei ole realistista arviota. …. Paikalliset 
kuitenkin sanovat, että niitä on kymmenen.”

Kainuun Sanomat 24.2.2013
”Minä tiedän, mistä puhun, kun puhun susista.” Äänet: Eeva-Maria Maijala ja Pertti Salolainen

Salolainen: ”Se (susikanta) on katastrofaalisen 
alhainen. Muutama vuosi sitten meillä oli niitä 
kaksinkertainen määrä.”

Maijala: Sodankylästä, poromiesperheestä. Salolainen: Helsingistä, WWF:n kunniaperustaja.

Salolainen: ”Raukkamainen salametsästys 
on aivan käsittämätöntä.”

Maijalan mielestä surullista on myös se, että 
metsästäjät joutuvat ottamaan oikeuden 
omiin käsiinsä.



Puolustajan ja vastustajan äänensävyt

• ”Olen aina ollut kiinnostunut susista ja 
susimaisista eläimistä. Koirasudet ovat 
alkukantaisia eläimiä ja yleensä terveitä.”
KS 27.1.2013

• Susille ei kannata teeskennellä. Näin Hans 
Schlegel selittää, miksi susilta oppii ihmisen 
kanssa toimeen tulemisen taitoa. Sudet 
arvostavat rehellisyyttä. […]  (HS 5.1.2004)

• Mies on naiselle susi. (Mannen är kvinnans
varg. DN 5.5.2004)

• ”Obama jättää Irakin susille” (”Obama 
lämnar Irak åt vargarna." DN 22.8.2010)

• NOPEASTI käy ilmi, että Perhossa laittomassa 
susijahdissa ollutta metsämiesporukkaa ei 
kylällä tuomita. Moni tuntuu ymmärtävän, 
että iso metsästäjäryhmä otti oikeuden 
omiin käsiinsä ja ampui kolme sutta. (HS 
27.1.2013)



Journalistin äänensävy I

Ministeriö valmistelee susien suojelun
hoitosuunnitelmaa (HS 4.2.2004)

Susi, jolla on tärkeitä geenejä, on 
Länsi-Götanmaalla. (Varg med viktiga
gener i Västra Götaland DN 21.3.2018)

Susien määrälle selkeä yläraja, 
loput pitää ampua pois (KS 12.5.2004)

Yksi Perhon laittomaan susijahtiin 
osallistuneista miehistä sanoi 
lauantain VBL:ssä, että sudet 
voivat olla peräisin Ähtärin tai 
Ranuan eläinpuistoista. 
(suom. VBL 12.2.2013)



Journalistin äänensävy II

Kauhajoki-lehti: 
Susi raateli koiran hengiltä
[...] 
Omistaja lähti etsimään koiraansa 
lauantaiaamuna, mutta hän löysi vain 
spanielin pahasti raadellut jäänteet. 
[…] 
Ääni: suurpetoyhdyshenkilö
HS.fi 5.3.2012

Susi tappoi koiran Raahessa
[…] 
Tapettuaan koiran susi oli 
kuljettanut sitä puolisen kilometriä 
takaisin tulosuuntaansa ennen kuin 
luopui saaliistaan. 
[…] 
Ääni: poliisi
HS.fi/STT 9.1.2013



Journalisti voimistaa lähteen äänensävyä

• Sutta vihaavat metsästäjät Taalainmaalla käyvät kapinaan. 

(Varghatande jägare i Dalarna gör uppror.  DN 22.2.2004)

• Luulen, että me tiedämme paremmin, mitä eläimiä täällä on ja missä ne ovat, kuin ne siellä 
muutaman sadan kilometrin päässä, halsualainen metsästäjä sanoo ääni kiukusta väristen. (KS 
24.2.2013) 

• Viisi luontojärjestöä antoi rajun vastalauseen hallituksen ehdotukselle sudenmetsästyksestä tänä 
talvena. Samaan aikaan metsästäjät, maanviljelijät ja useat poliittiset puolueet taputtivat 
ehdotukselle.

(Fem naturföreningar går samman i en skarp protest mot regeringens förslag om jakt på varg i 
vinter. Samtidigt applåderades förslaget av jägare, landbrukare och en lång rad politiska partier. 
(NWT 1.6.2009)



Johtopäätös: Susidiskurssin muutos mediassa
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Pedot raatelivat kaksi tarhakettua Vimpelissä (HS 25.1.1994), Stora stygga vargen nedlagd

”Förvaltningen för stelbent” (VBL 30.11.2014), ”Hallinto liian kankeaa” (suom. VBL 31.11.2014), 
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Rakastakaa toisianne!
Kiitos!
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