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Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hurdan textgenre en hemsida är, vilken 

funktion hemsidor har vid konstruktionen av ett personligt varumärke och hur idrottare 

brandar sig själva på sina hemsidor. I uppsatsen studeras två elitidrottare, Teemu Selänne och 

Tero Pitkämäki, samt deras hemsidor. I studien används en textanalytisk metod.  

 

Resultaten visar att deras hemsidor skiljer sig från andra hemsidor genom att de består av 

många olika texttyper och är mer visuella. Vidare kunde man observera att hemsidorna är 

relevanta för idrottarens varumärke. Hemsidorna ger en positiv bild av idrottaren, till fördel för 

denne. Samarbete mellan sponsorer och idrottaren syns och blir en del av idrottarens 

varumärke. I Selännes fall kan man säga att han återbrandar sig efter sin elitidrottarkarriär. En 

återkommande symbol är ’8’. Det framgår också att Selänne både är en beundrad person och en 

vanlig människa, vilket tillsammans med hans positiva personlighet blir hans varumärke. 

Varumärket för Pitkämäki som idrottare består av den österbottniska bakgrunden, ett 

långvarigt och stabilt sponsorsamarbete samt personligheten, som är anspråkslös men hårt 

arbetande.  

 

Elitidrottare, Hemsida, Idrottare, Idrottares varumärke, Personligt varumärke, Varumärke   

 

The purpose of the study was to establish what kind of text genre a home page is, which 

functions home pages have as constructors of personal brands, and how athletes brand 

themselves on their home pages. In the essay two elite athletes, Teemu Selänne and Tero 

Pitkämäki and their home pages, were studied. A text analysis method was used in the study.  

The results showed that homepage as a genre seems to differ from other text genres since it 

consists of many different text types parts and forms a varied visual entity. The homepages 

presented a significant relationship with the athletes’ brands. Homepages are thus for the 

benefit of the athlete. A collaboration between an athlete and a sponsor may offer much and it 

can become an integrated part of the athlete’s brand. In his homepages Selänne is re-branding 

himself, after he has finished his elite athlete career. The repetition of the number and symbol 

‘8’, a combination of signs of admiration and the man on the street, as well Selänne’s positive 

personality together make up his athlete’s brand. Tero Pitkämäki’s brand consists of his 

Ostrobothnian background, a strong sponsor collaboration and a personality which is modest 

but hardworking.   

 

Athlete, Athlete’s brand, Brand, Elite athlete, Homepage, Personal brand 
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa tutkin kahden ammattiurheilijan kotisivuja. Olen valinnut 

tutkimuskohteekseni jääkiekkoilija Teemu Selänteen (s.1970) ja keihäänheittäjä Tero 

Pitkämäen (s.1982) kotisivut, koska olen kiinnostunut urheilumarkkinoinnista erityisesti 

urheilijoiden näkökulmasta. Tänä päivänä on tärkeää, että urheilija on esillä ja tavoitettavissa 

esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Selänteen ja Pitkämäen kotisivut on rakennettu eri 

tavoin, mutta molempien sivujen tavoitteena on antaa ajankohtaista informaatiota urheilijasta 

ja toimia yhtenä urheilijan brändiä rakentavana apuvälineenä. Molemmat urheilijat ovat 

tehneet pitkän uran ja saavuttaneet paljon. Selänne on jo lopettanut oman ammattilaisuransa 

jääkiekkoilijana, mutta on edelleen aktiivisesti mukana esimerkiksi jääkiekkovalmennuksen ja 

-tapahtumien parissa. Pitkämäki puolestaan elää aktiiviurheilijan elämää tähtäimenään Rion 

olympiakilpailut. 

Lähestyn aihetta tekstitutkimuksen ja brändäyksen näkökulmista. Keskeisempiä käsitteitä ovat 

teksti, tekstilaji ja urheilijabrändi. Aineiston rajaamiseksi keskityn havainnoimaan lähinnä 

urheilijoiden kotisivujen etusivuja, mutta nostan työssäni esiin havaintoja myös kotisivujen 

muistakin osista. Syventääkseni aihetta lähdin tutkimaan myös urheilijoiden sponsoreiden ja 

yhteistyökumppaneiden kotisivuja. 

Keskeisimpänä kriteerinä tutkimuskohteita valitessa oli urheilijoiden jo olemassa oleva 

brändi. Sekä Selänteen että Pitkämäen brändi perustuu siihen, että he ovat menestyneitä 

ammattiurheilijoita, jotka ovat paljon esillä eri mediassa. Valitsin tähän tutkimukseen 

urheilijoita sellaisista urheilulajeista, jotka ovat suosittuja Suomessa, sillä oletan, että heitä 

käytetään paljon enemmän markkinoinnissa kuin muita vähemmän seurattujen lajien 

urheilijoita. 

En ota tässä tutkimuksessa varsinaisesti kantaa siihen, miten urheilijan laji vaikuttaa brändiin, 

mutta koska molemmat urheilijat edustavat perinteisiä suomalaisia lajeja, on oletettavaa, että 

heidän on helppo brändätä itse itseään. Se, että Selänne edustaa joukkuelajia ja Pitkämäki 

yksilölajia, ei ole merkityksellisessä asemassa tässä tutkimuksessa. Tässä kohtaa on myös 

syytä mainita se, että Selänteen ja Pitkämäen kotisivut ovat hyvinkin erilaiset ulkonäöltään ja 

sisällöltään. Olen yrittänyt tehdä havaintoja tasapuolisesti molemmilta kotisivuilta. 
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Tutkimusaihettani valitessani tiesin alusta saakka, että haluan yhdistää tutkimukseeni urheilun 

jollakin tapaa. Olen myös kiinnostunut markkinoinnista, joten oli loogista yhdistää nämä 

kaksi aihetta. Aloitin tutkielmani teon etsimällä eri urheilijoiden kotisivuja internetistä ja 

tutkimalla, millaista tutkimusta henkilöbrändistä on aiemmin tehty. Tekstitutkimuksen 

näkökulma valikoitui sen jälkeen, kun ymmärsin kotisivujen koostuvan eri tekstilajeista. 

Tekstilajina kotisivu on uusi, sillä se syntyi 1990-luvulla Internetin yleistyessä. Perinteisinä 

tekstilajeina pidetään yleensä uutisia, raportteja, kolumneja ja kaunokirjallisia tekstejä, kuten 

proosaa tai runoa. Kotisivu poikkeaa myös rakenteeltaan ja tavoitteiltaan muista tekstilajeista. 

Kotisivut rakentuvat tekstien ja kuvien vahvasta yhteydestä. Niillä ei ole periaatteessa mitään 

tarkkaa mallia, jonka mukaan ne rakentuvat, joten tämä antaa kotisivujen tekijälle vapauden 

toteuttaa sivunsa haluamallaan tavalla ja antaa mahdollisuuden erottua muista kotisivuista.  

Tutkimuskohteekseni valikoituivat kotisivut, koska ne ovat perinteinen internetin 

tiedonvälityskanava. Sosiaaliset mediat, kuten Facebook, Instagram ja Twitter, rajoittuvat 

usein tietynlaisiin raameihin ja käyttömahdollisuuksiin. Facebookissa voi postata tekstiä, 

kuvia, videoita ja jakaa linkkejä. Instagram on puolestaan kuvien ja videoiden jakopalvelu. 

Twitter rajoittaa twiittien pituuden 160 merkkiin. Facebookissa pystyisi siis tällä perusteella 

tekemään erilaisia postauksia, mutta Facebookissakin on tietty rakenne siinä, miten 

esimerkiksi julkaisut tulevat käyttäjän etusivulle uutisvirtaan. Kotisivut antaa käyttäjälleen 

vapauden päättää siitä, miten sivusto rakentuu ja millaisia tavoitteita sillä on. Kotisivut ovat 

yleensä julkisia, joten ne ovat internetissä kaikkien nähtävillä. Kotuksen kielitoimiston 

sanakirjan mukaan substantiivia postaus ja verbiä postata kuuluvat suomen yleiskieleen, ja 

niitä voidaan käyttää, kun lähetetään viesti, juttu, video tms. verkkosivustolle tai postataan 

uusi blogimerkintä (Kotus 2016). 

Kotisivut saattavat näyttää erilaiselta eri laitteiden kautta, ja tässä tutkimuksessa olen 

tarkastellut kotisivuja ainoastaan tietokoneen kautta. Responsiivinen kotisivu tarkoittaa sitä, 

että kotisivut muokkautuvat eri laitteisiin niin, että niitä voidaan käyttää ja lukea sujuvasti 

laitteesta riippumatta. Vanhat kotisivut olisikin syytä päivittää responsiivisiksi, sillä 

esimerkiksi tekstit saattavat mennä näytön reunan ”yli”, jolloin lukija joutuu zoomaamaan 

sivua ja liikkumaan sivulla vaakatasossa lukeakseen tekstin, minkä jälkeen täytyy palata 

takaisin alkuun (Hämeen nettisivut 2016.) 
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1.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt aineistonani kahden ammattiurheilijan kotisivuja. 

Tavoitteenani on selvittää, mikä on kotisivun funktio henkilöbrändin rakentajana, millainen 

tekstilaji kotisivu on ja miten urheilijat brändäävät itseään kotisivuillaan. Brändäyksen 

yhteydessä otan huomioon myös sen, millaisen roolin esimerkiksi Pitkämäen kaksi 

pitkäaikaista sponsoria, Ponsse ja Asics, saavat. Teemu Selänteen kohdalla tutkin hänen 

tekemäänsä yhteistyötä Kalevala Korun ja Tokmannin kanssa. 

Olen käyttänyt teoriapohjina julkaisuja Genreanalyysi tekstilajitutkimuksen käsikirjasta mm. 

Kai Mikkoselta ja Kimmo Svinhufvudin julkaisua Kielikello-verkkolehdessä. Tarkasteltaessa 

kotisivuja tekstilajina ja niiden funktiota on ollut tärkeää selvittää ensin, millaisia erilaisia 

tekstilajeja on olemassa ja kuinka ne rakentuvat. Kotisivu on itsessään tekstilaji, jonka sisällä 

on monia muita eri tekstilajeja, kuten mainos, uutinen ja artikkeli.   

Brändin tutkimuksessa olen valinnut teoriapohjakseni mm. Patrick Bouchet’n tutkimuksen 

urheilubrändeistä ja Akatemiasta markkinapaikalle -kirjasta Kevin Lane Kellerin teorian 

brändin rakentumisen kymmenestä osa-alueesta.  Olettamukseni mukaan Bouchet’n ja 

Kellerin teoriat auttavat minua, kun tutkin urheilijoiden brändäystä kotisivuilla. Uskon, että 

pystyn laajentamaan tulkintaani siitä, miten ja mistä brändi rakentuu määrittelemällä, miten 

Kellerin mainitsemat osa-alueet ilmenevät molempien urheilijoiden kohdalla. Lisäksi oletan, 

että urheilijoiden sponsoreiden näkökulman käsittely tulee täydentämään tulkintani.  

 

1.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksessa on otettava huomioon eettinen kysymys: voiko ammattiurheilijoiden www-

kotisivuja käyttää tutkimusaineistona. Kuten Liisa Tiittulakin (2012:442) kirjoittaa, niin 

internetissä olevan aineiston yksityisen ja julkisen raja on melko epäselvä. Tiittulan mukaan 

on otettava huomioon muun muassa henkilöiden tunnistettavuus, aineiston avoimuus sekä 

sivuston käyttötarkoitus. Tiittula sanoo, että sellaisten verkkojulkaisuiden käyttöön, jotka ovat 

julkisesti saatavilla, ei tarvitse pyytää käyttölupaa, eivätkä ne eivät kuulu yksityisyydensuojan 

piiriin. Tällaisia verkkojulkaisuja ovat esimerkiksi kotisivut, blogit ja erilaiset organisoidut 

sivut.  
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Lisäksi uskon, että julkisuuden henkilöinä sekä Teemu Selänne että Tero Pitkämäki ovat 

tiedostaneet, että heidän kotisivujaan luetaan ja käytetään monissa eri käyttötarkoituksissa 

maailmanlaajuisesti. Selänteen kotisivuja kuvailtiinkin lehdistötilaisuudessa 26.11.2015 

globaaliksi mediaksi. 

 

 

 

2 URHEILIJOIDEN KOTISIVUT AINEISTONA 

2.1 Teemu Selänteen kotisivut 

Teemu Selänne (s.1970) on yksi Suomen menestyneimmistä jääkiekkoilijoista. Hän aloitti 

uransa Jokereissa vuonna 1986. Selänne pelasi ensimmäisen NHL-ottelunsa vuonna 1992 

Winnipeg Jetsissä. Hän pelasi sittemmin yhteensä 21 kautta NHL:ssä ja saavutti urallaan 

arvostetun Stanley Cup -voiton Anaheim Ducksin paidassa kaudella 2006–2007. Selänne 

pelasi ensimmäisen A-maajoukkueottelunsa vuonna 1988 Sveitsissä ja saavutti 

maajoukkueessa mm. neljä olympia- ja kaksi MM-mitalia. Selänne lopetti ammattiuransa 

vuonna 2014. Www-kotisivujensa mukaan hän on edelleen vahvasti mukana jääkiekkoilussa 

ja mm. hyväntekeväisyydessä. Hänellä on hyväntekeväisyysjärjestö Finnish Flash ry, jonka 

tavoitteena on tukea nuoriso-, nais- ja vammaisurheilua. 

Selänteen kotisivut on perustettu vuonna 2015 eli hänen ammattiuransa jälkeen. Selänteen 

kotisivuilla tuodaan vahvasti esiin sitä, millaista hänen elämänsä on nyt ammattilaisuransa 

jälkeen. Kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa kerrotaan hänen elämästään, perheestään ja 

harrastuksistaan, kuten tenniksestä ja golfista. Marraskuussa 2015 pidetyssä 

lehdistötilaisuudessa esiteltiin uudet kotisivut: ”Tavoitteena oli saada kaikki saman katon 

alle. Tarkoituksemme on kehittää sivustoa niin, että sieltä löytyy vastaus kaikkeen, missä olen 

ollut ja olen mukana, Teemu sanoo.” (Teemu Selänne lehdistötilaisuus. 26.11.2015) Sivuilla 

näkyvät vahvasti myös sosiaalisen median eri kanavat ja yhteistyökumppanien logot.  
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Kuva 1 – Teemu Selänteen kotisivun etusivu osa 1.  

Teemu Selänteen kotisivun etusivun (ks. kuva 1) värimaailma on sinivalkoinen. Tämä 

symbolisoi selkeästi suomalaisuutta. Etusivu on jaettavissa viiteen eri osaan. Yläpalkissa on 

etusivun lisäksi kuusi eri välilehteä: Teemun ura, Teemu, hyväntekeväisyys, kumppanit, 

uutiset ja kauppa. Vasemmalla puolilähikuvassa on Teemu Selänne valkoisessa NHL-

paidassa. Kuvakooksi valittu puolilähikuva saa Selänteen näyttämään suuremmalta, kuin mitä 

hän mahdollisesti onkaan. Oikealla on logo Sel8nne, jossa numero kahdeksan on korvannut ä-

kirjaimen. Numero 8 oli Selänteen pelinumero. Numerossa voi nähdä myös pienen 

ylähakasen, joka ikonisesti kuvaa salamaa ja Selänteen lempinimeä ”Finnish Flash”.  

 

 

Kuva 2 – Teemu Selänteen kotisivun etusivu osa 2.  
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Selänteen kotisivun etusivun toisessa osassa (ks. kuva 2) on sosiaalisen median nauha. 

Etusivulle päivittyvät automaattisesti uusimmat sosiaaliseen mediaan tehdyt päivitykset. 

Selänteen käyttämä sosiaalinen media koostuu Facebookista, Instagramista ja Twitteristä. 

Selänne postaa hänelle tärkeistä asioista, kuten ikimuistoisesta hetkestä, kun hänen 

pelinumeronsa jäädytettiin ja pelipaita nostettiin jäähallin kattoon. Muita aiheita tässä kuvassa 

näkyvissä postauksissa ovat tennis ja hyväntekeväisyys. Postauksissaan Selänne kuvaa omaa 

arkeaan ja esittelee itselleen tärkeitä asioita.  

 

 

Kuva 3 – Teemu Selänteen kotisivun etusivu osa 3.  

Selänteen kotisivun etusivun kolmannessa osassa (ks. kuva 3) on listattuina tilastoja Selänteen 

urasta. Muun muassa viiteen kohtaan on koottu hänen jääkiekkoilijan uransa kovimmat 

suoritukset numeroina. Tämä kuvastaa Selänteen pitkää uraa ja konkretisoi saavutukset. 

Tilastojen alla olevasta laatikosta voi klikata uudelle sivulle, johon on koottu Teemun ura 

tarkasti vuosi vuodelta. Sivun värimaailma on tässä valkoinen, missä yhdistyvät Anaheim 

Ducksin ja Suomen maajoukkueen pelipaitojen värit. Kuvissa on tärkeitä hetkiä uralta: 

Sotshin Talviolympialaiset vuonna 2014, Anaheim Ducksin pelit ja ”One more year” -hetki. 
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Kuva 4 – Teemu Selänteen kotisivun etusivu osa 4.  

Selänteen kotisivun etusivun neljännessä osassa (ks. kuva 4) lukija saa tietoiskun, jossa 

kerrotaan lyhyesti ensin vasemmalla Selänteen hyväntekeväisyysjärjestö Finnish Flashin 

toiminnasta ja oikealla NHL-joukkue Anaheim Ducksista, jossa Selänne pelasi yhteensä 15 

kautta. Molemmista on mahdollisuus saada lisätietoa klikkaamalla lue lisää -painiketta. 

Näiden tietolaatikoiden keskellä on nauravainen puolilähikuva Selänteestä siistissä 

kauluspaidassa ja ajamattomassa parransängessä. Puolilähikuva antaa Selänteestä rennon ja 

arkisen vaikutelman. Se rikkoo lukijan odotushorisonttia, sillä Selänne on yleensä totuttu 

näkemään jääkiekkovarusteissa (ks. kuvat 1, 2 ja 3). Kotisivut tukevat Selänteen 

ammattilaisjääkiekkoilijan identiteettiä, mutta tällä kuvalla luodaan selkeästi vaikutelmaa 

toisenlaisesta Selänteestä. Selänteen rento huolittelemattomuus yhdistettynä silitettyyn 

kauluspaitaan antaa vaikutelman Selänteen tavallisuudesta.  
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Kuva 5 – Teemu Selänteen kotisivun etusivu osa 5.  

Selänteen kotisivun etusivun viimeisessä osassa (ks. kuva 5) vasemmalle päivittyy uusin 

uutinen. Tätä tutkimusta tehdessäni uutisen aiheena oli Selänteen pelinumeron jäädyttäminen 

Hartwall areenan kattoon tammikuun alussa 2016. Oikealla on kaupallinen puoli, joka on 

jaettu kolmeen laatikkoon. Yllä on mainos Kalevala korun kanssa yhteistyössä tehdystä 

”k8si”-riipuksesta, keskellä mainos Selänteen fanituotteista ja alla mainos keväällä 2016 

ilmestyvästä ”ts8 + vesi” -tuotteesta. Sivun alapalkissa on logot kaikilta niiltä NHL-seuroilta, 

joissa Selänne pelasi. Oikeassa laidassa on myös Teemu Selänteen kultainen nimikirjoitus. 

Kulta symboloi harvinaisuutta, kauneutta, arvokkuutta, rikkautta ja valtaa. Urheilussa 

voittajan palkinto on väriltään kultainen. 

Mielenkiintoisen huomion voi tehdä Selänteen kotisivuilla vaihdettaessa kieltä suomesta 

englanniksi. Kotisivujen etusivujen uutisnauhaan ja blogiin päivittyy ainoastaan sellaisia 

postauksia ja tekstejä, jotka on kirjoitettu englannin kielellä. Kotisivuilla on huomioitu 

kansainväliset lukijat myös ilmoittamalla muun muassa, että TS8-urheilulisäravinteet ovat 

saatavilla vain Suomessa. 

Selänteen urheilu-uraa tuodaan selkeästi esiin hänen kotisivuillaan. Hänen kotisivujensa 

sisällössä ja rakenteessa voidaan nähdä amerikkalaista tyyliä – se, mitä tehdään, tehdään 

isosti.  Kotisivujen tehtävänä on kertoa menestyneestä urheilijasta, mutta myös siitä, kuinka 

Selänne on brändäämässä itseään uudelleen jääkiekkoilijan uransa jälkeen. Urheilijoiden ura 

kestää vain tietyn aikaa, ja sen jälkeen urheilijan täytyy suunnitella seuraavaa jaksoa 
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elämässään, joka tarkoittaa yleensä opiskelua, työn hankkimista tai perheen perustamista. 

Selänne on luonut tulevaisuuden kontaktinsa jo peliuransa aikana, joten ammattilaisuran 

jälkeistä elämää on varmasti ollut helpompi lähteä toteuttamaan. Uusi ajanjakso elämässä 

avaa mahdollisuuksia kokeilla myös täysin uusia asioita. Selänteen kohdalla tällaisena uutena 

asiana voidaan nähdä esimerkiksi korusuunnittelu yhdessä Kalevala Korun kanssa. ’ 

 

2.1 Tero Pitkämäen kotisivut 

Tero Pitkämäki (s.1982) on Suomen menestynein keihäänheittäjä. Pitkämäki aloitti 

keihäänheiton noin 15-vuotiaana. Hän osallistui ensimmäisiin SM-kilpailuihinsa vuonna 

1997, ja kuusi vuotta myöhemmin vuonna 2003 hän heitti yli 80 metriä Kalevan kisoissa. 

Pitkämäki on saavuttanut urallaan yhden olympiapronssimitalin sekä 3 MM- ja EM-mitalia. 

Tero Pitkämäki valittiin vuoden urheilijaksi 2015 Suomen urheilugaalassa tammikuussa 2016. 

Tero Pitkämäen kotisivuilla ei kerrota, milloin nykyinen sivusto on perustettu tai milloin sitä 

on päivitetty viimeksi, mutta ensimmäinen uutinen on postattu 16.05.2015. Pitkämäen 

kotisivut eivät ole sisällöllisesti yhtä laajat kuin Selänteen kotisivut. Pitkämäen kotisivut 

tuovat lyhyesti ja ytimekkäästi esiin tietoa Pitkämäestä urheilijana. Kotisivujen ulkoasun ja 

sisällön voidaan tulkita kuvastavan Pitkämäkeä urheilijana. Kotisivujen värimaailmasta 

voidaan nostaa esiin mustaan ja harmaan väriyhdistelmä, joka voisi kuvastaa suomalaista 

sisua. Toinen väriyhdistelmä, keltainen-kulta, voisi kuvastaa puolestaan tavoitteita, unelmia ja 

voitontahtoa. Myös sponsoreilla on saattanut olla vaikutusta kotisivujen värimaailmaa 

valittaessa, sillä esimerkiksi Pitkämäen pitkäaikaisen sponsorin Ponssen värit toistuvat 

kotisivuilla. 
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Kuva 6 – Tero Pitkämäen kotisivun etusivu 

Tero Pitkämäen kotisivujen etusivu (ks. kuva 6) hahmottuu lukijalle kokonaisuudessaan heti. 

Vasemmassa yläreunassa on logo ”Official site of Tero Pitkämäki” ja sen vieressä musta 

hahmo, joka on ottanut heittovauhdin, vienyt keihään taakse ja valmiina heittämään. Hahmon 

vierestä on mahdollisuus vaihtaa sivuston kieli englanniksi. Tämä tarjoaa kansainväliselle 

lukijakunnalle mahdollisuuden tutustua kotisivuihin. Kotisivujen värimaailma on yhtenäinen 

ja toistuu myös muilla välilehdillä. Tekstit ja kuvat on sijoiteltu selkeästi ja yksinkertaisesti. 

Pitkämäen kotisivun etusivulla on yksi suuri kuva, johon lukijan huomio kiinnittyy 

ensimmäisenä. Kuvan rooli etusivulla jää tosin pieneksi. Vaikka kuva on sijoitettu melko 

keskelle sivustoa, mutta suuremman huomioarvon etusivulla saavat kuvan alla olevat 

sponsorien logot. Logojen kokoa on korostettu suhteessa muihin teksteihin, kuten otsikkoihin 

ja leipätekstiin uutisissa. Logot ovat isokokoisia, ja ne toistuvat. Kuvan alla olevat logot ovat 

liikkuvia ja alemmat logot ovat stabiilisti paikallaan. Näiden voidaan tulkita haluavan saada 

lukijan huomio erityisesti siihen, minkä yritysten kanssa Tero Pitkämäki tekee yhteistyötä. 

Etusivun oikeassa alalaidassa on laatikko ”kuva ja videot”, jota klikkaamalla lukijalle avautuu 

todellinen multimodaalisuuden maailma. Klikkauksen takaa paljastuu kymmeniä 

kuvakansiota ja noin 70 kilpailuheittovideota, jotka jäävät monelta lukijalta varmasti 

huomaamatta. 

Yläpalkissa on kuusi välilehteä etusivun lisäksi. Ne ovat ”ajankohtaista”, ”kilpailukalenteri”, 

”tietoa Terosta”, ”kuvagalleria”, ”kumppanit” ja ”yhteystiedot”. Yläpalkin alla on kuva 
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Pitkämäestä Suomen urheilugaalasta tammikuulta 2016 tuulettamassa Vuoden urheilija 2015 -

palkinnon voittoaan. Oikealla kuvan vieressä on uutislaatikko, jossa on kolme tuoreinta 

uutista Pitkämäestä. Tämän tutkimuksen kirjoitushetkellä toukokuussa 2016 uutisten 

otsikoina olivat ”Vuoden urheilija!”, ”Syntymäpäiväsankarilla kaikki hyvin” ja ”Vuoden 

yleisurheilija 2015”. 

Ison kuvan alla on rulla, jossa pyörii kolme laatikkoa, joissa kahdessa on Pitkämäen 

pääsponsorien logot ja ”kuva ja videot” -laatikko, jota klikkaamalla pääsee kuvagalleriaan. 

Sivuston tausta väri on harmaa. Alareunassa mustalla pohjalla ovat kahden Pitkämäen 

pääsponsorin logot, Ponsse ja Asics, jotka toistuvat jokaisella sivun välilehdellä. 

 

 

3 TEORIATAUSTA 

Tutkielmani kohteena ovat kahden ammattiurheilijan kotisivut. Internetissä oleva kotisivu on 

genre eli tekstilaji, joten olen valinnut tähän tutkimukseen tekstitutkimusta käsitteleviä 

teorioita. Tekstit muodostavat kategorioita, joita sanotaan nimenomaan tekstilajeiksi eli 

genreiksi. Tekstilajin nimeäminen auttaa sekä vastaanottajaa että kirjoittajaa käsittelemään 

tekstejä paremmin. Jokaisella tekstillä on jokin tietty piirre, joka erottaa sen muista teksteistä. 

Esimerkiksi uutinen on informatiivinen ja mainos ostoshalua herättävä. Samaan tekstilajiin 

kuuluvilla teksteillä on niitä yhdistäviä piirteitä, kuten tavoite, rakenne, ulkomuoto, ilmaisu tai 

sisältö. Uusia tekstilajeja syntyy koko ajan lisää. (Mikkola ym. 2005: 20.) Tekstilajit jaetaan 

usein asiateksteihin ja kaunokirjallisiin teksteihin. Asiatekstit ovat tekstityypiltään erilaisia. 

Ne välittävät tietoa, ilmaisevat mielipidettä tai ovat pohtivia. (Mukaillen Mikkola ym. 2005: 

22.) Tekstilajien rajat ovat häilyviä, ja osa teksteistä voidaan luokitella useampiin eri 

kategorioihin. Esimerkiksi mainos voi olla sekä tietoa että mielipidettä välittävä. Selänteen ja 

Pitkämäen kotisivut ovat siis jo itsessään tekstilaji, mutta niiden sisällä esiintyy useita eri 

tekstilajeja. Niitä ovat uutinen, mainos, logo, tiedote, blogiteksti, cv ja tiivistelmä. 

Uutinen koostuu yleensä otsikosta, lyhyestä ingressistä ja leipätekstistä. Uutisen tavoite on 

olla informatiivinen ja kertoa ajankohtaisista aiheista. Uutinen rakennetaan niin, että alussa 

mainitaan kaikkein tärkein asia ja lopussa voidaan antaa lisätietoja aiheesta. 
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Mainokset koostuvat kuvista ja teksteistä. Mediamainonnassa, kuten TV- ja radiomainoksissa, 

voidaan hyödyntää myös liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Mainosten tavoite on antaa tietoa mm. 

uusista tavaroista ja palveluista, lisätä tietoutta ja myyntiä. Mainonnan avulla voidaan luoda 

brändi. 

Logojen voidaan myös tulkita olevan oma tekstilajinsa. Logot ovat visuaalisia symboleja, 

jotka luovat yrityksen imagon. Logoista tehdään mieleenpainuvia väreillä ja erikokoisilla 

tekstifonteilla, jotta lukija tunnistaa yrityksen heti logon nähdessään. Logot sijoitetaan 

mainosten yhteyteen, jotta lukija tietää, minkä yrityksen mainoksesta on kysymys. 

Tiedote on informatiivinen ja tiivis teksti. Tiedote koostuu uutisen tapaan otsikosta, 

ingressistä ja leipätekstistä. Tiedotteessa on oltava aina jokin uutinen ja tiedotteen lopussa 

tiedotteen laatijaan tai uutista koskevien henkilöiden yhteystiedot. Tiedotteen tehtävä on 

herättää median ja yleisön kiinnostus jollakin uutisella, jossa faktat ovat kohdallaan ja tulevat 

suoraan asianosaisilta. 

Kotisivut ovat hypertekstejä. Multimodaalisuus näkyy kotisivuilla kuvien ja videoiden 

muodossa. Kai Mikkonen (2012: 302) kirjoittaa multimodaalisuudesta ja sen eri lajeista. 

Multimodaalisuudella tarkoitetaan informaation moniaistillista käsittelyä. Hypertekstit 

perustuvat Mikkosen (2012: 296) mukaan siihen, että niissä voidaan yhdistellä erilaisia 

merkkien sekä semanttisia että muodollisia ominaisuuksia monella tapaa.  

 

3.1  Kotisivut tekstilajina 

Internetissä olevat kotisivut ovat hypertekstejä. Kimmo Svinhufvudin (2005) mukaan 

tekstintutkimus kohdistuu teksteihin ja perinteisen näkökulman mukaisesti teksti on käytössä 

olevaa kieltä, abstraktin kielijärjestelmän konkreettinen ilmentymä. Tekstit voivat olla myös 

puhuttua kieltä. Internetin aikakaudella erilaiset verkkotekstit ovat saavuttaneet tasavertaisen 

aseman muiden perinteisten tekstilajien joukossa. Verkossa tapahtuva viestintä on muokannut 

kielen käyttöä ja ihmisten tapaa viestiä. 

Svinhufvud (2005) antaa esimerkiksi lehtiartikkelin kuvituksen. Siinä artikkelin kuvitus 

voidaan hahmottaa osana tekstin kontekstia. Sen sijaan, että kuvitus olisi tekstiä ympäröivä 

tekijä, siis osa kontekstia, on se hänen mukaansa nykyisin pikemminkin tekstin osa. 
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Esimerkiksi lehtiartikkeli koostuu kirjoituksesta ja kuvituksesta, jotka yhdessä muodostavat 

tekstin eikä niitä voi erottaa toisistaan. 

Tekstiä, jossa kuva ja kirjoitus yhdessä muodostavat merkityksiä, kutsutaan 

multisemioottiseksi. Multisemioottisuus tarkoittaa sitä, että merkityksiä luodaan usealla eri 

tavalla. (Svinhufvud 2005.) Multimodaalisuus on multisemiotiikan lähikäsite. Se tarkoittaa 

verkkoesityksen koostumista monesta moodista, kuten tekstistä, kuvasta, äänestä tai 

liikkeestä. Kaikki verkkosivuilla käytetyt moodit vaikuttavat tapaan lukea ja informaation 

tulkintaan. Eri moodit ovat toisiinsa sidottuja ja luovat yhdessä merkityksen. (Kielikompassi 

2016.) 

Kuvat ovat www-viestinnässä hyvin keskeisiä. Kotisivua ei voi analysoida ilman, että ottaa 

huomioon kuvat. Kotisivujen tavoin sanoma- ja aikakauslehdet ovat myös multisemioottisia. 

Kotisivut laajentavat perinteisten tekstien rajoja, sillä ne poikkeavat tekstin perinteisestä 

lineaarisesta mallista. Yleensä tekstit rakentuvat niin, että lukija etenee tekstissä vasemmalta 

oikealle ja alusta loppuun. Kotisivut ovat tässä poikkeus, sillä lukija voi periaatteessa aloittaa 

lukemisen mistä kohtaa tekstiä haluaa ja edetä haluamallaan tavalla. (Svinhufvud 2005.)  

Kotisivun avatessaan lukija luo ensin yleiskatsauksen sivusta. Lukija näkee ensin paljon 

erilaisia kuvia, tekstejä ja värejä. Se, että ihminen huomio kiinnittyy yleensä nopeasti ihmistä 

esittävään kuvaan, perustuu hahmopsykologiaan. (Tampereen teknillinen yliopisto. 2005.) 

Lukija harvoin lukee kotisivua kokonaan, vaan hän poimii sivuilta ainoastaan tarvitsemansa 

tiedon ja siirtyy eteenpäin jonkin linkin kautta. (Svinhufvud 2005.) 

Kotisivuilla on tekstilajina monia tehtäviä. Ne antavat tietoa, kertovat tarinoita ja välittävät 

uusimmat uutiset esimerkiksi urheilijan kilpailuista. Svinhufvudin (2005) mukaan www-

sivuston aloitussivun eli varsinaisen kotisivu toimii etusivuna koko www-sivustolle. Kuten 

aiemmin on todettu, kotisivu ei noudata perinteistä tekstin lineaarista mallia vaan rikkoo sitä. 

Kotisivulla ei välttämättä ole selkeää alkua tai loppua, mutta sen rakenne voidaan silti 

määritellä. 

Samaan tekstilajiin kuuluvista teksteistä voidaan löytää niitä yhdistäviä tekijöitä. Niiden 

avulla lukija tunnistaa tekstin esimerkiksi uutiseksi tai mielipidekirjoitukseksi. Kotisivuilla ei 

ole mitään vakiintunutta mallia, mutta yleensä jokaiselta kotisivulta löytyy jokin sitä kuvaava 

nimi tai logo, joka määrittää sivun aiheen ja sisällön. Kotisivut sijaitsevat internetin www-
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selaimissa. Lukija pääsee kotisivuille kirjoittamalla osoitteen selaimen osoitekenttään tai 

hakukoneiden kautta. 

Kalliolan (2009: 177) mukaan kotisivut ovat melkein ainoa verkkopalvelu, jossa päätäntävalta 

sivujen sisällöstä on täysin yrityksellä, sillä ulkoiset palvelut rajaavat mahdollisuudet 

yksittäisiin toimintamallien tapoihin. Kalliolan (2009:177) mielestä muissa palveluissa, kuten 

Twitterissä, esitettyä sisältöä on hyvä esittää myös kotisivuilla pelkän linkin jakamisen sijaan. 

Hänen mukaansa tämän toteuttamistapa vaihtelee sisällöstä ja kotisivusta riippuen, mutta 

tärkeintä on, että muissa palveluissa tuotettua sisältöä pystytään sisällyttämään kotisivuille 

niin, että eri palveluiden välillä on helppo liikkua. (Kalliola 2009: 181.)  

Kotisivujen käytettävyys on olennaista. Jos lukija ei löydä etsimäänsä sisältöä helposti, hän 

turhautuu ja saattaa nopeasti jättää sivuston. Sivustojen käytettävyydessä korostuvat tiedon 

löydettävyys ja sivuston kontrollielementtien, kuten valikkojen ja muiden linkkirakenteiden, 

toimivuus suhteessa kävijöiden kyvykkyyteen. Osa käytettävyydestä syntyy sisällöstä. 

Tekstien ja kuvien määrä tulee suhteuttaa niiden merkittävyyteen. (Kalliola 2009: 183.) 

Kotisivujen ongelmana voidaan pitää sitä, että niiden saattaa olla nykyisin vaikeampi 

saavuttaa kohderyhmänsä ilman lisämarkkinointia. Kotisivujen osoitelinkki olisikin hyvä 

jakaa aina sosiaalisen mediassa, kun kotisivuille on päivitetty uutta tietoa. Sosiaalisessa 

mediassa profiilien tykkääjä- ja seuraajamäärät kertovat profiilien suosiosta.  

Kotisivujen kannalta tämä on toissijaista, sillä on tärkeämpää, että lukijat löytävät kotisivuille 

ja kotisivuille saadaan sitä kautta enemmän lukukertoja. Toisaalta esimerkiksi Facebookiin 

verrattuna hyvin rakennetuilta kotisivuilta saattaa olla helpompi ja nopeampi löytää tietoa, 

sillä Facebookissa postaukset siirtyvät aina kronologisesti kauemmas uuden tiedon tieltä.  

 

3.2 Brändistä henkilöbrändiin 

Tero Pitkämäen ja Teemu Selänteen kaltaisten ammattiurheilijoiden yhteydessä puhutaan 

usein brändäämisestä ja brändeistä. Brändejä on kaikkialla, ja havaitsemme niitä päivittäin, 

mutta emme välttämättä tarkalleen tiedä, mitä ne itse asiassa ovat. Brändi on kokemus, 

lupaus, lisäarvo, merkittävä kilpailutekijä. Brändin merkitys vaihtelee tulkinnan lisäksi 

sosiaalisesta ympäristöstä ja kulttuurista. Termi saatetaan sekoittaa usein tuotemerkkiin, 
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tuotteeseen, logoon, maineeseen, identiteettiin, yrityskuvaan, persoonaan, profiiliin ja 

imagoon. Brändin määrittely voi olla vaikeaa, sillä brändit perustuvat mielikuviin.  

Brändääminen terminä tulee englanninkielisestä sanasta brand. Ennen se tarkoitti 

karjaeläinten polttomerkitsemistä. Merkin perusteella tiedettiin, kenelle karja kuului. 

Kotuksen kielitoimiston ohjepankin mukaan brändi on erikoislaina eli lainasana, joka on 

mukautunut suomen kieleen. Kieliopillisesti oikein voidaan kirjoittaa kahdella tapaa, brandi 

tai brändi (Kotus ohjepankki 2016.) Markkinointikäsitteenä brändi tarkoittaa jonkin tuotteen 

ympärille rakentunutta positiivista mielikuvaa. Sen tehtävä on kertoa, millaisesta tuotteesta on 

kyse, mikä luo odotusarvoa sen laadusta, josta kuluttaja on usein myös valmis maksamaan 

enemmän. Brändäyksen tavoitteena on erottaa tuote nimellä muista kilpailevista tuotteista ja 

saada sille sekä arvoa että houkuttelevuutta.  

Brändin tehtävä on tuoda esiin persoonallisuutta, johon kuluttaja voi samaistua. Kuluttaja 

sovittaa brändejä omaan imagoonsa ja pyrkii sekä asemoimaan itseään johonkin tiettyyn 

ryhmään että erottautumaan. Hyvä brändi on luotettava ja tuo tuttuuden tunnetta. Puusa ym. 

(2012: 198) yhtyy Aakerin (1997) näkemyksen siitä, että brändejä kulutetaan niiden 

symbolisten merkitysten eikä pelkästään rationaalisten tekijöiden takia: esimerkiksi jonkin 

tietyn auton ominaisuudet ovat tärkeitä eikä se, että autolla pääsee liikkumaan paikasta 

toiseen. Näin ollen kuluttajan suhde brändiin voi kestää jopa koko elämän ajan, esimerkiksi 

joku saattaa ostaa aina samanmerkkisen auton tai saman valmistajan elintarvikkeita. (Puusa 

ym. 2012: 199) Myös erilaiset tapahtumat ja urheiluseurat ovat brändejä. Esimerkiksi 

Lahdessa vuosittain järjestettävä Finlandia-hiihto on perinteinen hiihdon brändituote. 

Erityisesti joukkueurheiluseuroilla on vahva, omanlainen brändinsä. Teemu Selänne edusti 

aktiiviurallaan useita eri jääkiekkoseuroja, kuten Jokereita, Winnipeg Jetsia ja Anaheim 

Mighty Ducksia. Urheiluseurojen brändäyksessä on tärkeää muun muassa, että joukkueen 

logo on mieleenpainuva ja fanit voivat samaistua joukkueen tähtipelaajiin.  

Brändeillä on usein jokin historiallinen myyttiperusta, joka perustuu todellisiin tapahtumiin tai 

huhuihin. Tähtiurheilijat saavat usein erityisiä voimia tai taitoja, ja näin ollen heitä voidaan 

pitää yliluonnollisina ja yli-inhimillisinä. (Bouchet ym. 2013: 60.) Usein menestyneestä 

urheilijasta tehdään sankari, ja hänen suorituksensa saavuttavat lähes myyttimäisen maineen. 

Monet urheiluseurat ja organisaatiot ovat tietoisia tästä elementistä ja ovatkin käyttäneet sitä 

hyväkseen. (Bouchet ym. 2013: 22.) 
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Yritysten tuleekin ymmärtää, mitä brändi merkitsee kuluttajille. Kuluttajat eivät osta tuotetta 

vain sen fyysisten ominaisuuksien vaan kokonaisuuden perusteella. Tämä kokonaisuus 

koostuu tuotteen ominaisuuksista, brändin imagosta, palvelusta ja muista konkreettisista 

tekijöistä. 

Bränditietoisuus (brand awareness) koostuu brändin tunnistamisesta (brand recognition) ja 

sen muistamisesta (brand recall). Tunnistamisella tarkoitetaan, tunnistaako kuluttaja jonkin 

tietyn brändin esimerkiksi sen kaupassa nähdessään. Brändin muistaminen puolestaan 

tarkoittaa brändin muistamista jonkin vihjeen, kuten logon tai tunnuslauseen, avulla. (Puusa 

ym. 2012: 198) Esimerkiksi tämän tutkimuksen kohteena oleva Teemu Selänne muistetaan 

hänen pelinumeronsa 8 perusteella.  

Yritykset rakentavat brändinsä tietoisesti, joten ei ole sattumaa, että esimerkiksi Coca-Cola ja 

Apple ovat maailman tunnetuimpia brändejä. Vahvan brändin luominen yritysnäkökulmasta 

vaatii suuria taloudellisia sijoituksia mm. tuotekehittelyyn ja markkinointiin sekä 

kommunikaatiota kuluttajien välillä. Ali Consulting Oy:n perustaja Antti Isokangas kirjoittaa 

yritysblogipostauksessaan (28.8.2013), että liian monet yritykset näkevät esimerkiksi 

sosiaalisen median yksisuuntaisena viestintäkanavana. Vaikka peukuttajien kysymyksiin 

vastailtaisiin, niin aito kahdensuuntainen dialogi on hänen mielestään yhä harvinaista. 

Henkilöbrändäys on oman osaamisensa markkinointia ja massasta erottumista. Suomessa 

kirjailijat, musiikkiartistit, poliitikot ja urheilijat ovat brändänneet itseään jo usean 

vuosikymmenen ajan. Uutena henkilöbrändääjiä ovat nykypäivänä ns. tavalliset työntekijät, 

jotka markkinoivat tietotaitoaan esimerkiksi uutta työpaikkaa etsiessään ja verkostoituessaan. 

Kuka tahansa voi siis luoda oman henkilöbrändin, mutta sen olemassaolo ei ole automaattista, 

vaikka henkilö olisi kuuluisa tai muuten laajasti tunnettu. Oman henkilöbrändin rakentaminen 

vaatii huolellista ja pitkäaikaista työtä.  

Henkilöbrändi- ja bisnesvalmentaja Heli Sirkiä jakaa yritysblogipostauksessaan (15.4.2015) 

henkilöbrändi-käsitteen artisti- tai julkkisnäkökulmaan ja asiantuntija–osaaja-näkökulmaan. 

Sirkiän mukaan artistibrändissä olisi enemmän kyse viihde- tai kulttuurituotteesta, kun taas 

osaajabrändissä markkinoidaan ensisijaisesti omaa työpanosta ja luodaan mainetta osaavana 

henkilönä. Urheilijanäkökulmasta katsottuna urheilijabrändi kuuluu näihin molempiin 

kategorioihin. Se ei rajoitu vain artistibrändiin, sillä aktiiviurheilijat sekä jo uransa lopettaneet 

urheilijat toimivat erilaisissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi urheilukilpailuiden tv-

kommentaattoreina tai lajileirien valmentajina. 
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Henkilöbrändäys on verkostoitumista, ja sen avulla pystytään viestimään haluttua kuvaa 

itsestä. Se toimii mielikuvaviestimenä henkilön maineesta muille ihmisille myös silloin, kun 

henkilö ei ole itse paikalla. Lindberg-Revon mukaan henkilöbrändiä rakennettaessa olisi 

tärkeää tuoda vahvasti esiin niitä brändin ominaispiirteitä, joiden ympärille imago rakentuu. 

Tällaisia ominaispiirteitä voivat olla esimerkiksi jokin taito, prosessi, elämäntyyli tai 

ominaisuus. Henkilöbrändit rakentuvat yleensä tunnetun nimen tai jo saavutetun aseman 

varaan. Henkilöt, joista brändi voidaan rakentaa, symboloivat usein jonkin alan menestystä tai 

arvoa. Henkilöbrändeillä nähdään olevan erityisen suuri merkitys aloilla, jotka herättävät 

voimakkaita tunteita ja katsojissa elämyksiä. (Lindberg-Repo 2005: 93–94.) 

Julkisuuden henkilö (puhekielessä julkkis) on mediassa esillä oleva henkilö (Wikipedia, s.v. 

julkkis). Julkkisbrändi (celebrity brand) eroaa perinteisestä brändistä rakennustapansa 

perusteella. Urheilusuoritus vaikuttaa brändiin, mutta sen vahvuus ei ole aina suoraan 

verrannollinen saavutettujen palkintojen lukumäärään. Julkisuuden henkilöillä on 

vaikutusvaltaa, ja he pystyvät asettamaan suuntia urheilumarkkinoinnille, esittelemään lajiaan 

ja edistämään sen kaupallista kasvua. Esimerkiksi Tiger Woods auttoi omalla panoksellaan 

Nikeä kasvamaan yhdeksi maailman johtavimmaksi golfvaatteita myyväksi yritykseksi. 

Kuitenkin vain pieni määrä urheilijoita voi saavuttaa tällaisen julkkisbrändistatuksen. 

(Bouchet ym. 2013: 2.) 

Julkisuuden henkilön tulee olla uskottava ja sopia mainostettavan brändin identiteettiin. 

Nykyaikana julkisuuden henkilöitä sisältävät mainokset päätyvät useasti verkkoon 

esimerkiksi Youtuben kautta ja leviävät internetissä eri sivuille linkkien kautta. Mainoksilla 

on usein korkeampi huomioarvo. Ne ovat houkuttelevampia ja ne muokataan sellaisiksi, että 

ne kiinnostavat tiettyä, erityistä kohderyhmää. Myös media saattaa kirjoittaa mainoksista, 

jolloin mainos saa ilmaista julkisuutta ja lisää näkyvyyttä. (Karjaluoto 2010: 43–44.) 
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3.3 Identiteetti, imago ja maine 

Brändi koostuu maineesta ja imagosta. Imago on kuluttajan mielessä muodostunut 

kokonaisvaikutelma, joka syntyy nopeasti, kun taas maine kuvaa kokonaisarviota, joka 

perustuu toimintaan. Vaikka maine syntyy imagoa hitaammin, on se yleensä pysyvämpi. 

(Puusa ym. 2012: 193.) 

Identiteetti voidaan jakaa sekä ulkoiseen että sisäiseen tasoon. Määrittelen tässä tutkimuksessa 

vain ulkoisen identiteetin tason, sillä urheilijoiden kotisivuja koskeva tutkimukseni perustuu 

visuaalisiin havaintoihin. Puusa ym. (2012: 188) mainitsee Bernsteinin (1986) määritelleen 

identiteetin ulkoisen tason seuraavasti: ”Identiteetti on visuaalisten signaalien summa, joiden 

pohjalta yleisö tunnistaa yrityksen ja erottaa sen muista.” Identiteetti on yksi markkinoinnin 

ja mainonnan osa-alue. Dowling (2001) puolestaan erottaa organisaatioidentiteetistä neljä 

identiteettiä kuvaavaa peruselementtiä: organisaation nimi, käytetty logo tai symboli, 

kirjasinlaji sekä organisaation viestinnässä käyttämät ja siihen yhdistettävät värit. Dowling 

painottaa myös muitakin visuaalisia ja konkreettisia elementtejä, kuten tiloja ja vaatteita, jotka 

erottavat organisaation sen muista kilpailijoista ja auttavat organisaation sidosryhmien 

tunnistamaan sen. 

Kevin Lane Keller (2000) on tutkinut brändin rakentumista ja johtamista. Hänen mukaansa 

vahvan brändin rakentaminen vaatii näihin kaikkiin kymmeneen osa-alueeseen panostamista 

ja huomioon ottamista (Puusa ym. 2012: 195–197). Kellerin mukaan brändi on kokonaisuus, 

joka koostuu tuoteominaisuuksista, brändin imagosta, palvelusta sekä muista konkreettisista ja 

aineettomista tekijöistä. Se on myös ajaton, ja kokonaiskuvan kannalta on tärkeää, että 

brändillä on jokin rooli yhteiskunnassa yleensä ja se ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet. 

Brändin rahallinen arvo tuo lisäarvoa itse tuotteelle. Brändi asemoidaan niin, että se pystyy 

vastaamaan kilpailevien brändien ominaisuuksiin ja pyrkiä erottumaan muista.  

Brändiviestinnän tavoite on tukea mielikuvaa brändistä ja olla johdonmukainen eikä antaa 

ristiriitaista kuvaa siitä. Henkilöbrändi voi epäonnistua, jos henkilön lähettämät brändiviestit 

eivät ole yhdenmukaisia todellisen henkilön kanssa. Jos yrityksellä on monia eri brändejä, on 

tärkeää, että jokaisella brändillä on omat selkeät rajansa, jotta ne eivät sekoitu kuluttajan 

silmissä. Esimerkkinä tällaisesta yrityksestä on the Coca-Cola Company, jonka 

brändihierarkiassa pääbrändi on Coca-Cola ja sen alla toimivat brändit Coca-Cola Light, 

Fanta ja Bonaqua. Brändin markkinointi koostuu markkinointitoimenpiteistä, jotka ovat 



 

22 

 

sekä työntäviä (push) (esim. henkilökohtainen myyntityö) että vetäviä (pull) (esim. tv- ja 

lehtimainonta). 

Merkityksellisiä asiakkaille ovat ne asiat, joista asiakkaat brändissä pitävät ja joista he eivät 

pidä. Tuki on tärkeää brändipääoman kannalta. Sen täytyy rakentua vahvalle pohjalle, jotta 

sillä on käytössään resursseja myös taloudellisesti huonoina aikoina. Yritykset seuraavat 

brändin kehitystä. Yrityksen tulee olla tietoinen siitä, miten sen brändi menestyy 

markkinoilla. Tätä voidaan kartoittaa mm. asiakkaita seuraamalla ja brändiviestinnän 

tehokkuutta arvioimalla. 

 

3.4 Sponsorointi ja mainonta kotisivuilla 

Brändäyksen kannalta tarkastelen urheilijan kotisivujen etusivujen lisäksi ”kumppanit”-

osioita. Urheilijoiden kotisivuilla on yleensä paljon erilaisten yritysten mainoksia ja 

urheilijalla voi olla henkilökohtaisia sponsoreita, mutta on tärkeää pohtia, mikä on mainonnan 

ja sponsoroinnin ero. Karjaluodon (2010: 127) mukaan sponsorointi vaikuttaa epäsuorasti, ja 

sitä on vaikeampi kontrolloida, kun taas mainonta vaikuttaa suoremmin ja on helpommin 

kontrolloitavissa. 

Sponsorointi voidaan määritellään mainonnaksi, sillä sen tavoitteena on rakentaa syvällisempi 

assosiaatio ja integraatio mainostajan (eli sponsoroijan) ja sponsoroitavan välille. 

Sponsoroinnin tavoitteet ovat mm. myönteisten uutisten välittäminen ja yrityksen brändin 

tunnetuksi tekeminen eri kohderyhmille. Digitaalinen kommunikaatio voidaan suunnata 

tietylle kohderyhmälle perinteisen median kanavia, kuten televisio, radio tai printtimedia, 

tarkemmin. Internetin välityksellä tapahtuva kommunikaatio on lisäksi myös 

vuorovaikutteisempaa. (Karjaluoto 2010: 127.) 

Verkkomainonta tarkoittaa kaupallisten viestien eli mainosten esittämistä standardoiduissa 

muodoissa ostetuilla mainospaikoilla verkkosivustoilla. Verkkomainonnalla on lukuisia 

erilaisia muotoja, joista tunnetuin on perinteinen bannerimainos, joka tarkoittaa 

mainostamiseen käytettävää graafista kuvaa tai animoitua sovellusta. Mainoksien tavoite on 

herättää tunteita ja jäädä mieleen. Verkkomainonnan keskeisempiä tehtäviä ovat 

kohdistettavuus ja tehokkuus. (Karjaluoto 2010: 139.) 
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Mainosten sijoittaminen verkkosivustoilla on mainostajalle tärkeää tehokkuutta ajatellen. 

Yleensä sivustoilla huomataan paremmin vasemmalla melko ylhäällä olevat mainokset ja 

huonommin oikeassa reunassa ja aivan sivun alareunassa olevat mainokset, mutta mainosten 

huomaamiseen vaikuttaa paljon sivun rakenne. Sivun alareunassa oleva mainos voi myös olla 

tehokas, jos lukija on kiinnostunut sivuston sisällöstä ja pääsee sivun loppuun saakka. 

(Karjaluoto 2010: 142–143.) Esimerkiksi Selänteen kotisivu on tällainen sivusto. Sivusto voi 

olla myös hahmotettavissa yhdellä katsauksella, kuten Pitkämäen kotisivu.  

Yhteistyö urheilijan ja sponsorin välillä edellyttää koordinoituja toimenpiteitä, jotka ulottuvat 

pidemmälle kuin vain sponsoroitavassa kohteessa oleviin mainoksiin. Sponsorointi ei ole siis 

vain mainostilan ostamista sponsoroitavasta kohteesta, vaan se käsittää myös paljon muita 

sponsorisuhteen ympärille suunniteltuja yhteistyön muotoja. Toisaalta koska sponsorointi on 

maksettua mainostilaa, ei ole väärin määritellä sitä mainonnaksi. (Karjaluoto 2010: 55.)  

 

 

4 ANALYYSI  

Tavoitteenani oli selvittää, mikä on kotisivun funktio urheilijabrändin rakentajana, millainen 

tekstilaji kotisivu on ja miten urheilijat brändäävät itseään kotisivuilla. Brändäykseen liittyy 

myös se, millaisen roolin esimerkiksi Pitkämäen kaksi pitkäaikaista sponsoria, Ponsse ja 

Asics, saavat. Teemu Selänteen kohdalla tulkitsen hänen yhteistyötään Kalevala Korun ja 

Tokmannin kanssa. 

 

4.1 Kotisivun funktio urheilijabrändin rakentajana  

Kotisivut ovat melko uusi tulokas tekstilajien joukkoon. Kotisivujen muokkautuvuus ja vapaa 

sijoittelu tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia niiden toteuttamisessa. Kotisivuja voidaan 

pitää arvokkaana urheilijabrändin kehittämistä tukevana resurssina, sillä ne ovat urheilijan 

käyntikortti ja toimivat tietopankkina esimerkiksi medialle ja fanijoukoille. Kotisivuilla on 

yleensä aina jokin ennalta asetettu tavoite, jota kohti lukijaa pyritään ohjaamaan, ja ne 

tarjoavat ajankohtaista tietoa urheilijasta, mm. kuulumisia harjoituskaudelta tai tuloksia 

arvokilpailuista. 
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Valitessani urheilijoita tähän tutkimukseen huomasin, että melko harva urheilijalla on 

kotisivut. Kotisivuja voidaan tosin pitää sosiaalisen median valtakaudella hieman vanhana 

tiedonjakokanavana. Urheilijoiden keskuudessa näyttäisi olevan suositumpaa pitää blogia tai 

päivittää kuulumisia esimerkiksi Facebookin kautta tai Instagramiin, koska sosiaalisessa 

mediassa postaukset tavoittavat kohderyhmän välittömästi.  

Kotisivuilla on monia eri tehtäviä, ja ne koostuvat useista eri tekstilajeista. Esimerkiksi 

Pitkämäen kotisivun etusivulla olevat sponsorien logot ovat markkinoivia tekstejä ja sivun 

oikeassa laidassa olevat uutiset puolestaan informaatiota välittäviä tekstejä (ks. kuva 6). 

Pitkämäen kotisivuilla on kahdeksan uutisia Pitkämäestä vuosilta 2015–2016. Hänestä 

kirjoitetaan niissä ”Terona” kolmannessa persoonassa. Uutisten kieli on yleiskieltä, mutta 

uutisissa on käytetty myös joitakin murteellisia ilmauksia, kuten ”treenit kulukoo 

Pohojanmaalla aikataulussa” ja ”Seitsemän mitalin miäs.” Uutisissa käytettyä 

murteellisuutta voidaan pitää tehokeinona ja haluna tuoda esiin Pitkämäen oman asuinpaikan 

murrepiirteitä. Voidaan tulkita, että murteellisuuksia tekstissä käyttämällä Pitkämäen 

murretaustaa halutaan nostaa selkeästi esiin ja käyttää samaistuttavana tekijänä. Pitkämäestä 

luodaan kuvaa ikään kuin hän olisi yksi pohjalaisista.  

Murrepiirteen esiin tuominen saa aikaan myös mielikuvan tavallisesta pohjalaisesta miehestä, 

josta on tullut vuosien saatossa keihäänheiton olympiamitalisti. Pitkämäen oletettuna 

fanijoukkona voidaan siis pitää murrepiirteellisyyden perusteella erityisesti pohjanmaalaisia.  

Pitkämäen kotisivujen perusteella hän on asunut lähes koko ikänsä Pohjanmaalla, joten hänen 

voisi tulkita olevan aito pohjalainen. Näin ollen Pitkämäen murretausta ja asuinpaikka 

vahvistavat hänen urheilijabrändinsä suomalaisuutta.  

Selänteen kotisivun etusivulla on samankaltaisia tekstilajeja kuin Tero Pitkämäen 

kotisivuillakin. Kotisivuilla Selänteestä kirjoitetaan kolmannessa persoonassa ”Teemuna”, 

joka voi tulkita tuovan Selännettä lähemmäksi lukijoita. Selänteen kotisivun ylälaidassa olevia 

välilehtiä voidaan pitää tekstilajeina. Välilehdet ”Teemu” ja ”Teemun ura” kertovat 

Selänteestä itsestään ja hänen urastaan. Näissä välilehdissä olevia tekstejä voidaan verrata 

CV:n kaltaisiin teksteihin. Yleensä CV:ssä kerrotaan koulutuksesta ja työkokemuksesta. 

”Teemun ura” välilehdessä olevaa listausta Selänteen pelaamien otteluiden tai tekemien 

maalien määristä voidaan verrata tähän. Peliajan saaminen sekä pisteiden ja maalien määrä 

kertovat pelaajan ammattitaidosta samoin kuten koulutus ja työkokemus työntekijän 

pätevyydestä. ”Teemu”-välilehdessä Selännettä luonnehditaan täydelliseksi esikuvaksi. Sana 
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täydellinen antaa mielikuvan virheettömyydestä. Täydellisyyttä perustellaan muun muassa 

sillä, että Selänteellä on ollut aina aikaa tavata fanejaan ja hänestä huokuu positiivinen 

elämänasenne. Täydellinen kuulostaa hieman ylisanalta ja legendamaiselta, mutta Selännettä 

luonnehdittaessa sana tuntuu kuitenkin sopivalta, vaikka Selänne ei sitä täysin todellisuudessa 

olisikaan.  Samassa välilehdessä kerrotaan myös Selänteen uran jälkeen saavuttamista 

palkinnoista ja uran jälkeisistä suunnitelmista. Urheilijabrändin vahvistamisen kannalta 

voidaan ajatella olevan tärkeää, että urheilija-uran aikaiset saavutukset saavat ansaitsemansa 

huomion ja näkyvyyden urheilijan kotisivuilla. 

”Uutiset”-välilehdestä löytyy otsikon mukaisesti uutisia Selänteestä. Uutisia päivittyy tähän 

osioon tasaisin väliajoin. Uusimmat uutiset tosin poikkeavat normaalin uutisen rakenteesta, 

sillä ne ovat videoita. Videoiden yhteydessä on mainittu, että on tehty yhteistyössä 

Veikkauksen kanssa. Kotisivujen toiseksi viimeisenä välilehtenä on ”Blogi”, josta löytyy 

kantaaottavia tekstejä ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Tällainen saattaa muokata 

urheilijabrändiä, sillä sitä, että urheilija ottaakin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, saatetaan 

pitää yllättävänä. Selänne keskittyi ammattilaisjääkiekkoilijauransa aikana lähinnä vain 

jääkiekkoon ja on ilmaissut omia mielipiteitään vahvemmin vasta uransa jälkeen. Selänteen 

kohdalla hänen urheilijabrändin voidaan nähdä muokkautuneen siihen suuntaan, että hänen 

mielipiteitään halutaan kuulla ja niillä koetaan olevan merkitystä.  

 

Kuva 7. Teemu Selänteen kotisivujen verkkokauppa. 
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”Kauppa”-välilehteä (ks. kuva 7) klikkaamalla selaimeen aukeaa uusi välilehti, jossa voi 

tutustua Selänne-aiheisiin fanituotteisiin. Tällä sivulla olevat tekstit ovat markkinoivia 

tekstejä tuotekuvineen ja -teksteineen. Verkkokaupan tavoitteena voisi tulkita olevan sekä 

Sel8anne -tuotteiden myynnin lisääminen että myös Selänteen urheilijabrändin myyminen 

ikään kuin tuotteena. 

Kotisivut rakentuvat sekä kuvista että teksteistä. Teemu Selänteen kotisivut ovat hyvin 

multisemioottiset, sillä niissä kuvat ja tekstit muodostavat vahvan sidoksen. Selänteen 

kotisivuilla tärkeät hetket ja saavutukset on ikuistettu aina sekä kuvin että tekstein. Kotisivun 

etusivulla lukijan huomio kiinnittyy heti ensimmäisenä kuviin. Kuvilla rakennetaan 

tunnelmaa ja niiden avulla palataan tärkeisiin hetkiin, kuten Stanley Cupin voittoon 2006–

2007 NHL-kauden päätteeksi. Toiseksi tärkeäksi hetkeksi voidaan nostaa kotisivujen etusivun 

taustalla oleva tunteikas kuva Selänteestä ja Mikael Granlundista halaamassa toisiaan Sotshin 

olympialaisissa vuonna 2014 (ks. kuva 1). Kuva huokuu onnistumista ja yhdessä pelaamisen 

me-henkeä. Voidaan tulkita, että Selänne haluaa jakaa itselleen tärkeitä hetkiä, sillä tällä 

tavoin myös fanit pääsevät elämään niitä ikään kuin yhdessä Selänteen kanssa. 

 

4.2 Selänteen brändäys kotisivuilla 

Teemu Selänteen kotisivut on rakennettu hänen ammattijääkiekkoilijauransa ympärille. Nyt 

uran jälkeen Selänteen kohdalla voidaan nähdä ns. uudelleenbrändäystä. Selänne teki 

menestyksekkään uran jääkiekkoilijana ja oli ammattilaisuransa aikana mainoskasvona 

monille suomalaisille yrityksille, kuten Valiolle. Selänne onkin kommentoinut yhteistyötään 

Valio Oy:n kanssa seuraavasti: ”Haluan tehdä yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa, 

jotka jakavat arvomaailmani ja ovat aidosti mukana siinä, mitä tekevät.” (Valio yhteistyö 

2013). Nyt ammattilaisuran lopettamisen jälkeen hän on brändäämässä itseään uudelleen eri 

tavoin. 

Voidaan tulkita, että Selänteen brändistä on pyritty tekemään samaistuttava, suomalaisuutta 

huokuva ja selkeä kokonaisuus. Selänteen ura on ollut pitkä ja merkityksellinen suomalaisessa 

urheiluhistoriassa. Hän on tullut tunnetuksi yhtenä Suomen parhaista 

ammattijääkiekkoilijoista, mutta hän rakentaa nyt brändiään mm. hyväntekeväisyyden 

lähettiläänä ja yhteiskunnallisiin asioihin kantaaottavana esikuvana. 
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Selänteen brändin rahallista arvoa ilmentävät sponsorit, yhteistyökumppanit ja kotisivujen 

verkkokaupan fanituotteet sekä yhteistyöt Kalevala Korun ja Tokmannin kanssa. Selänteen 

kotisivut on asemoitu ja rakennettu huolellisesti. Ne päivittyvät jatkuvasti, jotta ne voivat 

tarjota jatkuvasti uutta ja ajankohtaista tietoa Selänteestä. Kotisivut tuovat esiin sellaisia 

piirteitä, jotka liitetään Selänteen brändiin, kuten suomalaisuuden, kansainvälisyyden ja 

voitontahdon. Kotisivut ovat johdonmukaiset, sillä niissä on havaittavissa selkeä ja jatkuva 

teema. Tätä vaikutelmaa vahvistavat kotisivujen värimaailman yhtenäisyys ja kuvien sekä 

tekstien selkeä sijoittelu.  

Vaikka Selänne on rakentamassa uran jälkeistä brändiään, voidaan nähdä ylimpänä 

brändihierarkiassa hänen ammattijääkiekkoilijabrändinsä. Tämän alla hierarkiassa tulevat 

mm. hyväntekeväisyyden lähettiläs, esikuva ja yhteistyökumppaneiden mainoskasvo. 

Markkinointitoimenpiteitä kotisivuilla edustavat mainokset ja logot. Monipuolinen näkyvyys 

sosiaalisessa mediassa tukee markkinointitavoitteita. 

Selänne on yksi Suomen menestyneimmistä ammattijääkiekkoilijoista ja jääkiekon merkitys 

urheilulajina on suuri suomalaisessa urheilukulttuurissa. Selänne on esikuva ja legenda sekä 

Suomessa että maailmalla. Selänteen brändin imago on merkityksellinen ja viestittää 

suomalaisuutta, pitkäjänteisyyttä, intohimoa urheilua kohtaan sekä hyvinvointia.  

Selänteen brändiä on rakennettu ammattijääkiekkoilijauran alkuajoista alkaen. Selänne on 

vaikutusvaltainen esikuva, jonka mielipiteitä arvostetaan. Selänteen julkisuuskuva voidaan 

nähdä varsin positiivisena. Brändin kehityksen seuranta on tärkeää, ja kotisivujen 

kävijämääriä ja klikkauksia seurataan. Ne kertovat siitä, millaista sisältöä pidetään 

kiinnostavana. Facebookin, Instagramin ja Twitterin postausten suosiosta kertovat tykkääjien, 

kommentoinnin ja uudelleenjakojen määrät. 

Selänteen julkisen ja yksityisen henkilön rajan voidaan nähdä olleen aina melko lähellä 

toisiaan, sillä esimerkiksi Selänteen perhe on ollut julkisuudessa jo hänen ammattilaisuransa 

aikana. Ammattiuran jälkeen hän on tuonut myös perhettään enemmän julkisuuteen muun 

muassa antamalla perhehaastatteluita. Näin ollen voidaan nähdä, että Selänne on rikkonut 

perheen yksityisyyden rajat, sillä Selänteen perhe on esiintyy Selänteen sosiaalisen median 

postauksien sisällöissä ja iltapäivälehtien otsikoissa, esimerkiksi Iltalehden uutisessa 

kerrottiin (21.06.2015) Selänteen vanhempien poikien Leevin ja Eetu pois muutosta kotoa ja 

puolestaan Iltasanomat avasi (28.04.2016) Selänteen äidin ja isän avioeroa. 
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Selänteen kotisivuilla multimodaalisuutta on hyödynnetty vahvasti. Selänteen kotisivuilla on 

käytetty paljon kuvia ja mm. uutisista löytyy videoita. Kotisivujen voisi tulkita rakentuvan 

multimodaalisuudelle, jota tekstit täydentävät. Kuvat ovat suurikokoisia, ja lukijan huomio 

kiinnittyy ensimmäisenä niihin. Tekstin fonttikoko ja sijoittelu on valittu niin, että ne tukevat 

kuvien viestiä, ja näin ollen kuvat saavat suuremman huomioarvon.  

Esimerkiksi Teemu Selänteen kotisivu koostuu etusivusta, jossa vasemmalla on puolilähikuva 

ja oikealla logo. Näiden alla on sosiaalisen median uutisnauha, johon päivittyy automaattisesti 

kaikissa sosiaalisen median kanavissa julkaistava teksti-, kuva- ja videomateriaali. 

Yläpalkissa on etusivun lisäksi kuusi välilehteä, joista pääsee tutustumaan ”Teemun uraan” tai 

vierailemaan nettikauppaan, josta voi ostaa fanituotteita. 

Selänne on tällä hetkellä monessa mukana, ja häntä käytetään varsin tehokkaasti eri yritysten 

mainoskasvona, koska hän on entuudestaan tunnettu ja arvostettu henkilö. Selänteen 

hyväntekeväisyysjärjestö Finnish Flash ry järjesti kevään 2016 aikana 

hyväntekeväisyyskampanjan yhdessä Suomen Monetan kanssa, jossa suomalaisilla oli 

mahdollisuus tilata Teemun taaleri -nimisen mitalin pelkkien toimituskulujen hinnalla. 

Jokaisesta tilatusta mitalista lahjoitettiin 0,50 euroa hyväntekeväisyysjärjestö Finnish Flash 

ry:n kautta vähintään sadan lapsen unelmien toteuttamiseen. Selänteen voisi tulkita haluavan 

olla mukana sellaisissa projekteissa, jotka ovat hänelle tärkeitä ja joissa hän kokee voivansa 

auttaa muita ihmisiä, erityisesti lapsia ja nuoria. 

Selänne on ollut mukana monenlaisissa tapahtumissa ja TV-ohjelmissa. TV-ohjelmissa 

esiintymisen voisi tulkita olevan monitarkoituksellinen valinta. Sen lisäksi, että se toimii 

oivana markkinointikanavana niin Selänteen omalle urheilijabrändille kuin hänen 

yhteistyökumppaneilleen, sen kautta Selänteestä välittyy samalla kokonaisempi ja 

todentuntuisempi kuva ihmisenä. Esimerkiksi Supertähdet-tosi-TV-ohjelmassa tutustuttiin 

kuuden entisen huippu-urheilijan uraan ja elämäntarinaan. Sarja kuvattiin Selänteen kotona 

Kaliforniassa alkukeväästä 2016. 

Melko nopeasti Selänteen kotisivujen lanseeraamisen jälkeen Selänteen nimi alkoi yhdistyä 

myös erilaisiin tuotteisiin, eli nimeä alettiin tuotteistaa. Alkuvuodesta 2016 Kalevala Koru 

lanseerasi yhdessä Teemu Selänteen kanssa K8SI-nimisen korun (ks. kuva 5). Teemu Selänne 

kertoo Kalevala Korun Youtube-videolla (2015) saaneensa ensimmäisessä 

jääkiekkojoukkueessaan pelinumerokseen numeron 8 sattumalta valmentajan heitellessä 

pelipaitoja pelaajille. Selänteen mukaan numeron 8 seuranneen häntä koko hänen elämänsä 
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ajan erilaisissa yhteyksissä, ja siitä on näin ollen tullut hänen lempinumeronsa. Numero 8 

kuvastaa Selänteelle ikiliikkumista ja myös häntä ihmisenä. Selänne pitää aktiivisesta 

liikkumisesta, ja hän kokee, että pitkät suomalaiset perinteet ovat hänelle tärkeitä. Selänne 

näkee selvän yhteyden jääkiekon ja korumaailman välillä, sillä molemmissa näkyvät 

kädentaito, mielikuvitus ja viimeistelyn jälki. (Kalevala Korun YouTube-video 2015)  

Selänteen kotisivujen uutisessa (11.11.2015) kerrottiin, että Selänne on lanseeraamassa 

Sel8nne-nimistä vaatemallistoa sekä Suomessa että Kaliforniassa kesällä 2016. Samassa 

uutisessa kerrottiin myös, että tammikuussa 2016 lanseerataan TS8-lisäravinteet. Lisäksi 

Selanne.comissa tullaan julkaisemaan vuoden 2016 aikana liikunta- ja ravintovihjeitä lapsille 

ja nuorille. 

 

Kuva 8. Tokmannin verkkosivu TS8-lisäravinnetuotteille.  

Tokmannilla on oma verkkosivu TS8-lisäravinnetuotteille, jossa esitellään tuotesarjaa (ks. 

kuva 8.) Sivulla ensimmäisenä huomio kiinnittyy isoon siniseen kuvaan, jossa vasemmalla on 

TS8-logo ja englanninkielinen ”become a legend” (suom. tule legendaksi) -tunnuslause. 

Kuvan värimaailman, numeron 8 ja Selänteen nimikirjoitusen logon vieressä voi tulkita 

luovan yhteyden Selänteen omiin kotisivuihin toistuvuudellaan ja tuttuudellaan. Logon alla on 

myyntilause ”menestystä ei voi ostaa, mutta eväät sen tavoittelemiseksi voi”. Kuvan alla on 

linkki Tokmannin verkkokauppaan, josta voi ostaa TS8-tuotteita. Sivun lopussa on TV-

mainos, jonka voi katsoa tässä myös YouTuben kautta. Mainoksen voi tulkita luovan 

olettamuksen siitä, että Selänne olisi legenda, johon kaikilla on nyt mahdollisuus samaistua. 
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Voidaan lisäksi nähdä, että suomenkielistä ravintolisämainoksen tehokkuutta ja legendan 

vaikutelmaa on haluttu vahvistaa englanninkielisellä tunnuslauseella. 

Tokmannin julkaisemassa lehdistötiedotteessa 16.11.2015 (ks. kuva 9) kerrottiin, että 

Tokmanni tuo yksinmyyntiin TS8-ravintolisätuotteet kaikkiin Suomen vähittäiskauppoihinsa 

ja verkkokauppaansa. Tiedotteen mukaan TS8-tuotesarjaan kuuluu proteiinipatukoita, -

jauheita ja -vesiä, Omega-3-kalaöljykapseleita, palautumisjuomajauheita sekä 

uudentyyppinen +vesi. TS8-ravintolisät on suunniteltu jokaiselle kuntoilijalle ja urheilijalle. 

Selänteen mainoskampanjan Tokmann-taloustavarakauppaketjun kanssa voidaan tulkita 

luoneen Selänteelle legendamaisen brändin. Samoin Pitkämäen tekemän mainoskampanjan 

lisäravinnevalmistaja VitaePron kanssa voidaan tulkita luoneen Pitkämäelle terveellisiä 

elämäntapoja arvostavan urheilijan brändin. 

 

Kuva 9. Lehdistötiedote Selänteen ja Tokmann-taloustavarakauppaketjun aloittamasta 

yhteistyöstä. 

Tiedotteessa (ks. kuva 9) Selänne kertoo, että vanhemmiten hän on alkanut huolehtia 

enemmän syömisestään ja omasta terveydestään. Hänen mukaansa on puhuttu paljon myös 

siitä, että nuoret liikkuvat liian vähän ja syövät epäterveellisesti. Hän kokee omasta 

terveydestään huolehtimisen tärkeänä ja näin ollen haluaa viestiä tätä sanomaa myös nuorille.  

Selänteen uudelleen brändäys on lähtenyt vahvasti käyntiin. Urheilijalle voi olla haastavaa 

päästä kiinni ns. normaaliin elämään, kun oma ammattilaisura loppuu. Selänne on luonut 
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valtavasti kontakteja jo urheilu-uransa aikana, joten mahdollisuuksia lähteä toteuttamaan 

itseään ja ideoitaan on varmasti ollut paljon. Urheilijabrändin kannalta on hyvinkin loogista, 

että hän lanseerasi TS8-ravintolisävalmisteet yhdessä Tokmannin kanssa, sillä urheilijat 

noudattavat terveelliset elämäntapoja. Yhteistyö Kalevala Korun kanssa voidaan puolestaan 

nähdä haluna kokeilla jotain täysin uutta. 

 

4.3 Pitkämäen brändäys kotisivuilla 

Pitkämäki on aktiivinen ammattilaisurheilija, jonka kotisivujen tavoitteena on brändätä häntä 

urheilijana. Kotisivuilla ei kirjoiteta hänen yksityiselämästään kuten Selänteestä. Voi olla 

Pitkämäen tietoinen valinta pitää urheilun ulkopuolinen elämä yksityisenä. Urheilijabrändin 

rahallista arvoa kuvastavat sponsorit ja yhteistyökumppanit. Keskeisessä roolissa ovat Ponsse 

ja Asics, jotka saavat suuren näkyvyyden Pitkämäen kotisivun etusivulla. 

Kotisivujen asemoinnissa on korostettu selkeyttä ja helppolukuisuutta. Kotisivun etusivulle 

päivitetään uusia uutisia melko usein, mutta Pitkämäellä ei ole muita sosiaalisen median 

kanavia käytössään. Kotisivut tuovat esiin sellaisia piirteitä, jotka liitetään Pitkämäen 

brändiin, kuten voitontahdon, sisun, suomalaisuuden ja keihäänheiton suomalaisena 

perinnelajina. Brändihierarkiassa ylimpänä on suomalainen keihäänheittäjä ja sen alla esikuva 

sekä yhteistyökumppaneiden mainoskasvo. Markkinointitoimenpiteitä ovat sponsorien 

mainokset ja logot. Keihäänheittoa voidaan pitää yhtenä perinteisimmistä suomalaista 

urheilulajeista. Pitkämäen brändin imago viestittää suomalaisuutta ja pitkäjänteisyyttä, joiden 

voidaan tulkita olevan tärkeitä arvoja myös hänen yhteistyökumppaneilleen, sillä esimerkiksi 

Ponsse on sponsoroinut Pitkämäkeä, suomalaista eliittikeihäänheittäjää, jo yli 10 vuoden ajan.  

Pitkämäen brändiä tuetaan kotisivujen avulla. Pitkämäki ei ole muissa sosiaalisen median 

kanavissa, joten fanien kannalta kotisivut ovat merkityksellisessä asemassa. Pitkämäki ei ole 

paljon esillä julkisuudessa urheiluun liittyvien asioiden ulkopuolella, ja hänen 

julkisuuskuvaansa voidaan pitää positiivisena. Tein Google-hakukonehaun hakusanalla ”tero 

pitkämäki iltalehti”, ja kävi ilmi, että kaikki 10 ensimmäistä hakutulosta liittyivät Pitkämäen 

urheilutuloksiin tai hänen terveydentilaansa. Positiivisesta julkisuuskuvasta kertoo myös se, 

että Iltalehti uutisoi 18.09.2015 Tapaseuran palkinneen Tero Pitkämäen Vuoden 

käyttäytyjänä. Pitkämäen kotisivujen kävijä- ja klikkausmäärät kiinnostavat sivuston 

ylläpitäjiä, sillä Pitkämäen suosiota sosiaalisessa mediassa ei voida seurata, koska Pitkämäellä 



 

32 

 

ei ole virallisia sosiaalisen median profiileja. Sen, että Pitkämäellä ei ole profiileja 

sosiaalisissa mediassa voidaan tulkita haluna pitää yksityiselämä poissa julkisuudesta. 

Pitkämäki on voittanut urallaan olympiamitalin ja maailmanmestaruuden, mutta Pitkämäen 

kotisivuilla ei kerrota hänen saavutuksistaan. Ainoita saavutuksiin viittaavia tekstejä ovat 

Vuoden urheilija 2015 -kuvan ja uutisisten lisäksi ”Tietoa Terosta” -välilehdestä löytyvä 

”tuloskehitys”-osa, johon on listattu Pitkämäen heiton pituuskehitys vuodesta 1997 alkaen. 

Mielestäni on outoa, että urheilijan kotisivuilla ei kerrota hänen saavutuksistaan. Tämän voisi 

tulkita kertovan urheilijan vaatimattomuudesta ja siitä, että hän saattaa ajatella fanien pitävän 

häntä ylimielisenä, jos saavutukset mainitaan. Esimerkiksi olympiamitalin voittamista 

voidaan pitää erittäin suurena saavutuksena, joten on erikoista, että sitä ei ole tuotu esiin.  

Pitkämäen kotisivuilla korostuu urheilijan kotisivujen perinteinen sisältö. Kotisivuilla ovat 

kilpailukauden kalenteri, tuloksia kilpailuista ja kuvagalleria. Pitkämäen ja Ponssen yhteistyö 

näkyy vahvasti Pitkämäen omilla kotisivuilla (ks. kuva 6).  Ponssen logot ovat vahvasti esillä, 

ja kotisivujen värimaailma on logojen mukainen. Joissakin kuvagallerian kuvissa Pitkämäen 

heittoasu on Ponssen värien mukainen eikä esimerkiksi Pitkämäen oman kotiseuran, 

Seinäjoen seudun urheilijoiden, seuravaatteiden värien mukainen, joka on sinivalkoinen.  

Värien valinnassa korostuu yksilöurheilu. Yksilöurheilijat kuuluvat urheiluseuroihin, joilla on 

omat joukkuevärinsä, mutta he pystyvät kuitenkin vaikuttamaan siihen, millaisen kuvan hän 

itsestään antaa käyttämillään varusteilla. Tero Pitkämäki tuo Ponssea paljon esille mm. 

kilpailuissa käyttämällä Ponssen logolla varustettuja heittoasuja. Se, että Tero Pitkämäen 

kotisivut ovat enemmän yhteistyökumppaninsa kuin edustamansa urheiluseuran värien 

mukaiset, voidaan tulkita kuvastavan hyvin tietynlaista yksilöurheilun valinnan vapautta, 

mutta samalla mahdollisesti myös Pitkämäen sponsorisopimuksen edellyttämiä velvoitteita 

tuoda sponsoriaan julki mahdollisimman monipuolisesti.  
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Kuva 10. Ponssen kotisivun etusivu.  

Ponsse on yksi Pitkämäen pitkäaikaisemmista yhteistyökumppaneista, ja se saa vahvan 

näkyvyyden Pitkämäen kotisivuilla. Ponsse on vuonna 1970 perustettu suomalainen, 

metsäkoneita valmistava yritys. Ponssella on selkeä toiminta-ajatus, jossa toteutuvat missio, 

visio ja arvot. Yrityksen arvot tukevat hyvin sen missiota menestyä ja visiota olla toimialan 

halutuin yhteistyökumppani. Yrityksen arvot ovat tärkeässä osassa myös valittaessa 

sponsoroinnin kohteita, sillä Ponsse pitää tärkeänä, että yhtiön ja sponsoroitavan arvot 

kohtaavat. Yhtiön arvoja ovat rehellisyys, innovatiivisuus, Ponsse-henki ja asiakaslähtöisyys. 
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Kuva 11. Ponssen sponsoroitava urheilija Tero Pitkämäki.  

Ponsse sponsoroi tällä hetkellä 7:ää yksilöurheilijaa ja yhtä joukkuetta. Ponssen sivuilla on 

pieni esittely jokaisesta sponsoroitavasta urheilijasta. Tero Pitkämäen esittelyssä on kerrottu 

lyhyesti hänestä ja listattu hänen uransa parhaimpia saavutuksiaan. Sivun vasemmassa 

laidassa olevasta luettelosta hänen nimensä alta on myös mahdollista lukea hänen 

arvokilpailukuulumisiaan. Ponssen sivuilla kerrotaan Pitkämäestä vain sponsoroinnin 

yhteydessä urheilijaesittelyssä, joten häntä ei käytetä yrityksen sivuilla esimerkiksi 

mainoskasvona. Ponsse on siis Tero Pitkämäen pitkäaikainen yhteistyökumppani, mutta 

sivuilla ei kerrota nykyisen yhteistyösopimuksen kestosta. Ponssen voisi tulkita olevan 

tyytyväinen yhteistyöhön ja hyötyvän siitä molemmin puolin Pitkämäen kanssa, sillä yritys on 

tukenut Pitkämäkeä jo vuodesta 2004 alkaen. 

Ponssen kotisivuilla kerrotaan, että sponsorointikohteet on valittu sen mukaan, että 

sponsoroinnista on hyötyä sekä urheilijalle että Ponsselle. Tästä syystä Ponssen 

sponsorointikohteet on valittu asiakaskunnalle läheisistä urheilulajeista. Asiakaskunnalle 

läheisillä lajeilla tarkoitetaan muun muassa juuri keihäänheittoa ja hiihtoa. Voidaan tulkita, 

että Ponsse on valinnut nämä lajit niiden kiinnostuksen ja menestyksen perusteella. 

Koska Pitkämäen omilta kotisivuilta ei löytynyt enemmän tietoa siitä, millaista yhteistyötä 

Pitkämäki on tehnyt esimerkiksi toisen pääsponsorinsa, urheiluvälinevalmistaja Asicsin 

kanssa, päätin etsiä lisätietoa internetistä. Tein Google -hakukonehakuja mm. asiasanoilla 

”Tero Pitkämäki Asics” ja ”Tero Pitkämäki Ponsse”. Havaintoja tehdessä kävi myös ilmi, että 

Suomessa Asics kuuluu urheiluvälinemaahantuojan Patrol oy:n alaisiin merkkeihin, ja Asics-

fi-sivusto on suunnattu selkeästi kuluttajille. Asics ei esimerkiksi esittele sponsoroitavia 

urheilijoitaan kotisivuillaan samoin kuin Ponsse. 

 

Löysin muutamia artikkeleita, joista tein havaintoja laajentaakseni Pitkämäen urheilijabrändin 

käsitettä. Taloussanomien uutisessa (4.9.2007) kerrotaan, että Tero Pitkämäen voitettua MM-

kultaa Osakasta vuonna 2007 alettiin Ponssessa miettiä, miten MM-voittoa voitaisiin 

hyödyntää markkinoinnissa.  Yrityksen silloisen toimitusjohtajan Arto Tiitisen todettiin 

olevan sitä mieltä, että Pitkämäki istuu Ponssen yrityskuvaan erinomaisesti. Tiitisen 

mielipiteen voisi tulkita perustuvan Pitkämäestä välittyvään mielikuvaan suomalaisena ja 

paljon töitä menestymisensä eteen tekevänä urheilijana. Tämä ajatus olisi yhteneväinen 

Ponssen toiminta-ajatuksen kanssa, sillä sen eräinä arvoina ovat menestymisenhalu ja periksi 
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antamattomuus tavoitteiden saavuttamisessa. Ponsse-logon toistuvuudella ja kotisivujen 

visuaalisuudella voidaan ajatella olevan suuri merkitys urheilijabrändin rakentajina. Voidaan 

myös sanoa, että Ponsse-logo on yhdistettävissä Pitkämäen urheilijabrändiin, sillä 

sponsoriyhteistyö saa niin suuren roolin Pitkämäen kotisivuilla.  

 

Samassa Taloussanomien uutisessa kerrottiin myös Asicsin olevan hyvillään Pitkämäen 

menestyksestä. Patrolin silloinen markkinointipäällikkö Aki Kuusilehto kertoi, että Pitkämäen 

menestys voi näkyä Asicsin myynnissä nimenomaan Suomessa, sillä suomalaisen 

tossunkuluttajan on vaikeampi samastua vaikkapa kansainväliseen pikajuoksijatähteen. Tästä 

voidaan siis päätellä, että Patrolille on tärkeää, että tunnetut suomalaiset urheilijat käyttävät 

Asicsin varusteita. 

 

Pitkämäki on ollut myös jonkin verran mukana hyväntekeväisyydessä. Helsingin Uutisissa 

9.4.2015 julkaistun jutun mukaan Pitkämäki lahjoitti lenkkarinsa urheiluliike Stadiumin ja 

Asicsin hyväntekeväisyyskampanjassa, jossa Tansanian köyhille lahjoitetaan hyväkuntoisia 

lenkkikenkiä. Hyväntekeväisyyteen osallistuminen on tärkeää, ja urheilijoiden avulla erilaiset 

tapahtumat ja projektit saavat lisähuomiota. Hyväntekeväisyyteen osallistuminen antaa 

urheilijasta mielikuvaa hyväntekijänä ja viestii hänen halustaan auttaa. Samalla urheilijan 

voisi ajatella saavan hyvänmielen teostaan. Lenkkareiden voisi kuvitella myös olleen 

Pitkämäelle tärkeät, ja niihin kytkeytyy paljon muistoja esimerkiksi arvokisoista, joissa hän 

on niitä käyttänyt. Lahjoittamalla lenkkarit eteenpäin muistot siirtyvät uudelle käyttäjälle, ja 

lenkkareiden merkitys saattaa muuttua erilaiseksi. 

 

Myös Tero Pitkämäen kotisivut ovat multisemioottinen kokonaisuus. Kuvien ja tekstin yhteys 

vahvistaa urheilijabrändiä. Pitkämäelle tärkeänä hetkenä voidaan nähdä Vuoden urheilija 

2015 -palkinnon voittaminen, josta on kuva hänen kotisivujensa etusivuilla. Koska Pitkämäen 

kotisivut keskittyvät ainoastaan urheiluun, voidaan tämä tulkita keskittymisenä täysin urheilu-

uraan tällä hetkellä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani oli selvittää, millainen tekstilaji on kotisivu ja miten niitä 

voidaan käyttää urheilijan brändiä rakennettaessa. Tutkimuksen edetessä laajensin 

näkökulmaa ottamalla mukaan analyysiini myös urheilijoiden yhteistyökumppanien kotisivut. 

Olen tarkastellut tässä tutkimuksessa Selännettä sekä entisenä ammattilaisurheilijana että 

yksityishenkilönä, joka on ns. brändäämässä itseään uudelleen ja Pitkämäkeä aktiivisena 

ammattilaisurheilijana. 

Kimmo Svinhufvudin (2005) artikkeli Kielikello-verkkolehdessä toimi hyvänä aloituspohjana 

tutkimukselleni. Artikkelin avulla sain käsitystä siitä, miten yritykset rakentavat omia 

kotisivujaan. Koin, että samanlainen malli toimi myös urheilijoiden kotisivuilla. Kevin Lane 

Kellerin teoria brändin rakentumisen kymmenestä osa-alueesta (Puusa ym. 2012) sopii myös 

urheilijabrändin tutkimukseen, sillä urheilijabrändi näyttää rakentuvan samoista osa-alueista. 

Sponsoreiden näkökulman mukaan ottaminen tutkimukseen lisäsi tietoutta siitä, kuinka 

urheilijan ja sponsorien välinen yhteistyö voi vaikuttaa urheilijabrändin kehitykseen.   

Eri tekstilajeja lueteltaessa kotisivu ei ole tyypillisin listalle päätyjä. Varmasti suurin syy on 

se, että kotisivu on melko uusi tekstilaji, joka syntyi internetin mukana. Kotisivuja alkoivat 

perustaa niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. Kotisivu näyttää poikkeavan muista 

tekstilajeista, sillä se on monista eri osista koostuva ja hyvin visuaalinen kokonaisuus. 

Kotisivuja on tärkeää tulkita multisemioottisesti, sillä kuvat ja tekstit ovat sidoksissa toisiinsa 

ja luovat kokonaisuuden yhdessä. Kotisivujen tärkein funktio eli tehtävä on 

tiedonvälittäminen, ja se on tärkeä työkalu urheilijabrändiä rakennettaessa. Se toimii 

tiedonlähteenä niin faneille, medialle kuin muuten urheilusta kiinnostuneille lukijoille.  

Toin tutkimuksessani esille myös sosiaalisen median kotisivujen rinnalla. Sosiaalinen media 

elää hetkessä ja siinä jaetaan hetkiä. Kotisivu on pysyvämpi kokonaisuus, jossa voidaan 

rakentaa brändiä omavalintaisen värimaailman ja vapaan sijoittelun ansiosta. Vaikka 

Facebook kokoaa postaukset aikajanaksi ja Instagram kuvat galleriaksi, luovat kotisivut 

vahvemman ja persoonallisemman kokonaisuuden. 

Selänteen ja Pitkämäen kotisivujen välillä voidaan nähdä selkeä ero urheilijabrändiä ajatellen. 

Selänteen kotisivuilla korostetaan näkyvästi hänen ammattijääkiekkoilijauransa aikaisia 

saavutuksia ja nähdä kotisivujen rakentuvan niiden ympärille. Vastaavasti Pitkämäen 
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kotisivuilla ei ole juurikaan mainintoja hänen saavutuksistaan, vaikka hän on yksi Suomen 

menestyneimmistä keihäänheittäjistä. Selänteen urheilijabrändi näyttäisi koostuvan numeron 

8 toistuvuudesta, ihailtavuuden ja tavallisuuden yhdistämisestä sekä positiivisuutta henkivästä 

persoonallisuudesta. Selänteen kotisivut kertovat kokonaisia tarinoita, ja niillä näkyy koko 

hänen elämäntyönsä. Pitkämäen kotisivuilla rakennetaan urheilijabrändiä, jonka keskiössä 

ovat urheilija ja urheilijan sponsorit. Kotisivujen perusteella Pitkämäen urheilijabrändi 

koostuu pohjalaisuudesta, tiiviistä sponsoriyhteistyöstä sekä vaatimattoman, mutta ahkeran 

urheilijan persoonasta.  Kotisivuilla on vain urheiluun liittyviä asioita eikä yksityiselämää 

tuoda esiin. Kotisivut viestittävät Pitkämäestä vaikutelmaa menestyksekkäänä, mutta 

vaatimattomana yksilöurheilijana.  

Kotisivut ovat urheilijan etu. Sponsorien tarjoamasta yhteistyöstä voi parhaimmillaan tulla osa 

urheilijan brändiä, johon kuluttajat ja fanit haluavat samaistua. Urheilijan ja sponsoreiden 

yhteistyön toimivuuden kannalta on tärkeää, että molemmat saavat näkyvyyttä toistensa 

kotisivuilla. Yritykset myyvät tuotteitaan urheilijoiden avulla, ja urheilijat saavat näkyvyyden 

lisäksi korvauksia joko rahan tai tavaroiden muodossa. 
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