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hteisömedia (engl. community media) tuonee useim-
mille mieleen internetin ja ns. sosiaalisen median. Kä-

site on maassamme väärinymmärretty,  eikä lainkaan eu-
rooppalaisen  ja  angloamerikkalaisen  merkityksen  mukai-
nen. Siksi esimerkiksi  EU-kääntäjät määrittelivät communi-
ty  median  kansalaismediaksi  Europarlamentin  julkilausu-
massa.

Y

uomessa tämä huonosti tunnettu kansalaismediamuo-
to on  toiminut  jo  vuodesta  1972,  kun  ensimmäiset 

suomenruotsalaiset  lähitelevisiot  aloittivat  toimintansa 
Pohjanmaalla. 1980-luvun lopulla toimintansa aloittivat ei-
kaupalliset radiot ja internetin kehittymisen myötä netti-
mediat 2000-luvulla.

S

aailmalla tunnettu ja tunnustettu mediamuoto kär-
sii Suomessa siitä, ettei sitä ole viestintälainsäädän-

nössä määritelty, eikä se ole julkisesti tuettua, siten kuin 
kulttuuri- ja mielipidelehdistö. Siitä huolimatta kolmisen-
kymmentä  journalistisia  periaatteita  noudattavaa  kansa-
laisviestintä toimii  edelleenkin,  mikä on osoitus alan sit-
keydestä.

M

Yhteisömediakirja  kertoo,  miten  Latinalaisessa  Amerikassa  syntynyt  mediamuoto  
saapui  ensin  Pohjois-Amerikkaan  ja  sitten  Eurooppaan,  Afrikkaan  ja  Aasiaan.Yhtei -
sömediat  ovat  tuottaneet  vuosikymmeniä  ei-kaupallista  kansalaisjournalismia  ra -
dioihin  ja  televisioihin  sekä  nykyään  internetiin.  Kansalaismedia  on  antanut  äänen  
äänettömille,  kuten  maahanmuuttajille,  alkuperäiskansoille,  työttömille,  mielenter -
veyskuntoutujille  ja  vangeille,  mutta  myös  erilaisille  valtaväestönryhmille.  Yhteisö -
media  toimii  koulutus-  ja  sivistysorganisaationa,  yhteisöjen  aktivoinnin  sekä  kehi -
tyksen  välineenä.  Lisäksi  se  monipuolistaa  mediakenttää  ja tarjoaa  media-  ja  IT-
koulutusta.

Maailmalla  toimii  tuhansia  yhteisömedioita.  Euroopassa  kansalaisviestimiä  toimii liki  
jokaisessa  EU:n  jäsenvaltiossa,  myös  Suomessa,  vaikkei  yhteisömediaa  ole maamme  
viestintälainsäädännössä  tunnustettu.  Suomen  erikoisuus  on  pääosin Poh janmaalla 
sijaitsevat  suomenruotsalaiset  lähitelevisiot.  Nykyisin  Suomessa toimii  viisi  radio-  ja  
toistakymmentä televisiokanavaa sekä muutamia nettimedioita.

Kädessäsi  oleva  teos  on  ensimmäinen  suomenkielinen  tietokirja  tästä  Euroopan
unionin, UNESCOn ja Maailmanpankin tunnustamasta kansalaismediasta.
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