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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Postimerkit ovat perinteisesti olleet valtiollisia symboleita, joissa on totuttu näkemään kansallisia tunnuksia ja merkkihenkilöitä. Nyt esimerkiksi
Suomessa niin yksityiset ihmiset kuin yritykset voivat tilata postimerkkejä haluamallaan kuvalla. Tutkimuksessa pureuduttiin tähän uusimpaan
postimerkkityyppiin, omakuvapostimerkkiin. Millainen postimerkki se on – miten omakuvapostimerkki eroaa niin sanotusta perinteistä
postimerkistä?
Tutkimus sijoittuu visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kenttään. Esikuvana työssä oli David Scott ja tämän uraauurtava tutkimus postimerkeistä.
Scottin jalanjäljissä tarkastelu perustui C. S. Peircen merkkikäsitykselle ja -luokille. Aineisto muodostui aiemmasta postimerkkejä koskevasta
tutkimuksesta ja omakuvapostimerkkien kohdalla niitä koskevista tiedoista sekä lehtikirjoittelusta. Työssä painotettiin postimerkkien ajallista ja
yhteiskunnallista kontekstia ja tämän vaikutusta niiden rooleihin, funktioihin ja postimerkkien kehitykseen. Välineenä postimerkkien
sijoittamisessa laajempaan kulttuuriseen kontekstiinsa toimi visuaalisen järjestyksen käsite.
Työssä kartoitettiin ensin aiemman tutkimuksen pohjalta, mikä ja millainen on postimerkki. Tämän jälkeen omakuvapostimerkkiä tarkasteltiin
suhteessa postimerkin aiempaan kehitykseen ja edeltäviin postimerkkityyppeihin. Niin sanotun perinteisen postimerkin ja omakuvapostimerkin
eroihin pureuduttiin neljän postimerkeille keskeisen teeman kautta: viestinnän, visuaalisen muodon, narratiivisuuden sekä vallan. Aiempaan
tutkimukseen verrattuna työssä nostettiin ensimmäisen kerran selvästi esiin postimerkin muuttunut, kaupallinen rooli 2000-luvulla.
Perinteisen postimerkin ja omakuvapostimerkin erojen tarkastelun myötä työ muotoutui kertomukseksi siitä, mitä postimerkille tapahtuu, kun
siirrytään modernista ajasta postmoderniin. Yksi selkeimpiä muutoksia on kaupallisuuden selkeä lisääntyminen. Aikaa, jossa postimerkin
valtiollinen rooli on selvästi heikentynyt ja kaupallisuus on valtiollisuutta merkittävämpää, voidaan nimittää postimerkkien uudeksi ajaksi. Siihen
kuuluvat muun muassa omakuvapostimerkit. Kaupallisuutta omakuvapostimerkeissä ilmentää se, että postimerkin ”ilmoitustila” on nyt kaupan.
Osoitus valtiollisen roolin heikentymisestä puolestaan on se, että siinä missä perinteinen postimerkki indeksinä viittaa yksiselitteisesti
julkaisijamaahansa, omakuvapostimerkki viittaakin ensisijaisesti tilaajaan ja vasta toissijaisesti valtioon. Omakuvapostimerkin myötä
postimerkin voi myös nähdä siirtyvän kansalaisyhteiskunnan puolelle.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
postimerkit
omakuvapostimerkit
semiotiikka
valtio
viestintä
visuaalinen viestintä
visuaalinen kulttuuri

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

