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SV: Minkälaisia somevaikuttajia sä seuraat? 

SP: No Suomi-tubettajat tulee ensimmäisenä mieleen näistä tota Niko ja Santtu ja Eeddspeaks ja 

mitä näitä nyt onkaan. 

PF: No ehkä enemmän seuraan semmotteita, joilla ehkä vähän saman vaatetyyli kun mulla, että voi 

saada vähän inspiraatiota esimerkiksi asuihin. 

AA: Joo mä tykkään hauskoista ja koomista vaikuttajista. 

KK: Aah semmoisia niinku, jotka tekee niinku arkipäivästä oman elämän “mitä syön päivässä ja mitä 

tekee päivässä” ja tämmöisiä niinku arkeen perustuvia. 

SV: Miten te tai millä perusteella te sitten valitsette niitä vaikuttajia? 

PF: Sit vähän sitä, että kuinka usein ne, että onks ne sit semmotteita, jotka vähän liikaa että tuleeko 

tuottoa vähän turhan usein vai onko vaan se, että kerran kuussa. Jos se on silleen niinku että 

tarpeeksi usein mutta ei koko ajan niin kyllä sitten jaksaa seuraa. 

SP: Osan näistä seuraaminen on alkanut jo kauan, kauan sitten. Osa on aika pitkään tehnyt Youtube-

videoita. Sit on vaan silloin tällöin aina palaa kattomaan minkä näköistä settiä nykyään tekee. Sitten 

on myös tullut seurattua ylipäätään, että minkä näköistä se Suomi-tuben skene sitten on ylipäätään, 

että sekin on muuttanut muotoaan tässä vuosien varrella. 

KK: Mulla on ehkä vähän niinku kuvien perusteella ja sen niinku minkälaista sisältöä ne tekee niinku 

että onko se vähän kivempaa kuvamateriaalia vai videomateriaalia. Mä ehkä enemmän sitä kautta 

katsoin ja saan sitä inspiraatiota sitten omaankin arkeen. 

 SV: No entä mitä somevaikuttajien seuraaminen sulle merkitsee? 

SP: Kyllä se lähtökohtaisesti on viihdettä. Toisinaan toki on myös bonusta, että pysyy vähän perillä 

siitä, että mikä on nyt pinnalla, varsinkin noissa astetta nuorempien seassa, varsinkin kun 

opettajahommia tekee, niin se on ihan hyödyllistä tietää niistä. 

AA ja PF: No viihdettä, niin viihdettä. 

PF: No viihde missä saa silleen että kun sä pystyt niitä pitkään katsomaan että mä katson niitä tosi 

pitkään välillä, että mä katson todella monen niinku vaikuttajan käyttäjiä läpi 1000 kertaa päivässä ja 

otan jopa vähän niin sanottuja muistiinpanoja, että saa asuja  

AA: Kyllä niistä oppii paljon ja saa niinku lisää tietoa. 

PF: Inspiraatiota. 

AA: Juu. 

KK: Se tuo vaan iloa elämään, ehkä enemmänkin. 

SV: Mihin sun mielestä somevaikuttaja tarvitaan? 



SP: No siis somevaikuttajathan pystyy tekeen aika paljon eri hommia, et varsinkin hyvii hommia, että 

kun on näitä yhteistöitä ja pystyy antaa näkyvyyttä esimerkiksi jollekin hyväntekeväisyysjutuille tai 

sitten muille vastaaville projekteille tai nostaa esimerkiksi kaupungin jotain kulttuurijuttuja esiin, niin 

sitä kautta pystyy ainakin tekemään paljon hyvää ylipäätään. Ja sitten toki omalta osaltaan toimiihan 

nekin sitten nuorisolle jonkin sortin opetusvälineenä tavallaan tai millaista esimerkkiä nyt sitten 

näyttää. 

AA: Ne on hyvä, voi olla hyvä esimerkki monelle. 

PF: Niin ja ne voi antaa tosi paljon inspiraatiota eri asioihin esimerkiksi siihen, että ollaan oma itsensä 

uskaltaa kokeilla jotain uutta.  

AA: Just. 

PF: Ja voi jopa löytää niinku enemmän itseään esimerkiksi tyyliä. Tai mistä vaan niinku voi tykätä. 

KK: No ehkä just siihen niinkun tuomaan sitä eräänlaista viihdettä ihmisten elämään. Saatikka myös 

tavallaan just sitä inspiraatiota, vaikka jotain ruokareseptejä tai mitä tämmöisiä nyt onkaan, niin sillä 

pystyy saamaan muitakin ihmisiä niinku siihen mukana ja kokeilemaan ja testaamaan erilaisia juttuja. 

 


