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Tiivistelmä:
Tutkielma perehtyy indie-blogeihin eli internetin visuaalisiin elämäjulkaisuihin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia innostamisen ja innostumisen muotoja niissä on havaittavissa, miten sosiokulttuurisen
innostamisen tapahtumaketju rakentuu blogiympäristössä sekä millaista on tyypillinen kuvailmaisu indieblogissa. Tutkimusmenetelmänä on virtuaalinen etnografia. Tutkimusympäristö on indie-bloggaajista koostuva
verkkoyhteisö, ja tutkimuksen aineisto on kerätty blogien omaa metodia kokeillen: vastaajat ovat osallistuneet
meemiin eli haastepostaukseen. Aineisto koostuu kymmenestä blogipostauksesta, 48 valokuvasta, 116 kommentista sekä tutkijan havainnoista.
Tutkimusaineistoa analysoitiin useaa eri analyysimetodia käyttämällä. Blogipostauksissa ja kommenteissa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Visuaalisen aineiston analyysi paikantui usean eri menetelmän leikkauspisteeseen. Sisällön erittelyn, semiotiikan, kolmen aineistoon luodun näkökulman ja voimauttavan valokuvan menetelmään vertaamisen avulla selvitettiin indie-blogien kuvailmaisun tyypillisiä piirteitä.
Tutkimuksen mukaan indie-blogeissa ilmenee sekä innostamisen että innostumisen muotoja. Aineiston perusteella näitä olivat haasteeseen osallistuminen ja edelleen haastaminen, toiminnan mahdollisuudet, kommentoimalla osallistuminen ja mahdollisuus itsereflektioon sekä yhteisten tyylipiirteiden omaksuminen. Blogeissa
tapahtui myös sosiokulttuuriseen innostamiseen verrattavia innostumisen prosesseja, jotka aikaansaivat
osallisuutta ja ylläpitivät myönteistä ilmapiiriä.
Tutkimuksen kuva-aineiston perusteella indie-blogien kuvailmaisussa on paljon yhteneväisyyksiä. Kuvien perustekijöihin, sisältöihin, merkityksiin ja kuvista syntyneisiin mielikuviin liittyvät samankaltaisuudet loivat yhdessä
blogien visuaalista järjestystä. Tutkimus tulkitsee yhtenäisen kuvailmaisun lisäävän tunnetta yhteisöön
kuulumisesta.
Tutkimuksen lopuksi todetaan verkkoyhteisöjen voivan toimia innostamisen ja innostumisen paikkoina. Indiebloggaajien tekemät valinnat ovat osa kasvuprosessia, jota bloggaajat käyvät läpi verkkoon omaelämäkerrallisesti
julkaistessaan. Blogin ylläpitäminen voi olla indie-bloggaajalle tapa käsitellä elämänsä teemoja myös visuaalisin
keinoin.
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Vuonna 2007 eksyin matkoillani ensimmäistä kertaa uuteen, silloin vielä itselleni vieraaseen maahan: Blogistaniaan. Matkatoimistonani oli Google ja menolipun virkaa toimitti
jokin käsityöaiheinen hakusana. Yhden blogin kautta toiseen johtanutta reittiä kulkiessani
alkoi vieras maa käydä yhä kutsuvammaksi ja kiehtovammaksi. Kiinnostus ilmiönä
pitämääni blogimaailmaan on sinetöity viimeistään kuusivuotiaaksi ehtineen oman
blogini myötä.
Weblogit eli blogit ovat verkkosivuja, joille kirjoittajat lisäävät mielenkiintonsa kohteisiin liittyviä tekstejä, kuvia tai muuta materiaalia enemmän tai vähemmän säännöllisesti.
Merkinnät kerrostuvat kronologisesti, eli aiemmin lisätty sisältö säilyy luettavissa uusien
ilmaantumisesta huolimatta. Blogeille tyypillistä on päiväkirjamaisuus, henkilökohtaisuus sekä kommentointimahdollisuus. Kommentoinnin kautta blogien pitäjät
keskustelevat toistensa kanssa sekä jakavat mielipiteitä, ideoita ja kiinnostavia linkkejä.
Myös anonyymit lukijat voivat osallistua kommentoimalla. Nimimerkit käyvät toisilleen
tutuiksi, ja reaalielämässä tuntemattomat ihmiset jakavat netissä henkilökohtaisiakin
asioitaan. Keskustelun vuoksi blogien maailma, Blogistania, laajenee yksittäisistä lokikirjoista kokonaiseksi verkkoyhteisöksi.
Blogit ovat luokiteltavissa erilaisiin tyyppeihin, joita ovat esimerkiksi käsityö-,
valokuvaus-, muoti-, sarjakuva- ja sisustusblogit. Rajat ovat häilyviä: samassa blogissa
kirjoittaja saattaa ruotia parisuhdeongelmia, esitellä joululahjaksi neulotut lapaset ja
vinkata hyvää reseptiä. Blogit korostavat usein arjen arvoa ja sitä, kuinka ihan tavallisilla
asioilla on erityinen merkitys. Niissä samaistutaan, innostutaan, opitaan ja kehitytään.
Bloggaaminen on muistiin merkitsemistä, ajan ja historian kuvaamista sekä tarinoiden
välittämistä.
Näin blogeissa tapahtuvan yhteisöllisyyden, innostumisen ja blogikulttuurin visuaalisuuden jo kauan ennen, kuin osasin piirtää viivan niiden ja taidekasvatuksen välille. Näiden
taipuminen kuvataidekasvatuksen pro gradu -työn aiheeksi vaati kuitenkin Jaakobin
paininsa. Luokanopettajaksi jo opiskelleena ja yhden hyvin perinteisen lopputyön
tehneenä koin, että aihe ei ehkä ole tarpeeksi tieteellinen tai mitattavissa. Olen opiskellut
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myös sukupuolentutkimusta, ja minua houkutti ajatus sukupuolinäkökulman tuomisesta
opinnäytetyöhöni – vaikuttivathan blogit olevan vahvasti nimenomaan naisten kulttuuria.
Toisaalta tuskailin tutkimukseni perustelun kanssa, toisaalta huomasin kuitenkin
koko ajan ihmetteleväni, tutkivani ja analysoivani verkkoyhteisöä, joka minua
bloggaajana ympäröi.
Kuvataidekasvatuksen opinnot ovat ajassa mukana: taideopintojen ohella opiskelemme
myös hyvän annoksen mediapedagogiikkaa. Blogien on havaittu toimivan oppimisen
tukena, ja tiedonhaun lisäksi internet olisi syytä oppia tuntemaan myös aktiivisen osallisuuden ja itseilmaisun paikkana, paikkana kohtaamiselle. Yhteisöllisestä taidekasvatuksesta kirjoittaneen Mirja Hiltusen (2009) mukaan sekä taiteen että kasvatuksen suunnasta
katsoen yhteisöllisyyden käsittely on perusteltua ja ajankohtaista. Taidekasvatuksessa
käytännön ja tutkimuksen tulisi olla aktiivisesti mukana ajassaan, suuntaamassa tulevaisuuteen. (emt., 2009, 21) Uusmediallinen, uutta visuaalista kulttuuria edustava ja uudenlaisia sosiaalisia verkostoja luova blogi-ilmiö sai lopulta mielessäni täydet perusteet tulla
tutkituksi taidekasvatuksen lipun alla. Tämän ymmärtäminen oli huojentava kokemus,
joka vihdoin sysäsi minut jo vuosia jatkuneesta tutkailusta kohti ihan oikeaa tutkimusta.
Oman kiinnostukseni ja tämän pro gradu -tutkielman kohde ovat arkisen elämän estetiikkaa sanoin ja kuvin esittävät, vahvasti visuaaliset blogit. Omaelämäkerrallisen verkkoproosansa vuoksi niitä voidaan kutsua nimellä internet-elämäjulkaisut (Östman 2007, 2).
Nämä blogit edustavat indie- eli independent-kenttää, jossa lukijamäärät ovat supersuosittuja blogeja pienemmät, mutta sisältö sen sijaan omintakeisempi ja rajoitteettomampi.
Tässä tutkimuksessa sanalla indie-blogi tarkoitan siis edellisen määritelmän mukaisia
visuaalisia indie-elämäjulkaisuja verkossa. Yksi havainnoinnin kenttä on kyseessä
olevaan kategoriaan sijoittuva blogini, jota olen julkaissut vuodesta 2008 lähtien. Tutkimusympäristönä toimii minua bloggaajana ympäröivä blogiyhteisö. Blogien lisäksi keskiössä on innostaminen sekä innostuminen. Nämä määrittelen tutkimuksessani laajasti
koskemaan sellaisia prosesseja, joiden aikana ja seurauksesta henkilö voimaantuu, eli saa
pienen ja hennon ajatuksen itämään – tai kokee voimakkaan inspiraation ja käy oitis toimeen. Tähän liittyy myös tunne osallisuudesta, joka on innostumisen prosessin kulmakivi ja aikaansaaja. Tutkielmassa tutustutaan lisäksi indie-blogien kuvailmaisuun: sen
piirteisiin sekä siihen, kuinka kuvailmaisu toimii itseilmaisun välineenä.
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Tutkielmani on visuaalisen kulttuurin tutkimusta, ja tutkimusmetodologisesti tutkimukseni edustaa virtuaalista etnografiaa. Tutkimus on laadullinen ja aineistolähtöinen, ja siinä
on paljon tapaustutkimuksen piirteitä. Aineistomateriaaliani tulkitsemalla pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1A.
Millaisia innostamisen ja innostumisen muotoja indie-blogeissa on havaittavissa?
1B.
Miten sosiokulttuurisen innostamisen tapahtumaketju rakentuu blogiympäristössä?
2.
Millaista on tyypillinen kuvailmaisu indie-blogissa?

Tämä tutkielma käsittelee innostamista ja innostumista omaelämäkerrallisissa indieblogeissa, mutta innostumisen prosessin ymmärtäminen varmasti tukee minua myös
työssäni taidekasvattajana. Median kuvailmaisun merkitysten ymmärtäminen ja kyky
selittää niitä auki ovat taidekasvattajan työnkuvaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa on seitsemän aihekokonaisuutta, joista tutkimukseni aihe kytkeytyy neljään.
Näitä ovat:
1. Ihmisenä kasvaminen,
3. Viestintä ja mediataito,
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys ja
7. Ihminen ja teknologia
Mainittujen aihekokonaisuuksien tavoitteet painottavat esimerkiksi esteettisten kokemusten tunnistamisen tärkeyttä, itseilmaisun monipuolisuutta, median välineiden hallintaa
vuorovaikutustilanteissa, tarkoituksenmukaista osallisuutta sekä vastuullista teknologian
käyttöä. (Opetushallitus 2004, 38–43.) Valmisteilla olevassa Opetussuunnitelman
perusteet 2016 -luonnoksessa kuvataiteen oppiaineen tehtävää ollaan päivittämässä visuaalista kulttuuria yhä laajemmin käsittelevään suuntaan. Kuvataiteen tehtävää korostetaan osana oppilaan identiteettien rakentumista, ja kuvien tuottamisella ja tulkitsemisella
pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Keskeisinä sisältöalueina vuosiluokille 7–9, joita
tällä hetkellä opetan, mainitaan harjaantuminen visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisten
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merkitysten tutkimiseen ja niiden käyttämiseen osallistumisen ja vaikuttamisen
muotoina. (Opetushallitus 2014, 1.) Verkon visuaalisten kulttuurien hallinta auttaa minua
taidekasvattajana ohjaamaan oppilaitani monipuoliseen visuaaliseen itseilmaisuun ja
vuorovaikutukseen.
Visuaalisen kulttuurin tutkimus on tieteenalana nuorehko. Minulle ja tälle tutkimukselle
keskeisimpiä teoksia ovat olleet visuaalista kulttuuria ja kuvanlukutaitoa laajasti
esitelleen Janne Seppäsen Katseen voima (2002) ja Visuaalinen kulttuuri (2005). Ulkomaisesta kirjallisuudesta on syytä mainita Gillian Rosen Visual Methodologies (2007)
sekä virtuaaliseen etnografiaan tutustuttanut Christine Hinen Virtual Ethnography
(2000). Miina Savolaisen (2009) Voimauttava valokuva on ohjannut pohtimaan syitä
blogikuvaukselle, ja Leena Kurjen Sosiokulttuurinen innostaminen (2000) oli alkusysäys
innostamisen ja innostumisen tutkimiseen. Myös Risto Niemi-Pynttärin (2008) ajatukset
verkkoproosasta ja Sari Östmanin (2007, 2008) hahmotelmat elämäjulkaisemisesta ovat
olleet tärkeässä roolissa tutkielmaa tehdessä.
Tutkimukseni rakentuu seuraavasti: luvussa 2 selvitän aiheelleni keskeistä termistöä, eli
kerron mitä ovat muun muassa blogi, verkkoyhteisö ja sosiaalinen media. Teen
katsauksen siihen, kuinka blogi toimii itseilmaisun välineenä ja kuinka se sijoittuu
visuaaliseen kulttuuriin. Kerron myös blogien osallisuudesta sekä sosiokulttuurisen
innostamisen periaatteista. Kolmannessa pääluvussa kerron tutkimukseni tavoitteista,
lähtökohdista, kohteesta sekä analyysimenetelmistä. Neljäs pääluku esittelee aineiston
analyysin etenemistä vaihe vaiheelta, ja viidennessä luvussa käyn läpi tutkimukseni
tulokset. Johtopäätösten jälkeen arvioin tutkimuksen onnistumista, ja lopuksi summaan
prosessin herättämiä ajatuksia.
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Yhteisötutkija Heikki Lehtonen arvailee tulevaisuutta vuonna 1990: sähköisen joukkotiedotuksen, tiedonvälityksen kehittymisen ja globalisaation myötä on syntymässä jopa
koko maailman kattava vuorovaikutusverkosto, jolla on edellytyksiä myös vastavuoroiseen ja sitä kautta yhteisölliseen kommunikointiin. (Lehtonen 1990, 243–244) Kuinkas
sitten kävikään?
Kielitoimiston sanakirjan määritelmän mukaan yhteisö on ihmisryhmä, joka muodostaa
kokonaisuuden esimerkiksi elämänmuodon, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien
perusteella (Kielitoimiston sanakirja 2004). Yhteisöä käytetään kuitenkin kuvaamaan
monenlaisia ihmisryhmittymiä, joille usein on tunnusomaista yhteiset mielenkiinnon
kohteet, yhteiset päämäärät sekä tuen antaminen yhteisön sisällä. Yhteisön jäsenillä tulee
olla jotakin yhteistä, joka luo tunnetta yhteenkuuluvaisuudesta eli yhteisyydestä.
Yhteisöllisyys sen sijaan on sosiaalisen vuorovaikutuksen tapa, ryhmälle ajan myötä kehittyvä ominaisuus. (Lehtonen 1990, 15, 17, 23–28, Raina & Haapaniemi 2007, 34–35.)
Yhteisöille kokonaisen kirjan pyhittänyt Heikki Lehtonen (1990) myöntää, että termin
“yhteisö” määrittäminen on erittäin hankalaa. Arkikielessä monenlaisiin yhdistyksiin,
ryhmiin, järjestöihin ja erilaisiin verkostoihin rinnastettava sana saa miettimään, kuinka
vakavasti ottaen ja erityisenä pitäen sitä sitten pitäisi kohdella? Lehtonen julkaisi tutkimuksensa liki 25 vuotta sitten, eikä se edes sivua verkkoyhteisöjä. Hänen ajatuksensa
yhteisyydestä voidaan kuitenkin helposti viedä myös verkkoon. Lehtosen mukaan yhteisyyden tunne voi syntyä yhteisen toiminnan kautta, mutta myös yhteisen aatteen kautta:
tällöin on kyse symbolisesta yhteisyydestä. Se on yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
tuntevien ryhmittymä, jossa jäseniä yhdistää enemmän ryhmäidentiteetti kuin konkreettinen toiminta kasvotusten. Vaikka paikkaa pidetään usein yhtenä yhteisöä yhdistävistä
tekijöistä, niin tosiasiassa fyysisesti samassa paikassa toimivien henkilöiden välinen
yhteisyys voi olla hyvinkin ohkaista, lähinnä tervehtimisen tasolla olevaa vuorovaikutusta. (Lehtonen 1990, 20, 23–27, 218, 225.) Tuttuuden tunnekin voi tiivistyä symboliseksi yhteisyydeksi: nimimerkkien tunnistamisen ja netissä moikkailun tai kommentoinnin takana voi kyteä tunne “meistä” (vrt. emt., 225). On tärkeää huomata, että
yhteisyys ei ole arvoltaan heikompi kuin yhteisö, se on vain erilainen.
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Sanoilla “yhteisö”, “yhteisyys” ja “yhteisöllinen” on monia myönteisiä konnotaatioita.
Täytyy kuitenkin todeta, että yhteisölle on olemassa lukuisia erilaisia määritelmiä. Yhteisöllisestä taidekasvatuksesta kirjoittaessaan Mirja Hiltunen summaa, että yhteisö voisi
olla yhteenkuuluvuuden tunteita kokevien ja tietylle alueelle sijoittuneiden ihmisten
muodostama sosiaalinen järjestelmä (Hiltunen 2009, 47). Voiko siis olla yhteisöä, jos ei
ole paikallisesti määrittyvää ja konkreettista aluetta, missä toimia? Hiltunen jatkaa, että
yhteisöllisen taidekasvatuksen parissa paikallisuus voidaan toteuttaa myös uusia vaihtoehtoja etsien ja muutosta tukien (emt. 47–48). Olisiko paikan käsitteen uutta vaihtoehtoa
tai muutosta syytä etsiä internetistä?
Tilastokeskuksen teettämän Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 -tutkimuksen
tulosten mukaan suomalaisten internetin käyttö on viime vuosina yleistynyt ja lisääntynyt
entisestään. Kaikkiaan internetiä käyttää 92 prosenttia suomalaisista, ja puolet väestöstä
on rekisteröitynyt johonkin verkon yhteisöpalveluun. Noin 45 prosenttia 16–34-vuotiaista kertoo seuraavansa jotain yhteisöpalvelua päivittäin. Internetin käyttö sosiaaliseen
yhteydenpitoon on yleisempää naisilla kuin miehillä, vaikka ero ei merkittävä olekaan.
(Suomen virallinen tilasto 2013) Enää emme olekaan verkossa ainoastaan kuluttajia tai
vastaanottajia: nykyajan ihminen tarvitsee mahdollisuuksia myös itseilmaisuun,
yhteydenpitoon ja jakamiseen. Internetistä on muotoutunut maailmanlaajuinen jakelukanava omille ajatuksille ja kuville. (Kupiainen & Sintonen 2009, 21)
Kolmen kuukauden seurantajakson aikana 25–34-vuotiaista vastaajista 58 prosenttia
kertoi lukeneensa blogeja, koko väestöstäkin joka kolmas. Blogien seuraamisen räjähdysmaista kasvua kuvaa se, että 7 vuotta aiemmin, vuonna 2006, blogeja luki vain 16
prosenttia vastanneista. Vuoden 2010 katsauksessa aihetta tarkasteltiin laajemmin, ja silloin 12 prosenttia kertoi kommentoineensa jonkun toisen pitämää blogia ja 3 prosenttia
ylläpitäneensä omaa blogia. Kummatkin toiminnot ovat selvästi yleisempiä nuorten ja
nuorten aikuisten eli 16–34-vuotiaiden vastaajien kuin muiden joukossa. (Suomen virallinen tilasto 2010, emt. 2013) Blogia pitävien 3 prosentin osuus voi vaikuttaa pieneltä,
mutta käytännössä se tarkoittaa yli 100 000 suomalaista. Kommentoitsijoita olikin sitten
jo puoli miljoonaa – neljä vuotta sitten. Bloggaamisesta ei voida puhua pienenä
marginaali-ilmiönä, vaan se on vakavasti otettava osa monen arkielämää ja sosiaalista
todellisuutta.
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Sosiaalinen media eli some rakentuu internet-pohjaisten sovellusten ympärille, jotka
antavat jokaiselle käyttäjälle mahdollisuuden osallistua – missä ikinä he sitten ovatkin.
Se on ihmisten välistä kanssakäyntiä verkossa: ajatusten, kokemusten ja tiedon jakamista
ja välittämistä, avun ja neuvojen saamista, yhteisöjä. Some on vuorovaikutteista ja sen
sisällöt käyttäjälähtöisesti tuotettuja. Sosiaalisessa mediassa ei siis ole kyse perinteisestä
ulkopuolelta tulevasta tiedonvälittämisestä, vaan keskustelun ja yhteisen pohdinnan
kautta löytyvistä vastauksista. Somen avulla ihmiset löytävät toisia ihmisiä, joilla on
samankaltaisia kiinnostuksen kohteita. Sosiaalista mediaa ovat paitsi tämän tutkimuksen
suola eli blogit, myös esimerkiksi Facebook, erilaiset wiki-sivustot, keskustelufoorumit,
valokuvien ja videoiden jakotoiminnot kuten Flickr, Pinterest ja Youtube, verkkoyhteisöt
kuten Ravelry sekä lukuisat virtuaaliset pelimaailmat. (mm. Heinonen 2008, 11;
Mustonen 2009, 7–9, 45; Sanastokeskus TSK ry 2010, 12.)
Sosiaalisessa mediassa luodaan ihmissuhteita. Vaikka ne syntyvät ehkä helpommin kuin
reaalielämässä, ne pohjautuvat samanlaisille arvoille: rehellisyydelle, luotettavuudelle ja
yksilöiden väliselle vuorovaikutukselle. Suhteen ylläpitäminen vaatii, kuten kaikissa
suhteissa, yhteisen ajan viettämistä. Nyt se tapahtuu virtuaalisessa tilassa. (Mustonen
2009, 47.) Tällaisista suhteista koostuvia ryhmittymiä kutsutaan verkkoyhteisöiksi.
Verkkoyhteisö on siis ryhmä, jonka jäsenet ovat toistuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa
ensisijaisesti viestintäteknologian avulla. Verkkoyhteisöihin pätevät perinteiset ryhmän
kehityksen vaiheet, ja oikean elämän yhteisöjen tavoin ne sisältävät yhteisiä tapoja ja
merkistöä. Tätä verkossa tapahtuvaa yhteydenpitoa voidaan nimittää computer-mediated
communication’iksi eli CMC:ksi. (Hine 2009, 9; Rheingold 1993, 5–7; Sanastokeskus
TSK ry 2010, 21.)
Ensimmäisten CMC:ia tarkastelleiden tutkimusten tuloksissa netti osoittautui köyhäksi
kommunikaatiovälineeksi, jossa ihmisten viestinnän rajoittaminen tekstimuotoon aiheutti
väärinkäsityksiä, ongelmia ja aggressiota. Myöhempi kehitys ja monipuolisempi tarkastelu osoittivat tämän vääräksi tiedoksi: etnografisen tutkimusotteen myötä internet alettiin
nähdä paikkana ravinteikkaalle ja kestävälle ihmisten väliselle interaktiolle. (Hine 2000,
9, 14.) Jo vuonna 1993 oli Howard Rheingold täysin vaikuttunut ja vakuuttunut CMC:n
mahdollisuuksista luoda yhteisö. Hänellä oli kokemus internet-pohjaisesta yhteisöstä,
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jonka jäsenet olivat sitoutuneita ja tarjosivat toisilleen neuvoja. Jäsenten välille syntyi
paitsi intensiivisiä keskusteluita, myös läheisiä ihmissuhteita. Hänen mukaansa tähän
voidaan päästä, jos riittävä määrä ihmisiä on riittävän paljon kiinnostunut yhteisestä
aiheesta riittävän kauan aikaa ja riittävän inhimillisellä asenteella. Rheingold kehitti
termin ”virtual society” eli virtuaaliyhteisö kuvaamaan käyttäjien välistä sitoutumista
sekä suhteiden voimakkuutta. (Hine 2000, 17; Rheingold 1993, 26–27, 110.) Nykyään
termiä virtuaaliyhteisö käytetään usein verkkoyhteisön synonyyminä tai lähisynonyyminä (Sanastokeskus TSK ry 2010, 21).
Verkkoyhteisöjä on kritisoitu muun muassa siitä, että ne ovat kaukana perinteisen
yhteisön määritelmistä. Osallistumisen ja sitoutumisen taso on aivan erilaista kuin
reaalielämän yhteisöissä, joista ei noin vain halutessaan voi kirjautua ulos. Vajavaisen
siteen vuoksi ihmiset ehkä enemmänkin kokevat olevansa osa yhteisöä, kuin oikeasti
muodostavat sellaisen. (Hine 2000, 19.) Verkon yhteisöpalveluissa suhteet saattavat olla
myös yksisuuntaisia eli joku käyttäjä voi seurata ja olla yhteydessä toiseen käyttäjään,
vaikka seurattavalla ei olisi suhdetta tähän seuraajaansa. Tällaisten yksipuolisten
suhteiden ja verkkoyhteisöjen tai -yhteisyyksien lomaan internetiin muodostuu käyttäjien
välille myös verkostoja. Toisinaan käytetään sanaa parvi, koska siihen sisältyy yhteisöä
vähemmän odotuksia. Perinteiseen yhteisö-määritelmään verrattuna parvi on nopealiikkeinen, hetkellisesti muodostuva ja notkea. (Kupiainen & Sintonen 2009, 88–89;
Sanastokeskus TSK ry 2010, 21.) Mielestäni ei ole oleellista puuttua siihen, mikä on
verkkoyhteisöjen sitoutumisen taso ja sitä kautta määrittää lupaa käyttää kulttuurisesti
latautunutta yhteisö-sanaa. Verkkoyhteisö on yhdyssana, jonka etuosa jo riittävästi kertoo
sen kuvaavan juuri näitä, hatariakin, kehittyvän nykyajan mukanaan luomia saman
mielisten ihmisten virtuaalisia ryhmittymiä.
Sähköistä yhteisöllisyyttä väitöskirjassaan tutkinut Ulla Heinonen (2008) jakaa verkkoyhteisöt toimintansa mukaan kahteen yhteisölajiin: kyseessä voi olla vapaa-ajan verkkoyhteisö tai työelämän sekä koulutuksen verkkoyhteisö. Näistä ensimmäinen vastaa
tutkimukseni kohdetta. Vapaa-ajan verkkoyhteisöissä “ihmiset viettävät vapaa-ehtoisesti
aikaa eri motiiveilla silloin, kun eivät esimerkiksi tee töitä”. Heinonen jakaa nämä
yhteisöt vielä seitsemään alatyyppiin, joita ovat mm. peli-, seuranhaku- ja faniyhteisöt.
Tässä tutkimuksessa on kuitenkin kyse vertaisyhteisöistä: niissä toiminta perustuu toisten
ihmisten rinnalla kulkemiseen, tiedon ja tunteiden jakamiseen sekä aitoon empatiaan –
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vaikka tunnusomaista usein on myös anonyymiys. (Heinonen 2008, 61, 75–76.) Verkkoyhteisöjä on kritisoitu monesta syystä, ja yksi niistä on juuri anonyymiys ja sitä kautta
internetissä käytävä identiteettipeli.
Huolena on ihmisille avautuva mahdollisuus elää kaksoiselämää, eli luoda rinnakkainen
virtuaaliminä ja käyttäytyä online-tilassa reaaliminästään poikkeavalla tavalla. Tämän
myötä virtuaalisten yhteisöjen voidaan ajatella koostuvan leikkimielisistä ja sirpaleisista,
epäaidoista hahmoista – vaikka yhtä hyvin ne voivat koostua myös vakaista ja kestävistä
hahmoista (Hine 2000, 19–20). Tämä on verkossa toimimisen perusperiaate: jokainen on
lähtökohdaltaan anonyymi, ja jokaisella on mahdollisuus toimia joko omana, faktuaalisena itsenään, tai osittain kuvitteellisena tai täysin kuvitteellisena hahmona tai nimimerkkinä. Kuinka vain, nimimerkin arvostuksesta huolehtiminen saa kirjoittajan toimimaan
vastuullisesti, ainakin jos kyseessä on pysyvällä nimimerkillä kirjoittaminen. (NiemiPynttäri 2008, 142–143.) Heinonen muistuttaa, että yhteisöt saattavat myös “vuotaa” eri
alueille: reaaliyhteisöjen suhteita voidaan ylläpitää ja täydentää verkossa, verkkoyhteisöjen jäsenet saattavat järjestää tapaamisen reaalimaailmassa. (Heinonen 2008, 11) Internetissä toimivilla virtuaalipersoonillakin on kasvot.
Blogien yhteisöllisyyttä kritisoiva Geert Lovink (2008) argumentoi, että bloggaaminen
on totuutta, jonka perässä keikkuu kysymysmerkki. (emt., 13) Rheingold muistuttaa, että
huijatuksi voidaan vallan hyvin tulla paitsi netissä, myös puhelimessa tai kasvotusten.
Internetin sosiaalisia suhteita tulee toki tarkastella kriittisesti, mutta ei kuitenkaan ennakkoon olettaen niiden olevan ”tyhjiä”. (Hine 2000, 19–20; Rheingold 1993, 27.) Netissä
tullaan jatkossa jakamaan yhä vapaammin yhä enemmän sisältöä, mikä entisestään lisää
verkostoitumisen ja tiedon määrää. Samalla se pakottaa meidät pohtimaan tiedon luotettavuutta, yksityisyyttä sekä tiedon väärinymmärrystä ja -käyttöä. (Mustonen 2009, 40.)
Ratkaisu

verkkoyhteisöjen

ja

virtuaalipersoonien

merkitysten

jatkuvaan

kyseenalaistamiseen voisi olla ottaa ne sellaisenaan ja unohtaa vertailu reaalielämään.
Teknologian mukanaan tuomat sovellukset antavat mahdollisuuden hyvin monenlaiseen
kommunikaatioon tietoverkoissa, joihin siten syntyy myös hyvin monenlaisia ryhmittymiä. Ihmiset kirjautuvat sisään, liittyvät, löytävät toisiaan ja leikkivät roolileikkejä.
”Yhteisö” on vain yksi metafora tälle kaikelle (vrt. Hine 2000, 20). Rheingold summaa
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tämän hyvin: verkkoyhteisö on tapa tavata ihmisiä, halusitpa sitten liittoutua heihin todellisen yhteisön tasolla tai et. Verkossa voit olla kontaktissa toisiin ja pysyä etäällä yhtä
aikaa. (Rheingold 1993, 26.)
Internetin tarkastelu käytännönläheisesti ja diskursiivisesti tarjoaa siis mahdollisuuden
nähdä se sosiaalisesti toimivana paikkana. Verkkoyhteisöjen ongelmat, jotka usein
johtuvat ilmaisurajallisuudesta, voidaan nähdä myös tarkoituksenmukaisina sosiaalisina
tehtävinä: kuten missä tahansa yhteisöissä, myös netissä sijaitsevissa yhteisöissä voi olla
hierarkioita, toimintamalleja sekä olemisen standardeja. Ne kantavat omaa kielellistä
koodistoaan – lyhenteitä, hymiöitä, sisäpiirivitsejä – jonka tehtävä on luoda yhteisölle
rajoja. Virtuaalisissa tiloissa tapahtuvien sisäpiiriläisiksi ja ulkopuolisiksi samaistumisten
sekä yhteisön säännöstöstä ja käytöskoodista kiinnipitämisen voidaan nähdä
pikemminkin vahvistavan yhteisöä kuin olevan sille uhka. Ratkaiseva osa internet-tutkimusta on näiden piirteiden tunnistaminen nimenomaan virtuaalisten yhteisöjen
sosiaaliseksi koodistoksi ja siten niiden tulkinta internet-kulttuurin ansioiksi.
(Hine 2000, 18–19.)

Olen aiemmin avannut termit yhteisö, yhteisöllisyys ja yhteisyys. Lisäksi olen käsitellyt
niiden verkkosukulaiset, eli sosiaalisen median ja verkkoyhteisön käsitteet. Seuraavaksi
tarkastelen tutkimukseni kohdetta, blogeja sekä bloggaamista, osana niitä ympäröivää
verkkoyhteisöä. Käsittelen myös blogiyhteisön jäsenten, bloggaajien ja blogin seuraajien,
osallisuutta ja aktiivisuutta yhteisössään sekä esittelen kehittelemäni blogien
osallisuuden tasot.

Blogi eli weblog on yksittäisistä merkinnöistä tai artikkeleista koostuva verkkosivusto,
jolle kirjoittaja tai kirjoittajat lisäävät mielenkiintonsa kohteisiin liittyviä tekstejä, kuvia
tai muuta materiaalia enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Kronologisesti
kerrostuvista merkinnöistä uusin näkyy sivuston etusivulla ensimmäisenä, ja niihin
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jokaiseen on myös oma internetosoitteensa (ns. permalinkki), joka mahdollistaa yksittäiseen merkintään linkkaamisen myös sivuston ulkopuolelta. Termeillä blogimerkintä,
blogikirjoitus ja blogiartikkeli (engl. blog post) tarkoitetaan kirjoittajan yhdellä kerralla
laatimaa ja blogiin tallentamaa sisältöä. Tässä tutkimuksessa käytän kansankielisempää
versiota (blogi)postaus. Blogeja ylläpidetään yksinkertaisilla web-pohjaisilla ohjelmilla,
joiden johdosta julkaiseminen sekä sivuston ulkoasun hallinta ovat perinteisiin verkkosivuihin verrattuna helppoa. Blogijulkaisualustoja ovat mm. Blogspot sekä Wordpress.
(Alasilta 2009, 20, 26–27; Majava 2005a; Sanastokeskus TSK ry 2010, 31.) Blogin
perustamisen helppous näkyy sekä blogien määrässä että laadussa.
Aivan ensimmäiset blogit sisälsivät vain tekstiä (Mustonen 2009, 13). Ne käsittivät
useimmiten lähinnä linkkejä muille sivustoille ja olivat siten eräänlaisia matkaoppaita
internetiin (Sedergren 2004). Viime vuosituhannen lopulla blogit alkoivat kehittyä
kahteen suuntaan. Ensimmäinen kehityssuunta oli artikkelityyppiset nettilehdet tai
journaalit, joissa korostuivat esimerkiksi lyhyet faktapohjaiset jutut sekä ns. filtterityyliset linkkilistaukset. Toinen suunta oli blogien henkilökohtaistuminen: uudet
subjektiiviset “nettipäiväkirjat” kertoivat bloggareiden ajatuksia arjesta ja asioista arjen
yläpuolella. Henkilökohtaisuuden myötä syntyi kommentoimisen kulttuuri, joka
muodostui eräänlaiseksi julkiseksi keskustelupiiriksi. (emt.) Ajan myötä jälkimmäinen,
verkkopäiväkirjamainen blogityyli on saanut tukevan aseman, vaikka blogi käsitteenä
antaakin yhä tilaa monenlaiselle sisällölle ja sen ilmaisulle.
Internet-elämäjulkaiseminen on termi, jonka aiheesta väitöskirjaa valmisteleva Sari Östman kehitti samaa aihetta käsitelleessä pro gradu -työssään. Hän tutustui
blogeihin ja niille annettuihin lukuisiin määritelmiin: niitä käsiteltiin niin päiväkirjoina,
kansalaisjournalismina, kirjeinä kuin omana kirjoittamisen genrenäänkin. Hänen
mielestään kyse ei kuitenkaan ole mistään edellisestä, vaan pikemminkin puhutun ja
kirjoitetun kommunikaation rajapinnasta, josta hän käyttää siis nimitystä internetelämäjulkaisu. Keskeistä on yksityishenkilön oma halu julkaista arkisia kokemuksiaan
internetissä. Erityisen eron Östman pyrkii tekemään päiväkirjan ja internet-elämäjulkaisun välille. Internet-elämäjulkaisu on yksityisen elämän julkista esittämistä, siinä missä
päiväkirja suljetaan lukolla. (Östman 2007, 2, 37; 2008, 1, 5–6.) Sosiologi Manuel
Castells käyttää samankaltaista termiä henkilökohtainen joukkoviestintä (Mediayhteiskunta 2012, 16, 194). Myös tässä on kyse yksityisen henkilön mahdollisuudesta julkistaa
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henkilökohtaista elämäänsä, toimia joukkoviestimen tavoin. Tässä tutkielmassa käytän
vastaavissa merkityksissä termejä indie-blogi ja visuaalinen internet-elämäjulkaisu
rinnakkain sekä toistensa synonyymeinä.
Aiheiltaan blogit vaihtelevat laajasti: teemana voi olla niin politiikka, käsityöt, muoti,
uutiset, jonkin henkilökohtaisen tavoitteen saavuttaminen kuin päiväkirjamainen lokikirjauskin. Blogit luokitellaan usein juuri aiheen tai sisältönsä mukaan, eli käyttäen informaatiogenreä. Tutkija ja bloggaaja Risto Niemi-Pynttäri kuitenkin kertoo, että lukijat
valikoivat blogit enemmän tyylin, eli esimerkiksi kirjoitusgenren, mukaan. Blogien
kirjoitusgenrenä voi olla vaikkapa pakina, päiväkirja, kolumni, muistelma tai jatkokertomus, ja minkä tahansa näistä tyyli voi olla esimerkiksi satiiri, humorismi, melankolia
tai romantiikka. (Niemi-Pynttäri 2008, 131–133.)
Blogin pitämisen eli bloggaamisen ollessa nykyään tunnettua ja ajankohtaista on blogeista tullut yksi media muiden joukkoon. Yhä useammin myös yritykset, kyläyhteisöt ja
opintokurssit käyttävät blogia yhteydenpito- ja tiedotuskanavanaan. (mm. Majava 2005a)
Esimerkiksi Lapin yliopistolla, niin henkilökunnalla kuin opiskelijoilla, on omia blogeja,
joihin linkataan yliopiston nettisivuilta. Yritykset verkostoituvat yhteisöihin keräämään
kuluttajatason palautetta, observoimaan kulutustrendejä sekä tekevät PR-työtä antamalla
bloggaajille ilmaisia tuotteita ja näin ostamalla mainostilaa blogeista (Mustonen 2009,
21–22, 25–26). Vaikuttaa myös siltä, että nykyään jokaisella itsensä vakavasti ottavalla
lehdellä täytyy olla entisajan kolumnien lisäksi oma blogi, joka tuottaa lehden verkkosivustolle lukijoita kiinnostavaa sisältöä myös varsinaisen lehden julkaisukertojen välissä.
Tällainen bloggaajien kiinnittäminen on ollut viime vuosien nouseva ilmiö.
Helsingin yliopistossa verkkopedagogiikan asiantuntijana työskentelevä Jere Majava on
verkko-opetuksen verkkolehti Piirtoheittimessä esitellyt laajasti blogien käyttömahdollisuuksia oppimisen tukena. Vuorovaikutteisuutensa ja joustavuutensa ansiosta blogit soveltuvat opetuskäyttöön monella tapaa: blogi voi olla yhteinen materiaalin keruupaikka,
keskustelu- ja palautekanava, joissa kukin oppija on ”käyttäjä” tai ”jäsen”. Henkilökohtaisten blogien käyttö on kuitenkin erittäin perusteltua, sillä siellä oppija on oma itsenäinen itsenä, joka voi käyttää tilaansa haluamaansa itseilmaisuun. Tämä sitouttaa hänet
verkkovuorovaikutukseen valmiita oppimisalustoja tehokkaammin. Blogiin tulleet kommentit voivat innostaa oppijaa: joku lukee minun ajatukseni. (Majava 2005b.)
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Mustonen (2009) kuitenkin visioi, että tulevaisuudessa blogien käyttöä oppimisen tukena
voisi laajentaa entisestään. Ne voisivat olla edistyksellisiä oppimisalustoja, joissa yksilöille tarjoutuu mahdollisuus osallistua aktiivisina toimijoina perinteisen tiedon vastaanottajan sijaan. Nykyiset vaatimattomat yritykset hyödyntää internetiä lähinnä tiedonlähteenä voitaisiin korvata innovatiivisilla, subjektiivisilla kokeiluilla. (emt., 39–40.) Medialukutaito ja verkossa navigoimisen kyky ovat koko ajan tärkeämpiä taitoja, joiden saavuttamissa mediakasvatuksella on keskeinen rooli. Oppimista tapahtuu sekä formaaleissa
että informaaleissa oppimisympäristöissä, joista kumpaankin voidaan “mennä” osaavaan
opettajan johdolla (Kupiainen & Sintonen 2009, 163).
Työssäni kuvataideopettajana haen aktiivisesti tukea ja ideoita kuvataideaiheisista blogeista. Monen suomalaisen taidepainotteisen koulun taideopettajat pitävät blogia arjestaan, esimerkkeinä helsinkiläiset Meilahden kuvataideyläasteen Meikun kuvis (meikunkuvis.wordpress.com) ja Viikin normaalikoulun Viikin norssin kuvis (viikinnorssinkuvis.blogspot.fi) sekä raahelainen Raahen lukion kuviksen päiväkirja (raahenlukionkuvis.wordpress.com). Viimeksi mainitun blogin ylläpitäjä, kuvataideopettaja Aki Pulkkanen palkittiin vuonna 2011 Kuvataideopettajat ry:n vuosittain jakamalla kunniakirjalla
ansioituneesta taidekasvatusteosta. Perustelut ovat vakuuttavia: blogi tekee kuvataideopetusta näkyväksi ja vuorovaikutteiseksi tämän päivän menetelmin.
Tällaisten kuvataideopettajien ylläpitämien blogien arvo on ns. vertikaalisessa tiedonkulussa: opettajat jakavat osaamistaan, ideoitaan ja arkeaan muille opettajille. Jos minä
opettajana poimin idean toisen opettajan blogista, ja vien sen omaan luokkahuoneeseeni,
on opetus edelleen varsin perinteistä: minä hankin ja jaan tietoa oppilailleni. Blogien
käyttö osana taideopetusta voisi olla monimuotoisempaakin! Oppilaat voisivat vaikkapa
hakea ja jakaa vertaistietoa, tutustua muiden maiden saman ikäisten oppilaiden kuvataiteen sisältöihin sekä olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden – kaikenikäisten – taiteen sekasarjalaisten kanssa. Työssäni yläkouluikäisten kanssa olen oppinut todella paljon näiltä “diginatiiveilta” esimerkiksi tablet-tietokoneiden monipuolisista kuvataidesovelluksista. Mediakasvatuksella on oivat mahdollisuudet kyseenalaistaa opettajan ja
oppilaan totuttuja rooleja, ja mielestäni sen olisi hyvä integroitua arkisiin käytänteisiin.
(ks. myös Kupiainen & Sintonen 2009, 163–166.)
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Blogeihin liittyy olennaisesti ihmisten välinen vuorovaikutus. Merkinnät herättävät keskustelua, johon ratkaisuksi julkaisujärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden kommentointiin, joka taas toimii linkkinä toisiin blogeihin. Kommentointi on kuin yksinkertainen keskustelupalsta, joka on avoinna kaikkien katseltavaksi ja osallistuttavaksi. Yksittäiset blogit muodostavat siis julkista keskustelua ja tietoa välittäviä verkostoja (Majava 2005a),
tai rihmastoja, kuten Anja Alasilta (2009, 24) hauskasti nimeää. Kommentoinnin kautta
samasta aiheesta kiinnostuneet ihmiset jakavat tukea, mielipiteitä, ideoita ja kiinnostavia
linkkejä. Paitsi bloggaajat, myös blogittomat ja anonyymit lukijat voivat osallistua keskusteluun. Verkossa lukijat ovat kirjoittajien kumppaneita. Aktiivisesti toisiaan kommentoivien välille kehittyy suhteita, jotka yhdessä muodostavat verkostomaisen keskusteluyhteisön, joka on avoin, joustava ja perustuu osallisten itse määrittelemiin kahden välisiin
yhteyksiin – kuten tosielämänkin yhteisöt. (Kilpi 2006, 17; Majava 2005b; Niemi-Pynttäri 2008, 130.) Henkilökohtaiseen kirjeenvaihtoon ei muutaman lauseen kommentointeja kuitenkaan voi verrata (Östman 2008, 7).
Henkilökohtaisiin asioihin keskittyvien blogien suosio perustuu niiden ilmaisuvapauteen.
Blogi on virtuaalinen oma tila, jonne voi tuupata ohimeneviä ajatuksia tai laajoja esseitä,
reflektioita internetistä ja ympäröivästä maailmasta, valokuvia nykyhetkestä tai muistoja
lapsuudesta. Omaan blogiin on mahdollista sijoittaa kaikkea. (Sedergren, 2004.) Kommentoinnin ja keskustelun kautta yksittäiset virtuaaliset lokikirjat sijoittuvat blogiavaruuteen, jonne kätkeytyy lukuisia verkkoyhteisöjä joissa opitaan, innostutaan, kehitytään ja
samaistutaan. Blogiavaruutta kutsutaan myös nimillä Blogistania tai blogosfääri (engl.
blogosphere) (Sanastokeskus TSK ry 2010, 32). Blogeista ja bloggaamisesta opaskirjan
kirjoittaneen Tuomas Kilven (2006, 97) mukaan moniäänisen keskustelun sallivat blogit
ovat yhteisömedia, joka entisestään vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Kuten mikä tahansa ihmisjoukko, myös Blogistania koostuu erivahvuisista suhteista yksilöiden välillä. Valtiotieteiden tohtori Jari Sedergren (2004) kirjoittaa blogien sisäisestä
tähtijärjestelmästä, joka tarkoittaa joidenkin blogien suosittuutta suhteessa toisiin vastaaviin. Hänen mukaansa tietyistä bloggareista tulee henkilökultin kohteita: aloittelevat
bloggaajat seuraavat useimmiten helposti löydettäviä, paljon luettuja suosittuja blogeja,
linkkaavat oman bloginsa sivupalkissa niihin (usein otsikolla ”näissä vierailen” tms.) ja
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sijoittavat siten itsensä osaksi jotakin omaksi tunnistamaansa yhteisöä. Tämä paitsi rakentaa vasta-alkajalle tietynlaista identiteettiä, myös entisestään lisää jo suositun blogin
kulttiasemaa. (emt.; Majava 2005b.)
Yksi blogien suhteista kertova ilmiö on meemit. Sana meemi viittaa alkuaan tieteeseen:
se on opittu informaatio, geeni, joka leviää biosfäärissä. Blogi- ja verkkoyhteisöyhteyksissä meemi voi tarkoittaa esimerkiksi modernia kiertokirjettä, kiertävää kyselyä tai
muuta kulttuurissa leviävää suosittua ideaa. Meemi voi olla tehtävänanto: ”kerro kahdeksan satunnaista faktaa itsestäsi”, johon vastattuaan bloggaaja haastaa muita tekemään saman. Haastetuksi tuleminen kertoo sosiaalisesta hyväksymisestä, ja niiden myötä bloggaajat oppivat tuntemaan toisiaan. (Kilpi 2006, 35–36.) Omassa blogissani olen saanut
useita meemejä, ja moniin vastannutkin. Meemin vastaanottaminen on mukava, hupsu
kunnia, mutta toisinaan se aiheuttaa lievän sosiaalisen paineen vastata kyseiseen tehtävään. Olen jopa onnistunut kantamaan huonoa omaatuntoa vastaamatta jääneistä meemeistä!

Ihminen on luonnostaan aktiivinen: hän osallistuu ja toimii. Osallisuus on käsite, joka
aiemmin lähinnä osallisuutta rikoksiin tarkoittaneena on laajentanut merkitystään, ja nykyään sen nähdään liittyvän yksilön sijoittumiseen johonkin yhteisöön. Osallisuuden rinnalla käytetään termiä toimijuus. Molemmissa on kyse aktiivisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta sekä vapaaehtoisuudesta. Näihin liittyy myös tunne porukkaan kuulumisesta
ja ympäröivään maailmaan asemoitumisesta – vastuuta, velvoitteita ja oikeuksia unohtamatta. Yleensä on mahdollisuus myös olla osallistumatta toimintaan tai osallistua siihen
vain mukana olemisen tasolla. Aito osallisuuden kokemus edellyttää kuitenkin tietoisuutta omista motiiveista: vapaan toiminnan taustavaikuttajina on aina tarpeita, toiveita
ja seuraamuksia. Osallistuessaan ihminen oppii hallitsemaan niitä ajattelun ja toiminnan
välineitä, jotka ovat yhteisössä toimimiseen tarkoituksenmukaisia. (Kumpulainen ym.
2009, 13, 23; Opintokeskus Kansalaisfoorumi.)
Tunne osallisuudesta voi löytyä myös internetissä. Sosiaalisen median aikakautta onkin
kutsuttu myös osallisuuden aikakaudeksi. Tälle ajalle on ominaista paitsi edellisten kap-
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paleiden määrittelemät seikat, myös avoimuus ja jakaminen, kollektiivinen äly ja vertaisverkot sekä toiminta globaaleissa ympäristöissä. (Kupiainen & Sintonen 2009, 21–23.)
Verkon yhteisöpalvelut pohjautuvat pitkälti käyttäjien osallisuuteen sisällöntuottajina
sekä vuorovaikuttajina (Kumpulainen ym. 2009, 31–32). Verkossa osallistumisen aktiivisuus vaihtelee, ja siihen vaikuttaa myös oma rooli yhteisössä. Noin 40 prosenttia käyttäjistä kokee olevansa seurailijoita, samoin 40 prosenttia pitää itseään satunnaisena kommentoijana ja loput 20 prosenttia kertoo olevansa aktiivisia toimijoita (Suomen virallinen
tilasto 2012).
Myös blogimaailmassa yksilön osallisuus määrittyy hänen toimintansa aktiivisuuden
kautta. Esittelen seuraavaksi näkemykseni osallisuuden tasoista blogeissa (kuvio 1). Oletan blogin pitäjien olevan verkkoyhteisössään aktiivisia subjekteja, jotka sekä osallistuvat
ympäröivän verkkoyhteisön toimintaan sisältöä luomalla että antavat muille mahdollisuuden osallisuuteen kommentoinnin muodossa. Blogien lukijat tarttuvat tarjottuun optioon omien motiiviensa mukaisesti. Kirjoitusta kommentoivat lukijat näen aktiivisina
osallistujina: he ovat halukkaita vaikuttamaan itseään laajemmin myös yhteisöä koskeviin asioihin tuomalla oman mielipiteensä julki. Kommentoivien lukijoiden murto-osan
lisäksi blogitekstit kulkevat lukuisten hiljaisten silmäparien lävitse. He käyttävät sekä
mahdollisuutta olla osallistumatta toimintaan että itse toiminnan hyödykettä eli muiden
osallisuuden hedelmiä. Näiden vain lukemalla osallistuvien lukijoiden ryhmän olen nimennyt passiivisiksi osallistujiksi. (Kuvio 1)

KUVIO 1. Osallisuuden tasot blogeissa

Vaikka internetin sosiaalisten verkostojen jäsendynamiikkoja laajasti tarkastelleen Jennifer Golbeckin (2007) tutkimus käsittelee enemmän suljettumuotoisia yhteisöpalveluja kuten Facebookia, näen hänen päätelmissään paljon yhteneväisyyksiä blogien suhteisiin.

18

Golbeckin mukaan pääyhteisön muodostaa iso käyttäjärykelmä, joka koostuu suurimmasta osasta käyttäjiä. Rykelmän keskipistettä lähimpinä olevien on tapana olla myös
suosituimpia: heillä on eniten verkostoa eli ystäviä. Heillä on myös pidempi sekä aktiivisempi historia verkostossaan, kuin rykelmää ympäröivillä ulkopuolisilla, joiden verkosto
on joko olematon tai suppea. (Golbeck 2007, 13–15.) Keskiössä olevat käyttäjät ovat siis
aktiivisia subjekteja, heitä kehystävät aktiiviset osallistujat sekä rykelmän ulkoreunustalla passiiviset osallistujat.
Golbeckin tutkimuksessa käyttäjien suosiota eli sijaintia yhteisön keskipisteessä mitattiin
tiettyjen tekijöiden mukaan, jotka blogiyhteisöihin siirrettynä olisivat:
1. blogin käyttöikä (eli kauanko se on ollut olemassa)
2. blogin päivittämistiheys
3. bloggaajan verkostoituminen (kuinka pitkä polku hänestä on muihin käyttäjiin,
kenen blogeja hän seuraa ja kommentoi)
4. bloggaajan osallistumisaktiivisuus yhteisössä
5. bloggaajan suosittuus (paljonko hänellä on lukijoita, tilaajia, kommentoijia...)
Golbeckin tulosten mukaan blogin käyttöiällä ei ollut niin suurta vaikutusta suosioon kuin
käyttötiheydellä: tämän uskon pitävän paikkaansa myös blogeissa. Kaikista merkittävin
tekijä vaikuttaisi olevan käyttäjän aktiivisuus. Tähän verraten mitä enemmän bloggaaja
yhteisössään toimii, sitä keskeisemmin hän sinne sijoittuu. (mukaillen Golbeck 2007, 14–
15.) Käyttäjistä vain murto-osa on kuitenkaan aktiivisia subjekteja, kun taas aktiivisten
ja passiivisten osallistujien määrä on valtava.
Jakob Nielsen (2006) on esitellyt niin kutsutun 90–9–1 säännön, eli yhden prosentin säännön. Sen mukaan 90 prosenttia internetin yhteisöpalveluiden kuten blogien käyttäjistä
pysyttelee hiljaisena yleisönä (vrt. passiiviset osallistujat), 9 prosenttia osallistuu ja toisinaan muokkaa sisältöjä (vrt. aktiiviset osallistujat) ja 1 prosentti aktiivisesti luo sisältöä
(vrt. aktiiviset subjektit). Tämä jakauma muodostaa verkkoyhteisöihin eräänlaisen
ekosysteemin, jossa kaikilla kuitenkin olisi samanlainen mahdollisuus osallistua. (emt.)
Suhdelukuun vaikuttaa varmastikin käytetyn median tyypilliset ominaisuudet: Facebookin tyyppiset sovellukset kantavat olemattoman pientä käyttäjien, mutta erittäin suurta
sisällöntuottajien ryhmää. Blogimaailmassa suhdeluku on vain suuntaa-antava, eivätkä
suosituimmat blogit pääse lähellekään Nielsenin laskelmaa, sillä aktiivisten osallistujien
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määrä on huomattavasti yhdeksää prosenttia pienempi. Joissakin blogeissa osallistuminen eli kommentointi on hankalampaa (jokaisella kommentointikerralla pitää antaa lukuisia tietoja tai olla erikseen kirjautunut käyttäjä), mikä vähentää osallistumista suhteessa vapaan kommentoinnin blogeihin. Esimerkkinä blogien osallistumissuhteesta toimikoon ylläpitämäni blogi, jossa yksittäinen posti kulkee noin 400–800 silmäparin lävitse, mutta heistä sitä kommentoi vain noin 0–20 henkilöä. Suhdeluku on siis noin 98–
1,5–0,5. Merkintä vaatisi yli 50 kommenttia yltääkseen Nielsenin ehdottamiin lukemiin!
Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Antti Autioniemi on Pro
gradu -työssään Blogi verkossa – Havaintoja verkostoitumisen vaikutuksesta blogin näkyvyyteen koonnut selkeän listan blogin näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Listalla on
kahdeksan teesiä tai toimintatapaa, joiden noudattamisella on suosiolliset vaikutukset
blogin kävijä- ja lukijamääriin. Autioniemen keräämät hypoteesit ovat:
1. blogin nimeäminen tai otsikointi
2. mielekäs sisältö
3. oikeinkirjoitus ja kieliopin laadukkuus
4. säännöllinen päivittäminen
5. kommentointi ja kommentteihin vastaaminen
6. Blogosfäärissä toimiminen
7. verkostoituminen
8. hakukoneoptimointi ja blogin ilmoittaminen aiheellisille sivustoille
(Autioniemi 2011, 15–19.)
Verratessani Autioniemen opinnäytetyön näkyvyyshypoteeseja ylläpitämääni blogiin
sekä sitä ympäröiviin, tutkimukseni kohdekategorian mukaisiin blogeihin totesin, etteivät
ne vaikuta harjoittavan tarkoituksellista näkyvyyden tavoittelua. En ole esimerkiksi itse
kova kommentoimaan muiden blogeja, en ole pariin vuoteen päivittänyt blogiani erityisen säännöllisesti, en verkostoidu harkitusti enkä varsinkaan ole suorittanut hakukoneoptimointia. Minun on vaikea uskoa myöskään muiden indie-bloggaajien sitä tehneen. Silti
ne ovat kohtuullisen mittavia julkaisuja, lajissaan tunnettuja ja seurassaan yleistä suosiota
nauttivia (tutkimuskohteesta tarkemmin luvussa 3.2). Toki on paljon sisäisiä verkostoitu-
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miskeinoja, kuten arvonnat ja mielestäni tylsä, mutta aika tyypillinen “arpalippulinkittäminen”: jos jätät kommentin, saat yhden arvan, mutta jos linkität arvonnan omaan blogiisi, saat kaksi arpaa.
Koen tietoisen näkyvyyden tavoittelun erikoisena toiminnan lähtökohtana tutkimuksen
kohteen mukaisissa blogeissa. Kokemukseni mukaan kyse on ennemmin sisäsyntyisestä
aloitteellisuudesta, aidosta halusta kertoa oma tarina ja polkea oma polku. Toimijuuteen
ja osallisuuteen liitetään usein kapinahenkeäkin: uutta luova asenne, tavanomaisesta
poikkeavan toimintatavan oivaltaminen ja itsestään selvyyksien kyseenalaistaminen on
osallisuutta aidoimmillaan. Osallisuuden kokemukset ovat tärkeitä ihmiselle, sillä ne luovat pystyvyyden ja voimaantumisen tunnetta, sitoutumista ja mahdollisuuksia vaikuttaa
omiin asioihin. Nämä ovat tärkeitä arvoja paitsi yksityis-, myös työelämässä. Syvimmillään osallisuus on henkilökohtaisesti merkityksellistä ja tarjoaa keinoja oman persoonan
ja arvomaailman tukemiseen. Aloitteellisessa ja aktiivisessa positiossa toimiessa työstetään käsitystä itsestä ja siitä kuka minä olen suhteessa muihin. (Kumpulainen ym. 2009,
23, 25, 28–29.)

Itseilmaisu on yksi ihmisyyden selkeimpiä tunnuspiirteitä: aina luolamaalauksista lähtien
ihmisellä on ollut tarve ilmaista maailmaansa ja kehitellä tätä varten erilaisia välineitä.
Kerronta sekä kertominen ovat siis kulttuurisia työkaluja, jotka elävät ja kehittyvät ajan
ja teknologioiden myötä (Erstad & Wertsch 2008, 21–22, 32). Uusien teknisten mahdollisuuksien – kuten bloggaamisen – myötä myös kerronnan rooli elämässämme on kasvanut. Siinä missä joku muu kulttuuri tai media, olkoon tv-ohjelma tai kolumni aikakauslehdessä, lähestyy vastaanottajaa ”ylhäältä” ja institutionaalisesta asemasta, on blogi ja
bloggaaja samantasoinen, vertainen, erehtyväinen ja inhimillinen taho. Bloggaamista voidaan siis pitää vertaissuuntaisena uutisointina, jossa subjekti jakaa subjektiivisia havaintojaan muille subjekteille.
Digitaalinen teknologia ja internet yhdessä ovat luoneet kenelle tahansa uskomattoman
mahdollisuuden osallistua mediasisältöjen tuottamiseen (Seppänen 2005, 216). Viime
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vuosina on tapahtunut huomattava muutos massamediasta henkilökohtaiseen mediaan.
Youtuben, Facebookin, Bloggerin ja muun sosiaalisen median myötä omaelämäkerrallinen julkaisu on saanut aivan uudet mittasuhteet. On syntynyt uusia paikkoja uudenlaiselle
itseilmaisulle, uudelle jaetulle kerronnalle. (Erstad & Wertsch 2008, 34–35.) Kirjoittaminen ja kuvien julkaiseminen julkiseen, mutta toisaalta kuitenkin näennäisen yksityiseen internetiin pakottaa hahmottamaan itseä. Blogeissa kirjoittaja toimii usein nimimerkillä, vaikka joskus kyseessä kuitenkin on “oikea henkilö”, joka vastaa sanoistaan omalla
nimellään. Kumminka vain, niin kirjoittaessa luodaan omaelämäkerrallista omakuvaa.
Kuvitteellinenkin hahmo voi muuttua omaksi. (Niemi-Pynttäri 2008, 141.) Visuaalisissa
indie-blogeissa kirjoittaja käyttää usein nimimerkkiä, joka saattaa olla johdannainen kirjoittajan oikeasta nimestä, tai se voi olla myös jotain muuta. Tyypillisesti nimimerkki on
kuitenkin faktuaalinen tai vain osittain fiktiivinen, eli kirjoitusten tuntemukset, ajatukset
ja muu nimimerkin sisäinen elämä liittyvät kirjoittajan persoonaan. (mukaillen NiemiPynttäri 2008, 144.)
Bloggaajat kuvittavat usein tekstejään valokuvilla. Teksti ja kuva ovat luonteva pari toisilleen, vaikka kuvan sanotaankin vastaavan yli tuhatta sanaa. Hyvin harvoin kuva esiintyy ilman minkäänlaista kirjallista tai suusanallista kuvausta. Esimerkiksi lehdissä kuvilla
on yleensä seuranaan kuvateksti. Jopa kaikista abstrakteimmilla maalauksilla on vierellään kirjoitettua kuvausta, nimi ja ehkä hintakin, joka luo kuvalle monia katsomisen tapoja – kullekin katsojalle omanlaisiaan. Tekstin voidaankin ajatella “ankkuroivan” kuvan
merkitykset paikoilleen. Toisaalta yhtä hyvin voi olla myös toisinpäin, ja kuvan luontaisesti sisältämillä kerronnallisilla elementeillä voidaan helposti johdatella sitä, mihin huomio kiinnittyy ja mihin valoon kuva asettaa tekstin. (Rose 2007, 11; Seppänen 2002, 39–
40.) Nettiin omaelämäkerrallisesti julkaistaessa identiteettityö kirkastuu, ja kehollinen
minä taipuu ja muuntuu uuden tilan tarpeisiin. Blogeissa vanhojen merkintöjen säilyminen luettavina vaatii ja kehittää itsetietoisuutta ja -sensuuria. Myös tilan julkisuus pakottaa miettimään julkaisun sisältöä. Näin muodostuu rakennettu virtuaalinen identiteetti,
joka on myös muiden arvioitavissa. (Erstad & Wertsch 2008, 34–35.) Esiintyminen ”kehottomana minänä” on totta ja tapahtuu virtuaalisesti julkisilla paikoilla – kuitenkin ”kehollisen minän” hallinnassa. Bloggaaminen on asioiden läpikäymistä, muistojen uudelleen elämistä ja oman tarinan kirjoittamista.
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Kirjoitustavaltaan (indie-)blogit edustavat sarjallista kirjoittamista: usein päiväkirjamaisissa sarjoissa kerronta seuraa päivien etenemistä. Tyypillistä on myös spontaanius sekä
tyyli- ja genrelajeilla leikittely. Juuri sarjallisuuden vuoksi kirjoituksista muodostuu ikään
kuin puheenvuoroja, jotka entisestään luovat verkkoon sosiaalisesti rikasta kielimaailmaa. Koska verkkokirjoittaminen on painetun tekstin kirjoittamista vapaampaa, se uskaltaa viljellä puhekielisiäkin ilmauksia ja näin muuttaa hyvän tekstin kriteeristöä. Internetiin kirjoitettaessa standardit ovat matalat, ja on kirjoittajan itsensä tehtävä päättää, onko
teksti julkaisukelpoista. Tekstien lukijakuntaa voidaan kuitenkin rajata teknisillä asetuksilla ja valinnoilla. Luovasta kirjoittamisesta kirjoittaneen ja verkkoproosasta väitelleen
Risto Niemi-Pynttärin (2008) mukaan verkko ”suosii virtuoosimaisia kirjoittajia, jotka
leikkivät lukijoidensa kanssa”. (emt., 130–131, 136; Östman 2008, 4.)
Blogi on ihmisen ääntä: enemmän kuin uusi kirjoittamisen tapa, se on puheen digitaalinen
laajennus. Blogien kautta tieto tai tiedon jakaminen ei ole uutisointia tai tylsää luennointia, vaan keskustelua. Bloggaaminen on sukua lörpöttelylle, kahviloissa ja kaduilla käytäville keskusteluille. (Lovink 2008, 10.) Verkkoproosaan liittyykin oleellisesti tyylin
elastisuus: kirjoittaja ei ainoastaan välitä tietoa, vaan jakaa objektiivisia kokemuksiaan
sekä asiallisen että epämuodollisen tyylin keinoja käyttäen (Niemi-Pynttäri 2008, 130–
131, 134–135). Epämuodollisesta ilmaisustaan huolimatta kirjoitus on kirjoitusta: naputeltu ja julkaistu blogiteksti on itsenäinen, eikä sitä voida kohdentaa tiettyyn vastaanottajaan samalla tavoin kuin puhetta. Tekstillä onkin suhde paitsi kirjoittajaansa, myös lukijaansa. Lukijat odottavat elämäjulkaisuilta rehellisyyttä, siis oikeasti koettujen asioiden
reflektointia kokijan itsensä näkökulmasta. Lukija suhtautuu tekstiin teosmaisesti, hän
luo sille omia merkityksiään ja tulkitsee sitä ilman tekstin kirjoittajaa. Näin ollen se, mitä
bloggaaja kirjoittaessaan tarkoitti, ei merkitse niin paljoa kuin se, mitä teksti tarkoittaa
lukijalleen. (Kupiainen & Sintonen 2009, 51–53; Östman 2008, 7.)
Riippumatta siitä, millaisen elämän teksti julkaistuksi tultuaan elää, on tärkeä se kommunikoinnin hetki, jonka bloggaaja kokee kirjoittaessaan. Se on eräänlainen luomistyö, jossa
tuodaan näkyväksi se, mitä kirjoittaja kokee, ajattelee ja tuntee. Hän tuntee olevansa tasaveroinen ja kyvykäs osa tasaveroista ja kyvykästä, vastavuoroista yhteisöä. (Kupiainen
& Sintonen 2009, 168–169.) Kirjoittamisen nautintoon kuuluu jakaminen: tunne ja kokemukset jaetaan tekstin kautta. Tavallaan teksti on kirjoittajan ja lukijan välistä leikkiä,
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jossa kirjoittaja yrittää vaikuttaa kuvittelemaansa lukijaan. Näin oletettu lukija on mukana
jo kirjoitusprosessissa. (Niemi-Pynttäri 2008, 137, 140.) Geert Lovink tosin kritisoi, että
jos ihminen ajattelee oikeuttaan puhua, hän automaattisesti tulee ajatelleeksi myös oikeuttaan tulla kuulluksi. Kun kaikki puhuvat yhtä aikaa, odottaen tulevansa kuulluiksi, ei
ketään oikeastaan kuunnella. (emt., 27–28.)
Vaikka internetin elämäjulkaisemisessa painoarvoa on myös lukijoilla ja yhteyden pitämisellä, erityinen merkitys on identiteettityössä. Bloggaajalle avautuu mahdollisuus määrittää itseään sekä omissa että toisen silmissä. Luodessaan kertomuksia arjesta luodaan
lisäksi minäkuvaa: kertomus elämästä on myös kertomus itsestä. On siis kyse lähes reaaliaikaisen omaelämäkerrallisen tekstin luomisesta. (Östman 2008, 9.) Sari Östman on
määritellyt kolme pääasiallista syytä internetin elämäjulkaisemiselle. Ne ovat itsereflektio, narratiivinen performanssi ja leikki. Kyseessä on siis kertomista itsestä itselle, itsestä
toisille sekä kertominen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Näistä kaikki, mutta uskoakseni erityisesti itsereflektio liittyvät indie-bloggaamisen motiiveihin. (emt., 16–19.)

Nykyään maailmaa on ikään kuin nähty ilmiö, jossa katsomisesta, näkemisestä ja
tietämisestä on tullut keskenään yhdenveroisia. Katseemme kyllästetään päivittäin
valokuvilla, videoilla, digitaalisilla grafiikoilla, televisio-ohjelmilla, mainoksilla, julkisella taiteella, elokuvilla, uutiskuvilla... Kaikki nämä visuaaliset ärsykkeet tarjoavat näkökulmia maailmaan – ja osa niistä on värittyneitä. (Rose 2007, 2–3.) Janne Seppänen
(2002) käyttää termiä visuaalinen järjestys tarkoittaessaan “visuaalisen todellisuuden
säännönmukaisuuksia”. Visuaaliset järjestykset ovat tietoisesti rakennettuja kuvallisia
esityksiä, joilla määritellään mitä näytetään, mitä ei. Esimerkkejä on valtavasti: ihmiset
muokkaavat ulkonäköään tiettyyn suuntaan, mainosmaailma välittää tietynlaista
kuvaa tietyistä syistä, yritysjohtaja pukeutuu yritysjohtajan tavoin – kaikissa näissä on
kyse visuaalisista järjestyksistä. (emt., 14, 75.)
Blogien kuvailmaisun tyypillisimpään välineeseen, valokuvaan, visuaalisen järjestyksen
käsite vaikuttaa myös tekniikan tasolla: valokuvan visuaalinen järjestys on erilainen kuin
piirroksen. Valokuvassa paitsi sisällön rajaaminen, myös kuvan katsominen määrittää
normeja ja antaa merkityksiä, sillä ihminen tulkitsee näkemiään objekteja ja asettaa ne
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osaksi tuttuja merkityksiä. Katsoja samaistuu kameran “silmään” ja tuntee olevansa
aktiivinen toimija kuvaa katsoessaan. (Seppänen 2002, 34–35, 164.) Bloggaaja noudattaa
blogien yhteistä ja luo omaa visuaalista järjestystään kuvaustilanteessa kuvauskohdetta
valitessaan, sekä myöhemmin valikoidessaan julkaistavia kuvia.
Valokuvan ottaminen on rajauksen tekemistä: tämän minä päätän säästää, tuon jätän
kuvasta pois. Tämä on se kulma, josta haluan maailmaani tarkastella, ja nämä ovat ne
asiat, joita haluan näkymääni rajata. Rajatessaan näkyvän tulee aina rajanneeksi myös
näkymättömän. Valokuva on kuvaajan tulkinta tai esitys elämästä. Kuvaan on tallennettu
jokin yksittäinen hetki jossakin paikassa, mutta silti siihen on kätkeytyneenä myös kokonaisia kertomuksia. (Granö 2013, 68; Seppänen 2002, 13.) Valokuva sulautuu ja soluttautuu osaksi muisti- ja mielikuvia. Kuvan katsominen on hyvin kehollista: se voi
palauttaa mieleen vuosienkin takaisia tuoksuja, tunnelmia, kosketuksia ja vaikeasti
sanallistettavia tunteita. (Savolainen 2009, 216–217.) Tähän visuaalista kulttuuria ja paikkaa tutkinut Päivi Granö (2013) lisää, että kuvaa katsotaan kuitenkin nykyhetken silmin,
eikä kuvanottohetken tunnelmaan voi täysin palata. Valokuvien onnellisten päivien
huolettomuus muuttuu, kun kuvia katsotaan myöhemmin, kuvanoton jälkeen tapahtuneiden asioiden vaikuttaessa katsomiskokemukseen. (Granö 2013, 67.)
Päivi Granö nostaa esiin myös ihmisten tavan verrata elämän tapahtumia visuaaliseen
kulttuuriin vaikkapa sanoen “se oli kuin elokuvasta”. Ikään kuin aikamme visuaalisuus
olisi niin vahvaa, että ympäristömme määrittyy vasta, kun se on osa kuvallista kulttuuria!
Granö arvailee, että yksin koettu ja aito aistikokemus esimerkiksi tuulesta on “vähemmän
olemassa” kuin yhteinen tai mediassa jaettu katsomiskokemus. (Granö 2013, 69.) Ehkä
juuri tähän koko bloggaamisen ajatus perustuu? Jaan, siis olen? Laukkanen viittoo
samaan suuntaan sanoessaan, että vaikka kenellä tahansa on mahdollisuus julkaista
kuviaan internetissä, ei kuvan nähtäville asettaminen tarkoita samaa kuin nähdyksi tuleminen. Kuvien merkitykset syntyvät vasta vuorovaikutuksessa, muiden katsoessa niitä.
(Laukkanen 2006, 29.) Näin myös blogatessa: yksittäisten bloggaajien visuaaliset järjestykset luovat yhdessä Blogistanian visuaalista järjestystä, joka taas rakentaa suuntaviittoja yksittäisten bloggaajien visuaalisille valinnoille.
Perhealbumeita ja perhevalokuvausta on tarkasteltu paljon, ja muun muassa sosiaalikasvattaja ja voimauttavan valokuvauksen kehittäjä Miina Savolainen (2009) korostaa
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tällaisten valokuvien voimakasta painoarvoa elämän merkityksellistäjinä: niillä on vaara
toisintaa totuttuja valta- ja sukupuolirakenteita, kertoa ainoaa sallittua kertomusta
perheestä (emt., 213–214). Valokuva on kuluneen vuosisadan keskeisin itserepresentoinnin muoto. Kuvien avulla muistetaan ja korostetaan. Valokuva on tehokas väline identiteettityöhön, mutta sitä harvoin käytetään siihen tietoisesti. (Seppänen 76–80.) Valokuvan perinteinen rooli on ollut osana perheen valokuva-albumia, yksityisessä käytössä
kodin ja ystävien piirissä. Internetissä, kuten blogeissa, kuvat kuitenkin ovat niin tuttujen
kuin tuntemattomienkin katseen alla. Verkossa myös valokuvan ajan määre on muuttunut: kuvan odotetaan olevan tuore, siinä missä perhealbumin pariin palataan rupattelemaan ja muistelemaan menneitä. (Laukkanen 2006, 28–29; Seppänen 2002, 76.)
Jokaisella sosiaalisellakin hahmolla on sisällään yksityinen henkilö (Lacy 1995, 36). Halu
esitellä oman tilansa visuaalisia järjestyksiä vaihtelee ihmisten välillä: joku on arka
kutsumaan edes vieraita kotiinsa, joku taas esittelee sisustustaan lehtien sivuilla. (Seppänen 2002, 31) Blogikuvaamiseen liittyy oleellisesti kuvien julkaiseminen ja katsottavaksi
saattaminen. Internetin vesille laskettuna henkilökohtaiset kuvat ovat omillaan, eikä
bloggaaja voi hallita kuvien saamaa vastaanottoa. Verkon valokuvagallerioiden omakuvia tutkinut Marjo Laukkanen (2006) kertoo osan tutkimukseensa osallistujista epäröineen kuvien julkaisua, koska oman kuvan julkaisemisen myötä menettää verkon yhteisöille tyypillisen kasvottomuuden. Toisaalta verkkoon kuvansa laittavilla on kuitenkin
mahdollisuus valita parhaimmat, edustavimmat tai hienoimmat valokuvat itsestään –
reaaliaikaisessa, kasvokkain käytävässä keskustelussa tällaista mahdollisuutta ei ole.
Julkaistavaksi valitut kuvat ovat “minä”-esityksiä, joista voidaan tulkita minkälainen
kohde on, minkälainen kohde haluaisi olla ja millaisena kohde haluaa tulla nähdyksi.
Yksittäiselle käyttäjälle kuvien hallinnoinnissa voi olla kyse identiteettityöstä, mutta kuvien julkaisun ja niiden kommentointimahdollisuuden myötä toiminta laajentuu vuorovaikutukselliseksi ja yhteisölliseksi. Yhtenäinen kuvamaailma tyyleineen luo myös omaa
sisäpiiriään, johon kuulumisen tunne lisää yhteisyyden tunnetta. (Laukkanen 2006, 20–
23, 28–29.)
Perinteisessä taiteessa on tila taiteilijan ja taiteen katselijan välillä, ja yleensä siinä tilassa
on taideteos. Suzanne Lacy (1995) kirjoittaa kuitenkin uudesta julkisesta taiteesta (New
Genre Public Art), jossa hänen mukaansa tuo tila on nyt täytetty taiteilijan ja yleisön välisellä suhteella. Joskus taideteos on tuo suhde. Hän pohtii paljon taiteilijan sosiaalista
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suhdetta yleisöönsä ja miettii, että entä jos taiteen yleisöä pidettäisiinkin keskeisenä päämääränä taidetta tehtäessä? Entä jos toiminnan keskiössä ei olisikaan taiteilijan itseilmaisu, vaan mahdollisimman tehokas ymmärrys ja kytkös tekijän ja katsojan välillä?
(Lacy 1995, 35, 50.) Vaikka bloggaamisessa ei olekaan kyse taiteesta – ainakaan institutionaalisessa mielessä – voidaan näitä ajatuksia hyvin soveltaa blogikuvaukseen, jossa
bloggaaja visuaalisella toiminnallaan oletettavasti pyrkii paitsi ilmaisemaan itseään,
myös luomaan yhteyden kuviensa katsojiin eli bloginsa seuraajiin.

Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagoginen käsite ja liike, joka on saanut
alkunsa Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen. Sodan masentama yhteiskunta kaipasi
toivoa, jota uudelleenrakentamaan luotiin kansalaisia innostavia toimintamuotoja. Näitä
olivat esimerkiksi työväenluokan kouluttaminen ja vapaa-ajan toiminnan lisääminen.
Sittemmin innostamisen ajatus on levinnyt Ranskasta Latinalaisen Amerikan kautta kaikkialle, mutta innostamisen historia alkaa kuitenkin paljon aiemmin: sitä on ollut olemassa
niin kauan kuin ihmisiä, ja sen juuret ovat vapaaehtoistyön historiassa. Aikamme ihmisten lisääntynyt vapaa-aika tarvitsee rentoutumisen lisäksi muutakin sisältöä, ja yhä
useammat tahtovat mahdollisuuksia panostaa myös persoonalliseen kehittymiseen.
(Kurki 2000, 9–13.)
Innostaminen (animation, animacion) määritellään käsitteen etymologian pohjalta:
perusta tulee latinankielisestä animasta eli elämästä, elähdyttämisestä. Animation voidaan johtaa myös sanasta animus, joka lisää käsitteen yhteyttä motivaatioon ja liikkeeseen. Kielitieteellisesti tarkastellen innostaminen on siis elämän antamista ja toimintaan
motivoimista. Suomenkielisen oppikirjan aiheesta kirjoittaneen Leena Kurjen (2000)
mukaan innostamista voidaan soveltaa kaikilla elämänaloilla ja sen keskeisiä käsitteitä
ovat yhteisöllisyys, osallistuminen, toimintaan sitoutuminen ja dialogi sekä herkistyminen ja luovuus – kaikki myös taidekasvatuksellisesti perusteltuja osa-alueita!
(emt., 19–20.)
Oppimiseen liittyy muutakin kuin tiedon omaksumista: me paitsi tiedämme, myös
olemme olemassa ja koemme ja teemme asioita (Kumpulainen ym., 23). Oppia voi
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monenlaisissa ympäristöissä: formaalissa (kuten koulu), non-formaalissa (kuten
museoissa ja kirjastoissa) sekä informaaleissa ympäristöissä. Informaali oppimisen
ympäristö on mikä tahansa koulutuksen ulkopuolinen paikka tai tila, ja informaalissa
oppimisessa on kyse elinikäisestä ja arkipäiväisestä oppimisesta. Oppimista tapahtuu
kaikkialla, myös vapaa-ajalla ja kaveripiireissä. (emt., 2009, 10, 92.) Innostaminen on
selkeästi kasvatuksellista toimintaa, ja sen periaatteita hyödynnetäänkin myös yhteisöllisen taidekasvatuksen projekteissa. Siinä missä perinteinen koulusysteemi suosii älyllisyyttä ja akateemisuutta, on innostamisen tavoitteena auttaa ihmisiä toteuttamaan itseään
ja elämään täydesti: tekemään, oppimaan, suunnittelemaan. Pohjimmiltaan innostaminen
on toimintaa, jossa ihmisten itsetoteutuksen prosessia elähdytetään. Lyhyesti sanottuna
innostaminen luo myönteisiä muutoksia, jotka johtavat elämänlaadun parantumiseen.
(Kurki 2000, 19–20, 41–42.)
Innostamiseksi ei kuitenkaan voida laskea kaikkea toimintaa, jossa esiintyy aiemmin mainittuja piirteitä. Innostaminen liittyy tietoisiin osallistaviin sosiaalisiin prosesseihin, joiden keskeinen tavoite on saattaa ihmiset hahmottamaan oma paikkansa niin yhteisössään,
yhteiskunnassa kuin maailmassakin. Innostamisen henkeä voidaan herätellä tukemalla
aloitteellisuutta, itsenäistä toimintaa ja vastuuntuntoa. Toinen tavoite on saada jo
olemassa olevat kyvyt liikkeelle. Tiedostamattomat tai heikot resurssit motivoidaan, vahvistetaan ja sitten ohjataan sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan. (emt., 19–20, 23, 27.)
Yhtenä sosiokulttuurisen innostamisen toiminnanmuotona Leena Kurki mainitsee kansanjournalismin, jota voi edustaa vaikkapa jonkun lähiöhankkeen oma lehti. Kansanjournalismi kumpuaa ihmisryhmän omista tarpeista ja kiinteyttää näin heidän identiteettiään.
Kirjoittaessaan artikkeleita, piirtäessään tai valokuvatessaan ihmiset oppivat jäsentämään
ja tarkentamaan mielipiteitään. Tällainen toiminta on yhteisön sisäinen keino jakaa sitä
informaatiota, joka saa ihmiset toimimaan yhteisönsä aktiivisina osasina. (Kurki 2000,
144–145.) Kansanjournalismin ja bloggaamisen välillä on selkeä yhteys, sillä molemmat
ovat paitsi yksilöllisen, myös kollektiivisen ilmaisun välineitä. Netissä yksittäisen
bloggaajan luoma ”artikkeli” laajentuu kommentoinnin kautta koskemaan koko yhteisöä
ja syntyy horisontaalisesti eli vertaissuunnassa kulkevaa tietoa. Sanan vapautuminen sekä
mahdollistaa osallistumisen että luo osallisuutta. Vaikka Kurjen teoksessa ei mainitakaan
verkkoyhteisöjä ja esimerkit on poimittu lähinnä kaupunkien lähiöprojekteista, näen
blogimaailmassa paljon yhteistä innostamisen kanssa.
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Sosiokulttuurinen innostaminen (animation sosioculturelle) on käsitteenä laaja, eikä sen
tarkka terminologinen määritteleminen välttämättä ole edes tarpeen. Kurki korostaa, että
termi täsmentyy jokaisen oman kokemusmaailman kautta. Sitä voidaan ryhmitellä tai
luokitella monin tavoin: jakaa vaikkapa kulttuuriseen, yhteisölliseen, kaupalliseen tai urheilulliseen innostamiseen, tai jonkun tietyn ikäryhmän kuten vanhusten tai lasten, tai
marginaaliryhmän kuten vankien parissa tapahtuvaan innostamiseen. (Kurki 2000,
20–21.) Miksipä näiden perinteisten, ihmisten välisissä kontakteissa tapahtuvien
toimintojen joukkoon ei mahtuisi myös uudenlaiset, verkossa ja blogeissa tapahtuvat
osallistamisen prosessit?
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Tutkimukseni pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen on kaksiosainen, ja sen avulla yritän selvittää innostamisen ja innostumisen muotoja, sekä sosiokulttuurisen innostumisen tapahtumaketjun rakentumista blogiympäristössä. Kuvallisen
aineiston avulla pyrin analysoimaan indie-blogien kuvailmaisun tyypillisiä piirteitä.
Tutkimusympäristönä toimii minua bloggaajana ympäröivä blogiyhteisö.

Tutkimuskysymykseni ovat:
1A.
Millaisia innostamisen ja innostumisen muotoja indie-blogeissa on havaittavissa?
1B.
Miten sosiokulttuurisen innostamisen tapahtumaketju rakentuu blogiympäristössä?
2.
Millaista on tyypillinen kuvailmaisu indie-blogissa?

Metodologiselta lähtökohdaltaan tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen
tutkimus. Laadullisen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on asioiden ymmärtäminen ja
todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157, 160). Tutkimukseni on visuaalisen kulttuurin tutkimusta, ja tutkimusmetodologisesti se edustaa
virtuaalista etnografiaa (mm. Hine 2000; Kankkunen 2007; Seppänen 2002; 2005).
Etnografia tutkii ihmisten kulttuuria, joka nykyään soluttautuu myös verkkoon. Etnografisen internet-tutkimuksen toteuttaminen avaa mahdollisuuden kerätä joustavaa ymmärrystä siihen, mitä on olla osa internetiä. Tämä tuo tutkimukseen symmetriaa, sillä tutkija
käyttää samaa mediaa kuin informantit (Hine 2000, 10).
Aineiston muodostavat 10 blogin pitäjän täyttämä meemi siihen liitettyine kuvineen sekä
julkaisujen viidessä päivässä saamat kommentit. Lisäksi osa aineistoa ja sen tulkintaa on
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myös kokemustietoni sekä havainnointini bloggaajana. Sekä aineisto että sen analyysimenetelmät ovat siis monipuolisia. Seuraavaksi esittelen tarkemmin sekä tutkimukseni
metodiikkaa että tutkimuskohdetta ja -aineistoa.

Etnografia on tutkimusote, joka pyrkii ymmärtämään tutkimuskohdetta kokonaisvaltaisesti. Sen tarkoitus on ymmärtää ja kuvata tutkittavaa kohdetta, yleensä ihmisryhmää tai
yhteisöä. Se on usein luova ja pitkäjänteinen prosessi, joka on saanut myös kritiikkiä
osakseen. Etnografiassa tutkijan tulee olla erityisen tietoinen omasta roolistaan ja tietoisesti pyrkiä objektiivisuuteen – vaikka toisaalta juuri subjektiivisuus on etnografin valttikortti. Etnografialle ominaista on osallistuva havainnointi. Tyypillisesti tutkija menee
tutkimuskentälle, “soluttautuu” tutkittavien sekaan ja tarkkailee, haastattelee ja monin
tavoin kasaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä paikan päällä toimien. (Metsämuuronen 2001,
18–21.)
Tutkimuskenttäni on internet, jota aineettomuudestaan huolimatta voidaan pitää paikkana. Mielestäni blogi on paikan, tilan representaatio. Verkossa toimivia forumeita
verrataan usein moderneihin lähiöihin tai virtuaalisiin kyliin, jonne ihmiset kokoontuvat
viettämään aikaa. Tätä ajatusta laajentaen näen blogit yksittäisinä taloina, joissa niiden
pitäjät elävät kukin mieleistänsä elämää. Blogeista käytetäänkin bloggaajien keskuudessa
usein tilallisia nimityksiä kuten tontti, nurkka tai huone. Bloggaaminen on virtuaaliajan
kyläilyperinnettä: taas on sallittua piipahtaa kylään! Aineistonkeruuni noudattaa
yhteisölle ominaista tapaa, ja myös kaikki kommunikaatio tutkimuskohteeni kanssa on
suoritettu internetin välityksellä. Siksi kohdallani on kyse virtuaalisesta etnografiasta
(Hine 2000).
Tutkimuksessani on myös tapaustutkimuksen piirteitä: se tutkii nimensä mukaisesti
yksittäistä tapausta, pyrkien tuottamaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. Tutkimus
pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuinka, miten ja miksi. Tapaustutkimukseen liittyy usein
mm. etnografinen tutkimusote ja tutkijan osallisuus – niin myös käsillä olevassa
tutkimuksessa. Tapaustutkimus on moniulotteinen lähestymistapa, jolle luonteenomaista
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on useiden erilaisten aineistonkeruu- ja analyysimetodien yhdistäminen. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159–160, 163, 168–169.) Tällaista useamman metodin yhdistelmää
sanotaan triangulaatioksi. Menetelmien yhdistämisen voidaan monipuolisuudessaan
nähdä parantavan tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2007, 228; Tuomi & Sarajärvi 2009, 142, 144–145.) Tässä tutkimuksessa ilmenee sekä metodista- että analyysimenetelmien triangulaatiota.

Tutkimuskohteen, eli tapaustutkimuksen kyseessä ollessa tapauksen valintaan, voivat
vaikuttaa lukuisat tekijät aina sattumasta saatavilla oloon. Kohde voi valikoitua myös
tutkijalla olemassa olevien yhteyksien vuoksi. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 161.)
Tässä tapauksessani kyseessä on tutkijan valinta. Tutkimukseni kohde ja aineisto on
ylläpitämäni blogi sitä ympäröivine, vastaavista blogeista koostuvine yhteisöineen.
Kutsuin 11 valitsemaani bloggaajaa sähköpostitse osallistumaan tutkimukseeni. Kaikki
kutsutut ovat naisia, mutta se ei ollut erityisen tietoinen valinta – pikemminkin seurausta
tämän genren bloggaajien sukupuolijakaumasta. Kaikki mukaan haastetut ovat suomalaisia, tosin yksi heistä on Euroopassa asuva ulkosuomalainen. Mukaan kutsumieni blogien
valintaan vaikutti niiden tyypillisyys: ne edustavat tulkitsemani yhteisön perusblogien
kirjoa. Tällä tavoittelen tulosten siirrettävyyttä toisiin samankaltaisiin tapauksiin. (ks.
emt., 162–163) Silti tapaustutkimuksessa on kyse enemmän kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä, kuin yleistämisestä. Yksittäisen tapauksen monipuolisen tutkailun pitäisi antaa
kuitenkin hyvät eväät myös teoreettiselle yleistykselle. (emt., 163.)
Tutkimuspaikka on internet ja blogiavaruus, missä minä jaan sekä etnografin että
bloggaajan roolit. Omaa blogiani olen julkaissut vuoden 2008 toukokuusta saakka
Blogspot-alustalla. Blogini on vuosien mittaan saavuttanut vankan lukijakunnan. Blogin
alkuajoista asti pyörineeseen kävijälaskuriin käyntejä on raksahtanut noin 318 000
kappaletta, ja profiiliani on tarkasteltu yli 18 000 kertaa. Päivittäiset kävijämäärit sivustollani vaihtelevat vajaasta sadasta noin 600 käyntiin. Tuntumani mukaan blogi on
omassa kategoriassaan suhteellisen tunnettu, vaikka kävijämäärät eivät suosituimpien
indie-blogien tasolle ylläkään.
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Olen ollut genressä mukana liki sen alkuajoilta asti, ja tämän johdosta olen muutamien
kymmenien muiden bloggaajien tavoin eräänlaisessa pioneeriasemassa. Valitsin myös
mukaan kutsumani bloggaajat tätä silmällä pitäen: he ovat ylläpitäneet blogejaan vähintään vuodesta 2009 alkaen. Tässä yhteydessä on mainittava, että sanan pioneeri käyttäminen ei ole aivan oikeutettua, sillä varhaisimmat bloggaajat ja ne todelliset pioneerit
ovat aloittaneet jo 1990-luvulla. Katson kuitenkin sanan kuvaavan hyvin tutkimuskohteeni mukaisia blogeja verrattuna useisiin niitä ympäröiviin, ja niiden jälkeen syntyneisiin
visuaalisiin elämäjulkaisu-blogeihin. Pioneeriasemaan oikeuttanee myös kyseisten
bloggaajien erityisen pitkään jatkunut työ julkaisunsa parissa: he ovat olleet osa tätä
kaleidoskooppimaisen muuttuvaa, yhteisöllistä toimintaa jo viitisen vuotta. Se tuo
toiminnalle pioneeriasemaa suhteessa lyhytaikaisiin ja uudempiin julkaisuihin.

Aineistonhankinta perustuu tutkijan esittämille kysymyksille. Visuaalisessa paikan tutkimuksessa aineisto voi olla kolmenlaista: 1. tutkijan tutkimuskohteessa tuottamaa
(esim. tutkijan aistihavainnot sekä visuaaliset dokumentit), 2. jo aiemmin tutkimuskohteesta tuotettua (esim. lehtikuvia, viranomaisdokumentteja, sosiaalisen median kuvatiedostoja) tai 3. tutkimusprosessin aikana täydentyvää (kuten tutkijan pyynnöstä syntyvät
valokuvat, piirrokset tai paikkaan kohdistuvat haastattelut tai muut kirjoitukset)
materiaalia. (Granö 2013, 70, 74.) Näistä aineistotyypeistä jokainen on edustettuna
tutkimuksessani. Ensimmäisen mukaista aineistoa on etnografinen, osallistuva havainnointini ja kokemustietoni bloggaajana. Tämä pohjautuu toisen kohdan mukaiseen, jo
olemassa olevaan aineistoon. Erityisen tärkeässä roolissa on kuitenkin bloggaajilta
pyytämäni, kohtaan kolme täsmäävä kirjallinen ja kuvallinen aineisto.
Keräsin aineistoni blogien omaa metodia kokeillen: lähettämällä bloggaajille sähköpostin, jossa haastoin heidät osallistumaan liikkeelle laittamaani meemiin. Samassa yhteydessä pyysin myös tutkimusluvat ja kerroin, että osallistujat mainitaan tutkimuksessa
korkeintaan blogi-käyttäjänimiltään / blogeiltaan. Meemin tehtävänanto on seuraava:

33

“Suosituksia”. Kerro viisi asiaa, joita suosittelet. Postauksen alussa voit halutessasi kertoa saaneesi haasteen minulta. Liitä postaukseen kuva / kuvia. Haasta
mukaan valitsemasi määrä muita bloggaajia.
Vastauksessaan bloggaaja saisi käyttää omaa sisällöllistä ja ilmaisullista tyyliään, ja
muutenkin toimia, kuten tavallisestikin blogatessaan. Kehotin heitä pyrkimään unohtamaan tutkimusasettelun. Yhteydenotossa oli siis kyse enemmänkin tutkimusluvan pyytämisestä ja hyvistä tavoista. Olin itse ensimmäinen tehtävään vastaaja, ja omassa blogipostauksessani myös julkisesti kutsuin valitut bloggaajat osallistumaan – tosin ilman
mainintaa tutkimusasettelusta.
11 lähestymästäni bloggaajasta 10 vastasi määräajassa, eli vain yksi jätti vastaamatta.
Vastanneista 9 ilmoitti osallistuvansa ja antavansa tutkimusluvan. Kun mukaan lasketaan
oma Suosituksia-postaukseni, on osallistuvien bloggaajien määrä 10. Aineistoni koostuu
siis 10 blogipostauksesta kuvineen sekä kommentteineen. Kuvia on yhteensä 48
kappaletta. Analyysini poimin mukaan jokaiseen postaukseen sen julkaisusta viiden päivän aikana tulleet kommentit ja bloggaajien vastauskommentit, niitä oli yhteensä 116.
Lisäksi hyödynnän jo olemassa olevan materiaalin havainnointia sekä kuusivuotista
kokemustietoani bloggaajana.
Keräämäni kirjallinen materiaali sijoittuu jonnekin kyselyn, yksityisen dokumentin
(kuten kirje tai kirjoitus), narratiivin (kuten elämäntarina) ja joukkotiedotuksen tekstien
välimaastoon. Kyseessä oli siis kirjallinen pyyntö tuottaa avointa, kirjallista materiaalia
antamastani aiheesta blogipostauksen muodossa. Tälle toimii perusteluna kirjoittamisen
keskeinen rooli tutkittavassa kohteessa sekä olettamus siitä, että kirjallinen ilmaisu on
luontevaa vastaajille. Blogipostausten kommentit sen sijaan ovat eräänlaista dialogia,
tosin perinteisen dialogin tutkimuksen käytännöstä poiketen minä en ole tutkijan roolissa
dialogissa mukana, ainoastaan havainnoin sitä. (mm. Hirsjärvi ym. 2007, 213–214;
Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–73, 79, 84.) Bloggaajana olen saattanut keskusteluun
kuitenkin osallistua.
Analyysissä tutkin aineistoani lähinnä joukkona, yksittäisiin kohtiin esimerkinomaisesti
pysähtyen. Sekä blogipostausten että kommenttien purkamiseen käytän apunani aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Se on merkityksiä etsivä tekstianalyysimenetelmä, jossa
aineistoa työstetään johtopäätösten tekemistä helpottavaan suuntaan. Analyysi etenee
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aineiston pelkistämisestä eli redusoinnista ryhmittelyyn eli klusterointiin ja sen kautta
käsitteellistämiseen eli abstrahointiin. Näiden vaiheiden avulla aineisto luokitellaan ensin
pelkistetyiksi ilmauksiksi, sitten alaluokiksi ja lopulta ehkä ylä- ja pääluokiksi. Tavoitteena on luoda kokoavia käsitteitä, joiden avulla voidaan luoda kuvaus tutkimuskohteesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–113.) Tarvittaessa sisällönanalyysiä voi laajentaa
luokittelun jälkeen numeeriseen tietoon, vaikkapa taulukointiin. Näin voidaan saada
selville esimerkiksi kuinka monta kertaa jokin asia ilmenee tai kuinka moni vastaaja
mainitsee saman asian. Joskus tällainen numeerinen lisätieto voi olla paikallaan –
toisaalta usein aineistot ovat niin pieniä, ettei lisähyötyä tai uutta näkökulmaa tutkimustuloksiin synny. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 120–122.)
Kuvallisen aineiston analyysissä tarkoitukseni on analysoida tyypillisen blogikuvan
piirteitä sekä kuvien merkitystä osana blogipostauksen kokonaisuutta. Näitä pyrkimyksiä
auttaa sisällön erittely ja semiotiikka. Semiotiikka tutkii merkkejä ja pyrkii osoittamaan
merkitysten muodostumisen mekaniikkaa (Seppänen 2002, 175, 223–224). Olen kuitenkin kiinnostunut kuvien sisällöistä laajemminkin, ja siksi visuaalisen aineiston analyysini
paikantuu kutakuinkin semiotiikan, sisällön erittelyn ja Gillian Rosen (2007) esittelemän,
aineistoon luotavan kolmen näkökulman leikkauspisteeseen. Syitä kuvalliseen elämäjulkaisuun pohdin Miina Savolaisen (2009) kehittämän voimauttavan valokuvan hengessä.
Sisällön erittely on lähes rinnasteinen käsite sisällönanalyysin kanssa, tosin Tuomi ja
Sarajärvi pitävät termit erillään. Heidän mukaansa ensimmäisessä analyysissä on kyse
dokumenttien sisällön kvantifioimisesta ja jälkimmäisessä pyrkimyksestä sanallistaa
dokumenttien sisältö (emt., 105–107). Janne Seppänen kritisoi kahden termin käyttämistä, perustellen niiden limittyvän käytännössä jokaisessa menetelmiä hyödyntävässä
tutkimuksessa (Seppänen 2005, 144–146). Olen jokseenkin samaa mieltä, mutta asemoin
analyysini aiemmin mainittujen mukaisesti sisällön erittelyyn, koska olen selkeästi
kiinnostunut kuvien sisältöjen yleisyyksistä.
Analyysissä pyrin sitomaan kuvat osaksi kulttuurinsa eli visuaalisen internet-elämäjulkaisun esittämisen tapoja, käyttäen analyysimetodina sisällön erittelyä ja semioottisia
työkaluja. Näiden lisäksi pidän kädenulottuvilla Gillian Rosen (2007, 12) luomat
kriittisen kuvan tulkinnan kriteerit. Rosen mukaan kriittinen näkökulma visuaaliseen
kulttuuriin ottaa kuvat vakavasti ja katsoo niitä huolellisen tarkasti. Se ottaa huomioon
sosiaaliset olot ja niiden vaikutukset kuviin, unohtamatta katsojan, siis minun, omaa tapaa
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katsoa kuvia. Minun on siis otettava huomioon, että katson kuvia bloggaajan lasien
lävitse, vaikkakin tutkija-asemasta. Kuten koko aineistossa, myös visuaalisessa
aineistossa tulkintoni nojaavat myös tutkijana tekemiini havaintoihin.
Havainnointi on yleinen ja käytetty laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä.
Se on kuitenkin suuritöinen ja aikaa vievä menetelmä, jonka käytölle on syytä olla
perustelu. Hyviä perusteluja havainnoinnille löytyy: jos tutkittavasta aiheesta on
vähäisesti pohjatietoa, jos halutaan kytkeä asioita tiiviisti asiayhteyksiinsä sekä jos havainnointia käytetään tukemaan ja monipuolistamaan muita käytössä olevia tiedonkeruumenetelmiä. Minun tapauksessani kaikki mainitut kohdat täyttyvät. Havainnointia on
monen muotoista, vaihdellen tutkijan osallistumisen tasosta toiseen. Tässä tutkimuksessa
on kyse osallistuvasta havainnoinnista, jossa tutkija tarkkailemisen lisäksi on aktiivisessa
toiminnassa tiedonantajien kanssa. Kohdallani voitaisiin puhua myös täydellisen
osallistuvasta havainnoinnista, koska olen jo ennaltaan tutkittavan yhteisön jäsen. Tämä
on aika harvinainen osallistumisen muoto. (Grönfors 2001, 127–129, 131–132; Tuomi &
Sarajärvi 2009, 81–82.)
Minulla osallistuvana tutkijana on kaksoisrooli, joka tuo haasteita oman aseman tunnistamiseen: luontevaan tekemiseen tarvitaan omaa persoonaa, mutta tutkijan rooliin
teoreettista ja metodista osaamista. Pyrin tiedostamaan molemmat osani tutkimuksessa,
häivyttämättä kuitenkaan kokemusteni arvoa kokonaan. Henkilökohtaisuus on vahvasti
mukana osallistumiseen ja havaintoihin pohjautuvassa tutkimuksessa. Nykyhetken ja
-käsitysteni lisäksi yli kuusivuotinen kokemustietoni bloggaamisesta vaikuttaa havainnointi taustalla, sillä havainnointi on kerrostuvaa. (Grönfors 2001,124–127, 139.)
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Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe oli vastaajien koodaaminen. Koodasin
bloggaajat / postaukset satunnaiseen järjestykseen, käyttäen koodeja B1-B10. Kunkin
postauksen kommentit koodasin julkaisujärjestykseen: esimerkiksi B1-K4 tarkoittaa B1postauksen neljättä kommenttia. Bloggaajat tyypillisesti vastaavat saamiinsa kommentteihin, ja tällaiset vastaukset koodasin lisäämällä koodin perään v-kirjaimen. Eli B1-K4v
tarkoittaa B1-bloggaajan vastausta neljänteen kommenttiin. Koodasin valokuvat käyttäen
VK-tunnusta: esimerkiksi B3-VK2 tarkoittaa B3-postauksen toista valokuvaa. (ks. liite
1, aineistoluettelo) Tulevassa luvussa esittelen aineistoni analyysin etenemistä vaihe vaiheelta, ensisilmäyksistä aina tulkintoihin saakka. Etenen tutkimuskysymysteni mukaisessa järjestyksessä.

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni pyrkivät vastaamaan sekä bloggaajien postaukset
että niiden saamat kommentit vastakommentteineen. Tässä alaluvussa tarkasteltava
aineisto koostuu siis ensisijaisesti kymmenestä blogipostauksesta, 67 kommentista ja 49
vastauskommentista. Esittelen ensin blogipostauksille tekemääni analyysiä, josta jatkan
kommenttien ja vastakommenttien analyysin esittelyyn. Näiden vaiheiden jälkeen
kuvailen aineistosta löytämiäni innostamisen ja innostumisen piirteitä.

“Huomatkaa vivahteet ja rivien välit”
Postausten pelkistämisvaiheessa eli redusoinnissa karsin aineistoani poistaen postauksista tutkimukselle epäolennaiset kohdat. Lisäksi tiivistin alkuperäisilmaukset pelkistetyiksi ilmauksiksi. Esimerkiksi vastaajan B1 ilmaus:
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Kuvaa ja kirjoita kokonaisuuksista erilleen luiskahtaneet asiat talteen, koska muuten niistä saattaa juuri se tärkein epäolennainen, mutta kuitenkin olennaisin, kadota. (B1)
tiivistyi ilmauksiksi: “kuvaa ja kirjoita asioita talteen, muistin tueksi” ja “epäolennainen
saattaa olla olennaisinta”. Blogipostausten redusointi oli aika helppoa, koska useat
bloggaajat olivat ilmaisseet suosituksensa selkeästi käskymuodossa – ikään kuin jo valmiiksi pelkistettynä, kuten B2: “Huomatkaa vivahteet ja rivien välit”. Mukana saattoi olla
paljonkin tarinaa aiheen ympäriltä, mutta ydinsisältö oli silti selkeästi esillä.
Tämän vaiheen jälkeen ryhmittelin löytämäni pelkistetyt ilmaukset samankaltaisuuksia
ja eroavaisuuksia etsien omiksi luokikseen. Niputin samankaltaisiin asioihin viittavat
ilmaukset yhteen ja nimesin niille oman alaluokan. Esimerkiksi ilmaukset “mene
metsään”, “käy luontokävelyllä” ja “mene ulos” kuuluvat samaan alaluokkaan, “mene
metsään.” Alaluokkia muodostui yhteensä 28 kappaletta, ja niistä yhteensä 11 yläluokkaa. Yläluokat yhdistyivät vielä viideksi yhdistäväksi luokaksi ja kahdeksi pääluokaksi
(ks. liite 2, blogipostausten klusterointi eli ryhmittely). Pyrin yhdistelemään alaluokkia
yläluokiksi ja pääluokiksi niin kauan, kuin se oli mahdollista. Kuviossa 2 on esitetty esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä blogipostausten osalta, edeten vasemman laidan
alaluokista kohti oikean reunan pääluokkaa. Luokkiin ryhmittelyn jälkeen oli abstrahoinnin eli käsitteellistämisen vuoro. Näin sain tiivistetyksi oleellisen informaation, joka pyrkii vastaamaan tutkimuskysymyksiini. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–113.) Täsmentääkseni tietoa laskin tässä vaiheessa vielä pelkistettyjen ilmausten esiintyvyyden ja lisäsin näin numeerisen tiedon sisällönanalyysini lomaan. Näin toimin, koska halusin vahvistaa havaintojani joidenkin asioiden yleisyydestä suhteessa joihinkin toisiin asioihin.

KUVIO 2. Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä blogipostauksissa
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Aloitin kommenttien analysoinnin tutustumalla aineistoon huolellisesti. Harkinnan
jälkeen päädyin lukemaan laajaa aineistoa erityisesti innostumis-käsitteen kautta, vaikka
mielenkiintoiset kommentit suorastaan tarjoilivat mehukkaita diskursseja ja kutsuvia
kielikuvia pyöriteltäväkseni. Totesin diskurssianalyysin olevan liian raskas ja aikaavievä
metodi, kun aineistoni koostui kommenttien lisäksi myös postauksista ja valokuvista.
Alkuperäisessä sisällönanalyysisuunnitelmassani pysyen käsittelin ensin lukijoiden
lähettämät kommentit, 67 kappaletta, jättäen bloggaajien vastauskommentit vielä odottamaan vuoroaan.
Tein päätöksen luoda alaluokat suoraan aineistoa pelkistämättä, koska luokat tuntuivat
kuin itsestään esiin nousevan. Alaluokkia oli 11 kappaletta. Näiden alaluokkien lisäksi
arvioin kommenttien sävyä myönteinen / neutraali / kielteinen -asteikolla. Seuraavaksi
kävin aineiston läpi uudelleen, tehden tukkimiehen kirjanpitoa jokaisen kommentin
kohdalla: merkitsin jokaisen alaluokan, johon kommentti kuului. Näin sain kommenteista
esiin myös kaipaamaani numeerista tietoa. Lopuksi ryhmittelin alaluokat neljään yläluokkaan, joita olivat kontakti & palaute, omaan elämään reflektointi, Suosituksia-meemi ja
yhteys blogikuvaukseen. (ks. kuvio 3).

KUVIO 3. Kommenttien luokat ja niiden esiintyvyys 67 kommentin joukossa
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Toimin samoin myös 49 vastauskommentin kohdalla, innostumiseen kohdennetulla
katseella edeten aineistoon tutustumisesta suoraan luokitteluun ja ilmenevyyden taulukointiin. Arvioin myös vastauskommenttien sävyä ja totesin niiden olevan pääsääntöisesti
myönteisiä, neljän ollessa neutraali ja kielteisten puuttuessa kokonaan. Vastauskommentit muodostivat 9 alaluokkaa ja neljä yläluokkaa. Sekä ala- että yläluokat ovat hyvin
samankaltaiset kuin aiemmin esitellyt kommenttien luokat (ks. s. 44, kuvio 4).

“Haluan tehdä tämän kaiken!”
Vastaajat edustavat kirjoitusgenreltään lähinnä vapaata verkkoproosaa, jossa korostuu
spontaanius ja epämuodollisuus, mutta yhtä kaikki myös harkittu itseilmaisu ja sanoman
tiiviys. Useimmat kirjoittajat ovat ottaneet selkeän askeleen kohti proosallista kirjoitustapaa. (Kilpi 2006, 11). Vastaajat olivat tulkinneet tehtävänantoa omalle tyylilleen
uskollisena, kuten B2 topakasti tiivistäen, B8 runomuotoon upottaen ja B1 tarinoiden
sekaan sanaillen:
-- Keksi yllätyksiä. Tykkään siitä, kun toinen poikani on kuin yllätysgeneraattori,
koskaan ei tiedä, millainen yllätys on virnistyksen kera vastassa. Toivon, että sellainen ihmisessä säilyy. Sunnuntaina keittiön yhteen alakaappiin oli vaihtunut
kaapin nuppi, kullanhohtoinen muisto seitsemänkymmentäluvulta, nuppi jota
poika inhoaa, mutta joka tuo keittiöömme hänen mukaansa jotain luksushohtoa.
On se erilainen, en olisi itse keksinyt. Ihmettele siis hyvällä mielellä asioita, ihaile
ja kokeile uutta ja ehkä outoakin. (B1)

Blogipostausten keskeisin sisältö oli suosituksissa, siis tehtävänantoon vastaamisessa.
Jokainen bloggaaja oli toiminut ohjeitteni mukaisesti, eli kertonut viisi suosittelemaansa
asiaa. Vain harva vastaaja oli malttanut pysyä viidessä suosituksessa: osa oli suositellut
reilusti useampaakin, ja viimeistään aineistoa pelkistäessäni huomasin, että tekstin seassa
oli ikäänkuin kätkeytyneenä rutkasti enemmänkin suosituksia. Tämä käy ilmi myös
edellisestä B1-bloggaajan katkelmasta, josta voidaan laskea viisi erillistä suositusta. Pelkistettyjä suosituksia oli keskimäärin 20 kappaletta / postaus: vähimmillään 6, enimmillään 33 kappaletta.
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Blogiteksteille on tyypillistä omaa kirjoittamista käsittelevä metateksti, eli bloggaaja
kirjoittaa mielellään blogeista ja bloggaamisesta (Kilpi 2006, 11). Suositusten lisäksi
nämäkin postaukset koostuivat myös muusta blogitekstistä: mukana oli jonkin verran
metatekstiä, selitystä valituille kuville tai muuta selittävää tekstiä. Kahdeksan vastaajaa
kertoi tulleensa haastetuksi, pari kiitti saamastaan haasteesta. Vastaajat olivat enimmäkseen kutsuneet myös muita bloggaajia vastaamaan haasteeseen. Useat jättivät avoimen
haasteen, jossa toivoivat kenen tahansa tarttuvan samaan tehtävään: “Ole hyvä, intoudu
suosittelemaan!” (B6). Jotkut haastoivat tiettyjä käyttäjiä, tällaisia yksilöityjä haasteita
oli postauksissa yhteensä 14 kappaletta. Haasteen saaneet tyypillisesti kommentilla
kiittivät ja ilmoittivat ottavansa haasteen vastaan – olivatpa he sitten nimeltä haastettuja
tai avoimesta haasteesta vastaamaan innostuneita.
Blogipostauksen sisältö koostui siis kahdesta pääluokasta: blogikäytäntöihin liittyvästä
tekstistä (kuten selostus haasteesta ja muu blogiteksti) sekä suosituksista. Suositukset
olivat sisällöiltään hämmentävän yhteneväisiä! Bloggaajat innostivat lukijoitaan asioihin,
jotka ryhmittelin yhdeksään yläluokkaan. Niiden ylle loin vielä neljä yhdistävää luokkaa
ryhmittelemään suosituksia. Ne olivat joko toiminnallisia suosituksia tai konkreettisia
vinkkejä, tai sitten ne liittyivät läheisiin tai kunkin omaan hyvinvointiin ja elämäntapaan.
Määrällisesti suositelluimpia olivat viimeksi mainitut, joihin kuului suosituksia rentoutumisesta itsensä palkitsemiseen ja iloisen hulluttelevaan elämänasenteeseen. Näin vastaaja
B6 vinkkasi Naura!-suosituksensa lisäksi:
Naura! Enemmän! -- Tee kaikkesi tämän eteen, naurettavia asioita löytyy kyllä,
ja tyhjän nauraminen on hämmästyttävän vaikeaa. Jukka Tilsa? Monty Python?
Far side? Lassi ja Leevi? Buster Keaton? Pläjäys maailman hassuimpia valokuvia
netin uumenista? (B6)

Toiseksi yleisin suositus oli toiminnallinen, erityisesti ulkoiluun liittyvä suositus, kuten
B1-vastaajan kehotukset: “Kiipeä kivelle, kukkulalle, mäelle. -- Käy metsässä, seisoskele
paikallasi ja kuuntele puita.” Kymmenestä vastaajasta jopa kahdeksan pyrki innostamaan
lukijoita luonnon pariin! Toimintaan innostettiin myös valokuvauksen ja kirjoittamisen
kautta, kuten B9: “ Kuvaa kotona. - - Olen kuvannut meitä, meidän vieraitamme, iltamia,
pyykkejä, tv-hetkiä. Elämää. Jotta muistaisin, miten mukavaa meillä oli.” Bloggaajat
41

suosittelivat myös konkreettisia asioita, kuten ruokia, tuotteita ja musiikkia. Tämänkaltaiset vinkit olivat kuitenkin marginaalissa ja jopa katosivat yleviltä vaikuttaneiden suositusten joukkoon. Kommentoitsijat harvoin tarttuivat sanoissaan konkreettisiin suosituksiin, vaan antoivat useammin palautetta aiemmin esiteltyjen tapaisille, arvoon ja toimintaan liittyviin ohjeistuksiin, tai sitten yhteisesti kaikille suosituksille. “JES mitä asiaa! Ja
eikun täytäntöön”, totesi B6-K3.
Kommentteja oli keskimäärin 12 per postaus, vähimmillään 2 ja enimmillään 22 kappaletta. Vajaa puolet kommenteista (49 kpl) on bloggaajien omia vastauskommentteja
muiden jättämiin kommentteihin (67 kpl). Käsittelen ensin muiden jättämiä kommentteja
(ks. kuvio 3) ja palaan vastauskommentteihin tuonnempana. Lähes kaikki kommentit ovat
sävyltään myönteisiä: vain joka seitsemäs kommentti oli neutraali, eikä kielteisiä kommentteja ollut lainkaan. Kommentteja tarkastellessa tulee muistaa blogien osallisuuden
tasot, jotka esittelin luvussa 2.2.3. Enemmistö blogeissa vierailevista ja myös tutkimaani
postausta lukevista osallistuu toimintaan passiivisesti, siis vain sivusta seuraten,
kommenttia jättämättä. Aktiivista osallistumista on blogin lukemisen lisäksi sen
kommentoiminen, ja aktiivista subjektiutta on blogin kirjoittaminen, kommentoiminen ja
lukeminen. Tässä tutkimistani kommenteista 28 oli jättänyt tutkimukseen osallistunut
bloggaaja, 36 jotkut muut bloggaajat ja 3 kommenttia oli palveluun kirjautumattomilta
käyttäjiltä. Analysoidessani kommentteja analysoin siis aktiivista toimintaa, jonka toimijat ovat pääosin aktiivisia subjekteja. Todettakoon myös, että tutkimuksessani mukana
olleet bloggaajat olivat paljolti kommentoineet toistensa tekstejä. Tulkitsen tätä tietoa
yhteisön näkökulmasta, merkkinä yhteisön toiminnasta ja yhteisestä innostumisesta.
Luokittelin kommentit sisällönanalyysin avulla neljään yläluokkaan, joita esittelen
seuraavaksi. Kontakti & palaute -yläluokkaan kuuluivat sellaiset ilmaukset, joilla
kommentoija piti yhteyttä ja antoi palautetta bloggaajalle. Useampi kuin joka kolmas
esitti kiitoksen bloggaajalle joko suosituksista, haasteesta, lukukokemuksesta tai ihan
vain olemassa olosta – usein spontaanin ja ilahtuneen oloisesti huikaten, kuten B10-K6:
“Kiitos, olipa hyvänmielen suosituksia sinulla!” Samaan yläluokkaan kuuluivat myös
bloggaajalle osoitetut toivotukset ja kysymykset sekä hyvät palautteet ja kehut. Viimeksi
mainittuja olikin paljon: kolme neljästä kommentista sisälsi hyvää palautetta ja kehuja.
Kommenteissa esiintyy sana “ihana” 23 ja sydän-symbolikin kahdeksan kertaa!
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Omaan elämään reflektointi -yläluokka kattaa nimensä mukaisesti ne kommentit, joissa
kommentoija peilasi lukemaansa omaan maailmaansa, sovitti omiin arvoihinsa. Useampi
kuin joka toinen kommentti kuului tähän lukijan minän keskusteluun tuovaan luokkaan.
Esimerkiksi kommentoija B1-K2 ilmoittaa osallistuvansa avoimeen haasteeseen ja perustelee vielä itsensä kautta: “Lähdin mukaan, kun on tämä lomakin taas ja aikaa ja eri
kävelyreittejä.” Tähän bloggaaja B1 vastaa, hänkin saamaansa kommenttia nyt itseensä
reflektoiden: “Ihanaa kun lähdit mukaan ja ihanaa kun on tämä pieni loma ja
mahdollisuus kävelyreitteihin, mun pitäis keksiä kans uusia kävelyreittejä.” Juttelu
polveilee siis samaan tapaan kuin reaalikeskustelussa, minusta sinuun ja takaisin.
Kolmannessa yläluokassa on Suosituksia-meemiin liittyvät ilmaukset. Myös näiden
osuus kommenteissa oli huomattava: kommentoijat komppasivat mukana, osoittivat
olevansa samaa mieltä ja pitävänsä suosituksia hyvinä. B7-K11 sanoi sen selkeimmin:
“Ihanat, ihanat suositukset, komppaan mukana!” Joka kolmas ilmoitti tarttuvansa suosituksiin – siis ilmaisi innostuneensa! Esimerkiksi B6-K5, joka intoili: “Haluan tehdä
tämän kaiken!” ja B3-K10, joka päätti toimia heti: “Ihania suosituksia. Menenkin heti
kahville ulos.” Seitsemäntoista kommentoijaa ilmoitti ottavansa haasteen vastaan: siis
julkaisevansa Suosituksia-postauksen blogissaan. Jotkut myös intoutuivat kirjoittamaan
kommenttikenttään omia vastasuosituksiaan, kuten B2-K1:
Suosittelen kiipeilyä. Kun ylittää itsensä usein ja pikku hiljaa, usko omiin voimiiin – myös henkisiin – helpottuu. Suosittelen myös haaveilua ja kiiltokuvaunelmien ajattelua. Vaikka haaveet eivät ikinä sellaisina toteudukaan, on haaveilemalla mahdollisuus viedä elämää siihen suuntaan, joka tuntuu hyvältä intuitiivisesti.

Yleensä

se

ei

mene

kovin

pahasti

metsään.

(B2-K1)

Neljäs ja viimeinen kommenttien yläluokka koski niitä ilmauksia, joissa viitattiin blogikuvaukseen. Noin kolmannes viittasi kommentissaan postauksen kuviin, heistä joka
toinen kuvia kehuen. Mitä lätäköihin heijastuu -kuvaa (B8-VK3, kuva 7, s. 65) kommentoi B8-K8: ”Pidän paljon tuosta lätäköstä heijastuvasta talokuvasta, maailmaa voi aina
ihmetellä hyvällä tavalla.” Sekä kuviin että postaukseen kehuja saatuaan bloggaajat
yleensä kiittivät, ja saattoivat kuvan kyseessä ollessa myös avata sen taustoja.
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KUVIO 4. Vastauskommenttien luokat ja niiden esiintyvyys 49 vastauskommentin joukossa

Yleisilmeeltään vastakommentit olivat muita kommentteja lyhyempiä, usein vain muutaman sanan mittaisia ystävällissävyisiä “kuittauksia” saadulle viestille. Mukana oli
kuitenkin myös pitkiä, keskustelevia viestejä. Luokittelin vastakommentit yhdeksään
ala- ja neljään yläluokkaan, laskien myös ilmausten esiintyvyyksien määrät (ks. kuvio 4).
Kontakti & palaute -osio kertoo, että bloggaajat suhtautuvat viesteihin kannustavasti ja
kohteliaasti. Bloggaajat eivät kuitenkaan vastauskommenteissaan olleet niin auliita
kehumaan kuin kommentoijat: vain noin joka toinen bloggaaja antoi hyvää palautetta tai
kehui kommentoijaa, siinä missä jokaiselle bloggaajalle kohdistui keskimäärin viisi
kehua. Kuten kommenteissa, myös joka toisessa vastauskommentissa esiintyi omaan
elämään reflektointia. Sitäkin tyypillisempää sisältöä vastauskommentille oli kuitenkin
Suosituksia-meemin ja metatekstin käsittely: bloggaajat myötäilivät eli komppasivat
saamiaan kommentteja, keskustelivat vielä suosituksista tai kertoilivat omasta bloggaamisestaan. Tutkijana on helppo yhtyä vastaaja B4:n metatekstiseen vastauskommenttiin:
On ollut hauskaa lukea näitä muidenkin haastettujen blogeista, kuinka lähellä ne
on olleet toisiaan, vaikka kuitenkin jokaisen itsensä näköisiä. (B4-K3v)
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Edellisessä alaluvussa esittelin aineistosta havaitsemiani innostamisen ja innostumisen
muotoja. Seuraavaksi palaan luvussa 2.4 esittelemääni sosiokulttuurisen innostamisen
liikkeen ajatus- ja toimintamalleihin. Olen luonut aiheesta oman käsitykseni luettuani
Leena Kurjen (2000) oppaan sosiokulttuurisesta innostamisesta. Mielestäni siinä on kyse
elämän ja liikkeen luomisesta tai ylläpitämisestä siellä, mistä se on kauas kaikonnut tai
puuttuu kokonaan. Kaikessa liikkuvuudessaankin internetin voidaan ajatella olevan
valtava kasvoton otus. Se on jokaisen ja siksi ei-kenenkään. Luomalla oman nurkkansa
internetin äärettömyyteen on nähnyt hyvän elämän mahdollisuuden siellä, missä siitä ei
ehkä ole ollut merkkiäkään: on innostunut. Käsillä olevassa luvussa nojaan Kurjen
ajatuksiin sosiokulttuurisesta innostamisesta, muokaten niitä kuitenkin tutkimuskohteeni
luonteen mukaisesti. Havaintojani avaten pyrin vastaamaan ensimmäisen tutkimuskysymykseni toiseen osaan: miten sosiokulttuurisen innostumisen tapahtumaketju
rakentuu blogiympäristössä?
Sosiokulttuuriseen innostamiseen kuuluu kolme tehtävää, ja jokaisen näistä tulisi olla
läsnä jokaisessa innostamisen prosessissa (Kurki 2000, 77–79.) Tekninen tuotantotehtävä
tarkoittaa kulloinkin konkreettisesti tuotettavaa tuotosta, jota tehtäessä keskiössä on
toiminnan aktiviteetit: blogitekstin kirjoittaminen ja sitä varten valokuvaaminen. Helpottajana ja välittäjänä toimiminen on fasilitaattorin roolin ottamista, keskustelun koordinointia ja toiminnan mahdollisuuden välittämistä: blogitekstin julkaiseminen eli luettavaksi saattaminen. Viimeinen, valaistumisen taisteleva tehtävä, liittyy osallistujien
tunteisiin ja heidän kommunikointinsa vapautumiseen: blogitekstin julkaisun jälkeinen
elämä, kommentoinnin myötä syntyneet keskustelut sekä siihen liittyvät vastakirjoitukset. (Kuvio 5) Mahtipontiset nimet saattavat hämätä, vaikka kyseessä on selkeät
tehtävät, jotka voidaan viedä niin taidekasvatusprojektiin kuin blogeihinkin.
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KUVIO 5. Innostamisen kolme tehtävää
Puhtaimmillaan sosiokulttuurisen innostamisen tulisi täyttää kahdeksan tunnuspiirrettä,
jotka korostavat muun muassa muutoksen luomisen tarvetta, kasvatusta ja kulttuurista
demokratiaa (Kurki 2000, 24–28). Näiden puuttuessa voitaisiin ajatella, ettei blogien
pitäjien, lukijoiden ja kommentoijien kesken ole tavoitteellista toimintaa, joka täyttäisi
nämä sosiokulttuurisen innostamisen piirteet. Ei olekaan. Blogeissa ei nimittäin tehdä
innostamista – sitä vain tapahtuu. Blogeissa ei siis ole tarkoituksellisia innostamisen
prosesseja, ja silti niissä innostutaan. Indie-bloggaajat innostuvat osallistumaan
saamaansa meemiin, kokeilemaan valokuvaustapoja ja ottamaan osaa ympäröivän yhteisön toimintaan. He ovat ”pähkinöinä”, ilakoivat, hassuttelevat, herkistyvät ja jakavat tunnelmiaan – eikö tämä olekin innostumista? Ja aito innostus tarttuu.
Innostamisessa on mukana kolme osapuolta: toiminnan mahdollisuuksia luova innostaja,
myönteisiä muutoksia aikaansaava toiminta sekä innostamisen kohde eli jokin ryhmä tai
yhteisö (Kurki 2000, 47). Bloggaamisen kyseessä ollessa ensimmäisessä roolissa on
blogin pitäjä, toisessa bloggaaminen ja kolmannessa blogin lukijat. Blogeja lukeva blogin
pitäjä toimii siis kaikissa kolmessa osassa. Perinteisestä sosiokulttuurisesta innostamisesta blogien innostuminen poikkeaa siinä, että toimintaa ei erityisemmin järjestä tai
koordinoi mikään taho. Bloggaaja tuskin tiedostaa toimivansa innostajana, samoin kun
blogin lukija tuskin ajattelee olevansa innostamisen kohde. Silti bloggaaminen
kutakuinkin täyttää Kurjen määritelmän innostamisesta, saaden esimerkiksi kommentoijan B1-K3 aktivoitumaan B1-postauksessa esitettyyn avoimeen haasteeseen: ”Minäkin
taidan tulla leikkiin mukaan”.
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Tähän liittyy myös herkistämisen käsite. Kurjen mukaan osallistumista ei synny ilman
herkistymistä ja motivointia, ja osallistuminen on innostumisen ydin (Kurki 2000, 88,
133). Herkistäminen on samaa kuin herätteleminen, motivointi taas on juuri tiettyjen
intressien herättelyä, juuri tiettyyn asiaan johdattelua. Kummankin pohjaksi tarvitaan
tietoa todellisuudesta, mitä bloggaamisen kyseessä ollessa välittää blogin pitäjä. Herkistymistä saadaan aikaan ilmaisullisten aktiviteettien parissa, ja erityisesti kansanjournalismilla – kuten bloggaamisella – on siihen hyvät edellytykset. (emt., 133–134, 138–139.)
Edellisessä luvussa olen avannut aineistolähtöistä sisällönanalyysiä sekä blogipostauksista että kommenteista. Aineisto tukee ajatustani siitä, että visuaalisen elämäjulkaisun
indie-blogeissa tapahtuu innostumisen tapahtumaketjuja: bloggaaja on herkistävä,
toimintaa luova ja ylläpitävä hahmo, joka Suosituksia-meemiin vastatessaan luo toiminnan mahdollisuuksia myös muille. Hän toimii teknisessä tuotantotehtävässä kirjoittaen ja
kuvaten, saattaa tuotoksensa muiden tutkittavaksi helpottajana ja välittäjänä toimien sekä
kommunikoi valaistumisen taistelevassa tehtävässä. Kommentointi synnyttää keskustelua ja antaa lukijalle mahdollisuuden reflektoida postauksen sanallisia ja kuvallisia
sisältöjä omaan tarinaansa.
Merkkinä innostumisen tapahtumaketjusta on myös vastaajien innostuminen osallistumaan tutkimukseeni julkaisemalla blogissaan Suosituksia-postaus: lähestyin sähköpostitse 11 bloggaajaa, ja vain yksi jätti viestini huomiotta. Sain omani lisäksi yhdeksän
vastausta, ja näistä vastaajista kahdeksan haastaa postauksessaan muita bloggaajia – joko
tiettyjä nimimerkkejä tai sitten kaikkia avoimesti – vastaamaan samaan meemiin. Haastaminen vertautuu yllyttämiseen, kannustamiseen ja mukaan ottamiseen. Suositusten
postaaminen on innostamista, vinkkaamista ja idean äärelle houkuttamista. Innostamisen
perustaksi tarvitaankin

juuri tämänkaltaisia yhteisöllisiä vuorovaikutussuhteita:

jakamista, dialogia ja yhdessä toimimista (Kurki 2000, 130–132).
Tein myös pienen seurantakäynnin kuukausi haasteen jättämisen jälkeen, ja löysin
iloiseksi yllätyksekseni todella paljon uusia Suosituksia-postauksia – lopetin laskemisen
parinkymmenen kohdalla! Todettakoon, että liikkeelle laittamani meemi oli levinnyt
yhteensä yli kolmeenkymmeneen blogiin, ja jokaista haastamaani bloggaajaa kohtaan
haasteeseen on tarttunut kaksi uutta bloggaajaa. Suositusten polku lähti tutkimuskohteen
indie-blogeista, mutta on levinnyt matkan varrella hyvin monenlaisiin osoitteisiin;
enemmän ja vähemmän suosittuihin, muoti- ja lifestyleblogeihin, sisustus- ja
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askartelublogeihin. Suositusten sisältö oli silti hämmentävän yhtenevä pitkin matkaa:
lepoa, luontoa ja elämänohjeita. Postauksia oli kommentoitu laajasti, joissakin
kommentteja oli yli 50 kappaletta. Kuten aineistooni lukeutuvissa postauksissa, myös
muissa kommentoijat olivat ilahtuneita, intoutuneita ja innoissaan jakamassa myös omia
vastaavia suosituksiaan kommenttikenttään.

Kuva-aineisto muodostui 48 valokuvasta, jotka ovat koodeineen esillä liitteessä 3. Tekstin lomassa viittaan kuviin koodeilla, ja suluissa olevat suhdeluvut kertovat käsiteltävän
aiheen esiintyvyyden koko aineistossa. Kuva-aineiston analyysini etenee nelivaiheisesti.
Ensimmäiseksi esittelen sisällön erittelyn vaiheet ja tekemiäni päätelmiä. Sen jälkeen
käsittelen aineistoani semiotiikkaan nojaten, ja seuraavaksi luon kuviin silmäykset
teknisestä, rakenteellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Lopuksi pohdin syitä blogikuvaukselle Miina Savolaisen (2009) voimauttavan valokuvan hengessä. Kaikki neljä
vaihetta sulautuvat ja limittyvät yhteen, muodostaen kokonaisuuden, jonka avulla pyrin
vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni: millaista on tyypillinen kuvailmaisu
indie-blogissa?

Aloitin kuva-aineiston analysoinnin tehden tarkan silmäyksen koko aineistoon (ks.
liite 3, 1–3/3) ja loin kuvista niin monta erilaista alaluokkaa kuin mahdollista. Tässä helpotti kuvien levittäminen niin, että koko aineisto oli mahdollista nähdä kerralla. Luotuani
alaluokat (50 kpl) laskin kunkin luokan esiintyvyyden aineistossa. Tämän jälkeen toimin
samoin kuin aiemmin kerrotussa teksti-aineiston analyysissä: yhdistellen alaluokkia
yläluokiksi ja pääluokiksi. Muodostamani viisikymmentä alaluokkaa yhdistyivät
kymmeneen yläluokaan, ja edelleen neljään pääluokkaan. Alaluokkia olivat esimerkiksi
“kuvat kukista”, “kuvat puista” ja “kuvan kohteena selkeästi luonto”. Mainitut kuuluvat
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samaan yläluokkaan, “luontokuvat”, joka taas kuuluu pääluokkaan “kuvan sisältö”.
Esimerkki kuvien sisällön erittelyn etenemisestä on kuviossa 6, ja visuaalisen aineiston
sisällön erittely on liitteenä (liite 4).

KUVIO 6. Esimerkki kuvien sisällön erittelyn etenemisestä, yläluokka “Valo”

Kuva-aineisto muodostui 48 valokuvasta (liite 3,1–3/3). Ne ovat kaikki laadukkaita
digitaalisia värikuvia, joita ei ole näkyvän voimakkaasti kuvankäsitelty. Yhdessä
postauksessa oli käytetty yhdeksi kuvaksi yhdistettyä neljän kuvan kollaasia (B5-VK1).
Kuvia oli postauksissa 1–9 kappaletta, siis noin 5 kuvaa per teksti. Kuvat oli enimmäkseen kuvattu Suomessa, oletettavasti bloggaajien elinympäristöissä. 37 kuvalla, eli
kolmella kuvalla neljästä oli selkeä tai selkeähkö sisällöllinen yhteys tekstiin: “Poimi
kukkasia. Omalta pihalta, metsästä, tien pientareelta.” (ks. kuva 1, B10-VK3) Ne saattoivat sisältää tekstissä mainittua toimintaa, täydentää sanoin kuvattua tunnelmaa tai esittää
jotakin konkreettisesti mainittua kohdetta. Toisinaan kuvia oli selitetty myös tekstissä.
Kuvista 47 oli vaakakuvia, ja vain yksi oli pystykuva. Kuva-aihe oli usein (20/48) rajattu
keskelle kuva-alaa. Erikoislähikuva ja lähikuva olivat tyypillisiä kuvakokoja: niitä oli
käytetty noin joka kolmannessa kuvassa. Kaikki kuvat olivat värikuvia, mutta vain muutamissa niistä (7/48) värikylläisyys oli selkeä visuaalinen elementti. Sen sijaan värien
monotonisuus oli keskeisessä osassa kolmasosassa kuvia. Sisällön erittelyssä syntyneitä
pääluokkia oli siis neljä: kuvan peruselementit, kuvan sisältö, blogitekstiin liittyvä kuva
sekä kuvan konnotaatiot. Näistä ensimmäisen sisältää kuva-aineiston teknisiä ja visuaalisia ominaisuuksia valosta, väristä ja rajauksesta. Yksi kuvista selkeästi esiin nouseva,
kuvan peruselementteihin kuuluva kuvasisältö on rytmi. Neljännes kuvista sisältää
selkeän rytmin: se voi olla täsmällinen rytmi, kuten tuolin selkänojan pinnoissa
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(ks. kuva 1, B10-VK3), tai ikkunoiden tipahteleva tahti vihertävän harmaita seiniä vasten
(B2-VK3) tai poijujen hiipuva, etäisyyteen loittoneva rytmi (B9-VK1).

KUVA 1. Kukkakimppu pinnatuolilla, B10-VK3

Toinen kiinnostava ja melko yleinen alaluokka oli rajaukseen liittyvä poiminto kuva-alan
ulkopuolelle jatkuvasta kohteesta (10/48). Hyvänä esimerkkinä toimii kuva mehitähdistä
(B10-VK6) tai esiin levitetyistä paperiaskarteluista (B8-VK6). Noin joka viides kuva
kuului tähän luokkaan, jossa kuvaaja on tehnyt poiminnon jatkuvista pinnoista. Samantapaisena ilmiönä aineistossa näkyvät rykelmät (13/48). Joka kolmas kuva kuului
rykelmä-alaluokkaan, eli kuva esittää nimensä mukaisesti rykelmää, kohteiden ryhmää.
Se voi olla kuva palloista (B3-VK4), maaliliuskoista (B2-VK4) tai lautasista (ks. kuva 2,
B4-VK3). Rytmit, poiminnot ja rykelmät ovat yksi selkeä teema läpi aineiston. Niitä
löytyy jokaisen bloggaajat kuvista, yhdessä ja erikseen.
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KUVA 2. Lautasrykelmä, B4-VK3
Kuvajoukkoa tarkastellessa toiseksi keskeiseksi teemaksi nousee luonto. Kuvista kolme
viidesosaa, 28 kappaletta, oli kuvattu ulkona. Loput 20 kuvattiin sisätiloissa. Luonnon
merkityksellisyys kuitenkin korostuu myös sisätiloissa kuvatuissa kuvissa: niistä joka
toisessa oli viitteitä heräävään kevääseen taimipurkkien ja kukkakimppujen muodossa.
Myös blogipostaukset sisälsivät runsaasti viitteitä luontoon, ulkoiluun ja alkavaan kevääseen: vaikuttaa siis siltä, että vastaajat ovat luonto- ja ympäristöystävällisiä ihmisiä,
viettävät paljon aikaa pihalla ja tuovat kevään vihreyttä mielellään myös sisätiloihin.
Luonnon lisäksi kuvien sisältönä olivat usein myös ihmiset (7/48) ja eläimet (3/48).
Vaikka seitsemässä kuvassa näkyi ihminen, oli vain yhdessä niistä kasvot nähtävissä –
tosin kookkaiden lasien kätköissä (B6-VK2). Kolmessa kuvassa oli viitteitä lapsesta,
vaikka kokemustietoni mukaan vastaajista kuudella on lapsia. Ehkä lasten kuvien julkaiseminen koetaan arveluttavaksi? Yksi vastaaja mainitsi tutkimuslupasähköpostissaan,
että ei tutkimusasettelun vuoksi aio tavalliseen tapaansa julkaista kuvia lapsistaan.
Mielestäni tämä on ymmärrettävää.
Kuvan kohteena oli usein myös esine (10/48) ja joskus ruokaa (3/48). Yhtenä määrällisesti huomattavana kuvasisältönä voitaneen pitää vanhojen, kuluneiden tai nostalgisten
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asioiden kuvaaminen tai sisällyttäminen kuvaan. Näin oli toimittu kuvattaessa kirjavaa
kirjenippua retro-kankaiden päällä (B4-VK4) sekä lehtileikettä ajan hampaan puraisemalla ikkunalaudalla (B7-VK2). Tässä on toki kyse vastaajien asuinympäristöön
kertyneestä patinasta, mutta uskoakseni myös valinnasta: kuvaajat päättävät olla siirtämättä kirjenippua tai lehtileikettä kliinisen valkoisen pinnan päälle. Vanhat, kuluneet ja
nostalgiset kuvakohteet kertovat tarinoita kuvaajien visuaalisesta estetiikasta.
Kuvia tarkastellessa alkoi syntyä monenlaisia mielikuvia, konnotaatioita, jotka nimesin
omiksi alaluokikseen ja edelleen ylä- ja pääluokaksi. Selkeästi yleisin konnotaatio oli
mielikuva luonnon merkityksestä kuvaajalle (31/48), johon liittyy myös mielikuva
keväästä ja kasvun ihmeestä (11/48). Yksitoista kuvaa välitti tunnetta hektisyydestä,
liikkeestä ja toiminnasta, kuten vaikkapa liikkuvasta autosta otettu kuva (B8-VK7).
Vastakkaisia kuvia olivat kuvat rauhoittavasta luonnosta, evästauosta (ks. kuva 3, B3VK6) ja lepohetkestä (ks. kuva 4, B7-VK4) – niiden konnotaatio oli rauhaan, lepoon ja
nautintoon (23/48). Kissan kanssa lepäävä lapsi herätti kolmen muun kuvan tavoin myös
konnotaation läheisistä välittämisestä.

KUVA 3. Evästauko, B3-VK6
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Sisällön erittely oli hyvä avaus visuaalisen aineiston tulkinnalle. Sen avulla sain luotua
kuvien sisältöihin tarkan ja tutkivan katseen. Koko kuva-aineiston katseleminen
yhteneväisyyksiä ja eroja etsien sekä laskien oli kiinnostavaa ja mukaansa tempaavaa. En
kuitenkaan uskonut saaneeni aineistosta puristettua kaikkea irti pelkästään pintaa katsomalla: siksi oli aika sukeltaa syvemmälle. Visuaalisen aineiston analyysin seuraavassa
vaiheessa otin avukseni semiotiikan käsitteitä.

Semiotiikka tutkii ihmisten välisen viestinnän merkitysverkostoa, joka koostuu moniaistisista ja monimediaisista merkeistä ja symboleista. Tämänkaltaisia merkityksiä etsii
myös etnografi työskennellessään tutkimuskentällä, käyttäen kaikkia aistejaan osallistuakseen ja ymmärtääkseen kulttuuria. Nämä kompleksiset kokemukset tallennetaan
havaintoina, käsitekarttoina, piirroksina, valokuvina ja niin edelleen. (Kankkunen 2007,
182–184.) Semiotiikka painottaa sitä, että viestien merkitysten tulkinnassa on kyse aktiivisesta neuvottelusta: syntyvä merkitys on summa, johon vaikuttaa niin tulkitsija ja
tulkinnan kohde kuin historiallinen kontekstikin (Fiske 1994, 69). Toisaalta Seppänen
muistuttaa, etteivät kaikki kuvat ole merkityksillä täyteen ahdettuja eivätkä vaadi “tiedostamattoman tonkimista”. On paljon suhteellisen neutraaleja kuvia, joista voi analyyttisen tulkinnan ja vaikkapa semiotiikan avulla löytää joitakin syvempiä merkityksiä.
(Seppänen 2002, 223.) Näitä mielessä pitäen tein aineistooni tarkastelun, jonka tuloksia
esittelen seuraavaksi yksi semioottinen käsite kerrallaan.
Indeksisyys tarkoittaa merkin yhteyttä kohteeseensa – tästä klassisena esimerkkinä savu,
joka on tulen indeksi. Valokuvaa on totuttu pitämään indeksisenä sen oletetun totuusarvon vuoksi. (Seppänen 2005, 125–12; 2002, 178–179.) Pidän aineistoni kuvia indeksisinä. Kuvat eivät vaikuta manipuloiduilta – ehkä rajausta tai värinhallintaa on saatettu
säätää jälkikäteen, mutta niiden todistusarvoon ei ole näkyvästi kajottu: ne siis esittävät
kohdettaan. Metonymia tarkoittaa sitä, että nähty kuva antaa katsojalle sysäyksen rakentaa mielessään valmiiksi se kokonaisuus, jonka osaa kuva esittää: metonymia on tavallaan
harkittu indeksi, joka luo uskottavan oloisen vaikutelma. Vaarana on, että esimerkiksi
kuva evästauosta (ks. kuva 3, B3-VK6) luo mielikuvaa auvoisesta retkeilystä, vaikka
kyseessä voisi olla myös ikävä retki itikoineen ja hiertävine kenkineen – eli syntynyt
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vaikutelma ei välttämättä pidä lainkaan paikkaansa. Fisken mukaan semioottisen analyysin tärkein tehtävä on estää tällaiset mahdollisesti väärät mielikuvat. (Fiske 1994, 128–
129, 131; Seppänen 2005, 126.) Julkisuudessa sosiaalista mediaa kritisoidaan juuri arjen
kaunistelusta - mikä toisaalta kertoo yleisön kyvystä kurkistaa metonymian yli ja nähdä
huolitellun pinnan ja kiiltävän kuvan takana majaileva arkinen pöly ja kulumat.
Ikonisuuden käsitteellä viitataan siihen, että merkki muistuttaa kohdettaan. Valokuvan
tapauksessa näin useimmiten on, ja käsitettä voidaankin laajentaa motivoituneisuuden
käsitteeseen. Sillä tarkoitetaan kuvan ja sen kohteen välisen esittävyyden astetta. Piirros
on vähemmän motivoitunut kuin valokuva – mutta valokuvienkin välillä motivoituneisuudessa on eroja, ja nykyisen digitaalisen tekniikan avulla kuvan motivoituneisuutta
voidaan heikentää käytännössä loputtomiin. (Fiske 1994, 78; Seppänen 2002, 179–180.)
Isoin osa kuvista, yli 40 kappaletta, oli selkeästi motivoituneita. Näiden kuvien ikonisuus
on helposti havaittavissa. Kuitenkin osa kuvista on vähemmän motivoituneita: esimerkiksi heilahtanut kuva kahdesta puutarhatuolista (B2-VK5) ja viitteellinen kuva oksista
vedenpinnan yllä (B9-VK2). Näiden ja muutamien muiden kuvien sisältö on viitteellinen
tai rajattu, ja siten merkitys katsojan tulkittavissa. Tulkinnanvaraisuuteen vaikuttaneeksi
myös kuvakoko: erikoislähikuvat ja lähikuvat ovat jo lyhyen syväterävyytensäkin vuoksi
usein osittain epäselviä, jättäen näin kuva-alan vähemmän motivoituneeksi.
Paradigma tarkoittaa mahdollisuuksien joukkoa, josta päädytään johonkin valintaan.
Esimerkiksi pukeutuessaan ihminen valitsee paidan käytössä olevasta paitojen paradigmasta, housut housujen paradigmasta ja niin edelleen. Näin koottu asukokonaisuus on
syntagma. Valokuvassa valintoja tehdään esimerkiksi laitteiston, kuvakoon, rajauksen ja
polttovälin sekä kuvauskohteen ja kuvaustilanteen paradigmoista, päätyen näin valmiin
kuvan syntagmaan. Ensimmäisessä on siis kyse valinnasta, toisessa yhdistelystä. Tehdyt
sisällölliset valinnat eivät ole täysin satunnaisia, vaan niillä luodaan ja vahvistetaan tapoja
sekä tottumuksia. (Fiske 1994, 81–83; Seppänen 2005, 126–130.) Blogikuvan paradigmaattiset valinnat kertovat tarinaa blogien visuaalisista järjestyksistä: valitsemalla
kuvaan jotakin, jättää samalla jotain muuta valitsematta. Päättäessään ottaa kuvan sohvalla makoilevasta lapsesta niin, että lapsen käsi peittää kasvot, päättää samalla olla
kuvaamatta lapsen kasvoja, eli säilyttää lapsen anonyymiyttä (ks. kuva 4, B7-VK4).
Siirtäessään kukkakimppua lähemmäs teekuppia saattaa bloggaaja samalla siirtää rypistynyttä sanomalehteä pois kuva-alasta (B8-VK5).
54

KUVA 4. Lepohetki, B7-VK4
Valokuvan denotaatio tarkoittaa sen ilmeisiä merkityksiä: kuva oksasta tunnistetaan
oksaksi. Valokuva siis ilmentää, denotoi kohdettaan olemalla konkreettinen todiste
kuvauskohteesta kuvaushetkellä. Kuva oksasta voi kuitenkin olla tunnelmaltaan monenlainen: kepeä (B9-VK2), uhkaava (B9-VK5) tai rauhallinen (B10-VK4). Kuvien denotaatio on silti sama – mutta ero löytyy konnotaatiosta. Termi viittaa mielikuviin ja mielleyhtymiin, joita kuvaaja kokee kuvaa ottaessaan ja katsoja kuvaa tarkastellessaan.
Konnotaatio on siis subjektiivinen, inhimillinen osa valokuvan tulkintaa. (Fiske 1994,
113–115; Seppänen 2002, 182.) Aineistoa tarkastellessa denotaatio on siis ilmeinen mutta
konnotaatio tunnevoimainen sisältö. Tein listan koko aineiston konnotaatioista, ja
seuraavat kaksi olivat yleisimmät: mielikuva luonnon merkityksellisyydestä kuvaajalle
(31/48) sekä mielikuva levosta, rauhasta ja nautinnosta (23/48). Nämä konnotaatiot
syntyivät kuvien denotaation sekä syntagman pohjalta: tavasta esittää se, mitä on esitettäväksi valittu.
Koodit auttavat yhteisöjä organisoimaan merkitysjärjestelmiä: ne hoitavat viestinnällisiä
ja sosiaalisia tehtäviä (sanattoman) sopimuksen varaisesti. Koodit tulevat hyväksytyiksi
hiljalleen, tavan ja käyttötottumuksen myötä. Tavat yhdistävät, mutta myös tasapäistävät
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yhteisön jäseniä. Koodit voivat olla myös esteettisiä, tai ne voivat tulla suuren enemmistön hyväksymiksi ja tavanomaistua. (Fiske 1994, 86–87,103–104, 109–110.) Blogien
visuaaliseen ilmaisuun vaikuttaa olevan koodattuina tietyt esteettiset valinnat. Esimerkiksi kuvan kohde tuntuu olevan usein rajattuna keskelle kuvaa (20/48), kuvattavissa
kohteissa on usein rauhalliset, monotoniset värit (15/48) ja varsin usein on kuvattu poiminto kuva-aiheesta, joka tuntuu jatkuvat kuva-alan ulkopuolelle (10/48). Näistä
esimerkkinä kuva sarpaisesta rantahietikosta ja bloggaajan jaloista (ks. kuva 5, B9-VK4).
Kyseessä on osittainen omakuva, jota myös käytetään blogiyhteisön koodina. Ylipäätään
kuvat ihmisistä (7/48) ovat kätkettyjä, osittaisia tai peitettyjä: tämä on indie-blogeissa
toistuva koodi, joka kaiketi liittyy blogien näennäiseen – tai joskus toki todelliseen –
anonyymiyteen. Toisaalta omakuvia kuitenkin laajalti käytetään, ja niiden merkitys saattaakin olla omakohtaisuuden alleviivaamisessa: minä todella poimin kukkia (B10-VK1),
minä totta tosiaan laitoin suojalasit päähäni ja hassuttelin (B6-VK2). Samaan viitannee
osittain syötyjen ruoka-annosten (B4-VK2) ja puoliksi juotujen teekuppien (B3-VK6)
kuvastot: koodin avulla vahvistetaan valokuvan arvoa dokumenttina todellisuudesta.

KUVA 5. Osittainen omakuva, B9-VK4
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Semioottinen tarkastelu aineistolle vahvisti ja toi lisäpohjaa sisällön erittelyssä tekemilleni havainnoille. Siinä missä sisällön erittely vei analyysin ensimmäisenä vaiheena katseeni kuvien elementteihin, sai semiotiikka tutkimaan kuvien sisältöjen merkityksiä.
Gillian Rose (2007) summaa, että kuvan merkitykset muodostuvat kolmessa eri tasossa
tai vaiheessa, jotka ovat kuvan tuottaminen, itse kuva sekä kuva katsojien nähtävänä.
Ensimmäisessä keskitytään blogivalokuvauksen kyseessä ollessa kuvan ottamiseen.
Toisessa siihen, millainen otettu kuva sitten on, ja kolmannessa kuvan uuteen elämään
sen tullessa katsojien, siis blogin lukijoiden katsomaksi. Jokaiseen näistä on kolme näkökulmaa: tekninen, rakenteellinen ja sosiaalinen näkökulma. (Rose 2007, 13.) Tarkastelen
seuraavaksi blogien kuvailmaisua aineistoni valossa, näitä kolmea kuvan merkitystasoa
enemmän keskittyen niitä läpileikkaaviin kolmeen näkökulmaan.
Ensinnäkin blogien kuvilla on tekninen näkökulma: valokuvaus. Valokuvan elinkaari on
erikoinen: syntymänsä teknisen kehityksen jälkeen se sai 1900-luvun alkuvuosikymmeninä lähes absoluuttisen totuuden maineen. Valokuvaa totuttiin pitämään totena, kunnes
maine viimeistään digitaalisen kuvankäsittelyn myötä muuttui, ja valokuva ei enää heijastanutkaan sitä, mitä todella ja todistettavasti oli tapahtunut. Valokuvauksen tekninen
näkökulma on keskeinen blogien kuvia tarkastellessa. Kuten luvussa 4.3.1 kerroin, ovat
kaikki aineiston kuvat digitaalisia värikuvia. Vaikka aineistoni kuvat eivät ole näkyvän
voimakkaasti käsiteltyjä, saatetaan blogikuvia silti jälkikäsitellä digitaalisesti: värejä säädetään, kuva-alaa rajataan, lisätään vähän pehmennystä sinne ja hieman häivytystä tänne.
Kuvat ovat esteettisesti miellyttäviä ja isoin osa vaikuttaa, arkisista aiheistaan huolimatta,
huolellisesti sommitelluilta. Uskallan olettaa, että bloggaaja yrittää tehdä kuvistaan visuaalisesti miellyttäviä, yhteisön sisällä hyväksyttyjä ja sisällöltään kiinnostavia. Kuvan
yleisön, eli blogien lukijoiden, oletan tätä myös odottavan.
Tästä päästään kuvan toiseen, sisällölliseen näkökulmaan, joka osittain sulautuu tekniseen näkökulmaan. Luvussa 5.3.1 esittelin aineiston sisällön erittelyä. Siinä yhdeksi neljästä pääluokasta muodostui kuvan peruselementit eli valo, rajaus ja väri. Kuvan sisältö
oli toinen pääluokka. Nämä molemmat liittyvät kuvan sisällölliseen näkökulmaan, eli
siihen mitä ja miten kuvataan. Katsoessani koko kuva-aineistoa yhtä aikaa olin oikeastaan
aika yllättynyt kuvien yhteneväisyyksistä. En tunnistanutkaan bloggaajien tyyliä, kun
kuvat eivät olleet tietyn nettiosoitteen alla, vaan olohuoneeni matolla! Myös minun
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ottamani kuvat katosivat joukkoon. Kuvien rinnalla olleiden tekstien ja ne kuvanneiden
bloggaajien merkitys sisällölle hälventyi. Yhteneväisyydet olivat eroja selkeämmät.
Rosen mukaan genre on tapa jaotella visuaalista aineistoa erilaisiin ryhmiin aineiston
sisällön tai muun ominaisuuden mukaan. Samaan genreen kuuluvat kuvat siis omaavat
samanlaisia tunnusmerkkejä. Valokuvien ollessa kyseessä voisi genrejä olla vaikkapa
mainosvalokuvat, luontokuvat, facebook-profiilikuvat – ja blogien kuvat (mukaillen Rose
2007, 15–16). Minua tutkijana auttaa tieto siitä, että tutkittava aineisto kuuluu johonkin
genreen: yksittäisen kuvan yksittäisten piirteiden merkitys on helpompi ymmärtää, kun
tietää näiden olevan keskeisiä elementtejä, jotka toistuvat muissa vastaavissa kuvissa
(emt. 16). Blogien kuvailmaisu näyttää siis tietyltä, koska se on blogien kuvailmaisua!
Bloggaaja tietoisesti tai tiedostamattaan kuuluu genreen, jolla on oma merkistönsä, kuten
edellisessä luvussa mainitut visuaaliset koodit. Blogeissa tällaisia yhteisiä tyylejä,
genrejä, koodeja ja visuaalisia järjestyksiä, on useita: tutkimuskohteen mukaisia indieblogeja seuranneet tunnistavat varmaan toistuvat kuvastot vaikkapa tee- ja kahvikuppikuvista (ks. kuva 3, B3-VK6, B8-VK5) tai bloggaajan jalkakuvista (ks. kuva 5, B9-VK4)?

KUVA 6. Lapsi ja koira, B10-VK7
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Kolmas näkökulma liittyy kuvien sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kuvalla on ottaja, jonka
sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen, historiallisen, poliittisen jne. aseman ymmärtäminen auttaa tulkitsemaan kuvaa ja siihen kätkeytyviä merkityksiä (Rose 2007, 16–19).
Kuvan ottajan merkitystä eli tekijyyttä ei voida väheksyä. Blogeissa tekijyys korostuu
entisestään, sillä lukija tavallaan tietää, kuka kuvan on luonut. Lukija seurailee visuaalista
elämäjulkaisua ja oppii ikään kuin tuntemaan bloggaajan. Näin bloggaajan julkaisema
kuva lapsesta ja koirasta (B10-VK7) saattaa lukijan mielessä yhdistyä aiemmin samassa
kuussa julkaistuun postaukseen, joissa on käynyt ilmi bloggaajan vastikään ottaneen
koiranpennun. Kuinkahan talon kissa suhtautuu tulokkaaseen? Se ei käy kuvasta eikä
tekstistä tällä kertaa ilmi. Tämän kaltaiset mielikuvarakenteet liittyvät aiemmassa luvussa
käsiteltyyn metonymiaan ja kertovat katsojan tavasta tulkita kuvaa osana laajempaa
kokonaisuutta sekä osana sosiaalisia ketjuja. Lisäksi ne kertovat katsojan omasta
sosiaalisesta taustasta.
Kuvan sosiaaliseen näkökulmaan liittyvät mielestäni myös kuvien julkaisemiseen
liittyvät kysymykset. Mikä saa bloggaajan julkaisemaan kuviaan internetissä, saattamaan
ne muiden katseiden alaisuuteen? Otetaanko kuva nimenomaan julkaisua silmällä pitäen,
eli onko bloggaajalla kameransa muistikortissa sekä yksityisiksi- että blogikuviksi
kuvattuja kuvia, ja kuinka ne eroavat toisistaan? Kumpi on oleellisempaa: se mitä kuvaaja
on tarkoittanut kuvansa merkitsevän, vai se, mitä kuva katsojalle lopulta merkitsee?
Kumpaa varten kuva on kuvattu, itseä vai katsojaa? Tässä yhteydessä Rose käyttää
esimerkkinä niitä kuvia, joita ihmiset kiinnittävät kotona seinilleen: niissä toki on kyse
henkilökohtaisesta estetiikasta, mutta paljolti myös siitä, millaisista kuvista pitävän
henkilön kuvan me haluamme itsestämme muille antaa. (Rose 2007, 26.) Painoarvon
antaminen jollekin kuvastolle on aina paitsi esteettinen, myös sosiaalinen teko.
Indie-blogeissa kuvien esteettisyys ja sosiaalisuus kulkevat rinta rinnan.
Blogien kuvat ovat digitaalisia värivalokuvia, jotka on päätetty julkaista internetissä
osana Suosituksia-postausta. Kuvilla on usein yhteys tekstien sisältöön. Kuvat ovat
teknisesti hyvälaatuisia ja visuaalisesti katseen kestäviä. Kuvien sisällöt vaihtelevat
vesilammikosta välipalaan, kirjenipusta kevään ensimmäisiin kukkiin ja kadulla kohdattuun kissaan. Näiden konkreettisten sisältöjen lisäksi kuvat kantavat sisällään mielikuvia
ja sosiaalisia kertomuksia. Kuvan katsominen herättää mielikuvan levosta – sattuman
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vuoksiko? Tai onko kuvaaja halunnut välittää vaikutelman luonnon merkityksellisyydestä itselleen, ja miksi?

Voimauttava valokuva on valokuvaaja ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen (2009)
kehittämä terapeuttisesti suuntautunut pedagoginen menetelmä. Siinä valokuvaa ja
erityisesti muotokuvia käytetään voimautumisen tunteen aikaansaajina. Voimautumisessa on Savolaisen mukaan kyse ihmisestä itsestään lähtevästä prosessista, jossa kasvaa
sisäinen voimantunne. (emt., 211–212.) Pidän käsitettä melkein rinnasteisena innostumiselle, jonka johdannossa määrittelin tarkoittavan sellaisia prosesseja, joiden aikana ja
seurauksesta henkilö voimaantuu. Voimantunteesta voi saada kipinöitä suoraan
toimintaan, tai sillä voi olla näkymättömämpiä, sisäisiä vaikutuksia.
Toista ihmistä ei voi voimauttaa, vaan voimautuminen lähtee aina itsestä. Voimauttavassa
valokuvauksessa kuvaustilanteen dynamiikka käännetään ympäri: kuvaajan sijaan
kuvattava saa määrätä, millaisena haluaa tulla kuvatuksi. Näin luodaan yksilölle mahdollisuus tulla nähdyksi kokonaisena, kaikkine puolineen ja tarpeineen. Monet valokuvaan
liittyvät tekijät, kuten kuvan todellisuus ja kehollisuus, tukevat sen käyttöä osana tällaisia
identiteettitöitä. (Savolainen 2009, 211–213, 227.) Voimauttava valokuvaus on tullut
laajaan tietoisuuteen Miina Savolaisen Maailman ihanin tyttö -hankkeen myötä (ks.
Savolainen 2009). Nykyään hän sekä täydennyskouluttaa ammattilaisia että järjestää
kaikille avoimia koulutuksia aiheesta. Kevättalvella 2014 YLE Teema esitti seitsemänosaisen Valokuvan voimaa -dokumenttisarjan, jossa Miina Savolainen opastaa tavallisia
perheitä hyödyntämään voimauttavan valokuvan menetelmää perhesuhteiden lähentämisessä ja korjaamisessa. Voimautumisen prosesseja toteutetaan kuitenkin myös muissa
kuin valokuvan yhteydessä. Voimautuminen taitaa olla viime vuosien muotisana, sillä
nopealla verkkohaulla löytyy tietoa voimauttavasta vuorovaikutuksesta, -kuvataiteesta,
-johtajuudesta ja jopa voimauttavasta skräppäämisestä! Näin ollen ei liene liioiteltua
sovittaa joukkoon vielä yksi tapa vapauttaa sisäisiä voimantunteita: blogikuvaus.
Savolaisen menetelmässä kuville on neljä erilaista lähestymistapaa, joista yksi, arjen teemojen kuvaaminen, täsmää mielestäni blogikuvaamisen kanssa. Savolaisen mukaan siinä
on kyse arjen teemojen tavoitteellisesta dokumentoimisesta: sekä voimavaroja syövien
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asioiden työstämisestä että voimaa tuovien asioiden vahvistamisesta. Työskentely antaa
tilaa intuitiolle, mutta on myös tavoitteellista. Merkityksellisen tuntuisia teemoja käsitellään, vaikka ei aivan tiedettäisi miksi. Valokuvan avulla aiheita työstetään symbolisesti
ja visuaalisesti, se vapauttaa energiaa ja tuottaa voimantunnetta. (emt., 221–222.)
Mielestäni tämä kuulostaa juuri siltä, mitä bloggaajat tekevät kuvatessaan!

KUVA 7. Mitä lätäköihin heijastuu, B8-VK3
Kuvaa 7 sanoittaa runomuotoinen suositus:
Avaa silmät
muuttolinnuille,
soutajille ja huopaajille (katso järvelle, he ovat siellä!),
maasta puskeville käenrieskoille,
sille, mitä lätäköihin heijastuu. (B8)
Voimauttava blogikuvaus on bloggaajan vapautta valita miten ja mitä hän kuvaa elämästään. Aiemmissa luvuissa olen esitellyt havaitsemiani toistuvia koodeja, kuvastoja ja
blogikuvauksen visuaalisia järjestyksiä, jotka saattavat bloggaajan kuvallisiin valintoihin
taustavaikuttaa. Blogin pitäjä käy läpi jatkuvaa kuvallista prosessia, jossa hän päättää:
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näin haluan tulla nähdyksi. Savolaisen menetelmässä kuvat ovat toisen ottamia kuvia
itsestä, ikään kuin käänteisiä omakuvia. Blogikuvauksessa kuvat eivät välttämättä tai
yleensä esitä fyysistä itseä, vaan ne toimivat visuaalisena ja kuvittavana materiaalina
kuvaa ja tekstiä sisältävälle omaelämäkerralliselle kokonaisuudelle. Blogikuvat ovat
usein joko rajattuja erikoislähikuvia tai lähikuvia, tai ne ovat poimintoja kuva-alan yli
jatkuvasta pinnasta. Kuvat ovat toisinaan myös tärähtäneitä, merkityksettömäksi rajattuja
tai esittävät perinteisesti ei-esteettistä kohdetta, kuten roskia (mm. B3-VK5). Näin ollessa
lukija voi pohtia kuvien merkitystä kuvaajalleen, mietiskellä syitä kuvien julkaisemiseen.
Kuvalla saattaa olla selkeä yhteys tekstisisältöön, mutta aina näin ei ole. Paljon on kiinni
katsojan tulkinnastakin: siinä missä kuva B8-VK3 (kuva 7) voidaan vilkaisten nähdä
kuvaksi vesilammikosta, voi se kuvaajalleen olla kuva itsestä, kuva mielentilasta tai kuva
oivalluksesta.
Savolainen painottaa menetelmänsä osuutta identiteettityössä: hänen mukaansa jokaisella
ihmisellä on oikeus valita omalle elämänkokemukselleen todelliset kuvat – ne kuvat,
jotka kelpaavat omaa identiteettiä määrittelemään. Hän myös painottaa sitä, ettei valokuva ole kopio todellisuudesta, mutta se voi olla subjektiivinen totuus, jos yksilö niin
määrittelee. (Savolainen 2009, 212.) Indie-bloggaajat koostavat blogeissaan kuvallissanallista omaelämäkertaa. Vastaajista yhdenkään toiminta ei vaikuta olevan pelkästään
henkilökohtaiseksi tarkoitettua, eikä pelkästään yleisöllekään luotua. Savolaisen mukaan
voimauttavassa valokuvauksessa onkin kyse myös tarpeesta tulla ymmärretyksi ja jakaa
omaa sisäistä maailmaa (Savolainen 2009, 227).
Luvussa 4.1 esittelemässäni kommenttien analyysissä kävi ilmi kuviin liittyvien
kommenttien myönteisyys: 10 kommentoijaa kehui kuvia (ks. kuvio 3). Myös tämä käy
yhteen voimauttavan valokuvan ajatusten kanssa, sillä Miina Savolainen on Valokuvan
voimaa -tv-sarjan nettisivuilla olevassa päätöskolumnissaan kirjoittanut seuraavasti:
Turvallisuuden tunteen rakentuminen on äärimmäisen herkkä prosessi ja siksi
kaikki kritiikki on prosessin aikana kielletty. Toisesta, eikä itsestä – eikä kummankaan kuvista, saa sanoa mitään muuta, kuin hyviä asioita. Tarkoitus on katkaista loukkaantumisten ja kritisoiduksi tulemisen pelon kierre. (Savolainen
2014.)
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Monet muut sosiaalisen median palvelut tuntuvat vilisevän vihapuhetta ja harkitsematonta loanheittoa, mutta blogien kommentoinnin sävy on pääsääntöisesti myönteistä, jopa
kehuvaa. Ehkä blogien kulttuuri tiedostaa sen herkkyyden, mikä on itseilmaisuun
rohkaistumisen taustalla?
Näen kuva-aineistossa arjen tapahtumien kuvaamisen lisäksi pyrkimyksiä tuoda ilmi
omaa visuaalista järjestystä, estetiikkaa ja jopa maailmankuvaa. Kuvista syntyvät konnotaatiot (mm. luonnon merkitys kuvaajalle sekä rauha, lepo ja nautinto) ovat tuskin
sattumaa, vaan ne kertovat vastaajien tavasta katsoa maailmaa, ja toisaalta tavasta tulla
katsotuksi maailmassaan. Vihjeet voivat olla hienovaraisia, mutta silti olemassa: avaa
silmät sille, mitä lätäköihin heijastuu. Mitä lätäköihin sitten heijastuu? Oikein läheltä
katsoessa minä itse.
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Olen esittänyt kaksi tutkimuskysymystä, joista ensimmäisen kaksiosaisena: 1A. Millaisia
innostamisen ja innostumisen muotoja indie-blogeissa on havaittavissa? 1B. Miten
sosiokulttuurisen innostamisen tapahtumaketju rakentuu blogiympäristössä? Luvussa 4
olen etsinyt vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen bloggaajien julkaisemista
Suosituksia-postauksista ja niihin julkaisusta viiden päivän aikana jätetyistä kommenteista sekä havainnoistani. Postausten valokuvista olen tulkinnut vastauksia toiseen
esittämääni tutkimuskysymykseen: millaista on tyypillinen kuvailmaisu indie-blogissa?
Esittelen seuraavaksi tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia alaluvussa 5.1 ensimmäiseen ja 5.2
toiseen tutkimuskysymykseen liittyen. Alaluvussa 5.3 arvioin tutkimusta.

Visuaalisen elämäjulkaisun indie-bloggaajat olivat innostuneet saamastaan tehtävänannosta: selkeä enemmistö heistä oli ottanut haasteen vastaan ja laittanut sen myös
eteenpäin. Bloggaajat olivat postauksissaan vinkkimuodossa valottaneet heille tärkeitä
asioita ja jättäneet lukijoille vapauden poimia omikseen kokemansa suositukset testattavaksi. Blogeissa suositellaan toiminnallisuutta sekä hyvinvointiin ja elämäntapaan
liittyviä seikkoja, annetaan konkreettisia vinkkejä ja muistutetaan ilahduttamaan läheisiä.
Indie-blogien innostamista on kuitenkin näitä suosituksiakin laajemmin toiminnan
mahdollisuuksien ylläpitäminen ja leikkiin mukaan yllyttäminen, haastaminen. Bloggaajat olivat myös sitoutuneet rooliinsa innostajina ylläpitäen postauksesta syntynyttä
keskustelua ja kirjoittaen vastauskommentteja. He olivat toimineet aktiivisina subjekteina
(ks. s. 18, kuvio 1).
Bloggaajat myös onnistuivat innostamaan lukijoitaan osallistumaan toimintaan, sillä
useat ottivat haasteen vastaan. Ei pidä kuitenkaan jättää huomiotta sitä, että jo kommentin
kirjoittaminen on merkki innostumisesta: olisihan lukija voinut poistua sivustolta
kommentoimattakin. Eli vaikka kommentoija ei aikoisikaan osallistua haasteeseen tai
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koittaa bloggaajan vinkkejä, on hän ollut aktiivinen osallistuja ja näin ilmaissut innostumista. Toisaalta aineistoni ei paljasta niitä lukijoita, jotka innostuvat suosituksista, mutta
eivät jätä kommenttia.
Tyypillinen kommentti sisälsi hyvää palautetta, omaan elämään reflektointia ja usein
myös selkeitä merkkejä siitä, että kommentoija on päättänyt toimia bloggaajan suosittelemalla tavalla. Indie-blogeissa innostumista on siis koukkuun tarttuminen: kommentin
jättäminen, oman tarinan kertominen ja annetun suosituksen omaksuminen. Bloggaajat
usein vielä vastasivat lukijan lähettämään kommenttiin. Tyypillinen vastauskommentti
oli sävyltään myönteinen, saatua kommenttia komppaava ja jälleen omaan elämään
reflektoiva. Lisäksi visuaalisesta aineistosta päättelemääni kuvailmaisun yhteneväisyyttä
voidaan pitää yhtenä muotona blogiyhteisön sisäisestä innostumisesta.
Näen sekä osallisuuden prosessien läpikäymisen että osallisuuden mahdollisuuksien
luomisen

merkiksi

innostamisesta

ja

innostumisesta.

Myös

Kurjen

mukaan

osallistuminen on innostumisen sydän (Kurki 2000, 133). Kupiainen ja Sintonen (2009)
kertovat sosiaalisen median osallisuuden aikakaudesta. Päättelyäni tukee heidän ajatuksensa, jonka mukaan verkossa yhdessä tuotetaan, jaetaan ja muokataan mediaesityksiä.
(emt., 21.) Bloggaajat pitäytyivät meemin tehtävänannossa, mutta käyttivät silti omaa
sisällöllistä ja ilmaisullista tyyliään. He olivat siis antamaani tehtävään nähden aloitteellisessa positiossa (ks. Kumpulainen ym. 2009, 27). Tunne toiminnassa mukana olemisesta on tärkeä osa identiteetin rakentumisessa. Merkityksellisyyden tunteen luomiseen
liittyy usein luovuus ja halu toimia omalla tavallaan, jopa annettuja odotuksia rikkoen.
(emt., 23, 28.) Suosituksia-meemiä tulkitsevat bloggaajat tekivät aloitteellisia toiminnallisia ratkaisuja tarjottua toimintamallia muokaten. Tulkitsen tätä toiminnanrooliin innostumista merkkinä siitä, että osallisuus luo vastaajille merkityksellisyyden tunnetta.
Kumpulainen ym. (2009) kertovat, että toimijayhteisöä ei voi syntyä ilman yksilöiden
osallistumista. Osallistuminen luo käytäntöjä, käsitteitä ja kieltä, jotka ylläpitävät
tunnetta “yhteisestä jutusta”. (emt., 13.) Sama on havaittavissa sekä postaus-, kuva- että
kommenttiaineistossani, joista viimeksi mainitussa yhteisten käytäntöjen esimerkkinä
olivat myönteisen äänensävyn käyttäminen ja haasteesta kommentilla kiittäminen.
Lisäksi kommentoijat olivat usein toisia bloggaajia, joten kommentointimahdollisuutta
käytettiin työkaluna luoda yhteyden tunnetta samaan tehtävään osallistuneiden välille.
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Östmanin (2008) mukaan internetin elämäjulkaisuiden kirjoituksilla on sosiaalinen ja
lukijoiden kanssa vuorovaikutusta luova tehtävä, mutta pääpaino on itsereflektiossa eli
itsestä itselle kertomisessa (emt., 16). Aineistoni antoi samankaltaista tietoa, sillä kaikista
kommenteista puolet sisälsivät omaan elämään reflektoimista. Mahdollisuus itsereflektioon motivoi bloggaajia ja bloginlukijoita ja toimii näin yhtenä innostamisen muotona.
Olen myös osoittanut, että blogeissa tapahtuu sosiokulttuuriseen innostamiseen (Kurki
2000) verrattavia innostumisen prosesseja. Ne eivät ole suunniteltuja, järjestettyjä ja
tavoitteellisia, kuten ensin mainitut, vaan luovia ja yhteisön ehdoilla eteneviä. Sosiokulttuurinen innostaminen aikaansaa myönteisiä muutoksia (Kurki 2000, 41–42). Myös
blogeissa innostamisen ilmapiiri on myönteinen. Innostajan roolissa toimii bloggaaja, ja
innostamisen kohde on blogin lukijat. Varsinainen innostuja on blogin osallistuva lukija.
Haasteen asettaminen on näkyvä ja toimiva tapa yllyttää muita mukaan, ja Suosituksiapostausten laaja leviäminen toimii esimerkkinä innostumisen tapahtumaketjusta. Myös
visuaalinen aineisto tukee sitä, että blogeissa on innostumisen tapahtumaketjuja, sillä
kuvastossa esiintyy sellaisia sisällöllisiä samankaltaisuuksia ja yhteneviä tyylipiirteitä,
joita ei voida pitää pelkkänä sattumana.

Olen tutkinut kuva-aineistooni kuuluneita 48 kuvaa neljällä eri tavalla, pyrkien löytämään
vastauksen toiseen tutkimuskysymykseeni. Olen eritellyt sisältöä, tarkastellut semioottisesti, analysoinut kuvia kolmesta eri näkökulmasta ja arvioinut niiden merkitystä kuvaajilleen voimauttavan valokuvan suunnasta. Kaikkien neljän käytetyn analyysimenetelmän yli katsoen on helppo summata blogien tyypillinen kuvailmaisu. Aloitan tiivistämällä sisällön erittelyn tuottamat tärkeimmät tiedot, edeten luvun loppua kohden eri
menetelmien synteesiin.
Aineistoni mukaan blogien kuvailmaisu on digitaalista valokuvausta. Postauksessa on
tyypillisesti noin viisi vaakasuuntaista värikuvaa, joiden värit ovat useammin
monotoniset kuin kylläiset. Sisällön erittely kertoi, että blogikuvat koostuivat kuvan
peruselementeistä, aihesisällöistä, yhteyksistä blogitekstiin sekä syntyneistä konnotaati-
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oista (ks. liite 4). Merkittävimmät kuvan peruselementtien löydökset olivat kuvan rajaukseen liittyviä: tyypillinen blogikuva sisältää rytmiä tai poiminnon jatkuvasta kuva-aiheesta, ja kuvan kohde on usein rajattu keskelle kuva-alaa. Blogikuvien sisällöt vaihtelivat, mutta yleisimmin kuvat esittivät luontoa. Niin ikään kuvien luomat mielikuvat
liittyivät useimmiten luontoon. Kuvia oli myös ihmisistä, mutta totesin, että blogien
henkilökuviin kuuluu anonyymiys, jolla ylläpidetään mielikuvaa verkon kasvottomuudesta (ks. myös Laukkanen 2006, 20–23). Myös Ulla Heinosen mukaan virtuaaliyhteisöille on tunnusomaista anonyymiys (Heinonen 2008, 66).
Melkein joka toinen kuva sisälsi jotain vanhaa, kulunutta tai nostalgista. Vaikka internetissä on loppumaton kuvatulva, se ei ole pelkästään visuaalinen vaan enemmänkin
hypertekstuaalinen paikka (Granö 2013, 70). Seppänen (2002) kertoo kuvallisuuden
lomittumisesta muiden koodijärjestelemien, kuten kirjoituksen, sekaan (emt., 39–40).
Tämän todistaa myös tutkimani blogikuvat, sillä niissä kolmella neljästä oli sisällöllinen
yhteys tekstiin.
Tyypillinen blogikuva kantaa näkyvien sisältöjen lisäksi mukanaan myös kätkettyjä
merkityksiä. Näihin kuuluvat muun muassa kuvien paradigmaattiset valinnat, syntyneet
syntagmat ja konnotaatiot sekä koodit. Edellä mainitut yhdessä luovat blogiyhteisön
visuaalista järjestystä. Yhtenäisen kuvamaailman omaksuminen lisää tunnetta yhteisöön
kuulumisesta (Laukkanen 2006, 28–29). Tehtyäni kuviin merkityksiä etsivän semioottisen tarkastelun ja luotuani niihin silmäyksen kolmesta eri näkökulmasta totean, että
blogikuvien visuaaliseen järjestykseen kuuluvat jo edellisessä kappaleessa mainittujen
lisäksi osittaiset omakuvat sekä valokuvan omakohtaisuuden ja todellisuusarvon korostaminen. Julkaistujen kuvien luomat konnotaatiot ovat usein joko luontoon tai rauhaan,
lepoon ja nautintoon liittyviä. Kuvatessaan ja julkaistavia kuvia valitessaan bloggaaja käy
läpi kuvallista prosessia, jossa hän työstää sitä mielikuvaa, minkä hän itsestään blogikuvien välityksellä muille antaa. Samankaltaista toimintaa hyödyntää Miina Savolaisen
kehittämä voimauttavan valokuvan menetelmä (Savolainen 2009).
Kuva-aineistoa kokonaisuutena, analyysimetodieni synteesinä, tarkastellessa nousi esiin
neljä selkeää teemaa, jotka nimesin seuraavasti: luonto & ympäristö, rytmi & rykelmät,
lämpö & lempeys, rauha & nautinto. Kutakuinkin samat teemat toistuvat myös blogipostauksien sisällöissä (ks. liite 2), mikä tukee myös aiemmin esittämääni havaintoa kuvien
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ja tekstin välisestä yhteydestä. Olen tulkinnut bloggaajien tehneen kuviensa suhteen
teknisiä ja sisällöllisiä valintoja, noudattaneen yhteisön sisäistä estetiikkaa ja kätkeneen
kuviin merkityksiä. He ovat tuottaneet hämmentävän samankaltaista kuvavirtaa, ja silti
jokainen bloggaaja tuntuu onnistuneen sanomaan: näin minä sen näin.

Laadullista tutkimusta arvioidaan muun muassa tutkimuskohteen, -aineiston ja -menetelmän sekä tutkimusongelmien ratkaisemisen, tutkimuksen merkityksen, luotettavuuden,
toistettavuuden ja käytettävyyden kautta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226–228;
Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141) Alkavassa luvussa käyn läpi tutkimusprosessia alusta
alkaen, arvioiden sen osatekijöiden ja niistä muodostuvan kokonaisuuden luotettavuutta.
Tutkimuskenttäni on ollut jatkuvan muutostilansa vuoksi haastava internet: se tuntuu
elävän ja pursuavan, tuoden ahneen tutkijan eteen yhä uusia kiehtovia kalavesiä ja –
kirjaimellisesti – ansaverkkoja. Lukuisat vaihtoehdot saivat tutkimuskohteen rajaamisen
tuntumaan hankalalta, mutta lopulta lukitsin vastauksen vaihtoehtoiset reitit unohtaen.
Päädyin suorittamaan sekä bloggaajien kanssa yhteydenpidon että aineistonkeruun internetissä. Tutkimuksessani laitoin yhteisön oman metodin, meemin eli haastepostauksen
testiin, ja voin nyt todeta sen olleen erinomainen valinta. Se piti toiminnan bloggaajille
tyypillisenä, eli toimi tutkimusasetteluntuntua karsien ja näin todistusarvoa lisäten.
Lähetin yksitoista haastetta, joista yhdeksän otettiin vastaan. Vastausprosentin voidaan
siis ajatella olevan noin 82 prosenttia. Keräämäni tutkimusaineisto koostuu postauksista,
kommenteista, kuvista ja havainnoista. Aineisto on laaja ja yllättävänkin homogeeninen.
Tätä voidaan pitää myös aineiston kyllääntymisenä eli saturoitumisena, jonka toisinaan
ajatellaan paitsi lisäävän tutkimuksen luotettavuutta, myös merkitsevän sitä, että tutkimus
ei tarvitse laajempaa aineistoa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87, 89–90). Tässä tutkimuksessa kyllääntymisellä ei kuitenkaan ollut merkitystä kerätyn aineiston määrään, vaan
analysoin koko aineiston. Olen tyytyväinen päätökseeni käyttää kaikki keräämäni
aineisto. Olin aiemmin pohtinut esimerkiksi mahdollisuutta valikoida analysoitavat kuvat
joko Suosituksia-postausten tai sitten blogien muiden postausten joukosta. Onneksi en
toiminut näin, koska vapaalla valinnalla olisin arvatenkin poiminut mukaan niitä kuvia,
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jotka ilmentäisivät blogikuvien ilmeisimpiä visuaalisia järjestyksiä ja genren koodeja.
Nyt käyttämäni aineisto antoi kokonaisemman kuvan, joka paljasti hypoteeseistani
poiketen vaikkapa rytmien, rykelmien ja poimintojen laajan ilmenemisen blogien
kuvailmaisussa.
Toisaalta en kuitenkaan opinnäytetyön rajallisuuden vuoksi kyennyt hyödyntämään
aineistoni koko potentiaalia. Jatkotutkimusaiheena voisinkin mainita yksityiskohtaisemman keskustelunanalyysin hyödyntämistä kommenttien merkitysverkostojen purkamiseen. Myös haasteen leviämistä ja siihen liittyviä tapoja sekä reittejä olisi ollut kiinnostava seurata tarkemmin. Johdannossa esittämäni ajatus sukupuolentutkimuksen näkökulmasta jäi tässä tutkimuksessa taustavaikuttajaksi sekä mahdolliseksi jatkotutkimusaiheeksi.
Kerätyn tutkimusaineiston luotettavuutta arvioidaan kahdesta suunnasta: tutkimuksen
sisältä ja sen ulkopuolelta. Aineiston sisäistä luotettavuutta on sen kyky vastata tutkimuskohdetta sekä tutkittavia asioita ja ilmiöitä. Aineiston yleistettävyys lisää tutkimuksen
ulkoista luotettavuutta. (Hakala 2009, 173.) Tutkimuksen informanteiksi eli vastaajiksi
valikoitunut kymmenen blogin joukko vastaa mielestäni hyvin koko tutkimuskohdetta,
eli visuaalisia internet-elämäjulkaisuja. Aineisto on siis edustava otos perusjoukosta (Alasuutari 2011, 243). Aineistoa voidaan pitää sisäisesti luotettavana, sillä postauksista,
kommenteista ja kuvista sekä havainnoistani muodostunutta aineistoa analysoimalla sain
kattavat vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiini.
Ulkoista luotettavuutta lisää aineiston yleistettävyys, jota toisaalta laadullisen tutkimuksen piirissä voidaan pitää vähän kyseenalaisena tavoitteena. Yleistettävyyttä olennaisempaa lienee ilmiön selittäminen ja ymmärtäminen sekä aineistoa laajempaan kontekstiin
suhteuttaminen (ks. esim. Alasuutari 2011, 234, 237, 250; Saarela-Kinnunen & Eskola
2001, 163). Tutkiessani innostamista ja innostumista valitsin aineistonkeruumenetelmäksi meemin ja sen aiheeksi suositukset. Suosittelemisen voidaan kritisoida “kosivan”
innostumisen merkkejä – mutta onko se oikeastaan olennaista? Nähdäkseni olisin voinut
saada samankaltaisia tuloksia, vaikka meemin aiheena olisi ollut lempielokuvien
listaaminen: bloggaajat olisivat oletettavasti osallistuneet ja lukijat olisivat kommentoineet, kompanneet, reflektoineet itseensä ja esittäneet ideoita muista mielenkiintoisista
elokuvista. Keräämäni tekstiaineisto edustaa siis tyypillisten haastepostausten ja
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kommenttien perusjoukkoa ja on sikäli yleistettävissä, että näen sen olevan lajissaan
enemmän kuin satunnainen poikkeus. Kuva-aineiston osalta tulokset vastaavat indie-blogien tyypillistä kuvailmaisua, eli aineisto on ulkoisesti luotettava ja yleistettävissä.
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tarkastellaan toisinaan myös tutkimustulosten
toistettavuutta eli reliaabeliutta ja validiutta eli tutkimusmenetelmän kykyä mitata tutkittua seikkaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226). Todettakoon, että mielestäni etenkin reliabiliteetin käsite on varsin epäolennainen laadullisen tutkimuksen yhteydessä.
Ensimmäisen tutkimuskysymykseni tutkimustulokset lienevät kuitenkin toistettavissa
samankaltaisella tutkimusasetelmalla. Sen sijaan toisen tutkimuskysymyksen johtopäätösten toistaminen voisi olla ongelmallista, sillä arvelen esimerkiksi vuodenajalla olleen
vaikutusta kuva-aineiston sisältöihin. Validiteetin eli pätevyyden arviointi on luontevampaa: sain meemin avulla kerättyä kattavan aineiston, jonka avulla pystyin vastaamaan
esittämiini kysymyksiin. Tässä auttoi harkittu tutkimuskysymysten- ja aineistonkeruuviestin asettelu.
Myös tutkimuksen vahvistettavuuden kriteeri täyttyy, sillä olen voinut tukea päätelmiäni
saman aihepiirin kirjallisuudella. Pätevyyttä lisää myös se, että olin erittäin huolellinen
analyysin kaikissa vaiheissa ja pyrin kirjoittamaan sekä toimintani että aikaansaamani
tulkinnat auki mahdollisimman läpinäkyvästi. (ks. myös emt., 227) Tutkielmani tuloksia
voidaan soveltuvin osin yleistää koskemaan muita vastaavia blogi- ja muita verkkoyhteisöjä. Uskoakseni samankaltaisia tiedostamattomia innostumisen tapahtumaketjuja
ilmenee myös muualla kuin indie-blogeissa. Tutkielman merkitys on kuitenkin suurin
pyrittäessä ymmärtämään innostamisen ja innostumisen prosesseja sekä kuvailmaisun
piirteitä juuri visuaalisissa internet-elämäjulkaisuissa.
Olen paikoitellen hyödyntänyt kvantitatiivisen tutkimusperinteen mukaista määrällistä
tietoa osoittaakseni joidenkin asioiden yleisyyden suhteessa joihinkin toisiin asioihin.
Tämä ei muuta tutkimusotteeni asemointia määrälliseksi analyysiksi, mutta lisää tutkimuksen luotettavuutta metodisen triangulaation avulla (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143).
Luotettavuutta lisää myös aineistotriangulaatio, sillä aineistoni koostuu niin postauksista,
kommenteista, valokuvista kuin havainnoistakin. Triangulaatiota tutkimuksessani on
myös usean eri analyysimenetelmän yhdistäminen. Tällaista usean eri triangulaation
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yhdistelmää pidetään luotettavuutta lisäävänä, ja sitä voidaan kutsua nimellä monitriangulaatio (emt., 145).
Koen käyttämieni menetelmien olleen monipuoliset ja tuottaneen tutkimastani ilmiöstä
kiinnostavaa ja perinpohjaista tietoa. Haastavimmaksi koin Suosituksia-postausten
tarkastelun, vaikka olin ennakkoon ajatellut sen olevan aineistoista houkuttelevin. Sen
sijaan visuaalisen aineiston analyysistä innostuin odottamaani enemmän, lisäten mukaan
uusia analyysimenetelmiä pitkin matkaa. Halusin luoda ilmiöstä mahdollisimman monipuolisen kuvan. Janne Seppänen kertoo hauskan vertauksen, jossa sokeat tutkivat norsua:
yksi tutkii norsun kärsää päätellen, että norsu on kuin käärme, toinen toteaa jalkaa tutkittuaan, että norsu on kuin puu, ja kolmas nojaa eläimeen ajatellen sen olevan kuin talo.
(Seppänen 2002, 141.) Uskon analyysimetodeja trianguloimalla välttyneeni kuvatun
kaltaisilta väärinymmärryksiltä!
Tutkimuksen kohteeksi valikoimani bloggaajat käyttäytyvät normaalioloissa blogeissaan
anonyymisti, siis oikeaa henkilöllisyyttään ja yleensä kasvojaan paljastamatta. Kuvaavaa
on, että tutkimuslupasähköposteja vastaanottaessani en tunnistanut puoliakaan vastaajista
heidän oikeista nimistään, vaikka olen tuntenut heidän verkkopersoonansa jo vuosia.
Anonymiteettiä kunnioittaen päädyin käsittelemään vastaajia tutkimuksessani edes käyttäjänimiä paljastamatta, ainoastaan tutkimuskoodein B1–B10. Uskon tämän eettisen
ratkaisun pitäneen Suosituksia-postaamisen mahdollisimman autenttisena blogitoimintana ja näin lisänneen aineiston luotettavuutta. Aineisto on silti pyynnöstä tuotettu tutkimusta varten, ja indie-bloggaajat ovat olleet tietoisia tutkimusasettelusta. Kommentoijat
sen sijaan eivät ole tienneet tulevansa havainnoiduiksi. En näe tätä ongelmallisena, koska
heidän tuottamansa teksti on joka tapauksessa blogeissa julkisesti kenen tahansa saatavilla. Lisäksi kommentoijia on useita kymmeniä, joten heidän kaikkien yhyttäminen
tutkimusluvan merkeissä olisi ollut erittäin työlästä, ottaen huomioon myös kommenttien
luonteen vain yhtenä osana aineistoa.
Siinä, missä osallistumiseni tutkimukseen informanttina voidaan nähdä laskevan luotettavuutta, voidaan sitä pitää myös eräänlaisena esimerkkinä etnografin toiminnasta tutkimuskentällä: etnografi osallistuu tutkittavien arkeen, ja tutkijan osallistumisen tavat ja
intensiteetit vaihtelevat tutkimusten välillä (mm. Lappalainen 2007, 113). Kaksoisroolis-
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tani huolimatta ja toisaalta juuri sen vuoksi olen pyrkinyt puolueettomuuteen sekä bloggaajana että tutkijana. Omaa Suosituksia-postausta tuottaessa toimin kuten koska tahansa
blogatessani, aivan kuten kehotin muitakin vastaajia toimimaan. Jo varhaisessa vaiheessa
aineiston koodaus ja pelkistäminen sulauttivat sekä postaukset että kommentit yhdeksi
massaksi, jonka sekaan itse tuottamani materiaali katosi. Kuten jo aiemmin mainitsin, on
aineisto kaikkinensa varsin homogeeninen, ja olen mielestäni onnistunut analysoimaan
tasavertaisena koko joukkoa. Analyysien edetessä en siis tarkastellut enää yksittäisiä
toimijoita, vaan kohdistin katseeni aineistoihin, niistä yhteneväisyyksiä ja eroja etsien.
Kaksoisroolini ollessa kiistaton en tutkielmaa kirjoittaessa kuitenkaan halunnut kätkeä
subjektiivisuuttani näennäiseen objektiivisuuteen vaikkapa passiivimuotoa käyttämällä.
Myös Hakala (2009, 201) mainitsee kannattavansa aktiivimuotoa, koska se pitää tekstin
eläväisenä, ja puolueettomuuden sijaan passiivi voi luoda vaikutelman ulkokohtaisuudesta. Tutkijan rooliin asemoitumisesta kertonee myös se, että tutkielman teon aikana
ylläpitämäni blogi on elänyt hiljaiseloa. Bloggaamisen vähentäminen on toki ilmeinen
seuraus vapaa-ajanpuutteesta, mutta ilmentää myös kaksoisroolini painotusta. Etnografi
menee omakohtaisesti ja konkreettisesti mukaan tutkimansa yhteisön toimintaan. Minä
olen omakohtaisesti ja konkreettisesti tutkinut yhteisöni toimintaa, vaihtanut bloggaajan
linssit kohdennettuun tutkijan katseeseen. Pian on taas aika vaihtaa roolia.
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Aloitin tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen lainaamalla Heikki Lehtosen ajatuksia
vuodelta 1990. Hän ounasteli, että saattaisi olla syntymässä jopa koko maailman kattava
vastavuoroinen, yhteisöllisesti kommunikoiva vuorovaikutusverkosto (Lehtonen 1990,
243–244). Muutamaa vuotta myöhemmin Howard Rheingold (1993) pohti teknologian ja
yhteisöllisyyden paradoksia: hänen mielestään on kipeää ironiaa, että ihminen tarvitsee
teknologiaa saavuttaakseen tunteen yhteisöllisyydestä – vaikka menetti kosketuksen
aitoon yhteisöllisyyteen juuri tuota samaa teknologiaa kehittäessään ja ympärilleen
haaliessaan. Verkkoyhteisömyönteinen Rheingold päätti mietteensä kuitenkin todeten,
ettei mikään estä ihmisiä käyttämästä tietokoneita myös uudenlaiseen yhteistyöhön.
(Rheingold 1993, 110.) Näistä pohdinnoista kuluneet yli kaksikymmentä vuotta ovat
osoittaneet, että verkkoa on mahdollista hyödyntää yhteisöjen tarpeisiin. Tutkimani
aineiston mukaan verkkoyhteisöt voivat olla myös monimuotoisia innostamisen ja innostumisen paikkoja.
Lukemani kirjallisuuden ja tutkielman toisessa pääluvussa tekemäni teoreettisen viitekehykseen jälkeen koin ymmärtäväni paljon blogeista, niiden yhteisöllisistä ja itseilmaisullisista piirteistä sekä niissä ilmenevistä osallisuuden tasoista. Tekemäni empiirisen tutkimuksen jälkeen ymmärrän aihettani paremmin. Nyt näen selvemmin myös hienovaraiset
merkit, jotka tukevat sekä johtopäätöksiäni että teoreettisessä viitekehyksessä aiheeseen
esitettyjä näkökulmia. Tutkimukseni blogit ovat visuaalisia paikkoja, joissa tapahtuu
luovaa toimintaa ja toteutetaan estetiikan tajua. Tehdyt sisällölliset valinnat ovat osa
kasvuprosessia, jota bloggaajat käyvät läpi verkkoon omaelämäkerrallisesti julkaistessaan. Blogin ylläpitäminen voi olla indie-bloggaajalle keino käsitellä elämänsä teemoja
myös visuaalisin keinoin.
Suosituksia-meemin kohdalla olin toiminnan alkuun laittaja, eräänlainen katalyytti. Pyöräytin kaleidoskooppiin liikettä, mutta silti pysähdyin katsomaan vain yhtä kuvaa. Minun
tutkiessani Suosituksia-postauksia on kaleidoskooppi jatkanut alati elävää liikettään.
Muu blogiyhteisö on varmasti ehtinyt intoutua jo monesta uudesta metkusta. On siis tullut
aika ottaa tutkijanlasit nenältä ja palata bloggaamaan.
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