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Tiivistelmä 
 
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee tähteyden rakentumista sosiaalisessa mediassa. Tut-

kielmassa tähteyden ilmiötä lähestytään tarkastelemalla, miten Jeffree Starin tähteys raken-

tuu sosiaalisessa mediassa. Tutkielma asettuu teoreettiselta viitekehykseltään visuaalisen 

kulttuurintutkimuksen alaisuuteen ja linkittyy aiheensa perusteella myös läheisesti perintei-

seen tähtitutkimukseen. Tutkimusmenetelmänä on käytetty konstruktionistista representaa-

tioanalyysia, joka on toteutettu Richard Dyerin tähtiteoriaan ankkuroituvan lähiluvun avulla. 

Tutkielman aineistona toimii Jeffree Starin verifioidulta YouTube-kanavalta kolme videota 

ja niiden viisikymmentä suosituinta kommenttia. 

 

Tutkielmassa Jeffree Starin tähteys rakentuu sosiaalisessa mediassa vuorovaikutuksen kei-

noin sekä ammatillisesta ja yksityisestä julkisuuskuvasta koostuvasta julkisuuskuvaperfor-

manssista. Näihin tuloksiin perustuen tutkielmassa havaittiin yhteisöllisyyden merkityksen 

ja julkisuuskuvan tietoisen tuottamisen olevan keskeisessä roolissa sosiaalisessa mediassa 

rakentuvalle tähteydelle. Tutkielman pohjalta Jeffree Starin todettiin myös lopulta olevan 

somejulkkis.  

 

Tutkielmassa tarkastellaan lopuksi tähteyden rakentumisen muutoksia kulttuuriteollisuuden 

näkökulmasta ja yhteisöllisyyttä muodostavan sosiaalisen median roolia tässä muutoksessa. 

Tämän lisäksi pohditaan tänä päivänä vallitsevaa identiteetin käsitettä ja sitä, millainen rooli 

julkisuuden henkilöiden tietoisella tuottamisella on vastaanottajien kokemukseen itsestään. 

Esille nousi myös kysymys siitä, kuinka aitoja esitetyt identiteetit sosiaalisessa mediassa 

ovat ja kuinka vakavasti vastaanottajat niihin suhtautuvat. 
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Summary 

 
This master's thesis deals with the construction of stardom on social media. In the thesis, the 

phenomenon of stardom is approached by looking at how Jeffree Star’s stardom is built on 

social media. The thesis is subject to visual cultural research from its theoretical framework 

and, based on its subject matter, is also closely linked to traditional star theory. The research 

method is constructive representation analysis, which was carried out with the help of a close 

reading anchored in Richard Dyer's star theory.  The thesis material is three videos and their 

fifty most popular comments from Jeffree Star's verified YouTube channel. 

 

In the thesis, Jeffree Star's stardom is built on social media through interaction and public 

image performance consisting of professional and private public image. Based on these 

results, the thesis found that the importance of communality and the conscious production 

of the image play a key role in social media-based stardom. Based on the thesis, Jeffree Star 

was eventually found to be a social media celebrity. 

 

Finally, the thesis examines changes in the construction of stardom from the perspective of 

the cultural industry and the role of social media, which forms a sense of community, in this 

change. In addition to this, the concept of identity today is being considered and the role that 

the conscious production of public figures plays in the experience of recipients themselves. 

The question also arose about how authentic the identities presented on social media are and 

how seriously the recipients take them. 

 

Keywords: visual culture studies, representation, close reading, stardom, public image, so-

cial media 
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1 Johdanto 

 
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin tähteyden rakentumista sosiaalisessa mediassa. Aihe on 

minulle ennestään tuttu kandidaatin tutkielmastani. Saadakseni kuitenkin monipuolisemman 

käsityksen tähteyden rakentumisesta tämän päivän mediassa, halusin jatkaa aihealueen pa-

rissa uudella, erilaisella sekä laajemmalla aineistolla. Keskityn tutkielmassani sosiaalisessa 

mediassa esiintyviin julkisuuden henkilöihin eli mediapersooniin. Tällaisten henkilöiden yk-

sittäiset julkaisut saattavat helposti tavoittaa enemmän vastaanottajia kuin suositut televisio-

ohjelmat illassa. Myös heidän seuraaja/tilaajamääränsä eri sosiaalisen median palveluissa 

ovat usein suuria. Yksiselitteistä syytä suosiolle on vaikea antaa. Olen siis kiinnostunut siitä, 

mitkä tekijät vaikuttavat julkisuuden henkilön menestykseen, mikä erottaa heidät muista ja 

miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää julkisuuskuvan rakentamisessa sekä kehittämi-

sessä. Mielestäni on kiinnostavaa myös pohtia, mitä nämä sosiaalisessa mediassa suositut 

henkilöt edustavat meille, mihin he asettuvat tähteyden kartalla ja voiko heistä tulla tähtiä? 

 

Tarkastelen tähteyden rakentumista keskittymällä sosiaalisesta mediasta tutuksi tulleeseen 

yhdysvaltalaiseen Jeffree Stariin. Tutkielmani tutkimuskysymys on: miten Jeffree Starin 

tähteys rakentuu sosiaalisessa mediassa? Aineistonani toimii hänen verifioidulta YouTube-

kanavaltaan (jeffreestar) kolme videota ja niiden viisikymmentä suosituinta kommenttia. 

Analysoin, miten Jeffree Star representoituu itse videoissa sekä miten ja millaisina nämä 

representaatiot heijastuvat vastaanottajille kommenttien perusteella. Tutkielmassa pyrin sel-

vittämään tähteyden tämänhetkistä luonnetta sekä konstruktioita. Tavoitteena on yrittää ym-

märtää, millaisista asioista tähteys sosiaalisessa mediassa mahdollisesti rakentuu. Poiketen 

monista aikaisemmista tutkimuksista ja tutkielmista, en lähtökohtaisesti pidä tutkielmassa 

tarkasteltavaa henkilöä tähtenä. Tutkielmassa tähteyden rakentumista tarkastellaan alhaalta 

ylöspäin ja tavoitteena on samalla huomioida, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ns. 

perinteisillä tähdillä ja tutkielman henkilöllä on. Tähteys on lopuksi selitettävissä tutkielman 

tulosten ja havaintojen avulla. 

 

Keskityn tutkielmassa tarkastelemaan tähteyden ilmiötä sosiaalisessa mediassa, koska sosi-

aalisen median rooli ihmisten arjessa ja vuorovaikutuksessa on viimeisten vuosien aikana 

sekä muuttanut muotoaan että lisääntynyt merkittävästi. Mediassa päivittäin ja viikoittain 

toistamamme rutiinit jäsentävät arkielämäämme ja pitävät meidät myös yhteydessä toisiin 
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ihmisiin ja muuhun maailmaan (Seppänen & Väliverronen, 2012, 63). Päivittäinen annok-

semme sosiaalista mediaa saattaa olla huomaamattamme useita tunteja päivässä – vastaan-

otamme muiden julkaisemaa sisältöä tai tuotamme sitä itse. Tällä niin kutsutulla digitaalisen 

median tai uuden median aikakaudella, jolla elämme, sosiaalisen median vaikutus uusien 

ilmiöiden ja sosiaalisten konstruktioiden muodostajana on saavuttanut huomattavasti mer-

kittävämmän aseman kuin aikaisemmin. Tällaisesta median jatkuvasta läsnäolosta sekä kas-

vaneesta riippuvuudesta arkielämässä sekä yhteiskunnassa käytetään termiä medioituminen 

(emt. 41).  

 

Sosiaalisen median kasvanut merkitys on myös muovannut tähteyden ilmiön aikaansa sopi-

vaksi. Tähteys ei ole enää samanlaista kuin Hollywoodin kulta-aikoina ja tähtiä syntyy en-

tistä enemmän eri elämän osa-alueilla ja medioissa (Hietala, 2009). Tämän muutoksen joh-

dosta onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, millainen tähti-ilmiö kulttuurissamme elää. 

Julkkiskulttuuriin kohdistuu usein vähättelevä ennakkoasenne ja sen merkityksellisyyttä pi-

detään vähäisenä kulttuurin kannalta. Sosiaalisessa mediassa toimivien julkisuuden henki-

löiden ajatellaan helposti olevan “turhia julkkiksia” tai niin kutsuttuja tähdenlentoja (ks. Hie-

tala, 2007, 179-180). Kuitenkin samaan aikaan esimerkiksi seuraamme näitä turhia julkisuu-

den henkilöitä eri medioissa ja käymme kahvipöytäkeskusteluja heistä. Tällainen osallistu-

minen varmistaa julkkiskulttuurin jatkuvuuden ja aseman osana kulttuuriamme. Asenteis-

tamme huolimatta näillä mediassa vaikuttavilla julkisuuden henkilöillä on kuitenkin usein 

paljon vaikutusvaltaa esimerkiksi yksilön identiteetin muotoutumiseen ja kulutustottumuk-

siimme. 

 

Yhteiskunnallisesti tähteys ja sen muuttunut luonne on tärkeä havaita sekä tunnistaa, koska 

sosiaalisessa mediassa esiintyviä julkisuuden henkilöitä ja tähtiä pidetään usein esikuvina. 

Erityisesti lapset ja nuoret, mutta myös aikuiset, ottavat vaikutteita esikuvistaan ja uudet 

normit sekä se, mikä koetaan hyväksyttävänä käytöksenä ja mikä ei, on usein julkisuuden 

henkilöiltä opittua (Hietala 2009). Mustosen (2000) mukaan varsinkin nuoret, joiden identi-

teetin rakentuminen on ns. kriisivaiheessa, ovat alttiita median esittämille representaatioille. 

He peilaavat omaa minäkuvaansa mediassa esitettyyn ja tiedostamattaankin sisäistävät sitä 

kautta piirteitä omaan identiteettiin. (Mustonen, 2000, 121-123.) 

 

Tutkielmani aihe on kaiken kaikkiaan ajankohtainen sekä yhteiskunnallisesti merkittävä. 

Kyseessä on kuitenkin jatkuvasti kasvava ja muovautuva ilmiö, joka vaikuttaa sosiaalisiin 
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konstruktioihin sekä käsityksiin itsestämme sekä ympäröivästä maailmasta. Tutkielmalla on 

myös tieteellistä merkitystä erityisesti suomenkieliselle tiedeyhteisölle, jossa tähteyttä ja sen 

rakentumista sosiaalisessa mediassa on kuteinkin tutkittu verrattain vähän. Tutkielmalla on 

potentiaalia myös tuottaa ajankohtaista ja uutta tietoa sosiaalisessa mediassa vaikuttavista 

julkisuuden henkilöistä sekä tähdistä. 

 

1.1 Teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkielma asettuu teoreettiselta viitekehykseltään visuaalisen kulttuurintutkimuksen alai-

suuteen ja linkittyy aiheensa perusteella läheisesti perinteiseen tähtitutkimukseen. Käytän 

tutkimusmenetelmänä konstruktionistista representaatioanalyysia, jonka toteutan Richard 

Dyerin tähtiteoriaan ankkuroituvan lähiluvun avulla. Seuraavaksi avaan teoreettista viiteke-

hystä, tutkimusmenetelmää sekä tutkielman keskeiset käsitteet. Tutkielman keskeisiä käsit-

teitä ovat: visuaalinen kulttuurintutkimus, representaatio, lähiluku, tähteys, julkisuuskuva ja 

sosiaalinen media. Osa käsitteistä avautuu teoreettisen viitekehyksen tai tutkimusmenetel-

män yhteydessä ja loput käsitteistä avaan vielä erikseen yksittäin tämän luvun lopussa. 

 

Tähteys on kulttuurin synnyttämä, muokkaama sekä ylläpitämä ilmiö ja sen tutkiminen ny-

kyhetken kontekstissa, keskittymällä liikkuvaan kuvaan sekä tekstiin, asettaa tutkielman 

luontevasti viitekehykseltään kulttuurintutkimuksen piiriin. Kulttuurintutkimus on monia-

lainen tieteenala, jossa tutkimuksen huomio on kiinnittynyt erityisesti oman aikansa ilmiöi-

den ja nykykulttuurin merkitysten tarkasteluun (Seppänen, 2005, 34-35). Visuaalinen kult-

tuurintutkimus on yksi kulttuurintutkimuksen suuntauksista, jossa huomio on kohdistunut 

siihen, millä tavalla visuaaliset merkitykset, niiden tuotanto ja vastaanotto esiintyvät kult-

tuurissa (emt. 34-35). Rossi ja Seppä (2007) mainitsevat visuaalisen kulttuurin olevan eri-

tyisesti digitaalisen median aikakaudella merkittävä kulttuurintutkimuksen osa-alue monille 

eri tieteenaloille. Visuaalisen kulttuurintutkimuksen kentälle voidaan ajatella kuuluvan 

kaikki silmin havaittava, mutta käytännössä tutkimusote ei kuitenkaan tarkastele kaikkea, 

mikä tuottaa katsomalla kulttuurisia merkityksiä. Yleensä visuaalinen kulttuurintutkimus ra-

jataan vielä tarkemmin kuvan tai kuvallisuuden sekä representaation tutkimukseksi. (Rossi 

& Seppä, 2007, 7-8, 14-15.) 

 

Visuaalisen kulttuurintutkimuksen yhteydessä puhutaan usein representaatiosta. Represen-

taatio tarkoittaa yleisesti jonkin asian edustusta ja kuvaamista. Sen avulla pystytään 
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tarkastelemaan miten todellisuutta tuotetaan ja esitetään, millaisia välineitä siihen käytetään 

ja kenen näkökulmasta todellisuus esitetään. Representaatio mahdollistaa aineiston tieteelli-

sen analysoinnin eli representaatioanalyysin toteuttamisen. Sen avulla pystytään siis analy-

soimaan esimerkiksi mediaesityksiä tieteellisesti ja kytkemään tutkimus erilaisiin teorioihin. 

(Seppänen, 2005, 77.) Jotta saadaan tuloksia esitettyyn tutkimuskysymykseen, aineiston tar-

kastelutapa täytyy määritellä sen mukaisesti.  

 

Stuart Hall (1997) jakaa representaatioiden tulkitsemisen karkeasti kolmeen erilaiseen tar-

kastelutapaan: intentionaalinen, reflektiivinen, ja konstruktiivinen. Näistä konstruktiivinen 

näkökulma ohjaa ajattelemaan, kuinka representaatiot todentavat ja muodostavat todelli-

suutta (Hall, 1997, 24-26). Tässä tutkielmassa tulkitsen representaatiot konstruktiivisesti. 

Konstruktiivisen representaation avulla pohdin millä keinoilla ja millaista todellisuutta ai-

neisto tuottaa (ks. esim. Seppänen, 2005, 95-96). Käsitän saamani havainnot siis osana to-

dellisuutta ja sitä rakentavina, enkä tarkastele sitä, kuinka todenmukaisia aineistosta saadut 

representaatiot ovat. Konstruktiivisen representaatioanalyysin avulla pystyn tarkastelemaan 

tähteyden rakentumista sekä saamaan mahdollisesti keskustelua herättäviä havaintoja myös 

tutkimusongelmaan – miten tähteys rakentuu sosiaalisessa mediassa? Representaatioiden 

löytämiseksi käytän tutkimusmenetelmänä lähilukua. 

 

Lähiluku tarkoittaa väljästi kaikkea ymmärtävää ja huolellista teoksen tulkintaa. Lähiluen-

nan tärkein perusajatus on, että lukeminen tapahtuu useaan kertaan – toistuen tai palaten 

samaan tekstiin. Lukukertojen välillä lukeminen tapahtuu eri tavoin esimerkiksi eritellen, 

katkonaisesti tai hyvinkin nopeasti. Eri lukemisen tavat tapahtuvat lukijan tiedostaen sekä 

hänen tiedostamattaan. Lukutapa kehittyy tiedostavampaan lukemiseen lukukertojen lisään-

tyessä sekä muuntuen niiden välillä. Ensimmäisellä kerralla lukeminen keskittyy kokonai-

suuden hahmottamiseen ja vähitellen kertojen lisääntyessä lukemisesta tulee analyyttisem-

paa ja yksityiskohdat nousevat herkemmin tarkastelun kohteeksi. Ideaalitilanteessa jokai-

sella lukukerralla huomio kiinnittyy hieman eri asioihin ja yksityiskohtaisen tarkastelun jäl-

keen voidaan uudestaan palata tarkastelemaan kokonaiskuvaa. (Pöysä, 2015, 30-33; Pöysä, 

2010, 331-355.) Pöysän (2015) mukaan lähiluenta soveltuu kirjoitettujen, visuaalisten, ää-

nellisten, materiaalisten tai näiden erilaisista yhdistelmistä muodostuneiden aineistojen tar-

kasteluun. Aineistosta riippumatta on tärkeää, että sitä pystytään rajaamaan tarpeeksi lähi-

luennan toteuttamiseksi. (Pöysä, 2015, 158.) Lähiluku on “aina lopusta avoin”, eikä lopul-

lista yksiselitteistä vastausta saavuteta kyseisellä menetelmällä (Pöysä 2010, 340). Koska 
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tavoitteena ei ole saavuttaakaan yhtä ehdotonta vastausta tutkimuskysymykseen, lähiluku on 

tutkielmaan soveltuva tutkimusmenetelmä. 

 

Lähiluku on intensiivinen ja yksityiskohtainen aineiston lukemisen tapa ja havaintoja saattaa 

kertyä ilman tarkempaa rajausta suunnattoman paljon. Jotta havaintojen määrä saataisiin pi-

dettyä jossakin määrin kohtuullisena, hallittavana sekä selkeänä, toteutan teoreettisesti in-

formoitua lähilukua eli lähilukua, joka jäsentyy teoreettisen näkökulman kautta (ks. Pöysä, 

2015, 33). Tutkielmassani lähilukemista ohjaa Richard Dyerin tähtiteoria, jonka pohjalta 

analyysikysymykset on muotoiltu. Teoriaan ankkuroituminen tapahtuu seuraavien analyy-

sikysymyksien avulla: mistä ja miten puhutaan, miten ja missä esitetään, miten vastaanote-

taan? Näin lähiluku on teoreettisesti jäsenneltyä ja menetelmällä saadut havainnot ovat si-

doksissa tähtiteorian näkökulmaan. Perinteisen tähtiteorian soveltaminen tämän päivän täh-

tiä tutkittaessa antaa myös perusteellisemman ja rikkaamman pohjan tutkielmalle. 

 

Jotta pystytään tarkastelemaan, miten tähteys rakentuu Jeffree Starin sosiaalisessa mediassa, 

on tärkeää ymmärtää, mitä tähteydellä tarkoitetaan ja kuka voi olla tähti. Tähteys on kult-

tuurissa syntynyt ilmiö, jossa vuorovaikutuksen tuloksena kehittyy tähtiä (ks. esim. Dyer, 

1998, 10-12; Hietala, 2009, Marshall, 2010). Ensimmäisinä tähtinä pidetään usein 1920–

1950-luvuilla syntyneitä elokuvatähtiä. Tähteydelle oleellista on, että tähti saa huomiota me-

dialta ja aiheuttaa jonkinlaisia reaktioita ihmisissä (ks. Hietala, 2009). Tähdillä ei ole kui-

tenkaan poliittista ylivaltaa suhteessa muihin, vaan suosio ja huomio perustuvat heidän te-

koihinsa ja elämäntapoihinsa (Alberoni, 2006, 109). Julkisuuden henkilöstä tulee tähti, kun 

hänen yksityiselämänsä ja persoonansa saavat yhtä paljon tai enemmän huomiota ja kiinnos-

tusta osakseen kuin hänen ammatillinen roolinsa (Hietala, 2007, 180). 

 

Nykyään tähtiä syntyy entistä enemmän eri elämän osa-alueilla elokuvatähtien ohella. Tämä 

tarkoittaa periaatteessa sitä, että kuka vain voi olla tähti – ainakin hetkellisesti. Tähtien elin-

ikä vaihtelee ja tähdenlentojen eli hetkellisesti julkisuudessa olevien henkilöiden määrä on 

kasvanut mediassa huomattavasti. (Hietala, 2007, 180; Hietala, 2009, Marshall, 

2010.) Koska julkisuudessa esiintyvien henkilöiden määrä on lisääntynyt, Hietala jakaa hei-

dät kolmeen eri kategoriaan: tavikset, julkkikset ja tähdet (Hietala 2007, 180.) Tutkielman 

lähtökohtana ei ole perustella Jeffree Starin tähteyttä, vaan selvittää miten hänen tähteytensä 

rakentuu sosiaalisessa mediassa ja viittaavatko representaatiot tähteyteen. Hietalan katego-

risointiin on siis mielestäni aiheellista palata johtopäätöksissä, jotta tarkastelun kohteena 
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oleva julkisuuden henkilö voidaan sijoittaa tavis–tähti-akselia hyväksikäyttäen tähteyden 

kartalle ja nimetä parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Tähtiteorian yhteydessä käytetään usein käsitettä star image, suom. tähtikuva. Käsite tähti-

kuva on kuitenkin ideologisesti latautunut ja esiintyy yhteyksissä, jossa tähteyttä pidetään 

ennakko-oletuksena. Kuten Hietala on todennut, tähteydestä ja tähdistä puhuttaessa täytyy 

muistaa, että kaikki tähdet ovat julkkiksia, mutta kaikki julkisuuden henkilöt eivät ole kui-

tenkaan tähtiä (Hietala, 2007, 180). Tästä syystä käytän tutkielmassa käsitteen tähtikuva si-

jaan käsitettä julkisuuskuva. Julkisuuskuva on, tähtikuvan tavoin, erilaisten valittujen repre-

sentaatioiden esittämistä ja tulkintaa (vrt. esim. Dyer, 1998, 60-85). Julkisuuskuvan repre-

sentaatioiden avulla voidaan lopulta tarkastella, viittaavatko saadut tulokset tähteyteen. 

 

Julkisuuskuva rakentuu ns. julkisuuden tiloissa, kuten sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen 

media -ilmaisua käytetään erilaisista internetin yhteisöpalveluista. Esimerkiksi Facebook, 

YouTube, Twitter ja Instagram ovat sosiaalisen median palveluita. Sosiaaliset mediat eivät 

muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, vaan eri viestintäympäristöt painottavat yhteisöpalve-

luitaan eri tavoin. Sosiaalisen median alustat kuitenkin limittyvät toisiinsa monesti, esimer-

kiksi Facebookiin on helppo linkittää tai jakaa videoita YouTubesta. Yhteisinä ominaisuuk-

sina eri palveluille pidetään käyttäjien mahdollisuutta toimia viestin ja tiedon vastaanotta-

misen lisäksi itse aktiivisina sisällöntuottajina sekä osallistuvina vastaanottajina. Sosiaali-

sessa mediassa käyttäjien on myös mahdollista verkostoutua ja muodostaa yhteisöjä. (Sep-

pänen ja Väliverronen, 2012, 36-40, 77-76.)  

 

Tutkielman aineisto on peräisin YouTubesta, minkä takia myös sosiaalisen median konsepti 

on hyvä ymmärtää. YouTube on globaalisti toisiksi liikennöidyin sivusto (Alexa, 2022). 

Myös tähteyden ilmiö on muovautunut sosiaalisen median myötä. Aikaisemmin tähdet ovat 

olleet riippuvaisia isoista tuotantoyhtiöistä ja perinteisistä joukkoviestimistä (ks. esim. Har-

ris, 1991, 41; Marshall, 2006, 634-635). Sosiaalisen median avulla heillekin on kuitenkin 

avautunut mahdollisuus tuottaa itse sisältöä ja kontrolloida omaa näkyvyyttään.  

 

1.2 Aikaisempi tutkimus 

 

Kun puhutaan tähteydestä, on syytä tutustua englantilaisen akateemikon Richard Dyerin tuo-

tantoon. Dyeria pidetään yhtenä tähtiteorian pioneerina ja nykyisen tähtiteorian voidaan 
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sanoa pitkälti perustuvan hänen kirjaansa Stars (1979). Teos on edistänyt perinteistä elolu-

vatutkimusta sekä tähtitutkimusta merkittävästi. Aikaisemmasta elokuvatutkimuksesta poi-

keten Dyer painottaa teoksessaan katsojan kokemuksen merkitystä sekä katsojan ja tähden 

välistä suhdetta. Hänen mukaansa se, miten ja millaisena tähti representoituu vaikuttaa mer-

kittävästi esimerkiksi elokuvan katsojakokemukseen. Teoksessa Dyer keskittyy tarkastele-

maan amerikkalaisia perinteisen mediainstituution luomia elokuvatähtiä. Hänen mukaansa 

tähteyttä tarkasteltaessa on ymmärrettävä, että tähdet eivät ole oikeita ihmisiä, vaan he ovat 

mediateksteissä esiintyviä merkkejä ja merkityksiä. Dyerin mukaan suositun tähden tähti-

kuva tiivistää ja pyrkii saattamaan synteesiin aikakauden ristiriitaisia ideologioita ja ihan-

teita. (Ks. Dyer, 1998.) 

 

Dyer tarkastelee teoksessa Stars muun muassa sitä, miten tähdet projisoivat todellisuutta, 

millaisia merkityksiä heillä on ja miten näitä merkityksiä ilmaistaan. Näiden perusteella teos 

on jakautunut kolmeen osaan: tähdet sosiaalisena ilmiönä, tähdet kuvina ja tähdet merk-

keinä. Dyerin teoriat ja analyysit ovat sovellettavissa yleisesti tähteyden tarkasteluun ja tut-

kimiseen myös tämän päivän mediassa. Hänen näkemyksensä tukevat pitkälti yhä kulttuu-

rintutkimuksessa vallitsevaa konstruktiivista käsitystä. Dyerin mukaan tähdet sekä ovat että 

tuottavat materiaalia kulttuurirakennelmaan, jonka pohjalta ihmiset rakentavat oman identi-

teettinsä. 

 

Suomenkielistä tutkimusta tähteydestä ja julkisuusilmiöstä on tehnyt mediatutkija Veijo 

Hietala. Hietala käsittelee kirjoissaan ja artikkeleissaan sitä, kuinka perinteisen tähteyden 

luonne on muuttunut viihteellisemmäksi kyltymättömän nyky-yhteiskunnan muovaamana. 

Hänen mukaansa erityisesti televisio tarjoaa aikaisempaa viihteellisempää, tunteisiin vetoa-

vampaa ja realismin nälkään tuotettua sisältöä. Hietalan teesi koskee tirkistelyä ja lähikuvien 

merkitystä. Hänen mukaansa erityisesti lähikuvat tähdistä ovat merkityksellisiä katsojille ja 

niiden avulla päästään tirkistelemään läheltä toisten ihmisten tunteita ja reaktioita. Hietalan 

mukaan juuri lähikuvat muovaavat sekä vaikuttavat esimerkiksi katsojien käyttäytymiseen, 

persoonallisuuteen sekä käsitykseen sukupuolesta ja moraalista.  

 

Hietala on todennut, että elokuvat eivät enää synnytä samankaltaisia megatähtiä kuin Holly-

woodin kulta-aikoina. Sen sijaan tähtiä syntyy ja kuolee nopeammalla syklillä eri medioissa 

ja suhtautuminen heihin vaihtelee ihannoinnista vähättelyyn. Hietala kuitenkin pitää myös 

mediassa syntyneitä tähdenlentoja, ainakin jollakin asteella, merkityksellisinä – kertovathan 
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he vallitsevasta viihdekulttuurista jotakin. Hietalan teoksien avulla uusromanttisen nykyme-

dian luonne ja vaikutuskeinot avautuvat tunteiden, halujen ja elämysten tavoittelun kautta. 

Hänen tuotantoansa ovat esimerkiksi Media ja suuret tunteet. Johdatus 2000-luvun uusro-

mantiikkaan (2007) ja Tähdet, julkkikset ja mediapersoonat – Johdatus tähtitieteeseen 

(2009). 

Tähteyteen kytkeytyy voimakkaasti myös julkkiskulttuuri. Julkkiskulttuurin kenttä on ylei-

sesti laaja ja hajanainen, mutta sen voidaan ajatella koskettavan jollakin tapaa kaikkia kult-

tuurin osa-alueita (Marshall, 2006, 635). Uudessa mediassa vallitsevaa julkisuuskulttuuria 

sekä tähteyttä käsittelee kattavasti Marshall P. Davidin kokoama teos The Celebrity Culture 

Reader (2006). Teoksesta löytyy eri henkilöiden tieteellisiä tekstejä liittyen muun muassa 

tähtikulttuurin historiaan, tähteyden artikulointiin, julkisuuden henkilöiden rooliin ja vaiku-

tusvaltaan nykykulttuurissa sekä tähtien merkityksestä vastaanottajille. Teoksesta löytyy esi-

merkiksi Max Weberin, Francesco Alberonin, Barry Kingin ja Lawrence Grossbergin teks-

tejä. Teoskokonaisuus on hyvin laaja ja sen sisältöä on haastava kiteyttää, mutta sisällön 

yhdistävänä teemana toimii julkkiskulttuuri. Teoksesta on löydettävissä esimerkiksi seuraa-

vat esseet Marshall P. Davidilta ja Stephen Hinermanilta. 

Esseessä ”New media - New self: The changing power of celebrity” (2006) Marshall P. Da-

vid käsittelee uuden median vaikutuksia julkisuuskuvan muodostumisessa sekä keskeisem-

piä muutoksia tähteyden rakentumisessa. Marshall toteaa esseessään, kuinka paljon helpom-

min hallittavaa harkitun julkisuuskuvan tuottaminen perinteisen median (mm. televisio, elo-

kuvat) keinoin on aikaisemmin ollut verrattuna digitaaliseen aikakauteen. Hänen mukaansa 

digitaalisella aikakaudella julkisuuden henkilön ja katsojien välinen suhde on kehittynyt in-

ternetin myötä läheisemmäksi sekä merkityksellisemmäksi. Vastaanottajat voivat tuottaa 

sekä vastaanottaa haluamaansa sisältöä, joten julkisuuden henkilön aikaansaamat reaktiot 

vastaanottajissa vaikuttavat entistä enemmän julkisuuskuvan muodostumisessa. Näin ollen 

valta julkisuuskuvan muodostumisesta on siirtynyt enenevissä määrin vastaanottajille. (Ks. 

Marshall, 2006, 634-644.) 

 

Stephen Hinermanin esseen “(Don’t) Leave me alone: Tabloid narrative and Michael Jack-

son child abuse scandal” (2006) aiheena ovat skandaalit ja niiden synty. Hänen mukaansa 

vastaanottajilla on nykypäivänä lisääntynyt oletus siitä, että tähtikuva olisi edes jollakin as-

teella autenttinen ja luotettava representaatio tähden oikeasta minästä. Tähän olettamukseen 

perustuu pitkälti skandaalin synnyn mahdollisuus. Tähden moraalittomat ja odottamattomat 
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teot, jotka ovat ristiriidassa vastaanottajille muodostuneiden mielikuvien ja yleisen moraali-

käsityksen kanssa, asettavat tähden median suurennuslasin alle. Median päämääränä on ker-

toa vastaanottajille totuus tähdestä paljastamalla hänen todellinen luonteensa spekuloimalla 

tämän yksityiselämää. Hinermanin essee selittää hyvin auki sen, minkälaiset asiat laukaise-

vat skandaalin synnyn ja kuinka skandaalin käsittely etenee mediassa. Samalla essee paljas-

taa, kuinka vastaanottajat luottavat mediasta saatuihin representaatioihin tähdestä ja kuinka 

kohtuuttomiksi odotukset heitä kohtaan ovat saattaneet muovautua sekä kuinka mediat ma-

nipuloivat vastaanottajien asenteita skandaalien avulla. (Ks. Hinerman, 2006, 454-496.) 

 

Yleisesti median muutoksiin ja vaikutukseen yhteiskunnassa paneutuvat Janne Seppänen ja 

Esa Väliverronen teoksessa Mediayhteiskunta (2012). Teoksessa avataan hyvin selkeästi, 

millaisia muutoksia viestinnässä ja mediassa on tapahtunut vuosien aikana ja kuinka media 

vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihin. Teoksessa käsitellään esimerkiksi median vaikutusta 

ajankäsitykseen, vuorovaikutustapoihin sekä yksityisen ja julkisen rajan hämärtymistä. Sep-

päsen ja Väliverrosen mukaan siinä missä media tuo ihmisiä yhteen, se samanaikaisesti erot-

taa ja eristää heitä läsnäolevasta maailmasta. Heidän päähavaintonsa on, että yhteiskunnasta 

on tullut yhä riippuvaisempi mediasta sekä medioituneempi. Tämä tarkoittaa sitä, että me-

diasta on tullut erottamaton osa yhteiskuntaa, joka määrittää elämäämme monella tavalla – 

usein jopa tiedostamattamme. Seppäsen ja Väliverrosen teos on ajankohtainen kuvaus me-

dian hallitsemasta nyky-yhteiskunnastamme. 

 

1.3 Tutkimusaineisto 

Tutkielman aineisto koostuu kolmesta YouTubessa julkaistusta Jeffree Starin videosta ja 

näiden viidestäkymmenestä kommentista. Tässä luvussa avaan ensimmäiseksi sitä, kuka on 

Jeffree Star ja syitä sille, miten päädyin tarkastelemaan juuri hänen tähteytensä rakentumista 

sosiaalisessa mediassa. Lisäksi avaan aineiston alkuperää, millaisia valintoja on tehty ja mi-

ten aineistoa on rajattu. Lopuksi avaan lyhyesti aineistovideoiden sisällöt. Kommenttien si-

sältöjen suuren vaihtelevuuden vuoksi en avaa aineistokommenttien sisältöä tässä luvussa, 

vaan käsittelen niitä väitelukujen yhteydessä.  

Tutkielmassa tarkastellaan, miten tähteys rakentuu henkilön Jeffree Star (s.1985), alkuperäi-

seltä nimeltään Jeffrey Lynn Steininger Jr., kohdalla sosiaalisessa mediassa. Yhdysvaltalai-

nen Jeffree Star on luonut uraa mallina, artistina, meikkitaitelijana ja yrittäjänä. Hän omistaa 
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myös Jeffree Star Cosmetics -nimisen kosmetiikkayrityksen. Hänen tämänhetkinen varalli-

suutensa on arviolta 200 miljoonaa dollaria (Celebrity Net Worth, 2022). 

Ihmisten tietoisuuteen Jeffree Star on tullut alun perin MySpacen kautta. Hän julkaisi tilil-

lään pääasiassa meikkivinkkejä ja omia kappaleitaan. Julkaisut saivat kymmeniä tuhansia 

kommentteja ja vuoteen 2006 mennessä hänen tilinsä oli yksi MySpacen seuratuimmista. 

Uransa alkuvaiheessa Star meikkasi työkseen julkisuuden henkilöitä, mikä edesauttoi hänen 

etenemistään uralla. Star on syntynyt ns. “tavalliseen”, tuntemattomaan perheeseen, eivätkä 

perhe tai perhesuhteet ole antaneet sosiaalista etulyöntiasemaa uran ja suhteiden luomiselle. 

Mediassa Starin perhesuhteet näyttäytyvät ennemminkin monimutkaisina, mikä on aiheut-

tanut paljon spekulaatiota hänen julkisen uransa aikana. Starin perheestä tiedetään, että hä-

nen isänsä kuoli itsemurhan seurauksena Starin ollessa kuusivuotias ja hänen äitinsä kerro-

taan olleen alkoholisoitunut ex-malli. Starin sanotaan kasvaneen isovanhempiensa kanssa 

sekä setänsä ja tämän vaimon kanssa. (Ks. esim. Fadroski, 2008, Familytron, 2020, The Ske-

leton, 2019.) 

En itse ole Jeffree Starin aktiivinen seuraaja, mutta eri sosiaalisten medioiden algoritmien 

ehdottamana sekä erilaisten mediassa käsiteltyjen skandaalien kautta hän on tullut tietoisuu-

teeni. Starin julkisuuskuva vaikuttaa olevan sosiaalisessa mediassa esillä olleiden skandaa-

lien vuoksi mielipiteitä jakava ja ristiriitainen. Seuraajamäärien ja suosion heittelystä huoli-

matta hän ei ole menettänyt suosiotaan sosiaalisessa mediassa yli kymmeneen vuoteen. 

Tämä asettaa hänet mielestäni mielenkiintoiseen asemaan julkisuuden henkilönä.  

Yksi ensimmäisistä tutkielman aineistovalintaan vaikuttaneista rajaavista tekijöistä oli hen-

kilön suosio sosiaalisessa mediassa. Suosioon perustuva rajaus vaikuttaa siihen, että tutkiel-

man tarkastelunkohteena olevan henkilön asema sosiaalisessa mediassa, seuraaja- ja tilaaja-

määriin perustuen, on jo lähtökohtaisesti erityinen verrattuna valtaosaan sosiaalisen median 

käyttäjistä. Vaihtoehdoistani päädyin Jeffree Stariin, koska hänen kanavansa YouTubessa 

on hyvin suosittu. Syksyllä 2019 hänellä oli 17,5 miljoonaa tilaajaa, ja tämän lisäksi hän on 

myös hyvin seurattu muissa sosiaalisen median palveluissa, kuten Instagramissa ja Twitte-

rissä.  

Koin tärkeäksi tekijäksi myös sen, että Jeffree Star on ponnistanut suosioon sosiaalisen me-

dian kautta ja ilman etuoikeutettuja taustoja. Tämä tekee hänen suosiostaan sosiaalisessa 

mediassa erityisen mielenkiintoisen sekä sulkee myös pois olettamuksen, että suosio 
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perustuisi johonkin ulkopuoliseen tekijään. Tähteyden rakentumisen kannalta on myös kan-

nattavaa tarkastella henkilöä, joka on toiminut aktiivisena käyttäjänä sosiaalisessa mediassa 

jo useampia vuosia. Näin rajasin pois niin sanotut tähdenlennot eli vain lyhyen aikaa sosiaa-

lisessa mediassa suosiosta nauttivat julkisuuden henkilöt. Tähdenlentojen poisrajaaminen 

mahdollistaa tähteyden konstruktioiden tarkastelun paremmin. Näiden lähtökohtien valossa 

Star soveltuu hyvin tutkielman tavoitteisiin ymmärtää sosiaalisesta mediasta käsin rakentu-

vaa tähteyttä. Lopulliseen valintaan vaikuttivat siis seuraavat syyt: 1) Starin nykyinen asema 

ja suosio, jotka ovat rakentuneet sosiaalisen median avulla, 2) Starin perheen sosiaalinen tai 

yhteiskunnallinen asema ei ole edesauttanut julkisuuden henkilöksi päätymistä ja 3) Star on 

yksi eniten YouTubella tienaavista käyttäjistä (McKeever, 2019). 

Sosiaalisen median palveluista päädyin keräämään aineiston YouTubesta, koska aineiston-

keruun kannalta palvelu osoittautui suhteellisen helpoksi alustaksi verrattuna muihin. Mo-

nissa sosiaalisen median palveluissa julkaisutahti on nopeampaa, sisältö on harkitsematto-

mampaa ja julkaisut saattavat olla vain tietyn ajan nähtävillä, mikä tuo omat haasteensa ai-

neiston keräämiseen. Lisäksi vastaanottajien kommenttien suodattaminen ja seulominen, 

muuten kuin satunnaisesti, osoittautui hyvin haastavaksi esimerkiksi Instagramin kohdalla. 

Halusin käsitellä tutkielmassa liikkuvaa kuvaa, mikä osaltaan myös ohjasi videopainotteisen 

YouTuben suuntaan. YouTubessa julkaistut sisällöt ovat pääasiassa videoita, kun taas 

muissa palveluissa julkaisut ovat usein kuvia, lyhyitä videoita ja tekstejä tai näiden yhdistel-

miä. YouTube mahdollisti siis aineistonkeruun helpoiten ja perustellummin sekä tarjosi pal-

jon potentiaalista tutkimusaineistoa videoiden muodossa. YouTube oli myös osittain luon-

teva valinta, koska Jeffree Star julkaisee aktiivisesti monipuolista videosisältöä kyseisessä 

palvelussa. 

 

Kuva 1. YouTube-tilin yläkuvake ja profiilikuva 14.3.2020. 
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Tutkielman aineisto on peräisin YouTubesta Jeffree Starin omalta kanavalta. Kanava jef-

freestar on luotu YouTubeen 15.2.2006 ja tilin haltija on itse Star (kuva 1). Kanavan ensim-

mäinen julkisena oleva video on julkaistu 15.4.2009 ja videoita on katsottu 14.3.2020 men-

nessä yhteensä 2 188 096 974 kertaa. Ensimmäiset videot kanavalla ovat pääasiassa musiik-

kivideoita tai käsittelevät Starin musiikkiuraa. Suurin osa videoiden sisällöstä käsittelee kui-

tenkin jollain tapaa kosmetiikkaa ja meikkaamista tai Starin henkilökohtaista elämää sekä 

ihmissuhteita. 

Kanavan tiedoista löytyvään kuvaukseen on kirjoitettu seuraavasti:  

MAKEUP ARTIST/COSMETICS CREATOR. Singer/song writer. Fashion obsessed. 

* SHOP MY BRAND: http://www.jeffreestarcosmetics.com 

+ FOLLOW MY BRAND ON Instagram: http://instagram.com/jeffreestarcosmetics 

 

Tutkielman aineistona toimii Jeffree Starin YouTube-kanavalta kolme videota ja näiden vi-

deoiden 50 suosituinta kommenttia. Videoista selviää, kuinka Star representoi itseään ja 

kommentit kertovat siitä, miten representaatiot projisoituvat vastaanottajille sekä millaisena 

Star representoituu vastaanottajien kautta kommenteissa. Aineiston rajaaminen kolmeen vi-

deoon ja niiden 50 kommenttiin on sopiva määrä aineistoa hallittavaksi valitulla tutkimus-

menetelmällä ja tuottaa monipuolisesti sekä määrällisesti sopivasti tuloksia tutkielmaan vaa-

ditun laajuuden puitteissa. 

 

Videoaineisto on valittu ryhmittelemällä videot niiden pääpainoisen sisällön avulla kolmeen 

eri kategoriaan teeman mukaisesti. Videoiden teemat ovat karkeasti jaoteltuna: työ, ihmis-

suhteet ja arki. Ryhmittelyyn on osaltaan vaikuttanut myös videoiden otsikointi ja pikkukuva 

eli videon niin kutsuttu “kansikuva”, joka näkyy YouTubessa, kun vastaanottaja selaa kana-

van videoita (kuvat 2, 3, ja 4). Valitsemalla sisällöllisesti erilaisia videoita aineistoksi pys-

tytään mahdollisesti saamaan kattavampi ja perusteellisempi käsitys Jeffree Starin julkisuus-

kuvan ja tähteyden rakentumisesta. Ryhmittelyä hankaloitti osittain se, että videoiden sisäl-

löissä teemat risteävät ajoittain keskenään. Videoiden kesto on noin 17–29 minuuttia eli yh-

teensä analysoitavaa videomateriaalia on yli tunnin verran.  
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Kuva 2, 3 ja 4. Aineistovideoiden kansikuvat ja otsikointi. Videoiden ensimmäinen näkymä YouTubessa. 

Aineiston rajauksena on käytetty myös videoiden julkaisuajankohdan määrittämistä. Videot 

on valittu aineiston keräyksen hetkellä kolmen viimeisimmän kuukauden ajanjaksolta. Vi-

deot on julkaistu joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä. Videoaineiston valinnassa käy-

tin hyväksi YouTuben omaa ominaisuutta lajitella kanavan videot lisäyspäivän mukaan uu-

sin ensin. Muita vaihtoehtoja olisi ollut järjestää videot vanhin ensin tai suosion mukaan 

suosituimmat ensin. Päädyin lajittelemaan videot uusin ensin, koska tavoitteena on tarkas-

tella nykyhetken tähteyden rakentumista sosiaalisessa mediassa. 

Aineistovideoiden valinnan jälkeen rajasin videoista otettavien kommenttien määrän vii-

teenkymmeneen. Kommenttien kohdalla käytin hyväkseni YouTuben tarjoamaa ominai-

suutta, jonka mukaan kommentit voi lajitella joko suosituimman tai uusimman kommentin 

mukaan. Käytin kommenttien kohdalla lajittelua “suosituimmat kommentit”. Valitun lajitte-

lun avulla YouTube automaattisesti järjestää kommentit uudestaan niiden suosion mukai-

sesti. Suosioon vaikuttaa muun muassa tykkäysten ja kommentteihin tulevien vastausten 

määrä. Valittu lajittelutapa kertoo toissijaisena tietona myös millaiset kommentit ovat sillä 

hetkellä herättäneet keskustelua ja saaneet aikaan reagointia vastaanottajien keskuudessa. 

Kommenttien analysoiminen on tutkielman kannalta tärkeää, koska vastaanottajien suhtau-

tuminen vaikuttaa tähtien syntyyn. Useimmiten tähteyden yhtenä merkittävimpänä kritee-

rinä pidetään sitä, että ihmiset ovat kiinnostuneet tähdestä ja hän saa huomiota sekä aiheuttaa 

reaktioita ihmisissä (ks. Alberoni, 2006, 109, Hietala, 2007, 180, Hietala, 2009). Komment-

tien olemassaolo ja niiden mukaan ottaminen osaksi tutkielman aineistoa edesauttaa perus-

teellisempaa tähteyden rakentumisen tarkastelua. Kommenttien avulla voidaan tarkastella 

millaisena Jeffree Star representoituu katsojille ja millainen suhde häneen luodaan. 

Avaan vielä kunkin videon sisällön lyhyesti, jotta perustelu videoiden kategorisoinnista tee-

mojen mukaan avautuu paremmin. Lisäksi taulukosta 1 selviää jokaisen yksittäisen videon 

nimi, tarkka julkaisuajankohta, kesto, näyttökerrat ja kommenttien määrä. Taulukosta 
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voidaan huomata myös, missä ajassa ja kuinka paljon kanavan videot keräävät näyttökertoja 

ja kommentteja. 

VIDEON NIMI NÄYTTÖKERRAT 
(14.3.2020) 

KOMMENTIT 
(14.3.2020) 

KESTO JULKAISTU 

Blood Lust 💜Palette & 
Collection Reveal! | Jef-
free Star Cosmetics 

9 094 091 67 513 29:12 11.2.2020 

We Broke Up. 30 932 676 246 731 17:15 11.1.2020 

Saying Goodbye To Our 
Pink House Forever😢 

10 796 360 29 483 25:40 21.12.2019 

Taulukko 1. Aineisto. 

1. “Blood Lust 💜Palette & Collection Reveal! | Jeffree Star Cosmetics” 

 

Video 1 on luokiteltu sisällöltään kategoriaan “työ”. Videolla Jeffree Star esittelee uuden 

Blood Lust -nimisen luomiväripaletin ja muita kyseisen tuotesarjan tuotteita. Videon keski-

össä on hänen yrityksensä Jeffree Star Cosmetics ja sen toiminta. 

 

2. ”We Broke Up.” 

 

Video 2 sijoittuu kategoriaan “ihmissuhteet”. Videon puheenaiheena on Jeffree Starin ja 

Nathan “Nate" Schwandtin eroon päätynyt pitkä parisuhde. Videolla ruoditaan eroa, sen 

syitä, siitä aiheutuneita tuntemuksia sekä paljastetaan henkilökohtaisia seikkoja yksityiselä-

mästä. 

 

3. “Saying Goodbye To Our Pink House Forever 😢”	

Video 3 sijoittuu kategoriaan “arki”. Videon aiheena on iso, henkilökohtainen, mutta tavan-

omainen, elämänmuutos – muutto. Videolla Jeffree Star nähdään muuttopuuhissa siivoa-

massa ja pakkaamassa vanhaa kotiaan sekä muistelemassa elämää talossa. Video on tyylil-

lisesti rennompi ja ”kotivideomainen”.   
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2 Vuorovaikutus tähteyden rakennuspalikkana 

 
Jeffree Starin tähteys rakentuu vuorovaikutuksen avulla. Aineistossa esiintyvä vuorovaiku-

tus sekä siihen pyrkiminen ovat Starin tähteyden rakentumisen kannalta keskeisessä ase-

massa. Se, mistä aineisto on peräisin, vaikuttaa osaltaan vuorovaikutussuhteeseen ja sen 

muodostumiseen. Yksinkertaisuudessaan vuorovaikutuksessa on kuitenkin kyse viestin-

nästä, jossa osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Vuorovaikutuksen perusajatus on synnyttää yh-

teisöllisyyden tunnetta ja kytkeä yksilöitä toisiinsa sekä muodostaa yhteisöjä (Seppänen & 

Väliverronen, 2012, 57, 70-71). 

 

Aineistossa kanssakäymiseen pyrkivät sekä Jeffree Star että vastaanottajat. Johtuen valitusta 

sosiaalisen median kanavasta heidän keinonsa olla vuorovaikutuksessa ovat erilaiset ja raja-

tut – Star välittää viestinsä videoiden kautta ja vastaanottajille videoon kommentointi on 

tapa tulla kuulluksi. YouTuben tarkoituksena on lähtökohtaisesti helpottaa ihmisten välistä 

vuorovaikutusta sekä toimia alustana, jossa käyttäjät voivat laajentaa omaa sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen piiriään. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjien verkostoituminen 

sekä yhteisöjen muodostuminen. (Kalliala & Toikkanen, 2009, 73, 82; Seppänen & Väliver-

ronen, 2012, 36-40.) Mediayhteiskunnassa verkkoutunut ja medioitunut vuorovaikutus ovat 

keskeisiä tunnuspiirteitä (Seppänen & Väliverronen, 2012, 57). 

 

Aineistossa puhe ja teksti ovat merkittäviä tekijöitä vuorovaikutuksen muodostumisessa, 

mutta myös se, mitä teoilla, ympäristöllä ja pukeutumisella kerrotaan, vaikuttaa vuorovai-

kutuksen luonteeseen. Tässä luvussa käsittelen seuraavaksi tarkemmin keiden välillä vuoro-

vaikutus tapahtuu ja millaisilla keinoilla, miten sosiaalisen median attribuutit vaikuttavat 

vuorovaikutukseen ja sen luonteeseen sekä millaisia piirteitä vuorovaikutussuhteet saavat. 

 

YouTubessa julkaistut videot toimivat ikään kuin avauspuheenvuorona keskustelulle. Toisin 

sanoen Jeffree Star on keskustelun liikkeellepaneva osapuoli. Videoiden sisällöt käsittelevät 

Staria, hänen elämäänsä, tuntemuksiaan, mielipiteitään sekä Jeffree Star Cosmetics -yritystä. 

Videoilla kaikki kietoutuu siis pitkälti Starin ympärille. Tästä huolimatta hänen esiintymi-

sensä videoilla ei ole vain yksisuuntaista, vaan vuorovaikutukseen pyrkivää ja yhteisölli-

syyttä rakentavaa. Duffetin (2013) mukaan vuorovaikutus julkisuuden henkilön ja vastaan-

ottajan välillä on usein tärkeämpää vastaanottajalle kuin julkisuuden henkilölle. Eikä ole 
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itsestään selvää, että julkisuuden henkilöt näkevät vaivaa ollakseen vuorovaikutuksessa vas-

taanottajien kanssa. Näin tapahtuessa vastaanottajat osaavat usein arvostaa julkisuuden hen-

kilöiden antamaa huomiota. (Duffet, 2013, 166-167.) 

 

Jeffree Starin tavoite luoda vuorovaikutteinen suhde vastaanottajien kanssa näkyy selvästi 

siinä, kenelle hän puhuu. Vaikka kommunikointi Starin ja vastaanottajien välillä on ei-reaa-

liaikaista, se, kenestä ja kenelle henkilöt puhuvat, osoittaa vuorovaikutukseen pyrkimisen. 

Puheessaan Star ottaa vastaanottajat huomioon puhuttelemalla heitä persoonapronomineilla 

sinä (engl. = you), te (engl. = you) tai me (engl. you = we). Sinä viittaa suoraan yksittäiseen 

videota katsovaan vastaanottajaan ja te viittaa yhteisöön, johon vastaanottajan oletetaan kuu-

luvan. Puhuessaan meistä Star viittaa ryhmään tai yhteisöön, johon kokee kuuluvansa itse-

kin. Kontekstista riippuen se, keitä me olemme, vaihtelee. Meistä puhuttaessa hän puhuu 

muun muassa itsestään ja Jeffree Star Cosmeticsin työntekijöistä, itsestään ja kumppanis-

taan, itsestään ja sosiaaliseen lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä tai itsestään ja vastaanotta-

jista. Riippumatta siitä kenestä meistä Star puhuu, laskee hän tähän yhtälöön kuuluvaksi 

myös useimmiten videon vastaanottajat ja yhteisön, joka on muodostunut hänen ympäril-

leen. 

 

Jeffree Star viittaa yhteisöön myös käyttämällä nimestään johdannaista lempinimeä Star fa-

mily.  Duffetin (2013) mukaan lempinimien keksiminen yhteisölle on tavallista populaari-

kulttuurien ilmiöissä, joissa on havaittavissa ryhmäytymistä. Lempinimen käyttäminen ku-

vaa yhteisöä, joka muodostuu omistautuneista yksilöistä. Sana family (engl. family = suom. 

perhe) viittaa erityisen tiiviiseen yhteisöön, jossa jaetaan samat mielenkiinnon kohteet, arvot 

ja huolehditaan toisista. (Duffett, 2013, 245-246.) Yhteisöön kuulumisen tunnetta lisää puhe 

”muista”, kuten toisista brändeistä tai yhteisön ulkopuolisista henkilöistä. Tämä saa aikaan 

vastakkainasettelun, jossa sosiaaliset suhteet rakentuvat aineistossa meistä ja teistä – yhteisö 

vs. muut. Kommunikointiin ja vuorovaikutukseen pyrkiminen on Starin osalta tietoista ja 

tarkoituksellista. Ottaessaan vastaanottajat puheen välityksellä osaksi keskustelua molem-

minpuolinen yhteisöllisyyden tunne muodostuu sekä vahvistuu.  

 

– – Thank you Team JSC! We are killing it; we are unstoppable and I’m so excited for this 

year. All right you guys, Star family I love you so much – – (Jeffree Star videolla 1.) 
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Jeffree Starin vuorovaikutukseen pyrkiminen ei jää yksipuoliseksi yritykseksi, vaan vastaan-

ottajat osallistuvat merkittävästi sen luomiseen kommentoimalla videoita. Vastaanottajille 

kommentointi on tapa tulla kuulluksi ja he kokevat pystyvänsä sen kautta vaikuttamaan sekä 

luomaan suhteen fyysisesti kaukana olevaan henkilöön (ks. Duffett, 2013, 241). Videoiden 

avulla vastaanottajat voivat nähdä ja kokea itse, jolloin materiaalista tulee heille henkilökoh-

taisesti merkittävämpää ja synnyttää näin myös tunnereaktioita. Vastaanottajat voivat myös 

palata halutessaan videoon ja projisoida tuntemuksiaan julkisuuden henkilöä kohtaan rau-

hassa (Hietala, 2009).  

 

Hietalan (2007) mukaan liikkuva kuva merkitsee vastaanottajalle omakohtaista kokemusta, 

elämystä ja tunnetta. Suhde materiaaliin syntyy omin silmin näkemisestä, eikä subjektiivi-

nen kokemus ole riippuvainen sisällöstä. Omin silmin näkeminen aiheuttaa illuusion oma-

kohtaisesta kokemuksesta. Näin myös tunnesamaistumisen syntyminen materiaaliin on lähes 

välttämätön. Liikkuva kuva ohjaa sitä, miten näemme maailman ja opettaa sosiaalisia käyt-

täytymismalleja sekä toimintatapoja. (Hietala, 2007, 53-57.) Aineistossa kommentit esittä-

vät ja edustavat videon synnyttämiä tunnereaktioita. Ne ovat vastaanottajien omien mielipi-

teiden sekä ajatusten ilmaisua. Samalla ne rakentavat sosiaalisia konstruktioita vuorovaiku-

tuksen keinoin. 

 

Kuten Jeffree Star, myös vastaanottajat ilmaisevat selkeästi kommenteissaan kenelle he pu-

huvat eli kenen kanssa he haluavat saada aikaan vuorovaikutustilanteen. Osa vastaanottajista 

pyrkii kommentoimalla olemaan vuorovaikutuksessa Jeffree Starin kanssa. Halutessaan pu-

hutella häntä he osoittavat kommenttinsa hänelle esimerkiksi puhuttelemalla häntä nimeltä 

ja suuntaamalla kommentin sisällön yksinomaan hänelle. 

 
Jeffree, I’m honestly crying, I’m completely obsessed over your products and videos. I abso-

lutely adore you and your products you put out. – – I hope to meet you some day and give an 

amazing review. – – (Vastaanottajan kommentti videolta 1.) 

 

Julkisuuden henkilön lähestyminen eri sosiaalisen median palveluissa on osa fanikulttuurista 

tuttua ilmiötä, jossa fanit määrätietoisesti pyrkivät saamaan ihailemansa henkilön huomion. 

Fanikulttuurin uudelleen muovautuminen internetin vaikutuksesta on hämärtänyt paikka- 

sekä aikasidonnaisuutta ja mahdollistanut läheisyyden tunteen luomisen fyysisesti kaukana 

oleviin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkisuuden henkilöitä ei koeta enää yhtä 
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vaikeasti tavoitettaviksi, vaan odotukset vuorovaikutuksen suhteen ovat lisääntyneet. Vas-

taanottajille internet on luonut uudenlaisen käsityksen mahdollisuudesta päästä lähemmäs 

ihailemaansa julkisuuden henkilöä. (Duffet, 2013, 237-239.)  

 

Vastaanottajat tiedostavat myös, ettei kommenttikentässä julkaistu viesti välttämättä tavoita 

Jeffree Staria. Eivätkä kaikki vastaanottajat tavoittelekaan hänen huomiotaan. Kommen-

tointi on vastaanottajille myös tapa olla vuorovaikutuksessa toisten yhteisön jäsenten kanssa. 

Joskus yhteisön merkitys saattaa kasvaa tähteä merkittävämmäksi (ks. esim. Duffet, 2013, 

245-246). Yhteisön olemassaolo tunnistetaan puhumalla meistä – yhteisen mielenkiinnon 

jakavista vastaanottajista. Yleisin puheenaihe eli myös yhteinen mielenkiinnon kohde kom-

menteissa on Star. Kommenttien sisällöissä käsitellään suurimmaksi osaksi hänen elä-

määnsä, hänen työtään tai kuvaillaan vastaanottajan omaa suhdetta Stariin sekä puhutaan 

videon herättämistä tuntemuksista ja ajatuksista. Vastaanottajat puhuvat kommenteissa Sta-

rista nimellä, mutta viittaavat häneen myös vain persoonapronominilla hän – olettaen mui-

den vastaanottajien tietävän kenestä puhutaan. 

 
Jeffree always asks how we are but we never ask about him. Jeffree how are you today 

(kommentti videolta 3) 

 

Vastaanottajat puhuttelevat myös toisiaan. He esittävät toisilleen kysymyksiä muun muassa 

tavoittaakseen samalla tavalla sitoutuneita vastaanottajia kuin he itse ovat. Videon pohjalta 

muodostuneet yhteiset puheenaiheet luovat kommenteissa vastaanottajien välille yhteisöl-

listä ilmapiiriä. Yksilötasolla vuorovaikutus yhteisön kanssa vahvistaa vastaanottajan omaa 

kokemusta ja suhdetta Jeffree Stariin sekä vahvistaa kollektiivisen kokemuksen mielikuvaa. 

 

Duffett (2013) kuvaa yhteisen mielenkiinnonkohteen ja olettamisen olevan kaksi yhteisön 

tai “jaetun yhteisöllisyyden tunteen” muodostumisen perustaa. Hänen mukaansa vastaanot-

tajat kuvittelevat ihaillun kohteen ympärille muodostuneen yhteisön olevan kollektiivinen – 

samanlaiset arvot keskenään jakava yhteisö. (Duffett, 2013, 244-246.). Medioitumisen 

myötä oikea elämä ja virtuaalinen elämä sekoittuvat keskenään voimakkaammin ja raja nii-

den välillä hämärtyy (Väliverronen & Seppänen, 2012, 41-42). Aikaisemmin yhteiset fyysi-

set kokemukset toivat ihmisiä yhteen, mutta yhteisöjen siirtyessä sosiaaliseen mediaan, 

paikka- ja aikariippuvuus vuorovaikutuksessa ja yhteisön muodostumisessa on menettänyt 

merkitystään (Duffet, 2013, 239.) Sosiaaliseen mediaan siirtyminen on tehnyt oman yhteisön 
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löytämisestä helpompaa. Yhteisöt tavoittavat enemmän ja laajemmin ihmisiä ympäri maail-

maa, mikä muodostaa saman kiinnostuksenkohteen ympärille globaaleja julkisia yhteisöjä 

(emt. 401). 

 

Vuorovaikutus Jeffree Starin ja vastaanottajien välillä tapahtuu ei-reaaliaikaisesti eli asynk-

ronisesti. Kalliala ja Toikkanen (2009) kirjoittavat asynkronisen viestinnän mahdollistavan 

sen, että osapuolet voivat lukea viestit eriaikaisesti, eikä samanaikaista läsnäoloa viestimien 

ääressä vaadita. Viestien vastaanottaminen ei ole siis riippuvaista ajasta tai paikasta. (Kal-

liala ja Toikkanen, 2009, 73.) Lähtökohtaisesti YouTube on asynkroninen viestintäympä-

ristö. Tämä vaikuttaa siihen, että vastaanottajat ja Jeffree Star kommunikoivat ennakoivasti 

sekä jälkikäteen reagoiden. Jälkikäteen reagointi ilmenee esimerkiksi Jeffree Starin pu-

heesta, kun hän kertoo kuinka joku tai jotkut vastaanottajat ovat kysyneet häneltä jotain. 

Vastaanottajien huomioiminen osoittaa Jeffree Star pyrkivän osaltaan ylläpitämään vuoro-

vaikutteista suhdetta ja haalimaan yhteisöllisyyttä. 

 

Myöhäinen reagointi ja vastaus: 

 

– – That’s what everyone was saying from the last video – – I’m like okay. (Jeffree Star vide-

olla 3.) 

 
– – I have gotten I’m talking a million emails to customer service to put plastic on the pal-

lets. So, we listened. (Jeffree Star videolla 1.) 

 

Ennakoiden ja olettaen: 

 

Basically, if you’re like ‘Jeffree what is going on with the vault?’ The vault is obviously stay-

ing here. A lot of people think you can just like forklift it out of the house. (Jeffree Star vide-

olla 3.) 

 

Asynkronisen viestimisen etuna on, ettei vuorovaikutus ole aika- tai paikkasidonnaista. Näin 

vastaanottajat ympäri maailmaa voivat osallistua keskusteluun ja läheisyyden tunne fyysi-

sesti kaukana oleviin on mahdollista luoda (ks. esim. Duffet, 2013, 239-401). Asynkronisuus 

tuo kuitenkin myös omat haasteensa kommunikointiin, koska luonnollinen nonverbaali vies-

tintä tai tilanteisiin reagointi suoraan ja välittömästi puhujalle ei ole mahdollista. 
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Vastaanottajat käyttävät kommenteissa vuorovaikutuksen apukeinona Jeffree Starin puheen 

siteeraamista tai toiminnan sanallistamista. Siteerauksen avulla vastaanottajat ikään kuin 

nostavat videosta esille kohtia, joihin haluavat reagoida tai kommentoida. Kommentti koos-

tuu yhdestä tai kahdesta osasta, esimerkiksi 1) siteeraus Starin puheesta tai sanallistettu toi-

minta ja 2) vastaanottajan oma kommentti tilanteeseen, joka voi pohjautua esimerkiksi hä-

nen tuntemuksiinsa. 

 
1) Jeffree: I feel like I owe you an explanation. 

2) You owe us nothing. Take time for yourself.  

(Vastaanottajan kommentti videolta 2.) 

 

Intensiivisempään kontaktiin pyrkimystä tehostaa videoiden miljöö ja Jeffree Starin toi-

minta. Videolla 1 näemme Starin istumassa valtaistuimella mahtavilla kankailla lavastetussa 

studiossa ja videolla 2 hän istuu sängyllä makuuhuoneessa koiriensa kanssa (kuva 5). Sisäl-

löllisesti ja miljöön visuaalisuuden puolesta nämä kaksi videota ovat hyvin erilaisia keske-

nään, mutta tunnelma Starin ja vastaanottajan välillä on molemmissa hyvin kahdenkeskinen. 

Videoiden vaihtumaton ympäristö ja tahattomien häiriötekijöiden poistaminen suuntaa vas-

taanottajien keskittymisen Stariin ja hänen puheeseensa sekä toimintaan. Vastaanottajaan 

huomio suunnataan puolestaan puheella sekä eleillä. Kameralle suunnatut käsieleet sekä pu-

heen aikana luotu katsekontakti kameraan luovat tuntemuksen intensiivisestä sekä intiimistä 

vuorovaikutuksesta. Vastaanottajalle luodaan tunne, että kameralle puhuva henkilö haluaa 

puhutella juuri heitä. Kerrontatapa jäljittelee tietyllä tapaa suullista kerronnan muotoa. 
 

Hietala kirjoittaa, että perinteisessä suullisessa kerronnassa tarinankertoja kertoo livenä to-

dellisia tai keksittyjä tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet hänelle itselleen tai muille. Suulli-

sessa kerronnassa tunnepitoisuus perustuu suoraan kontaktiin puhujan ja vastaanottajan vä-

lillä. Videoissa tunnevaikutus perustuu taas ylivoimaisesti katsomiseen. Audiovisuaalisessa 

kerronnassa kuva ja ääni luovat yhdessä vastaanottajalle illuusion omakohtaisesta kokemuk-

sesta videolla tapahtuvan ja nähdyn perusteella. Videon välityksellä tapahtumat koetaan suo-

raan ja preesensissä. Hietalan mukaan audiovisuaalisessa kerronnassa kertojan merkitys näin 

ollen myös häviää. (Hietala, 2007, 52-53.)  
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Kuva 5. Jeffree Star vaaleanpunaisessa makuuhuoneessaan. 
 

Videossa 2 perinteisen suullisen kerronnan jäljittelyä on käytetty hyväksi audiovisuaalisessa 

kerronnassa. Se, että erilaiset vuorovaikutuksen tyylit sekoittuvat toisiinsa ja esiintyvät vuo-

rovaikutuksessa samanaikaisesti, on täysin mahdollista (Seppänen & Väliverronen, 2012, 

70-71). Videolla Jeffree Star kertoo oman elämänsä tapahtumista sekä muille tapahtuneista 

asioista, jotka ovat vaikuttaneet jollakin tavalla häneen. Vaikka Star puhuu toisessa ajassa ja 

paikassa tapahtuneesta, vastaanottajat kokevat vuorovaikutuksen videon välityksellä pree-

sensissä. Videolla Starin rooli kertojana kuljettaa vastaanottajaa läpi videon ja sen vaikutusta 

käytetään hyväksi kontaktin luomisessa vastaanottajien kanssa. Vastaanottajien kokema tun-

nepitoisuus perustuu Starin puheeseen, reagointiin ja kontaktin luomiseen. Videolla perin-

teisen suullisen kerronnan jäljittelyllä luodaan vastaanottajille illuusion omakohtaisesta vuo-

rovaikutuksesta Starin kanssa. Tunnepitoisen kontaktin luominen välittyy onnistuneesti vas-

taanottajille, mikä näkyy muun muassa myötätuntoisena ja empaattisena vuorovaikutuksena 

kommenttikentässä. 

 
I’m not Jeffrey’s fan and I’m sobbing, I hope you’re feeling better now than when you rec-

orded the video I send my love and support to your heart. (Vastaanottajan kommentti vide-

olta 2.) 

 

Videoilla nähty ja kuultu sisältö määrittelee vuorovaikutuksen luonnetta. Vastaanottajissa 

videoiden pohjalta heränneet erilaiset tuntemukset ja ajatukset heijastuvat kommenttien 



 22 

kautta siten, mistä puhutaan ja miten puhutaan. Tiivistettynä videoiden ja kommenttien luon-

teet suhteessa toisiinsa ovat seuraavat. Videolla 1 Jeffree Star on ammattimainen ja hän on 

innostunut puhuessaan tuotteistaan. Tämä saa vastaanottajat keskittämään kommenteissa 

käydyn keskustelun meikkeihin ja Stariin yrittäjänä. Kommenttien sävy on innokas ja toi-

veikas. Videolla 2 Star jakaa puolestaan henkilökohtaisempia asioita vastaanottajien kanssa. 

Vuorovaikutus hänen osaltaan on vakavampaa ja tunnepitoisempaa. Avoimuus saa vastaan-

ottajatkin jakamaan henkilökohtaisia kertomuksia sekä ilmaisemaan videon aikaansaamia 

voimakkaita tunnereaktioita. Videolla 3 Starin vuorovaikutus on taas hassuttelevaa, vitsai-

levaa ja sarkastista. Hänen eläväinen toimintansa ja puhe saa vastaanottajatkin kommentoi-

maan kevytmielisemmin ja vitsikkäämmin. Sisältöön suhteutettu kommentointi kertoo inhi-

millisyyden läsnäolosta vuorovaikutuksessa. 

 

Inhimillisyyttä pidetään ikään kuin ihmiselle sisäänrakennettuna ominaisuutena ja lähtökoh-

taisesti ihminen pitää itseään sekä toisia inhimillisinä. Inhimillisyys ohjaa käytöstämme ja 

sitä, miten kohtelemme toisia. (Länsimäki, 2009.) Erityisesti kohdatessamme tavallisesta 

poikkeavan tilanteen elämässä odotamme toisten suhtautuvan ymmärtävästi ja tukevan 

meitä tilanteen vaatimalla tavalla. Aineistossa inhimillisyys tulee voimakkaimmin esille vi-

deossa 2. Habituksen ja miljöön avulla Jeffree Star on onnistunut visuaalisesti inhimillistä-

mään itsensä. Sängyssä peiton alla istuva ja vaatimattomasti laittautuneen Starin olemus 

kiinnittää vastaanottajien huomion. Vastaanottajat kykenevät tulkitsemaan pelkän nähdyn 

perusteella, että kyseessä on normaalista poikkeava video. Poikkeavuus määräytyy ennalta 

nähdyn sekä vastaanottajien odotusten ja oletusten mukaan (ks. esim. Hinerman, 2006, 456-

458). 

 
I saw him in bed and was like this is SERIOUS (Vastaanottajan kommentti videolta 2.) 

 

Videolla 2 Jeffree Star kertoo avoimesti erostaan ja avaa tapahtumia kokemuksen taustalla. 

Henkilökohtaisen puheenaiheen myötä hän päästää vastaanottajat lähemmäs itseään sekä 

asettaa itsensä alttiiksi arvostelulle. Videolla käsitellään Starin tuntemuksia, mutta puhees-

saan takelteleva, huokaileva ja itkuinen Star ottaa myös vastaanottajien tunteet tilanteessa 

huomioon. Inhimillisyys vastaanottajia kohtaan viestii yhteisön olevan myös Starille merki-

tyksellinen. 
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I know a lot of you are really shocked. I’m shocked and I feel like I own you all an explana-

tion because Nathan and I have grown with each other in front of all of you -- I do wanna 

share what’s been going on and I do want to talk to you guys…--, (Jeffree Star videolla 2.) 

 

Vuorovaikutustilanteen autenttisuus ja asetelma ”istutaan alas ja keskustellaan asiat läpi” 

saa myönteisen vastaanoton kyseisen videon kohdalla. Kritiikin ja arvostelun sijaan vastaan-

ottajat suhtautuvat videoon tilanteeseen sopivalla tavalla – osoittamalla empatiaa Jeffree Sta-

ria kohtaan. He kommentoivat arvostavansa hänen rehellisyyttänsä ja haavoittuvaisuuttaan. 

Kannustavien ja rohkaisevien kommenttien lisäksi vastaanottajat jakavat vertaistukena omia 

kokemuksiaan rakkaudesta. Starin vastoinkäymiset koskettavat myös tiiviin yhteisön ulko-

puolelle kuuluvia vastaanottajia. Henkilökohtainen tragedia muuttuu videon myötä kollek-

tiiviseksi kokemukseksi. Inhimillisen vuorovaikutuksen avulla yhteisöllisyys korostuu ja 

Star representoituu aikaisempaa autenttisempana ja hänen ja vastaanottajan välinen suhde 

on entistä tuttavallisempi.  

 

Inhimillisessä vuorovaikutuksessa esiintyy piirteitä autenttisuudesta. Inhimillinen ja autent-

tinen vuorovaikutus mahdollistuvat, kun vastaanottajat ymmärtävät Jeffree Starin olevan 

muutakin kuin sosiaalisessa mediassa nähtäviä representaatioita itsestään. Vastaanottajien 

myönteisen kommentoinnin vuoksi lienee perusteltua sanoa, että autenttisuus videoilla to-

teutuu sopivissa määrin muiden representaatioiden kanssa. Näin ollen Starin kohdalla au-

tenttinen vuorovaikutus toimii tähteyttä rakentavana elementtinä. Dyer (1991) käsittelee ”ai-

touden” ja ”autenttisuuden” merkitystä tähteyden rakentumisessa. Hänen mukaansa autent-

tisuus on vääjäämätön osa toimivan tähtikuvan rakentumista ja se saa myös muut tähden teot 

ja ominaisuudet representoitumaan todenmukaisina tai ainakin todenmukaisempina. Jotta 

tähdet pystytään ymmärtämään autenttisina, täytyy käsittää heidän olevan enemmän kuin 

mediassa esitettävät representaatiot eli median ulkopuolella elävä oma persoonansa. (Dyer, 

1991, 133, 135.) Vaikka ihmiset kaipaavat tähdeltä jotain aitoa ja autenttista, tähtien koh-

dalla inhimillisyys on käsitteenä hieman paradoksaalinen. 

 

Tähdet nähdään usein aikamme ihanteellisina ihmisinä ja roolimalleina. Tästä syystä heidän 

oletetaan käyttäytyvän odotusten mukaisesti – vaikkapa humaanisti, siveellisesti tai esimer-

killisesti. Samalla kun tähtien oletetaan olevan poikkeuksellisen ihanteellisia, heidät näh-

dään myös tavallisina, samaistuttavina yksilöinä. Tavallisuus ja samaistuttavuus syntyy au-

tenttisen käytöksen seurauksena. Autenttisuuden representaation tulee kuitenkin olla 
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uskottava, mutta ei liian todellinen ja aito. Esimerkiksi normien vastainen moraaliton käytös, 

joka poikkeaa radikaalisti tähtikuvasta, voi kääntyä tähteä vastaan ja vaikuttaa mielikuviin 

hänestä negatiivisesti. Pahimmassa tapauksessa tähti joutuu skandaalien keskelle represen-

toitumalla liian aitona. (Dyer, 1998, 43; Dyer, 1991, 137; Hinerman, 2006, 456-478; Stacey, 

2006, 270-271.)  

 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva vuorovaikutus saattaa ulkopuoliselle näyttäytyä yksisuun-

taiselta, kun taas vastaanottajalle vuorovaikutus voi tuntua hyvinkin läheiseltä sekä tuttaval-

liselta. Vastaanottajien kokema tuttavallisuus sosiaalisessa mediassa perustuu parasosiaali-

seen vuorovaikutukseen tai vuorovaikutussuhteeseen. Parasosiaalinen vuorovaikutus syntyy 

medioiden kautta vastaanottajan ja julkisuuden henkilön välille. Kuuluvainen ja Virtanen 

(2020) tiivistävät suhteen synnyn ja seurauksen hyvin seuraavasti: 

 
Parasosiaalinen suhde syntyy, kun katsoja osallistuu useamman kerran parasosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen mediahahmon kanssa. Kun vietämme aikaa toisen ihmisen seurassa, opimme tuntemaan hänen 

ajatuksiaan, kokemuksiaan, tuntemuksiaan ja huoliaan. Vaikka itsestä kertominen ei parasosiaalisen 

suhteen muodostumisvaiheessa olisi vastavuoroista, myös kuviteltu vuorovaikutus rakentaa suhdetta. 

(Kuuluvainen & Virtanen, 2020.) 

 

Parasosiaalinen vuorovaikutussuhde selittää Jeffree Starin ja vastaanottajien läheiseltä vai-

kuttavaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Duffetin (2013) mukaan parasosiaalinen 

suhde saa vastaanottajat luulemaan, että heillä on läheinen, kaksisuuntainen suhde julkisuu-

den henkilön kanssa, vaikka todellisuudessa suhde on yksipuolinen. Duffetin mukaan yksi-

puolisuus perustuu siihen, että tähteydessä on kyse niin suuresta sosiaalisesta ilmiöstä, että 

tähti näkee yhteisönsä kollektiivisena, eikä hänen ole mahdollista tuntea vastaanottajiaan. 

Vastaanottajilla taas on mahdollisuus löytää internetistä tietoa tähdestä loputtomasti ja näin 

kehittää syvempi suhde ja mielikuva tähdestä. (Duffett, 2013, 88-89, 236, 297.) Parasosiaa-

lisen vuorovaikutuksen havaitseminen vuorovaikutuksessa ei ilmennä kuitenkaan automaat-

tisesti täysin yksipuolista vuorovaikutusta. Sosiaalinen media nimittäin haastaa parasosiaa-

lisen ilmiön käsityksen yksipuolisesta suhteesta siten, että julkisuuden henkilö ja vastaanot-

taja voivat olla myös välittömässä vuorovaikutuksessa mediaympäristöissä (Kuuluvainen & 

Virtanen, 2020). 
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Tähteyden synnyn kannalta vuorovaikutuksen ilmeneminen sosiaalisessa mediassa on vält-

tämätöntä, koska tähdet syntyvät vuorovaikutuksen tuloksena (ks. esim. Hietala, 2007, 180, 

Hietala, 2009). Parasosiaalisen vuorovaikutuksen ilmeneminen aineistossa on myös Jeffree 

Starin tähteyden rakentumisen näkökulmasta varsin hyödyllistä. Vaikka yhteisö näyttäytyisi 

julkisuuden henkilölle kollektiivisena, parasosiaalisen vuorovaikutuksen ymmärtävä julki-

suuden henkilö voi hyödyntää vuorovaikutussuhdetta oman julkisuuskuvansa muodostami-

sessa. Vastaanottajien tuttavallinen suhde voidaan saavuttaa oikeanlaisen viestinnän avulla, 

kun ymmärretään yhteisössä vallitsevia asenteita ja arvoja (ks. esim. Kuuluvainen & Virta-

nen, 2020). Vuorovaikutuksen avulla voidaan siis ruokkia vastaanottajien positiivisia mieli-

kuvia ja vahvistaa niitä sekä suhdetta julkisuuden henkilöön. Sitä, kuinka aitoa tai epäaitoa 

vuorovaikutus on sosiaalisessa mediassa, ei välttämättä ole tarpeellista miettiä. Kasvokkai-

nen vuorovaikutus ja mediassa tapahtuva vuorovaikutus poikkeavat toisistaan, mutta mo-

lemmissa tilanteissa vuorovaikutus voi yhtä lailla olla syvällistä tai pinnallista, vuorovaikut-

teista tai yksisuuntaista (Seppänen & Väliverronen, 2012, 70).  

 

Jeffree Starin ja vastaanottajien yhteisöllisyys ja yhteisön merkitys nousi aineistossa toistu-

vasti esille vuorovaikutuksen tarkastelun yhteydessä. Tähteyden rakentumista ajatellen tämä 

on päämäärä johon julkisuuden henkilöt vuorovaikutuksellaan pyrkivätkin. Näin ollen myös 

sosiaalinen media täyttää tärkeimmän tehtävänsä vuorovaikutuksen suhteen – se luo yhtei-

söllisyyden tunnetta ja kytkee yksilöitä toisiinsa muodostaen kuviteltuja yhteisöjä (ks. esim. 

Seppänen & Väliverronen, 2012, 68-71). 
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3 Julkisuuskuvaperformanssi tähteyden rakennuspalikkana 

 
Tähteys rakentuu Jeffree Starin erilaisista julkisuuskuvan performansseista. Julkisuuskuva 

muodostuu tietoisesti tuotetuista erilaisista esitystapojen representaatioista sekä niiden tul-

kinnoista. Starin julkisuuskuva muodostuu aineistossa siis siitä, millaista informaatiota hän 

jakaa sekä tuottaa itsestään videoiden välityksellä ja miten vastaanottajat tulkitsevat näitä 

representaatioita. Aineistosta on havaittavissa kaksi selkeästi erotettavaa julkisuuskuvan esi-

tystapaa, jotka olen nimennyt seuraavasti: ammatillinen julkisuuskuva ja yksityinen julki-

suuskuva. Seuraavissa luvuissa 3.1 ja 3.2 tarkastelen, miten ja millaisena nämä Starin julki-

suuskuvan esitystavat representoituvat.  

 

Julkisuuskuvalla on merkittävä rooli tähteyden rakentumisessa. Huolimatta siitä, että tähti 

näkee vastaanottajat kollektiivisena yhteisönä, vastaanottajan on mahdollista luoda syvempi 

suhde tähteen (Duffett, 2013, 88-89, 236). Tämä tapahtuu julkisuuskuvaperformanssin 

avulla. Koska vastaanottajat eivät tunne julkisuuden henkilöä tai tähteä henkilökohtaisesti, 

heidän mielikuvansa, mielipiteensä ja odotuksensa muodostuvat sen perusteella, miten ja 

millaisena henkilö esiintyy mediassa. Julkisuuskuvassa voidaan painottaa erilaisia piirteitä 

ja ominaisuuksia sen avulla mitä julkaistaan. Julkaisuilla voidaan esimerkiksi ylläpitää tie-

tynlaista ammattimaista kuvaa tai paljastaa, jotakin henkilökohtaista itsestä (ks. Marshall, 

2010). 

 

Jeffree Starin kohdalla julkisuuskuva muodostuu ammatillisen ja yksityisen julkisuuskuvan 

yhdistelmästä. Erittely erityyppisiin esitystapoihin on tavanomainen tapa käsitellä tähteyden 

rakentumista. Esimerkiksi kirjassa Stars (1998) Dyer tuo esille, kuinka tähtien voidaan 

nähdä edustavan tietynlaista yhteiskunnallista tyyppiä. Hänen mukaansa tämä tyypittely on 

yleistävää, mutta tähden tähtikuvan voidaan kuitenkin käsittää rakentuvan näiden pohjalta. 

Tähtikuva on puolestaan tietyn yksittäisen tähden erilaisten mediassa esiintyvien represen-

taatioiden muodostama kompleksi yhdistelmä (Dyer, 1998, 47, 60). Myös Hietalan käsitys 

tähteydestä perustuu tietynlaiseen jaotteluun. Hietalan mukaan tähteyden yhtenä vaatimuk-

sena on henkilön yksityiselämään kohdistuva kiinnostus hänen ammattiroolinsa lisäksi (Hie-

tala, 2007, 180). Tämän tulkinnan pohjalta voidaan ymmärtää yksityisyyden sekä ammatil-

lisuuden olevan kaksi erilaista tähteydessä yhdistyvää esitystapaa.  
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Huolimatta siitä, että Jeffree Starin tähteys rakentuu ammatillisesta ja yksityisestä julkisuus-

kuvasta, jako ei ole näin yksiselitteinen. Se kuitenkin auttaa jäsentämään julkisuuskuvan 

rakentumisen tarkastelua. Lopuksi on huomioitava, että Starin julkisuuskuvaperformanssi 

on representaatioiden kompleksi yhdistelmä ja kokonaisuus, jossa nämä kaksi erilaista jul-

kisuuskuvaa toimivat. 

 

3.1 Ammatillinen julkisuuskuva 

 

Ammatillisen julkisuuskuvan tarkoituksena on ylläpitää julkisuuden henkilön ns. virallista 

näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja sen päämääränä on ammatillisuuden edistäminen. Se 

myös määrittää julkisuuden henkilön arvon kulttuurihyödykkeenä. (Ks. esim. Marshall, 

2010.) Jeffree Starin ammatillisen julkisuuskuvan tavoitteena on myös pyrkiä luomaan ni-

meä eli tietoisuutta vastaanottajien keskuudessa sekä taloudellisesti hyödyttävää julkisuutta. 

Hänen tietoisesti ja harkitusti rakennetussa ammatillisessa julkisuuskuvassaan nousee esille 

yrityksen henkilöityminen yksinomaan Stariin, tuttavallisuuden, avoimuuden ja visuaalisuu-

den merkitys sekä vastaanottajien positiivinen vastaanotto. Aineistossa on myös viitteitä am-

matillisen julkisuuskuvan mahdollistamista kulttuurillisista ja taloudellisista eduista. 

 

Ammatillisen julkisuuskuvan tuottaminen on Jeffree Starin kohdalla tarkoituksenmukaista 

ja se on hyvin sidoksissa hänen ammattirooliinsa kosmetiikka-alan yrittäjänä, mikä tulee 

erityisesti ilmi videolta 1. Videolla Star esittelee yrityksensä Jeffree Star Cosmetics uutta 

Blood Lust -nimistä tuotesarjaa. Hän edustaa videolla itse yritystään, tuotteitaan sekä myy 

niitä omalla ammattitaidollaan. Jo pelkästään nimensä vuoksi Jeffree Star Cosmetics on 

isossa osassa Starin ammatillisen julkisuuskuvan rakentumista. Nimen kytkeytymisellä sekä 

henkilöön että yritykseen on kahdensuuntainen vaikutus. Starin toimiminen yrityksen keu-

lakuvana ja nimen käyttäminen luo mainetta yritykselle, jonka menestys puolestaan luo Sta-

rin ammatillista julkisuuskuvaa ja tuo hänelle näkyvyyttä. Yrityksen nimissä tuotettu sisältö 

asettaa siis omat odotukset ja ennakkokäsitykset Staria kohtaan. Se, miten odotuksiin vasta-

taan, vaikuttaa hänen ammatillisen julkisuuskuvansa uskottavuuteen. Nimen korostaminen 

on tähteyden muodostumisen kannalta tärkeää. Kun nimestä tulee osa julkisuuden henkilöä, 

tulee siitä myös osa tähden identiteettiä, ja sen kuuleminen tai näkeminen saa aikaan tähteen 

liitettäviä konnotaatioita (Dyer, 1998, 109).  

 



 28 

 
Kuva 6. Ikoniset Jeffree Star Cosmetics tähtipeilit.     Kuva 7. Lähikuva luomiväripaletista. 

 

Yrityksen nimen lisäksi tuotteissa korostuva liikemerkki sulautuu osaksi Jeffree Starin am-

matillista julkisuuskuvaa. Liikemerkissä on käytetty tunnistettavaa tähtisymbolia, jonka si-

sällä ovat kirjaimet JJ. Merkki on suora viite Starin nimeen (engl. star = suom. tähti) ja 

nimikirjaimiin. Tunnistettavaa graafista esitystapaa on käytetty mm. tuotteiden muotoilussa 

sekä toistuvasti painatettuna tuotteisiin (kuvat 6 ja 7). Dyerin (1998) mukaan tähtien nimellä 

tai kuvilla myytävät tuotteet ja mainokset ovat suoraviivainen tapa pyrkiä tuottamaan halut-

tua tähtikuvaa. Tällaista tarkoituksellisesti markkinoinnin avulla tuotettua julkisuuskuvaa 

kutsutaan promootioksi. Promootion avulla voidaan luoda vastaanottajille odotuksia ja en-

nakkokäsityksiä tähdestä. (Dyer, 1998, 60, 107.)  
 

Yrityksen maineen ja menestyksen taustalla on hyödynnetty henkilöitymistä yhteen henki-

löön. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeffree Starin nimen ja ammatillisen julkisuuskuvan arvo 

heijastuu yrityksen arvossa (vrt. esim. Isokangas & Vassinen, 2010, 35-39). Henkilön ja yri-

tyksen kytkeytyminen tiivisti osaksi toisiaan ei aina ole välttämättä kovin helppo tapa to-

teuttaa markkinointia. Isokankaan ja Vassisen (2010) mukaan huolimatta siitä, että ihmiset 

ovat usein kiinnostuneita henkilöistä brändin takana, eivät yritykset useimmiten halua hen-

kilöityä vain yhteen ihmiseen. Yrityksen brändi rakentuu kohde- ja sidosryhmien mieliku-

vista ja mielipiteistä yritykseen liittyen, joten henkilöitymällä yhteen ihmiseen kaikki vastuu 

yrityksen mediassa tuottamista julkaisuista kasautuu tälle yhdelle henkilölle. (Isokangas & 

Vassinen, 2010, 30-31, 34.)  

 
I can genuinely say as someone who doesn’t get shook over palettes… this literally had me like 

😱😳so fucking elegant & beautiful. This is amazing, Jeffree. You have outdone yourself 😍 

(Vastaanottajan kommentti videolta 1.) 
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Vastaanottajien mielipiteet yrityksestä sekä Jeffree Starin ammatillisesta julkisuuskuvasta 

ilmenevät aineiston kommenteista. Videon 1 kommenteissa Starin ammatillinen julkisuus-

kuva representoituu videolla nähtävien tuotteiden myötä innovatiivisena ja inspiroivana. Vi-

deolla esitettävät Jeffree Star Cosmeticsin tuotteet saavat osakseen kehuja, ihastelua ja uu-

siin tuotteisiin suhtaudutaan innokkaasti. Tuotteita kehutaan kauniiksi ja varsinkin uuden 

luomiväripaletin muotoa sekä materiaalia pidetään erilaisuutensa takia loistavana. Vastaan-

ottajille tuotteet ovat positiivinen yllätys, jonka johdosta he suhtautuvat Stariin ihaillen sekä 

hänen ammattitaitoaan ylistäen. Myös vastaanottajat, jotka eivät omien sanojensa mukaan 

suhtaudu intohimoisesti meikkeihin, ovat vaikuttuneita Starin työstä. Ihailun lisäksi kom-

menteista ilmenee vastaanottajien omistautuminen yritykselle ja Starille. Monet vastaanot-

tajista muun muassa kertovat kommenteissa aikovansa tai haluavansa ostaa tuotteita. Tuot-

teiden ostohalukkuuteen vaikuttaa vastaanottajan suhde Stariin. Kun vastaanottaja ihailee 

julkisuuden henkilöä, hän haluaa olla kuin hän, mikä on mahdollista kuluttamalla (ks. esim. 

Dyer, 1998, 39; Marshall, 2010).  
 

Can we just appreciate the packaging 😍😍😍😍 giving me a royal vampire more like a bit of a mon-

ster high vibe. I can’t get over it 😍😍😍 and the colours 😍😍😍 When Jeffree star comes out with a 

new makeup item he ain’t playing (Vastaanottajan kommentti videolta 1.) 

 

Videon 1 kommenteissa vastaanottajat ovat myös innoissaan tulevasta ja jakavat ideoitaan 

sekä näkemyksiään seuraavien uusien tuotteiden suhteen. Vastaanottajilla on luottoa Jeffree 

Starin tuotteisiin ja tuotekehitykseen, mikä käy ilmi kommenteissa jaetuista positiivisista 

kokemuksista ja arvosteluista. Vastaanottajien kommentointi osoittaa, että Starin ja hänen 

yrityksensä sosiaalisessa mediassa tuottama sisältö vastaa odotuksia ja ennakkokäsityksiä 

sekä tavoittaa uusia vastaanottajia. Videolla ammatillisen julkisuuskuvan representaatio 

vahvistaa Starin ammattimaisuutta ja positiiviset mielikuvat hänestä vahvistuvat.  
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Kuva 8. Jeffree Star demonstroi tuotteen käyttöä. 

 

Videossa 1 on käytetty hyväksi Jeffree Starin avoimutta. Tuotteiden myynti ja siihen liittyvä 

vuorovaikutus on Starin puolesta asiallista ja ammattimaista, mutta myös hyvin tuttavallista 

ja avointa. Videolla 1 Star käy hyvin yksityiskohtaisesti läpi vastaanottajille kaikki uudet 

Blood Lust -tuotteet ja niiden erityispiirteet. Hän myös opastaa videolla vastaanottajia siinä, 

miten tuotteita on mahdollista käyttää. Tuotteista kerrotaan ikään kuin ystävälle kerrottaisiin 

omista tuotesuosikeista, vaikka tarkoituksena on myydä niitä vastaanottajille. Star levittää 

meikkejä yksitellen kädelleen sekä kasvoilleen demonstroidakseen, millainen koostumus ja 

pigmentti tuotteilla on (kuva 8). Star myös kertoo käyttäneensä omassa meikissään videolla 

esitettäviä tuotteita. Oman meikkinsä avulla hän havainnollistaa vastaanottajille millainen 

lopputulos meikeillä on saavutettavissa. Esittelytavalla Star pyrkii tarjoamaan vastaanotta-

jille henkilökohtaisemman ja perusteellisen käsityksen tuotteistaan. Aikaisempaa avoi-

mempi ja opastuksen muodossa esitetty myynti on nykyään sosiaalisessa mediassa yleistä 

(Isokangas & Vassinen, 2010, 52).  

 

Starin ammatillisen julkisuuskuvan avoimuus ja läpinäkyvyys ilmenevät myös omien tunte-

muksien ja mielipiteiden esille tuomisena. Tuotteiden esittely ei siis ole monotonista tai täy-

sin käsikirjoitettua. Video etenee kaavamaisesti tuotteen esittelystä seuraavan tuotteen esit-

telyyn, mutta jäykkyyttä rikkoo Jeffree Starin tapa ilmaista mielipiteitään eläväisellä elehti-

misellä. Vaihteleva puheen tempo sekä äänenpainon vaihtelu kertovat myöskin hänen in-

nokkuudesta tuotteitaan kohtaan. Starin tapa performoida itseään toiminnan ja puheen avulla 
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kertoo siitä, että hän ymmärtää oman persoonansa merkityksen myynnin edistämisessä (ks. 

Isokangas & Vassinen, 2010, 42). Hänen tapansa osallistua keskusteluun ilmaisemalla omia 

mielipiteitään tuotteistaan ja yrityksestään antaa toiminnalle “evankelistan” piirteitä. Isokan-

gas ja Vassinen (2010) kuvailevat evankelistaa seuraavasti:  

 
Evankelista on yrityksen tärkeimpiä viestinviejiä. Evankelistat voivat olla miltä tahansa or-
ganisaation tasolta, mutta useimmiten he toimivat markkinoinnissa tai myynnissä. He tuovat 
firman nimeä esiin, mutta ovat myös tunnettuja hahmoja omana persoonanaan. Evankelista 
käyttää suvereenisti sosiaalisen median työkaluja ja osallistuu rohkeasti keskusteluun. Hän 
esittää ihan oikeita mielipiteitä ja puhuu niin kuin ihmisillä on tapana oikeastaan puhua. Hän 
voi myös kritisoida omaa yritystään, jos siihen on aihetta. (Isokangas & Vassinen, 2010, 42.) 

 

Omien mielipiteidensä lisäksi Jeffree Star ottaa huomioon myös vastaanottajien mielipiteet 

ja ajatukset. Hän pyrkii osallistamaan vastaanottajia keskusteluun esittämällä heille suoria 

sekä retorisia kysymyksiä tuotteista. Parhaat myyntitulokset saadaan, kun sosiaalista mediaa 

osataan hyödyntää siten, että saadaan aikaan keskustelua ja ihmiset osallistumaan (Isokangas 

& Vassinen, 2010, 33). 
 

– – You guys, if you want to pause the video to sound off below already how are we feeling about the 

packaging? About the shades? About the design? – – (Jeffree Star videolla 1.) 

 

Jeffree Starin habituksella sekä sen suhteella miljööseen on keskeinen rooli ammatillisessa 

julkisuuskuvassa. Kun ammatillisen julkisuuskuvan rakentaminen on tarkoituksellista ja tie-

toista, korostuu etenkin videoiden visuaalinen puoli. Videolla 1 miljöö ja Jeffree Starin ha-

bitus nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yhdessä tuotteiden kanssa (kuva 9). Videon 

miljöön visuaalisuus rakentuu violetin värin ympärille. Purppuran, violetin ja burgundin vä-

risillä satiinikankailla somistettu tausta sekä violetti samettipäällysteinen valtaistuin noudat-

tavat samaa värimaailmaa ja kuninkaallista teemaa, joita myös Blood Lust -tuotesarjan tuot-

teet edustavat. Myös vastaanottajat kommentoivat videon visuaalisuuden olevan juuri sopi-

van dramaattinen ja näyttävä vallitsevan teeman kanssa. 
 

– – Literally your background is so amazing and fits with the theme so well! (Vastaanottajan kom-

mentti videolta 1.) 
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Kuva 9. Jeffree Star edustamassa Jeffree Star Cosmeticsia. 

 

Jeffree Star on pukeutunut videolla 1 violettiin timanttinapeilla viimeisteltyyn bleiserimek-

koon ja vaaleanpunaisiin teräväkärkisiin timanttikorkokenkiin. Hänellä on pitkät timanttiset 

tekokynnet, jotka kimaltelevat punaisen ja violetin väreissä. Punavioletti väri toistuu myös 

Starin kaksivärisessä peruukissa. Kokonaisuuden kruunaa hänen voimakas meikkinsä. 

Meikki on erityisen tärkeä osa Starin ammatillista julkisuuskuvaa – varsinkin videolla 1, 

jolla meikkejä yritetään myydä vastaanottajille. Muilla aineistovideoilla Star nähdään hyvin 

paljon yksinkertaisimmissa meikeissä ja vaatetuksessa. Tämä kertoo viimeisen päälle mieti-

tyn habituksen olevan osa Starin ammatillista julkisuuskuvaa. Starin pukeutuminen epäkäy-

tännölliseen mekkoon, jossa hänen on lähes mahdotonta liikkua, ja timantit viittaavat ylelli-

syyteen, jota tähtien on totuttu edustavan (ks. Dyer, 1998, 38-39). Pukeutumalla voidaan 

vaikuttaa siihen, millaisia sosiaalisia ja kulttuurillisia merkityksiä luodaan (Dyer, 1998, 109-

112). Videolla Starin ulkonäkö ja tausta on suunniteltu myytävän tuotesarjan mukaan, sen 

teemaa ja merkityksiä tukien. 
 

I wanted it (the palette) to be very like, yes it’s there is some royal moments in there, but really dark 
and dramatic and just very high-fashion. (Jeffree Star videolla 1.) 

 

Jeffree Starin kohdalla ammatillinen julkisuuskuva sekoittuu kaikissa aineistovideoissa 

enemmän tai vähemmän tietoisesti myös hänen yksityiseen julkisuuskuvaansa. Karkeasti ja-

oteltuna voidaan katsoa videon 1 edustavan ammatillisen julkisuuskuvan representaatiota ja 

videon 3 yksityisen julkisuuskuvan representaatiota. Video 2 taas asettuu näiden kahden 
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väliin hämärtäen ammatillisen ja yksityisen julkisuuskuvan rajaa entisestään. Videolla eri-

tyisesti habituksen ja puheenaiheen ristiriitaisuus aiheuttaa hämmennystä siitä, millainen jul-

kisuuskuvan esitys on kyseessä. 

 

Videolla 2 harkitusti toteutettu habitus ja miljöö luovat tarkoituksenmukaisesti kotoisan ja 

turvallisen ilmapiirin. Videon aihe käsittelee Jeffree Starin yksityiselämää ja sen tapahtumia 

– keskiössä on hänen eronsa pitkästä parisuhteesta. Videon puheenaihe myötäilee enemmän 

yksityiseen julkisuuskuvaan liittyviä aiheita, mutta habituksen harkittua kokonaisuutta ei voi 

olla huomioimatta ammatillisen julkisuuskuvan näkökulmasta. Videolla Star esitetään ma-

kuuhuoneessaan istumassa sängyllään. Hänellä on yllään yksinkertainen tummansininen 

oloasu ja hänen hiuksensa ovat hyvin vaatimattomasti laitetut. Muutoin vaivattoman oloi-

seen mutta siistiin ulkonäköön on yhdistetty runsas meikki. Runsaasta meikistä hieman vai-

sun oloisen tekevät kuitenkin neutraalit ja oranssihtavat sävyvalinnat. Dyer (1998) muistut-

taa, että ulkonäköä ja vaatetusta pidetään usein pinnallisina asioina, mutta juuri siksi ne voi-

vat olla oivallinen tapa manipuloida vastaanottajia. Fyysinen ulkonäkö ja sen muutokset vai-

kuttavat siihen, millaisiin sosiaalisiin merkityksiin henkilö liitetään (Dyer, 1998, 14). On 

vaikea sanoa, rakentuuko videolla ennemmin yksityinen vai ammatillinen julkisuuskuva, vai 

onko ammatillisen julkisuuskuvan rakentuminen naamioitu yksityisen julkisuuskuvan esi-

tyksen taakse. Harkittu ja mietitty kokonaisuus kuitenkin viittaa jonkinlaiseen ammatillisen 

julkisuuskuvan kannatteluun. 

 

Marshallin (2010) mukaan julkisuuskuvan muodostumisen kannalta olennaista on julkisuu-

dessa esiintyminen omalle ammattiroolille edullisissa tapahtumissa. Julkisuudessa esiinty-

minen tarkoittaa esimerkiksi osallistumista haastatteluihin, kaupallisten yhteistöiden teke-

mistä tai gaaloihin osallistumista. Tällaisen julkisen esiintymisen mielletään lähinnä tukevan 

ja vahvistavan olemassa olevaa statusta kulttuuriteollisuuden tuotteena. (Marshall 2010.) Ai-

neistossa Jeffree Starin ei nähdä esiintyvän Marshallin toteamilla tavoilla, mutta erityisesti 

videolla 3 on viitteitä vastaavanlaisesta ammatillista julkisuuskuvaa pönkittävästä toimin-

nasta.  

 

Videolla 3 Jeffree Star nimittäin esittelee design- ja merkkivaatteitaan, joita hän kertoo käyt-

täneensä punaisella matolla ja gaaloissa. Näin ollen voidaan olettaa hänen osallistuneen mui-

den julkisuuden henkilöiden tavoin tapahtumiin, jotka ovat hänen ammatilliselle julkisuus-

kuvalleen eduksi. Myös kaupallisten yhteistöiden tekemisestä saadaan näyttöä, kun videolla 
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Star siivoaa ja pakkaa meikkejä laatikoihin huoneessa, jota hän kutsuu nimellä “beauty-

room” (suom. kauneushuone). Huoneen meikkipöytä on täynnä meikkituotteita eri brän-

deiltä, kuten esimerkiksi Fentyltä, Guccilta ja Pat McGrathilta. Pöydällä on myös useita Jef-

free Star Cosmeticsin tuotteita, joista yksi luomiväripaletti erottuu joukosta. Star esittelee 

kyseistä Morphe X Jeffree Star -palettia, joka on yhteistyö kosmetiikkamerkki Morphen 

kanssa. Toisten meikkiyritysten kanssa tehty yhteistyö vahvistaa ja rakentaa Starin amma-

tillista julkisuuskuvaa meikkialan yrittäjänä ja meikkimogulina. 

 

Videolla 3 Jeffree Star antaa myös ymmärtää, että nyt tyhjillään oleva keittiö on normaalisti 

täynnä PR-lahjoja. PR-lahjat ovat yritysten ilmaiseksi lähettämiä tuotteita tai palveluita so-

siaalisessa mediassa vaikuttaville julkisuuden henkilöille. Lahjojen avulla yritykset tavoit-

televat näkyvyyttä julkisuuden henkilöiden kautta. Tavoitteena on, että julkisuuden henkilö 

puhuisi ja näin ollen mainostaisi tuotteita seuraajilleen ilmaiseksi. Yrityksen ja julkisuuden 

henkilön välillä ei ole sopimusta tai maksua, joka velvoittaisi puhumaan saaduista lahjoista 

vastaanottajille. PR-lahjat eivät siis ole varsinaisia kaupallisia yhteistöitä, eivätkä lahjat suo-

ranaisesti hyödytä ammatillisen julkisuuskuvan rakentumista. Ne ovat ennemminkin julki-

suuden tuomia etuja ja yritysten tapa pyrkiä ilmaiseen yhteistyöhön saadakseen itse näky-

vyyttä. (Vrt. esim. Found Editor, 2019.) Se, että yritykset lähettävät Starille PR-lahjoja, ker-

too heidän tunnistavan hänen asemansa sosiaalisessa mediassa. Toisin sanoen Starin julki-

suuskuva on saavuttanut pisteen, jossa muut yritykset näkevät voivansa hyötyä hänestä eikä 

toisin päin. 

 

Jeffree Starin tapa esittää itsensä ammatin ja ammatillisuuden kautta osoittaa, kuinka julki-

suuskuvaperformanssin avulla voidaan luoda ja manipuloida markkinoita. Tuttavallisuus, 

avoimuus sekä uskottavat ja positiiviset mielikuvat ohjaavat vastaanottajia kuluttamaan. 

Tähdet ovat Dyerin (1998) mukaan kulttuuriteollisuuden luomia kaupallisia myyntiin täh-

tääviä tuotteita, joiden tehtävä on vastata mahdollisimman hyvin vastaanottajien tarpeisiin 

ja manipuloida markkinoita. Hänen mukaansa kova työ ja ammattimaisuus ovat myös yksi 

osa-alue, jonka avulla tähden on mahdollista menestyä (Dyer, 1998, 10-12, 42). 

 

3.2 Yksityinen julkisuuskuva 

 

Vastapainona ammatillisen julkisuuskuvan rakentumiselle Jeffree Starin tähteys rakentuu 

yksityisestä julkisuuskuvasta. Yksityisyyden representoituminen vastaanottajille on tärkeää 
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tähteyden rakentumisen kannalta. Julkisuuden henkilöstä tulee nimittäin tähti vasta, kun hä-

nen yksityiselämänsä ja persoonansa saavat yhtä paljon tai enemmän huomiota sekä kiin-

nostusta osakseen kuin hänen ammatillinen roolinsa (Hietala, 2007, 180). Yksityisen julki-

suuskuvan tarkoituksena on pyrkiä vastaamaan vastaanottajien kiinnostukseen, odotuksiin 

ja ennakkokäsityksiin siitä, kuka on Jeffree Star. Aineistossa Starin yksityisessä julkisuus-

kuvassa nousee esille henkilökohtaisuus, arkisuus, tunteiden merkitys, rentous ja huoletto-

muus sekä vastaanottajien myötätunto ja -eläminen. Yksityisessä julkisuuskuvassa yhdisty-

vät myös poikkeuksellisen varakas elämäntyyli ja tavallisuus. 

 

Yksityinen julkisuuskuva on ammatillisen julkisuuskuvan tavoin tietoisesti ja harkitusti ra-

kennettu. Dyerin (1998) mukaan tähdet elävät mediateksteissä kuvina ja merkkeinä, mutta 

he ovat kuitenkin myös oikeita ihmisiä. Mediateksteissä nähtävä tähden ”oikea minä” ei kui-

tenkaan vastaa sitä kantavan ihmisen persoonallisuutta. Käsitys tähden oikeasta minästä 

muodostuu mediassa esitetyistä representaatioista. Useimmiten näiden representaatioiden 

avulla tähdet pyritään esittämään mediassa ideaaleina ihmisinä. (Dyer, 1998, 1-2, 20.) Sii-

hen, millaiseksi yksityinen julkisuuskuvan performanssi muodostuu ja kuinka ”oikea minä” 

representoituu, on mahdollista vaikuttaa sosiaalisessa mediassa valittujen julkaisujen avulla. 

Tästä syystä representaatioiden ei voida olettaa vastaavan henkilön oikeaa persoonallisuutta. 

Valinnat siitä, mitä julkaistaan tai mitä jätetään julkaisematta, tehdään usein hyvin tietoisesti 

ja niissä otetaan myös huomioon sisällön vastaanottajat (Marshall, 2010). Starin yksityisen 

julkisuuskuvan ei voida siis olettaa olevan representaatio henkilön oikeasta persoonasta. 

 

Jeffree Starin yksityisen julkisuuskuvan tietoinen tuottaminen ilmenee videoiden aiheista. 

Yksityistä elämää avataan vastaanottajille henkilökohtaisista asioista kertomalla sekä otta-

malla heidät osaksi jokapäiväistä elämää videoiden välityksellä. Erityisesti videot 2 ja 3 tu-

kevat yksityisen julkisuuskuvan rakentumista. Videolla 3 Star rakentaa yksityistä julkisuus-

kuvaa ottamalla vastaanottajat osaksi jokapäiväistä elämäänsä videolla, joka käsittelee hen-

kilökohtaista elämäntapahtumaa eli muuttoa. Videon välityksellä hän päästää vastaanottajat 

näkemään tapahtumarikasta arkeaan ja esittelee elämäänsä “suljettujen ovien takana”. Vi-

deota voidaan kutsua tyylillisesti myös My Day -videoksi. Ne ovat yleisesti suosittuja You-

Tubessa sisällöntuottajien keskuudessa. Valitusta näkökulmasta, tyylistä ja toteutuksesta 

riippumatta My Day -videoille yhteistä on, että niissä vastaanottajat näkevät sisällöntuotta-

jan päivän tapahtumia (ks. esim. Metropoli, 2019). Videolla kuljetaan huoneesta toiseen, 

tilasta tilaan, Staria seuraten ja samalla hän puhuu vastaanottajille sattumanvaraisesti eri 
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asioista. Toiminta ja puhe eivät ole jatkuvasti suunniteltua tai johdonmukaista. Moni vas-

taanottaja suosii tällaista ”autenttista” materiaalia, joka tarjoaa oikeita tunteita ja ruokkii hei-

dän realismin nälkäänsä (ks. Hietala, 2007, 78).  

 

Vastaanottajille avautuu videon 3 kautta mahdollisuus tirkistellä Jeffree Starin elämää en-

tistä lähempää. Julkisuuden henkilöiden henkilökohtainen ja jokapäiväinen elämä ovat aina 

olleet jatkuvan tarkkailun alaisena ja keskustelunaiheina (Marshall 2010). Hietalan (2007; 

2009) mukaan tirkistely on olennainen osa mediakulttuuria. Se pohjautuu psykologiseen tar-

peeseen tarkkailla muiden ihmisten tunteita, reaktioita sekä käyttäytymistä. Tirkistelemällä 

toisia saatamme joko kopioida heidän käytöstään sekä tunteitaan tai verrata omia tuntemuk-

siamme muiden reaktioihin. Liikkuvan kuvan avulla pääsemme tirkistelemään ja tarkastele-

maan tietoisesti sekä tarkoituksellisesti toisten tunteita lähietäisyydeltä. Liikkuva kuva tekee 

tirkistelykokemuksesta myös intensiivisemmän ja vastaanottajat voivat projisoida haluami-

aan tunteita rauhassa. (Hietala 2007, 60-64; Hietala 2009.) Kotivideon tyylinen sisältö tar-

joaa vastaanottajille aitiopaikan päästä näkemään ja tirkistelemään Starin arkea. Tirkistelyn 

avulla Star tulee tutummaksi vastaanottajille ja mitä tutummaksi hän tulee vastaanottajille, 

sitä merkityksellisemmän suhteen vastaanottaja voi luoda häneen (vrt. Duffett, 2013, 237). 

Julkisuuden henkilöt myös haluavat kaiken mahdollisen huomion itselleen mitä vain voivat 

saada. Yleisesti julkisuuden henkilöt ovat ryhtyneet jakamaan enenevissä määrin elämäänsä 

vastaanottajille sosiaalisessa mediassa saadakseen enemmän seuraajia ja yleisöä sisällölleen 

(Marshall, 2010).  

 
This isn’t an internet fight, this isn’t drama, this isn’t tea. This is my real life. (Jeffree Star videolla 2.) 

 

Videolla 2 Jeffree Star kertoo avoimesti vastaanottajille elämäntilanteestaan. Hän puhuu 

vasta tapahtuneesta erostaan ja sen aiheuttamista tuntemuksista sekä ajatuksista. Starin pu-

heista selviää, että parisuhteesta puhuminen ja sen näyttäminen vastaanottajille on ollut ai-

kaisemminkin tietoisesti osa hänen yksityistä julkisuuskuvaansa. Videolla 3 Star nähdäänkin 

yhdessä ex-kumppaninsa kanssa ennen eroa. He halailevat ja osoittavat hellyyttä toisiaan 

kohtaan avoimesti, mikä tuo myös videoon 2 oman vastaanottajan tunteisiin vetoavan lisän. 

 
Kinda sad cause this year I was expecting videos with titles like “He proposed to me” and “We’re 

having a child!” (Vastaanottajan kommentti videolta 2.) 
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Vastaanottajille parisuhteesta on tullut pysyvä osa Jeffree Starin yksityistä julkisuuskuvaa, 

minkä johdosta he reagoivat videon 2 kommenteissa erouutiseen yllättyneesti ja epäuskoi-

sesti. Parisuhteet ja rakkaus ovat tähtien kohdalla kuolematon puheenaihe ja erityisesti niihin 

liittyvät draamat herättävät usein paljon keskustelua mediassa (Dyer, 1998, 45). Vastaanot-

tajat eivät kuitenkaan lähde kommenteissa spekuloimaan asiaa sen enempää, vaan osoittavat 

tukensa Starille. Koska vastaanottajat ovat omaksuneet parisuhteen osaksi Starin yksityistä 

julkisuuskuvaa, ero on suuri muutos totuttuun. Tuomalla itse eron vastaanottajien tietoisuu-

teen ja jättämällä provosoivat kommentit suhteeseen liittyen pois, vastaanottajat kykenevät 

suhtautumaan uutiseen hyväksyvämmin (vrt. Hinerman, 456-458).  

 

Kommenttien perusteella Jeffree Star representoituukin videolla 2 vastaanottajille kypsänä 

ja eron toista osapuolta kunnioittavana. Videon puheenaihe myötäilee yksityiseen julkisuus-

kuvaan liitettäviä aiheita, mutta ottamalla eron tarkoituksenmukaisesti puheenaiheeksi Star 

pyrkii myös kontrolloimaan julkisuuskuvaperformanssiinsa kohdistuvia negatiivisia repre-

sentaatioita. Video on hyvä esimerkki siitä, kuinka valituilla puheenaiheilla ja representaa-

tioilla voidaan yrittää uudelleen rakentaa julkisuuskuvaa, kun vahinkojen ehkäisemiselle ja 

hallinnalle koetaan tarvetta.  

 

Videolla 2 tunteiden näyttäminen sekä tuntemuksien ilmaiseminen sanoin ovat keskeisessä 

asemassa yksityisen julkisuuskuvan rakentumisessa. Hietalan (2007) mukaan nykyistä kult-

tuuria, jossa elämme, voidaan kutsua myös elämys- ja tunnekulttuuriksi. Tämä tarkoittaa, 

että siinä missä kulttuuri on viihteellistynyt, myös tunteiden merkitys vastaanottajalle on 

kasvanut (Hietala, 2007, 15-16). Videolla Jeffree Starin eleet ja ilmeet ilmaisevat surua ja 

haikeutta, mikä tukee erosta puhumista. Hän esimerkiksi katsoo paljon pois kamerasta, huo-

kailee syvään, pidättele itkua ja pudistelee epäuskoisena päätään. Hänestä heijastuu myös 

tilanteen tuskallisuus ja vaikeus. Tämä näkyy jäykkänä elehdintänä ja ilmeinä sekä tunteiden 

hillitsemisenä. Star kertoo videolla myös vastaanottajille suoraan tunteistaan ja siitä, kuinka 

rikki ja surullinen hän on eron johdosta. Videolla nähtävät tunteet, puhutut asiat sekä pu-

heenaihe tukevat toinen toisiaan. Mitä enemmän Star jakaa itsestään, sitä sitoutuneemman 

ja syvemmän suhteen myös vastaanottajat voivat luoda häneen (vrt. esim. Duffet, 2013, 237-

241). Vastaanottajille Starin tunteet, reaktiot ja käytös representoituvat vakuuttavina ja nii-

hin vastataan empatialla ja sympatialla. Vastaanottajat jakavat kommenteissa vertaistukena 

omia henkilökohtaisia kertomuksiaan ja kertovat tuntemuksistaan aihepiiriin liittyen. 
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Tunteisiin vetoavien representaatioiden avulla voidaan vaikuttaa ja manipuloida vastaanot-

tajien tunteita sekä mielipiteitä Starista. 

 

Marshall (2010) käyttää tällaisesta tunteisiin pohjautuvasta itseilmaisusta käsitettä trans-

gressive intimate self. Se viittaa itsestä annettuun kuvaan, joka on muodostunut sosiaalisessa 

mediassa tilapäisten tunteiden vallassa tehtyjen julkaisujen pohjalta. Tunteiden vallassa teh-

dyt julkaisut ovat usein henkilökohtaisia, minkä takia niiden ajatellaan paljastavan jotakin 

julkisuuden henkilön todellisesta luonteesta. Tällaiset julkaisut kiinnostavat sekä aiheuttavat 

keskustelua niin mediassa kuin vastaanottajienkin keskuudessa. Tunnepitoisilla julkaisuil-

laan julkisuuden henkilö saavuttaa usein nopeasti ja paljon huomiota sekä tulee tunnetuksi 

laajalle vastaanottajajoukolle. Saadun huomion seurauksena on myös mahdollista, että jul-

kisuuden henkilö saattaa joutua internetissä mediaryöpytyksen kohteeksi. (Marshall 2010.)  
 

This is over. It’s time for a new chapter. (Jeffree Star videolla 3.) 

 

Muutoin tunteita ja tuntemuksia ei käytetä yhtä voimakkaasti hyväksi yksityisen julkisuus-

kuvan rakentumisessa kuin videolla 2. Videossa 1 tunteita ja tuntemuksia käytettiin elävöit-

tämään tuote-esittelyä sekä rikkomaan kaavamaista myyntipuhetta (ks. 30) ja videossa 3 nii-

den avulla luodaan tarinallista syvyyttä videon aiheeseen. Videolla 3 tunnepitoisuutta pyri-

tään luomaan erityisesti muistojen ja sanoitettujen tunteiden avulla. Video on eräänlainen 

jäähyväisvideo vaaleanpunaiselle talolle, jonka kautta vastaanottajat voivat vielä viimeisen 

kerran muistella talossa kuvattuja videoita ja ”yhdessä” elettyjä vuosia. Videolla Jeffree Star 

kertoo avoimesti vastaanottajille millaisia tunteita muutto hänessä herättää. Hänen puhees-

taan selviää, että hän on haikea jättäessään ikonisen vaaleanpunaisen talon taakseen, kiitol-

linen muistoista, joita talossa on syntynyt, mutta myös innokas tulevaisuudesta uudessa ta-

lossa. Videon välityksellä vastaanottajat voivat myös fiilistellä tulevaa ”uutta ajanjaksoa” 

uudessa talossa yhdessä Starin kanssa. Jakamalla muistoja ja tuntemuksiaan Star varmistaa 

itsensä ja vastaanottajien välillä vallitsevaa yhteisöllisyyttä.  

 

Jeffree Starin yksityinen julkisuuskuva on myös huoleton ja rento. Huolettomuutta ja ren-

toutta kuvaavat avoin vitsailu ja sarkastisuus, jotka pohjautuvat pitkälti tilannekomiikkaan. 

Satunnaisesti eri tilanteissa tapahtuva vitsailu ja sarkastisuus erottuvat puheesta selkeästi 

esimerkiksi sanojen painottamisena ja venyttämisenä sekä sanavalintoina. Star pyrkii siihen, 

että vastaanottajien on mahdollisimman helppo havaita, milloin hän vitsailee. Selkeä 
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kommunikointi vähentää vääränlaisten tulkintojen syntymistä. Se, että Star omaksuu tietoi-

sesti huolettomuuden ja rentouden osaksi yksityistä julkisuuskuvaansa, vähentää vastaanot-

tajien odotuksia korrektin käytöksen ja puheiden suhteen. Näin ollen Star kykenee puhu-

maan sekä toimimaan vapaammin aiheuttamatta kohua käytöksellään.  

 

Myös videolla 1 vastaanottajat näkevät pilkahduksen yksityistä julkisuuskuvaa edustavasta 

vitsailevasta Jeffree Starista ammatillisen julkisuuskuvan yhteydessä. Vaikka Starin rentous 

ja huolettomuus vaikuttavat videolla luontaisilta, yksityisen julkisuuskuvan piirteiden sovit-

taminen osaksi ammatillista julkisuuskuvaa on tietoinen valinta. Dyerin (1998) mukaan jul-

kisuuteen päätyvät tietoiset ”lipsahdukset” ovat tapa rikkoa rajoittunutta kaupallista kuvaa, 

joka tähdestä pyritään luomaan. Ilmoille päässeiden ”lipsahdusten” koetaan tarjoavan au-

tenttisempi ja todenmukaisempi kuva tähden oikeasta persoonasta. (Dyer, 1998, 61.) 

 
Jeffree: OMG THERES NO COUCH! 

Jeffree: begins frantically vacuuming 

(Vastaanottajan kommentti videolta 3.) 

 

Videolla 3 kommunikointi on pääasiassa hyvin eläväistä ja huoletonta. Videolla Jeffree Star 

uskaltaa myös asettaa itsensä naurunalaiseksi vitsailemalla itsestään sekä käyttäytymällä 

leikkisästi. Vastaanottajia huvittaa erityisesti videolla se, kuinka Star tarttuu niin sanotusti 

tuumasta toimeen ja alkaa imuroimaan kuumeisesti. Liioitellen ja teatraalisesti elehtien hän 

tekee imuroimisesta koomista katsottavaa. Kommenteissa hassuttelu heijastuu vastaanottajia 

viihdyttävänä. Vastaanottajat nostavat kommenteissa esille videolta muitakin asioita, jotka 

he kokevat erityisen viihdyttäviksi ja vitsailevat itsekin kommentissa. Vastaanottajille yksi-

tyistä julkisuuskuvaa edustava vitsailu ja suurieleisyys videoilla representoituu kommenttien 

perusteella hyvällä tavalla viihdyttävänä. Huolettomuuden ja rentouden kautta representoi-

tuva viihdyttävyys tuo myös ”rosoisuutta” Starin julkisuuskuvaan. 

 

Tähdet nähdään usein ihanteellisina ihmisinä – niin ulkonäöllisesti että käytökseltäänkin. 

Heidän odotetaan olevan esimerkiksi humaaneja, oikeaoppisesti käyttäytyviä ja esimerkilli-

siä. Odotukset ihanteellisuudesta perustuvat mediassa esitettyihin representaatioihin. (Dyer, 

1998, 20; ks. esim. Stacey, 2006, 270-271.) Jeffree Starin yksityisen julkisuuskuvan eläväi-

nen vitsikkyys ja huolettomuus eivät siis suoranaisesti edusta ihanteellisia käytösmalleja ja 

täydellisyyttä. Epätäydellisyys voidaan kuitenkin nähdä merkkinä tavallisuudesta ja 
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mahdollistavan vastaanottajille samaistumisen kokemuksen. Aineiston kommenteissa onkin 

viitteitä tällaisesta huumorin kautta tapahtuvasta samaistumisesta. Myös osa tähteyttä on se, 

että tähdet kyetään näkemään tavallisina, samaistuttavina ihmisinä ihanteellisuudesta ja lois-

tokkaasta elämäntyylistä huolimatta (Dyer, 1998, 35). Mustosen (2000) mukaan samaistu-

misen avulla vastaanottajat voivat toimia esittäjän kautta sijaiskokijoina ja tehdä sitä kautta 

myös omaa identiteettityötään. Samaistumisen ja tunnereaktioiden syntyminen sitoo heidät 

myös esitettyyn sisältöön ja he kykenevät myötäelämään sekä samalla tutustumaan esittäjän 

persoonallisuuteen (Mustonen, 2000, 123-124). 

 

 
Kuva 10. Nathan ”Nate” Schwandt ja Jeffree Star koiriensa kanssa. 

 
Yksityisen julkisuuskuvan rentous ja huolettomuus korostuvat myös Jeffree Starin muka-

vassa pukeutumisessa. Näyttävä meikki ja huoliteltu tyyli ovat tärkeässä osassa hänen am-

matillisen julkisuuskuvansa performanssia, joten ero yksityisen julkisuuskuvan habitukseen 

on silmiinpistävä. Pukeutumisella ja fyysisten piirteiden muutoksilla voidaan vaikuttaa sii-

hen, millaisia sosiaalisia merkityksiä luodaan (Dyer, 1998, 14). Jo pienillä muutoksilla pu-

keutumisessa voidaan edesauttaa moniulotteisemman julkisuuskuvan rakentumista. 

 

Erityisesti habituksen vaikutus yksityisessä julkisuuskuvassa näkyy videolta 3. Videolla Jef-

free Starin asut ovat rentoja kotiasuja. Videon alussa hänen yllään nähdään vaaleanpunainen 

aamutakki ja Louis Vuittonin pörrötossut (kuva 10). Hänen tukkansa on yhä kosteahko ja 

poskipäille on sipaistu highlighteria, mutta muuten ulkonäköön ei ole panostettu merkittä-

västi. Myöhemmin videolla Star vaihtaa ylleen vielä ruskean Guccin velour-asun. 
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Asukokonaisuuteen kuuluvat myös Diorin aurinkolasit, ruskea käsilaukku ja Guccin meri-

novillaiset nilkkurit. Pukeutumiseen ja ulkonäköön liittyy paljon erilaisia kulttuuriin koo-

dautuneita olettamuksia ja niiden avulla voidaan pyrkiä ilmaisemaan julkisuuden henkilön 

persoonallisuutta – yleisesti tähtien oletetaankin indikoivan vaatetuksellaan jotakin heidän 

persoonastaan (Dyer, 1998, 109-110). Tässä tapauksessa Starin asu viittaa rentouteen, mutta 

tuo esille myös hänen arkisuutensa. Yksityisessä julkisuuskuvassa esille tulevan arkisuuden 

avulla vastaanottajat kykenevät samaistumaan häneen paremmin. Ero tavallisen kuluttajan 

ns. kotiasuihin on kuitenkin se, että Starin asut koostuvat hintavista merkkivaatteista ja -

asusteista. Pukeutumalla designer-tuotteisiin ylläpidetään tietynlaista elämäntyyliä, joka lin-

kittyy varallisempana pidettyyn yhteisöön, johon myös tähdet kuuluvat (Dyer, 1998, 38-39). 

 

Videolle 3 valitut toimintaympäristöt tukevat Jeffree Starin yksityistä julkisuuskuvaa, jossa 

arkisuus ja tavallisuus ovat läsnä. Videolla toimitaan kodissa sekä sen ympäristössä. Usein 

koti mielletään yleisellä tasolla henkilökohtaiseksi tilaksi, jossa rentoudutaan ja ollaan ulko-

puolisten katseilta sekä mielipiteiltä suojassa. Se, että Star esittelee videolla vastaanottajille 

kotiaan, tekee yksityisestä julkista ja yksityinen julkisuuskuva tulee sitä kautta näkyväm-

mäksi vastaanottajille. Myös videolla 2 vastaanottajat pääsevät hyvin yksityiseen tilaan, Sta-

rin makuuhuoneeseen. Videolla hänet nähdään istumassa peitteen alla sängyllään koirien 

ympäröimänä. Vaihtumattoman ympäristön avulla pystytään vaikuttamaan vuorovaikutuk-

sen intensiivisyyteen (ks. 20), mutta sen avulla voidaan myös vaikuttaa siihen, kuinka hen-

kilökohtaisena ja yksityisenä video vastaanottajille representoituu. Videon puheenaihe on jo 

itsessään hyvin henkilökohtainen, mutta makuuhuone esitysympäristönä korostaa entiste-

tään tilanteen yksityisyyttä. Koti videoiden esitys- ja tapahtumamiljöönä indikoi, että vide-

oiden tarkoituksena on tietoinen yksityisen julkisuuskuvan rakentaminen. 
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Kuva 11. Jeffree Star ja hänen kumppaninsa Nathan Schwandt uuden 14 milj. dollarin talon etupihalla. 
 

Jeffree Starin ammatillinen julkisuuskuva heijastuu yksityiseen julkisuuskuvaan varakkuu-

tena. Varakkuus näkyy erityisesti videolla 3, kun vastaanottajat pääsevät näkemään ”suljet-

tujen ovien” taakse. Videolla nähdään Starin vanha koti, joka on suuri kaksikerroksinen talo. 

Talossa on useita makuuhuoneita, suuri keittiö, baaritiskillä varusteltu olohuone ja kylpy-

huone, josta avautuu vuoristomaisema. Talossa on myös kaksi vaatehuonetta, joista molem-

mista löytyy arvokkaita merkkivaatteita ja -asusteita, mutta erityisille vaatteille ja asusteille 

on talossa erillinen holvi. Varakkuuteen videolla viittaavat myös merkkilaukkuja ja design-

vaatteita pursuavat hyllyt. Kaapeista löytyy myös punaisella matolla käytettyjä italialaisia ja 

ranskalaisia muotivaatteita.  

 

Käsitys Jeffree Starin menestyksestä ja varallisuudesta konkretisoituu vielä videon 3 lo-

pussa, kun hän saapuu vaaleanpunaisella autollaan uuden talon pihaan Hidden Hillsissä. Ta-

lon julkisivu on hyvin kartanomainen ja viimeisen päälle hoidettu (kuva 11). Videolla ei 

nähdä taloa kokonaisuudessaan, mutta lasisten etuoven läpi voidaan nähdä suuri avoin aula, 

jota ympäröivät molemmin puolin kaarevat portaikot. Jo julkisivun perusteella pystytään 

toteamaan, että talo on edellistä taloa hulppeampi. Ylelliset talot, design-vaatteet sekä myös-

kin uuden talon sijainti julkisuuden henkilöiden suosimalla alueella viittaavat samankaltai-

seen elämäntyyliin, mitä tähtien nähdään edustavan (ks. esim. Dyer 1998, 35-43). Vaurau-

den ja kulutuksen representoituminen Starin yksityisessä julkisuuskuvassa kertoo ammatil-

lisesta menestyksestä. Barry Kingin (Dyer, 1998) mukaan menestys näkyy rahana ja 
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nopeana sosioekonomisena kasvuna tähden elämässä. Hänen mukaansa menestystä kannat-

taa tavoitella siitä syystä, että varakkuus mahdollistaa hyvän yläluokkaisen elämän. (Dyer, 

1998, 42-43.)   

 
I knew he was rich….. but he’s like, RICH RICH. (Vastaanottajan kommentti videolta 3.) 

 

Kuluttaminen on osa tähtien häikäisevän upeana pidettyä elämäntyyliä. Ylenpalttinen kulu-

tus ja esimerkiksi uima-altailla varustellut suuret talot sekä ylelliset muotivaatteet ovat osa 

tätä kulutuskeskeistä elämäntyyliä. Menestyksen tuoman varakkuuden seurauksena työn te-

kemistä ei nähdä enää välttämättömänä, vaan ennemminkin vapaa-ajanvietteenä. Tähden te-

kemä työ ei myöskään representoidu enää mediassa samalla tavalla, vaan hänestä ja hänen 

elämästään nostetaan esille muita ominaisuuksia ja tekoja. Näin tähden yksityiselämästä ja 

persoonasta tulee ammattiroolia kiinnostavampia. (Dyer, 1998, 37-39.)  

 

 
Kuva 12. Ikonisen vaaleanpunaisen talon vaateholvi. 

 

Myös vastaanottajat nostavat videolta 3 puheenaiheeksi Jeffree Starin menestyksen sekä va-

rakkuuden. Kommenteissa Staria luonnehditaan miljonääriksi ja vastaanottajat hämmästele-

vät sitä, kuinka rikas hän on. He myös kritisoivat Starin suhtautumista rahankäyttöön. Esi-

merkiksi ihmettelemällä, miksi hän on rakennuttanut holvin vanhaan taloonsa juuri ennen 

uuteen taloon muuttoa. Kritiikistä huolimatta Starin representoituminen varakkaana ei aseta 

häntä negatiiviseen valoon. Vastaanottajat vertaavat häntä nimittäin muihin rikkaisiin ja 
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suhtautuminen Stariin poikkeaa suhtautumisesta muihin rikkaisiin. Vastaanottajat näkevät 

Starin rahasta huolimatta hyvin ”tavallisena”, eikä rahan tai statuksen nähdä vaikuttavan hä-

neen merkittävästi.  

 
you know no matter how big, wealthy or successfull Jeffree gets he greets movers with a handshake, 

looking them in the eye, introducing himself and asking how they are. He does this with everyone I’ve 

ever seen him meet in every video. It’s nice to see! (Vastaanottajan kommentti videolta 3.) 

 

Vastaanottajat perustelevat Jeffree Starin tavallisuutta hänen toimintansa kautta. Heidän 

huomionsa kiinnittää erityisesti Starin kohtaaminen muuttomiesten kanssa. Kun muuttomie-

het soittavat ovikelloa, Star menee itse avaamaan oven, vaikka paikalla on myös paljon 

muita ihmisiä auttamassa häntä. Hän esittelee itsensä sekä assistenttinsa ja poikaystävänsä 

muuttomiehille. Kohtaamisen yhteydessä he käyvät läpi muuton toteutuksen ja etenemisen. 

Vastaanottajien silmissä Starin huomaavaisuus muuttomiehiä kohtaan on ihailtavaa ja he 

arvostavat hänen tapaansa toimia tilanteessa. 

 
Other rich people: having servants to clean the house 

Jeffree: hold my vacuum cleaner 

 (Vastaanottajan kommentti videolta 3.) 

 

Vastaanottajat huomioivat myös, kuinka Jeffree Star osallistuu videolla 3 itse muuttoon. Vi-

deolla hänet nähdään tekemässä aivan tavallisia muuttoon liittyviä askareita, kuten siivoa-

massa sekä pakkaamassa tavaroita. Toiminta herättää vastaanottajissa ihailua ja arvostusta. 

Starin osallistuminen muuttoon on vastaanottajien mielestä jaloa, koska myös palkatut hen-

kilöt voisivat tehdä kaiken hänen puolestaan. Arkisiin toimiin liittyvät kommentit ja rea-

gointi osoittavat, että vastaanottajat pitävät merkityksellisenä myös tavallisuuden näyttä-

mistä videoilla. Toiminnan kautta representoituvan tavallisuuden seurauksena vastaanottajat 

kuvailevat Staria nöyränä, kilttinä ja ystävällisenä. Starin yksityisessä julkisuuskuvassa il-

menevä arkisuus ja tavallisuus auttavat vastaanottajia samaistumaan häneen. Vastaanottajat 

pystyvät samaistumaan ihanteellisiin ja ylöspäin katsottuihin julkisuuden henkilöihin, mutta 

sen lisäksi he tarvitsevat samaistumiskohteiksi tavallisia ihmisiä (Mustonen, 2000, 126-

128).  
 

Although Jeffree is rich. He still remains humble (Vastaanottajan kommentti videolta 3.) 
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Jeffree Starin yksityisestä julkisuuskuvasta käy ilmi hänen varakkuutensa ja sen mahdollis-

tama poikkeuksellinen elämäntyyli, mutta samanaikaisesti hänet nähdään myös hyvin taval-

lisena. Tämä tekee hänen yksityisestä julkisuuskuvastaan jokseenkin ristiriitaisen. Dyer 

(1998) pyrkii selittämään samankaltaista paradoksia tähdistä. Hänen mukaansa siinä missä 

tähdet ovat hyvin erityisiä ja elävät näyttävästi, he ovat myös erittäin tavallisia. Se, miten 

tämä ristiriitaisuus voi olla mahdollista, voidaan pyrkiä selittämään seuraavasti: 1) Tähtien 

voidaan nähdä olevan tavallisia ihmisiä, jotka elävät yltäkylläisemmin kuin muut, mutta se 

ei ole muuttanut heitä ihmisinä. 2) Koska varakkuus ja menestys poistavat taloudelliset huo-

let ja ongelmat, tähtien inhimilliset ominaisuudet, joita he edustavat, korostuvat. 3) Tähdet 

edustavat mielikuvaa tyypillisestä henkilöstä yhteiskunnassa ja heidän erityisyytensä saat-

taakin perustua siihen, että he ovat ainoita tavallisia/normaaleita henkilöitä. (Dyer, 1998, 

43.) 

 

Yksityisen julkisuuskuvaperformanssin tarkoituksena on vastata vastaanottajien realismin 

nälkään kertomalla heille jotakin, mitä he eivät vielä tiedä Jeffree Starista. Vastaanottajat 

taas pyrkivät yksityisen julkisuuskuvan kautta pääsemään käsiksi julkisuuden henkilön to-

delliseen minään – missä ei ole mitään uutta. Tähtien oikeaa ja autenttista minää on yritetty 

tavoittaa milloin haastatteluiden kautta ja milloin juorulehtien avulla (ks. esim. Dyer, 1998, 

61; Harris, 1991, 40-41). Tästä syystä julkisuuden henkilön tuotetun yksityisen julkisuusku-

van täytyy vaikuttaa vastaanottajille todelliselta, mutta ei kuitenkaan liian aidolta (vrt. Dyer, 

1991, 137; Hinerman, 2006, 456-478). Haasteita julkisuuskuvan hallintaan ja tuottamiseen 

tuo kuitenkin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hämärtynyt julkisen ja yksityisen raja. Jul-

kisuuden henkilön yksityisistä asioista tulee helposti julkisia tarkoittamatta (Seppänen & 

Väliverronen, 2012, 46-47). Yksityistä julkisuuskuvaa täytyy siis tuottaa siten, että vastaan-

ottajat saavat juuri tarpeeksi vastauksia kysymyksiin, mutta paljastamatta kuitenkaan liikaa. 

Näin vastaanottajien mielenkiinto pysyy myös yllä. Yksityisen julkisuuskuvan esityksen 

avulla Star tavoittelee vastaanottajien subjektiivisen suhteen kehittymistä itseensä. Sen 

avulla myös kollektiivinen kokemus ja yhteisöllisyyden merkitys vastaanottajan kokemuk-

sessa saa lisää painoarvoa. Näin Starista ja hänen ympärilleen muodostuneesta yhteisöstä 

tulee vastaanottajalle tärkeämpiä kuin aikaisemmin. 
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4 Johtopäätökset 
 

Tässä luvussa avaan tutkielman pohjalta muodostuneet keskeisimmät havainnot siitä, miten 

tähteys rakentuu Jeffree Starin sosiaalisessa mediassa. Käyn siis läpi väiteluvuissa esiin tul-

leita keskeisimpiä havaintoja yhteisöllisyydestä ja julkisuuskuvan tietoisesta tuottamisesta. 

Vastaan myös kysymykseen, onko Jeffree Star tähti vai kenties jokin muu. Alaluvussa 4.1 

käsittelen vielä, kuinka tähteyden rakentuminen on muuttunut kulttuuriteollisuuden näkö-

kulmasta ja pohdin, millainen rooli yhteisöllisyyttä muodostavalla sosiaalisella medialla on 

tässä prosessissa. Alaluvussa 4.2 käsittelen sitä, millainen identiteettikäsitys nykyisin vallit-

see ja mikä merkitys julkisuuden henkilöiden tietoisella tuottamisella on vastaanottajien ko-

kemukseen itsestään. Pohdin luvussa myös, kuinka aitoja esitetyt identiteetit sosiaalisessa 

mediassa ovat ja kuinka vakavasti vastaanottajat niihin suhtautuvat. 

 

Aineistossa yhteisöllisyys esiintyy keskeisenä osana tähteyden rakentumista sosiaalisessa 

mediassa. Yhteisöllisyys ilmeni muun muassa molemminpuolisena tuttavallisuutena, sitou-

tumisena ja läheisyytenä. Erityisesti se, mistä puhuttiin ja miten puhuttiin, loi Jeffree Starin 

ja vastaanottajien välille suhteen, joka heijastui myös vastaanottajien keskeiseen vuorovai-

kutukseen. Yhteisöllisyyden muodostumiseen vaikutti sekä Starin että vastaanottajien osal-

listuminen vuorovaikutukseen.  

 

Jeffree Starin rooli sosiaalisessa mediassa on ylläpitää ja ruokkia yhteisöllisyyden olemas-

saoloa ja merkitystä osallistumalla vuorovaikutukseen. Vastaanottajat taas vahvistavat omaa 

kokemustaan sekä kollektiivisen kokemuksen mielikuvaa osallistumalla vuorovaikutukseen 

muun yhteisön kanssa (ks. esim. Duffett, 2013, 244-246). Vastaanottajan kokema yhteen-

kuuluvuuden tunne tekee yhteisöllisyydestä merkityksellistä yksilötasolla. Aineistossa yh-

teisöllisyyden myötä saavutettiin henkilökohtainen ja intiimin vuorovaikutuksen taso, joka 

representoituu jopa läheisenä. 

 

Vastaanottajien ja julkisuuden henkilön välinen läheiseltä vaikuttava suhde on keskeinen 

piirre sosiaalisessa mediassa muodostuneelle yhteisöllisyydelle. Paikka- sekä aikasidonnai-

suuden katoaminen on mahdollistanut läheisyyden tunteen luomisen fyysisesti kaukana ole-

viin (ks. esim. Duffet, 2013, 237-239, Marshall, 2006, 634-644). Tästä syystä myös vastaan-

ottajien ja sosiaalisessa mediassa esiintyvien tähtien suhde tuntuu läheisemmältä kuin 
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aikaisemmin. Sosiaalinen media tekee kommunikoinnista julkisuuden henkilön ja vastaan-

ottajan välillä myös suorempaa ja havaittavampaa. Lähentymisen myötä tähden tuotettu jul-

kisuuskuva on alkanut vaikuttamaan vastaanottajille henkilökohtaisemmalta, ”aidommalta” 

sekä vuorovaikutteisemmalta ja sitä kautta yhteisöllisemmältä.  

 

Sosiaalinen media on muovannut sosiaalisia konstruktioita siten, että odotukset tähtien vuo-

rovaikutuksen suhteen ovat kasvaneet ja siitä on tullut entistä merkityksellisempi osa täh-

teyden rakentumista. Tästä syystä julkisuuden henkilöt ovatkin alkaneet jakamaan enemmän 

itsestään sosiaalisessa mediassa (ks. esim. Marshall, 2010). Toisaalta sosiaalisessa mediassa 

rakentuva yhteisöllisyys kertoo, että sosiaalinen media ns. ”täyttää tehtävänsä”. Se luo yh-

teisöllisyyden tunnetta sekä kytkee yksilöitä toisiinsa muodostaen kuviteltuja yhteisöjä (ks. 

esim. Seppänen & Väliverronen, 2012, 68-71).  

 

Aineistossa toinen keskeinen havainto tähteyden rakentumisessa koskee julkisuuskuvan tie-

toista tuottamista. Jeffree Starin julkisuuskuvaa tuotetaan tietoisesti jaettujen tietojen ja asi-

oiden avulla. Aineistosta esille tulleet monet erilaiset versiot Starista sekä ominaisuuksien 

ja piirteiden korostaminen ovat merkki tietoisesta tuottamisesta. Esimerkiksi hänen habituk-

sensa toimi tietynlaisena univormuna halutulle esitystavalla. Itsensä tietoinen tuottaminen 

heijastuu kommentteihin, joissa se ilmenee siinä, miten vastaanottajien reagointi vaihtelee 

esitystavan mukaisesti. Itsestä tuotettujen representaatioiden tarkoituksena on manipuloida 

vastaanottajan suhdetta julkisuuden henkilöön ja saavuttaa mahdollisimman uskottava jul-

kisuuskuva.  

 

Tähtikuvan luomisessa ja tuottamisessa on kyse nimenomaan tietoisesti valittujen represen-

taatioiden esittämisestä mediassa. Sen, mitä ja millaisena tähti edustaa mediassa, ajatellaan 

vastaavan tähden oikeaa persoonaa ja hänen arvomaailmaansa. Heidät nähdään usein ihan-

teellisina ja aikakautensa ideaaleja sekä ideologeja edustavana, mutta kyse on tietoisesti tuo-

tetusta esityksestä. (Ks. Dyer, 2004, 4-5.) Tämä ”valintojen maailma”, jossa tähdet tietoisesti 

tuottavat haluamansa kuvan itsestään on kulkeutunut sosiaaliseen mediaan kaikkien käyttä-

jien keskuuteen. 

 

Sosiaalisessa mediassa voi olla kuka haluaa itsestä esitettyjen tietojen avulla. Itsensä raken-

taminen alkaa heti palveluihin kirjautuessa. Käyttäjä voi valita haluamansa nimimerkin ja 

kertoa muille käyttäjille esimerkiksi harrastuksistaan tai mielenkiinnonkohteistaan omissa 
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tiedoissaan tai julkaisujen avulla. Näihin tietoihin perustuen muut käyttäjät luovat mieliku-

vansa käyttäjästä. Sosiaalisessa mediassa itsestä esitetty kuva voi olla yhtenäinen tai se voi 

koostua monista eri esityksistä. (Ks. esim. Aalto & Uusisaari, 2009, 114-115; Antola, 2011.) 

 

Mahdollisuus tehdä valintoja koskien omaa identiteettiä on lisännyt ihmisten pohdintaa siitä, 

”mitä minä haluan edustaa” ja ”miten haluan, että muut minut näkevät”. Myös päätös olla 

julkaisematta jotakin on keskeinen osa valintojen tekoa. Julkisuuden henkilöiden pohtiessa 

näitä kysymyksiä he pohtivat myös, kuinka kerryttää seuraajamäärää ja lisätä näkyvyyttä. 

Uski (2016) kutsuu tällaista valintojen tekemistä ja esittämistä profiilityöksi. Profiilityö on 

tarkoituksellista minän esittämistä, jonka tarkoituksena on luoda yksilöstä mahdollisimman 

hyvä ja aito kuva, joka kestää eri vastaanottajien jatkuvan tarkastelun. Tavoitteena on myös 

houkutella aktiivisia käyttäjiä. (Uski, 2016.) Myös tähtikuvan täytyy olla oikein tuotettu, 

jotta se on vastaanottajille uskottava (Dyer, 1991, 136).  

 

Julkisuuden henkilöiltä profiilityön tekeminen vaatii kauaskatseisuutta. Liian epävakaa käy-

tös sosiaalisessa mediassa ei luo tasapainoista ja vankkaa pohjaa vastaanottajien määrän kas-

vattamiselle. Julkisuuden henkilöt joutuvat myös hallitsemaan useita yleisöjä ja pitämään 

kaikki tyytyväisinä, mutta silti heidän täytyy luoda monipuolinen kuva itsestään. Sosiaali-

sessa mediassa julkisuuden henkilöiden tulee myös sopeutua julkaisutahtiin, mikä on 

yleensä nopea. Tämä tarkoittaa, että julkisuuden henkilöiden täytyy luoda jatkuvasti sisältöä 

itsestään, mutta samalla säilyttää uskottavuus vastaanottajille sekä itselleen. (Vrt. Uski, 

2016.)  

 

Tutkielmassa Jeffree Staria ei lähtökohtaisesti pidetty tähtenä, koska tarkoituksena oli tar-

kastella tähteyden rakentumista sosiaalisessa mediassa ”alhaalta ylöspäin". Pyrin kutienkin 

seuraavaksi vastaamaan siihen, mihin Star asettuu tähteyden kartalla tutkielman pohjalta. 

Hietala jakoi sosiaalisessa mediassa esiintyvät henkilöt kolmeen eri kategoriaan: tavikset, 

julkkikset ja tähdet (Hietala 2007, 180). Starin kohdalla voimme poissulkea ensin vaihtoeh-

don, että kyseessä olisi tavis. Taviksen nettijulkisuus rajautuu pienelle kohdeyleisölle (emt. 

180), kun taas Starin YouTube-tilin seuraajamäärä sekä kommenttien ja katselukertojen 

määrät viittaavat suureen vastaanottajajoukkoon.  

 

Mediassa saatu huomio sekä rektioiden aikaansaaminen on yksi oleellisimmista tähteyden 

piirteistä. Vastaanottajilta ja medialta saatava yksityiselämään kohdistuva huomio on 
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keskeinen tekijä tähteyden artikuloinnissa (Hietala, 2007, 180; Hietala 2009). Vastaanotta-

jien kommentoinnin sekä tutkielman luvun 2 perusteella voidaan todeta, että Jeffree Star saa 

aikaan keskustelua ja reagointia. Tutkielmassa yksityisen julkisuuskuvan ilmeneminen vah-

vistaa myös yksityiselämään kohdistuvan mielenkiinnon. Kaikkien väitelukujen pohjalta 

nousi esiin monia tähteyteen viittaavia samankaltaisuuksia ja ominaisuuksia. Tähteyteen 

viittasivat esimerkiksi Starin elämäntyyli, jossa poikkeuksellinen yltäkylläisyys sekä taval-

lisuus yhdistyivät ja parasosiaalisen vuorovaikutuksen avulla syntyi jaettu yhteisöllisyyden 

tunne. 

 

Jeffree Starin voi todeta siis olevan julkisuuden henkilö, joka ruumiillistaa monia tähteyteen 

viittaavia piirteitä. Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät kaikki julkisuuden henkilöt ole tähtiä, 

vaikka kaikki tähdet ovatkin julkkiksia (Hietala, 2007, 180). Tutkielman pohjalta sanoisin, 

ettei Jeffree Star ole tähti. Koen, että hänen määrittelemisensä tähdeksi vaatisi vielä perus-

teellisemman ja laajemman tutkimuksen. Tämän tutkielman pohjalta saatiin kuitenkin vain 

pieni otanta siitä, miten ja millaisena Jeffree Star sosiaalisessa mediassa representoituu. Täh-

tikuva kuitenkin muodostuu lopulta useiden medioiden eri teksteistä (Dyer, 1998, 60). Myös 

liian helposti tähdeksi julistaminen ei mielestäni edistä tähtitutkimusta, jos halutaan selvittää 

kuka on todellinen tähti tämän päivän mediassa. Tutkielmasta saatujen tulosten perusteella 

uskallan todeta Jeffree Starin olevan somejulkkis. 

 

4.1 Vapautuneet tähdet ja kilpajuoksu tähteyteen  

 

Tässä luvussa puhun siitä, kuinka tähteyden rakentuminen on muuttunut kulttuuriteollisuu-

den näkökulmasta mediakulttuurin vapauduttua ja miten vastaanottajien suhde tähtiin on ke-

hittynyt tässä prosessissa. Pohdin myös, millainen rooli yhteisöllisyyttä muodostavalla sosi-

aalisella medialla on tähteyden uudelleenrakentumisessa. 

 

Dyerin (1998) tähtiteorian mukaan tähteyden ilmiö perustuu tuotantoon (Stars as a pheno-

menon of production) ja kulutukseen (Star as a phenomenon of consumption). Hänen mu-

kaansa tähdet eivät ole oikeita ihmisiä, vaan hän näkee heidät kapitalistisina kuvina eli kult-

tuuriteollisuuden luomina kaupallisina, myyntiin tähtäävinä tuotteina. Tähtien tehtävä on 

vastata mahdollisimman hyvin vastaanottajien tarpeisiin sekä luoda niitä manipuloimalla 

markkinoita. (Dyer, 1998, 10-12.) Toisin sanoen kun vastaanottajien tähtiin kohdistunut 

kiinnostus on aikanaan havaittu, tuotantoyhtiöt ovat ryhtyneet valjastamaan tähtien 
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esiintymiset taloudellisia tavoitteita silmällä pitäen. Tähden ja vastaanottajan suhde on nähty 

puhtaasti kaupankäyntinä. Dyer (1998) sanoo perimmäisen kysynnän tähdille tulevan kui-

tenkin vastaanottajilta ja tuotantoyhtiöiden tehtävä on omilla toimillaan pyrkiä vastaamaan 

tähän kysyntään. Hän näkee tähtien ja vastaanottajien välisen suhteen perustuvan pitkälti 

kaupallisesti synnytettyihin tarpeisiin ja niiden täyttämiseen. (Dyer 1998, 10-14.)  

 

Tähtien syntyä määrittää siis kysyntä ja tarjonta eli tähtien ja vastaanottajien välinen suhde. 

Aikaisemmin tähdet ovat olleet selkeämmin kulutuskulttuurin hyödykkeitä, mutta nykyään 

sosiaaliset rakenteet, kuten sosiaalinen media, ovat muodostuneet kulutuksen ympärille, jol-

loin kaupallisesti synnytetyt tarpeet naamioituvat paremmin muun esityksen taakse. Tässä 

yhteydessä viittaan termillä “aikaisemmin” 1900-luvulla vallinneeseen perinteisen median 

aikakauteen ja “nykyään” vallitsevaan uuden median aikakauteen. Marshall (2006) selven-

tää, kuinka perinteisen median aikakaudella julkisuuskuvan tuottaminen keskittyi perintei-

siin mediamuotoihin (esim. televisio ja elokuva) ja sen tuottaminen oli pääosin kulttuurite-

ollisuutta kontrolloivien isojen tuotantoyhtiöiden ja mediatalojen käsissä. Internet ja uudet 

media-alustat ovat puolestaan murtaneet tätä perinteisen median ja julkisuuden henkilöiden 

välillä vallinnutta kontrolloitua suhdetta ja pakottaneet kulttuuriteollisuuden järjestäytymään 

uudelleen. (Marshall, 2006, 634.) Erityisesti uuden median tulo on vapauttanut mediakult-

tuurin ja saanut aikaan suuria muutoksia kulttuuriteollisuudessa sekä tähteyden rakentumi-

sessa. Muutos on toki jatkuvaa ja nykyään erityisesti sosiaalisen median nopea uusiutuminen 

kiihdyttää julkisuuden ja tähteyden konstruktioiden jatkuvaa kehittymistä entisestään.  

 

Samanaikaisesti kun suuret tuotantoyhtiöt ja mediat ovat olleet ns. monopoliasemassa täh-

tien tuottamisessa, ovat ne kuitenkin olleet myös riippuvaisia vastaanottajien reaktioista. 

Dyer (2004) muistuttaa siitä, että vaikka tähdistä on pyritty tuottamaan tietynlaista tähtiku-

vaa, se ei ole toteutunut sellaisenaan, vaan vastaanottajat ovat poimineet esityksestä itseään 

miellyttävät elementit ja piirteet. Tämän pohjalta tähtikuvaa tuottavat tahot ovat pystyneet 

vastaamaan vastaanottajien tarpeisiin. (Dyer 2004, 4-5.) Huolimatta siitä, että vastaanotta-

jien vaikutusvalta tähtien synnyssä saattaa vaikuttaa hallitsevalta, tähtikuvan rakentumisen 

suurin vastuu ja valta on ollut aina tuottajilla (Dyer 1998, 20). Tämä on ollut kuitenkin aikaa, 

jolloin tähdillä on ollut vain vähän sananvaltaa, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta tuottaa 

tai kontrolloida omaa julkisuuskuvaansa. Uusi media on synnyllään osittain vapauttanut täh-

det tuotannon kontrolloimasta julkisuuskuvan säätelystä. Informaation tuottaminen ja 
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jakaminen ovat siirtyneet aikaisemmin kulttuuriteollisuutta vallinneiden käsistä internetin 

myötä käytännössä kaikille.  

 

Sosiaalisen median kaikille mahdollistama vapaus tuottaa sisältöä on myös mahdollistanut 

tähdille vapauden tuottaa julkisuuskuvaansa itse. Tähdet eivät ole enää yhtä lailla riippuvai-

sia isoista tuotantoyhtiöistä, vaan he voivat toimia omalla nimellään ja kontrolloida itse tuot-

tamaansa informaatiota. Sen sijaan, että tähdet edustaisivat itseään vain sovituissa haastatte-

luissa tai heistä julkaistaisiin glamourkuvia markkinointia varten ja paljastettaisiin suunni-

telmallisesti juoruja, he voivat nyt tuottaa itse sisältöä sosiaaliseen mediaan haluamallaan 

tavalla (vrt. Harris, 1991, 40-41). He voivat myös vastaanottaa sisältöä välittömästi vastaan-

ottajilta. Aikaisemmin hillityn ja mahdollisimman hallitusti tuotetun julkisuuskuvan sijaan 

on siis siirrytty muodostamaan julkisuuskuvaa itse nopeatempoiseen sosiaaliseen mediaan.  

 

Median demokratisoituminen ja sosiaalisen median kehitys on räjäyttänyt tähtiteollisuuden. 

Toisin sanoen sosiaalinen media on siis avannut portit tähteyteen.  Tähtiä syntyykin nykyään 

entistä enemmän eri medioissa (Hietala 2009). Sosiaalisessa mediassa on jo 3,96 miljardia 

käyttäjätiliä ja uusia luodaan jatkuvasti lisää (Oberlo, 2022). Näillä kaikilla käyttäjätileillä 

ja henkilöillä niiden takana on yhtäläiset mahdollisuudet pyrkiä toimillaan julkisuuteen (ks. 

esim. Seppänen & Väliverronen, 2012, 191-192). Vastaanottajat elävät informaatiotulvassa, 

koska sisältöä tuotetaan koko ajan enemmän ja enemmän, mutta vastaanottajilla on myös 

vapaus valita, millaista sisältöä he haluavat vastaanottaa (Marshall, 2006, 634-644). 

 

Tarjonta tähteyttä rakentavista julkisuuden henkilöistä on siis runsasta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että vastaanottajilla on enemmän vaihtoehtoja löytää omia ihanteita ja ideologioita edustava 

julkisuuden henkilö. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vastaanottajat poimivat entistä tarkem-

min esityksestä itseään miellyttävät elementit (vrt. Dyer, 2004, 4-5). Vastaanottajat osaavat 

suhtautua aikaisempaa kriittisemmin siihen, mitä julkisuuden henkilö edustaa. Tähteyden 

rakentumisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että harkitsematon ja vääränlainen ulosanti tai 

vaikeasti lähestyttävä, mielenkiinnoton sisältö saattaa koitua julkisuuden henkilön kohta-

loksi. Toisaalta huolimatta siitä, kuinka “oikeaoppisesti” tähden julkisuuskuva on tuotettu, 

aina kaikki tähdet eivät menesty (ks. Dyer, 1998, 14). Sosiaalinen media voi olla myös hel-

posti julkisuuskuvaa polarisoivaa ja julkisuuden henkilön suosio saattaakin sen seurauksena 

heiketä nopeammin kuin on kehittynyt. Jotta mielenkiintoista ja oikeanlaista julkisuuskuvaa 
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pystytään tuottamaan ja ylläpitämään, julkisuuden henkilöt ovat ryhtyneet aktiivisempaan 

vuorovaikutukseen vastaanottajien kanssa. 

 

Sillä, kuinka aitoa vuorovaikutus tähden ja vastaanottajan välillä on, ei ole merkitystä, mutta 

sen muodostuminen on tärkeämpää kuin aikaisemmin. Ilman vastaanottajien tukea julkisuu-

den henkilö ei saa tarvitsemaansa huomiota tähteyden rakentumiseksi (vrt. Hietala 2009). 

Sosiaalisessa mediassa rakentuvasta tähteydestä on siis tullut riippuvaisempaa vuorovaiku-

tuksesta. Vuorovaikutuksen avulla vastaanottajan ja julkisuuden henkilön suhde kehittyy lä-

heisemmäksi. Samalla kun suhde julkisuuden henkilön ja vastaanottajan välillä on muodos-

tunut läheisemmäksi, vastaanottajien reaktiot ovat entistä kriittisemmässä asemassa tähtey-

den muodostumisen kannalta (Marshall, 2006, 634-644).  

 

Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden muodostamiseksi tähdet ovat alkaneet jakamaan 

enemmän itseään käsitteleviä ja henkilökohtaisempia asioita sosiaaliseen mediaan (ks. esim. 

Marshall, 2010). Julkisuuden henkilöiden julkaisut ovat usein henkilökohtaista joukkovies-

tintää (ks. esim. Seppänen & Väliverronen, 2012, 195). Marshallin (2010) mukaan sosiaali-

sen median julkaisujen tavoite on keskustelun ja yhteisöllisyyden ylläpito. Julkisuuden hen-

kilön esitettyä minää myös työstetään ja päivitetään jatkuvasti julkaisujen avulla, jotta saa-

daan välitettyä ajankohtainen haluttua identiteettiä vastaava kuva sekä ylläpidettyä media-

persoonaa. (Marshall, 2010.) Viestinnän avulla julkisuuden henkilöt pyrkivät myös kerryt-

tämään seuraajia itselleen (emt. 2010). Sosiaalinen media on tehnyt tähteyden rakentumi-

sesta nopeatempoisempaa ja raadollisempaa, mutta samalla osallistavampaa ja yhteisölli-

sempää. Vastaanottajien lisääntynyt osallistuminen kertoo siitä, kuinka kulutuskulttuurista 

on siirrytty osallistavampaan mediakulttuurin aikaan, jossa yksilöiden omat intressit ja tun-

teet ohjaavat valintoja. Vastaanottajien osallistuminen, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyy-

den merkitys on siis lisääntynyt tähteyden rakentumisessa. Se, millaisista tähdistä vastaan-

ottaja kiinnostuu ja kenen seuraamiseen hän käyttää aikaansa, pohjautuu myös yhteisöllisiin 

ja henkilökohtaisiin kokemuksiin. 

 

Kilpajuoksu tähteyteen on kovempaa kuin koskaan ja erottuminen muiden joukosta on haas-

tavampaa. Suuret tuotantoyhtiöt ovat saaneet tavallisista sosiaalisen median käyttäjistä itsel-

leen kilpailijoita. Näkyvyydestä on tullut tästä syystä sosiaalisen median aikakaudella entis-

täkin tärkeämpää, kun tähteyteen pyrkiviä julkisuuden henkilöitä ilmestyy jatkuvasti lisää. 

Näkyvyys tänä päivänä tarkoittaa sitä, että julkisuuden henkilö tavoittaa sosiaalisen median 
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kautta mahdollisimman laajan joukon ihmisiä (ks. esim. Grossberg, 1995, 114), eikä niin-

kään sitä, että hänen täytyisi ensin saavuttaa työnsä kautta julkisuutta ja esiintyä fyysisesti 

esimerkiksi gaaloissa (vrt. Marshall, 2010). Monet julkisuuden henkilöt ovatkin perustaneet 

käyttäjätilejä sosiaaliseen mediaan saadakseen lisää näkyvyyttä, lisätäkseen ihmisten tietoi-

suutta itsestään ja tuodakseen uusia puolia itsestään esiin (Duffet, 2013, 237). 

 

Samanaikaisesti julkisuuden henkilöiden ja tähtien tehtävä on yhä vastata mahdollisimman 

hyvin vastaanottajien tarpeisiin ja luoda niitä. Tästä hankalaa tekee vastaanottajien osallis-

tumisen luonne ja julkisuuden henkilöön luodun suhteen vakavuus. Osallistuminen sosiaali-

sessa mediassa on vastaanottajille helppoa, mutta heidän sitoutuneisuutensa on nykyään 

luonteeltaan usein kevyttä (Seppänen & Väliverronen, 2012, 194). Tämä tarkoittaa sitä, että 

vastaanottajan on yhtä helppo luoda suhde julkisuuden henkilöön kuin irtautua hänestä. Vas-

taanottajat myös etsivät sosiaalisesta mediasta aina omiin tarpeisiinsa parhaiten vastaavia 

julkisuuden henkilöitä, ja koska tarpeet saattavat muuttua nopeastikin, saattaa julkisuuden-

kin henkilö unohtua samalla. Jos julkisuuden henkilö pystyy sosiaalisessa mediassa vuoro-

vaikutuksen avulla kuitenkin luomaan laajan ja pysyvän yhteisön, joka jakaa kollektiivisen 

kokemusmaailman keskenään, tähteyden rakentumiselle on mahdollisuus. 

 

4.2 Tietoisesti aidot epäaidot identiteettien muokkaajat 

 

Tässä luvussa käsittelen sitä, millainen identiteettikäsitys nykyisin vallitsee ja miten julki-

suuden henkilöiden tietoisesti tuotettu muuttuva julkisuuskuva vaikuttaa vastaanottajien 

identiteettikäsitykseen. Pohdin myös sitä, kuinka aitoja meille esitetyt identiteetit sosiaali-

sessa mediassa ovat ja kuinka vakavasti vastaanottajat niihin suhtautuvat. 

 

Hietalan mukaan lapsesta asti kiinnitämme huomiota siihen, miten ihmiset ympärillämme 

käyttäytyvät. Tarkkailemme ja matkimme eleitä, ilmeitä ja opimme toimimaan muiden esi-

merkkien avulla. Luomme identiteettiämme suhteessa ympäröivään sosiaaliseen yhteisöön. 

Aikaisemmin tämän yhteisön ovat luoneet ihmiset ympärillämme, mutta nykyisin samanlai-

sen, mutta kuvitellun ja alati muuttuvan yhteisön luo julkkiskulttuuri. (Hietala, 2009.) Koska 

nyky-yhteiskunnassa voimme olla ketä haluamme, identiteettimme on koko elämämme ajan 

jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä. Pohdimme jatkuvasti “kuka minä olen” ja “keitä 

me olemme” suhteessa ympäröivään maailmaan (ks. esim. Aalto & Uunisaari, 2009, 114-

115).  
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Vastauksia ja varmistusta omalle identiteetillemme ja omaksutuille ihanteille sekä arvoille 

voimme löytää sosiaalisesta mediasta. Sosiaalinen media esittelee vastaanottajille asenteita, 

käyttäytymistapoja ja ideoita, joiden avulla he rakentavat omaa identiteettiään (Mustonen, 

2000,119). Voimme myös muodostaa mieluisan identiteetin itsellemme monista eri identi-

teeteistä.  Sosiaalisen median myötä jokaisen on myös mahdollista löytää itselleen ihanteel-

linen yhteisö, johon tuntee kuuluvansa ja jonka kanssa kokee jakavansa samanlaiset arvot 

(ks. esim. Duffet, 2013, 243-245). Tärkeää on ymmärtää, että identiteetin muodostuminen 

on elämän mittainen prosessi (ks. Mustonen, 2000, 120). 

 

Tämä jatkuvasti kehittyvä identiteetti, jonka muodostuminen on lähtöisin meistä itsestämme, 

viittaa nykyiseen vallitsevaan postmodernin subjektin käsitykseen. Stuart Hall (1999) toteaa 

identiteetin käsityksen muutoksesta seuraavasti: “Subjektista, jolla aiemmin koettiin olevan 

yhtenäinen ja vakaa identiteetti, on tulossa pirstoutunut. Se ei koostu yhdestä, vaan monista 

identiteeteistä, jotka ovat joskus ristiriidassa keskenään tai jopa yhteensopimattomia toi-

siinsa nähden”. Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttuessa ja arkielämän kontekstien moni-

naistuessa on kulttuurillisen identiteetin tunnistamisesta tullut moninaisempaa, avoimempaa 

sekä ongelmallisempaa. Hallin mukaan pirstoutuneella postmodernilla subjektilla ei ole 

kiinteää, olemuksellista tai pysyvää identiteettiä, vaan se on jatkuvasti muotoutuva ja muok-

kautuu eri aikojen mukaan. Nopealla tahdilla vaihtuvat ja lisääntyneet merkitykset sekä kult-

tuuriset representaatiojärjestelmät mahdollistavat myös ainakin tilapäisesti mihin tahansa 

tarjolla olevaan identiteettiin identifioitumisen. (Hall 1999, 22-23.)  

 

Julkisuuden henkilöt ja tähdet ovat avainasemassa tässä vastaanottajien subjektikäsityksen 

muodostumisessa. Erityisesti tähtien koetaan olevan representaatioita aikansa ideaaleista ja 

ihanteista, mutta he tuottavat myös samalla merkityksiä vallitsevaan kulttuuriin. Dyer (2002) 

tiivistää tähtien merkityksen vastaanottajille seuraavasti: 

 
Tähdillä on väliä, koska he ilmentävät elämämme kannalta tärkeitä näkökulmia, ja esiintyjistä tulee 

tähtiä silloin, kun he esittävät jotain meille tarpeeksi tärkeää. On ilmeistä, että tähdet onnistuvat kosket-

tamaan asioita, jotka ovat juurtuneet syvälle ihmiselämään, sen pysyviä piirteitä. Nämä piirteet eivät 

kuitenkaan ole koskaan riippumattomia kulttuurisesta ja historiallisesta kontekstistaan. (Dyer, 2002, 

117.)  
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Vastaanottajat ihailevat julkisuuden henkilöitä ja haluavat samaistua heihin. Staceyn (2006) 

mukaan vastaanottajien ihailu ja samaistumisenhalu voivat kohdistua tähtien tunnetason ja 

toiminnan tapoihin tai vaihtoehtoisesti ulkoisiin piirteisiin. Jos samaistuttavia piirteitä ei en-

nestään ole, voi vastaanottaja alkaa kopioimaan ihailemansa henkilön piirteitä (Stacey 2006, 

277-279.) Vaikka vastaanottajat eivät pystyisi täysin kopioimaan esim. ihailemansa henkilön 

elämäntyyliä tai pukeutumistyyliä, he voivat toteuttaa kopioimisen pienemmässä mittakaa-

vassa (Dyer, 1998, 39-42). Kopioimisen myötä käsitykset vallitsevista ihanteista tulevat nä-

kyviksi sosiaalisessa mediassa tavallisten käyttäjien julkaisuissa. Kun sosiaalisessa mediassa 

esitetyt mallit sisäistetään, ne muuttuvat normeiksi, minkä seurauksena vastaanottajien yk-

silölliset asenteet muotoutuvat lopulta mediaesityksien mukaiseksi (Mustonen, 2000, 122). 

 

Kuten useasti tutkielmassa on todettu, julkisuuden henkilöiden sekä tähtien sosiaalisessa 

mediassa nähtävät esitykset ovat itsensä tietoista tuottamista. Kuten Dyerkin sanoo, ideaalit 

ja ihanteet sekä tähden edustamat arvot ja asenteet, joiden avulla hän erottuu edukseen, ovat 

tietoisesti tuotettuja ja niiden tavoite on ilmentää ja vastata vastaanottajien erilaisiin sisäisiin 

tarpeisiin. (Dyer, 1998, 10-14, 17-18.) Kun vastaanottajat eivät tiedä, keitä he ovat yksilöinä 

ja yhteisöinä, he etsivät vastauksia sosiaalisen median välityksellä ja yrittävät löytää itsensä 

julkisuuden henkilöiden avulla. Tästä syystä myös on hyvä miettiä, kuinka aitoja meille tar-

jotut identiteetit sosiaalisessa mediassa ovat ja kuinka vakavasti vastaanottajat niihin suh-

tautuvat. Grossbergin (1995) mukaan tähtien ei tarvitse enää olla uskollisia vain yhdelle esi-

tystavalle itsestään. Tähtikuva voi sen sijaan olla muuttuva ja muodostua useista eri ima-

goista. Hänen mukaansa vastaanottajat ihailevat nykyisin ennemmin tähteä, jonka esitys on 

muodostunut pinnalliseksi ja pitää sisällään affektiivista monimielisyyttä. (Grossberg, 1995, 

115, 126-130.) Tämä tukee myös ajatusta siitä, että kulttuurimme on muuttunut niin, että 

kokemukset, tunteet sekä tunnesamaistuminen ohjaavat vastaanottajaa (ks. esim. Hietala, 

2007, 15-16, 53-57). Tähtien ja muiden julkisuuden henkilöiden tietoisesti tuotettu kuva it-

sestä ei ole kuitenkaan aito vaan aito epäaito. 

 

Aito epäaito identiteetti koostuu keinotekoisista ja keksityistä identiteeteistä, jotka korosta-

vat ja omaksuvat tietoisesti hetkellisen ja muuttuvan imagon. Aidon epäaidon ei ole tarkoi-

tuskaan olla aito. Nämä pinnalliset, mutta muuttuvat monimerkitykselliset esitykset itsestä 

tarjoavat vastaanottajille hetkellisen mielihyvänlähteen. Vaikka vastaanottajan tyytyväisyys 

on vain hetkellistä, aidoille epäaidoille julkisuuden henkilöille ja tähdille on kysyntänsä. 
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Hetkellisyydestä huolimatta aidot epäaidot voivat olla vastaanottajalle merkityksellisiä ja 

tarjota affektiivisia levähdyspaikkoja. (Grossberg, 1995, 126-130.) 

 

Aitoa epäaitoa identiteettiä siis tietoisesti tuotetaan sen pinnallisuudesta huolimatta ja vas-

taanottajat ovat puolestaan tietoisia siitä, että identiteettiä tietoisesti tuotetaan. Tästä huoli-

matta vastaanottajat haluavat muodostaa suhteen aitoon epäaitoon julkisuuden henkilöön. 

Nykyinen aikakausi antaa mahdollisuuden tällaisille esitystavoille, koska olemme hyväksy-

neet identiteettien moninaisuuden ja sen, että loppujen lopuksi mikään ei ole pysyvää eikä 

aitoa. Tästä huolimatta aitous on jotain, jota vastaanottajat julkisuuden henkilöistä etsivät. 

Vaikka vastaanottajat ovat tietoisia siitä, miten sosiaalisen median aikakaudella itsestä voi-

daan tuottaa tietynlaista kuvaa, he yrittävät silti päästä käsiksi tähtien todelliseen persoonaan 

samalla tavalla kuin ennenkin (Marshall, 2010; ks esim. Dyer, 1991, 133-135). Myös para-

sosiaalisen vuorovaikutuksen luoma läheiseltä vaikuttava suhde saa vastaanottajat luule-

maan, että he ovat lähempänä tähtien todellista minää kuin koskaan aikaisemmin. 

 

Jo Dyer on huomauttanut, ettei tähtikuva ole pysyvä, vaan se muuttuu ja kehittyy ajansaa-

tossa (Dyer, 1998, 64). Sosiaalisen median aikakaudella tämä muutoksen sykli tapahtuu vain 

nopeammin. Julkisuuden henkilö pystyy sopeutumaan nykyisin eri tilanteisiin nopeammin 

ja paremmin ilman, että vastaanottajat kokisivat julkisuuskuvan esitystapojen olevan ristirii-

dassa keskenään. Tähän vaikuttaa myös julkisuuskuvan esitykseen liitetty pinnallisuuden 

olemus. Selkeiden stereotyyppien ja voimakkaan luokittelun sijaan julkisuuskuva taipuu tar-

vittaessa moneen (vrt. Dyer, 1998, 47-59). Tähti- ja julkisuuskuvalla ei siis ole kiinteää ja 

pysyvää esitystapaa, vaan tietoisen tuottamisen avulla tähteyden rakentuminen muovautuu 

jatkuvasti aina aikaansa sopivaksi. Liikkuvuus ja muutos ovat sosiaalisen median aikakau-

den piirteitä, johon myös tähdet joutuvat jatkuvasti sopeutumaan työstämällä omaa julki-

suuskuvaansa (ks. esim. Marshall, 2010). Julkisuuden henkilö pystyy siis aina tarvittaessa 

tietoisesti tuottamaan erilaisia kuvia itsestään tavoittaakseen uusia vastaanottajia. Jos julki-

suuden henkilö ei kykene kuitenkaan tuottamaan samaistuttavaa kuvaa itsestään vastaanot-

tajalle, hänellä ei ole mahdollisuuksia menestyä ja tulla tähdeksi.  

 

Tähtien tehtävä on omalla muuntautumiskyvyllään ja joustavuudellaan ilmentää ja vastata 

vastaanottajien erilaisiin muuttuviin sisäisiin tarpeisiin sekä manipuloida niitä. Vastaanotta-

jat kuitenkin tekevät valintansa siitä, ketä he seuraavat perustuen omakohtaisiin kiinnostuk-

senkohteisiin tai yhteisön suosimiin tähtiin (ks. esim. Mustonen, 2000, 121). Vastaanottajat 
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hakevat julkisuuden henkilöistä vahvistusta omalle itsetunnolleen ja minäkuvalleen. Julki-

suuden henkilöt auttavat vastaanottajien jatkuvasti muuttuvaa identiteettikäsitystä muodos-

tumaan, mutta myös kyseenalaistavat sitä toimien samalla vastaanottajien identiteettien 

muokkaajina. Sosiaalisen median ja siellä toimivien julkisuuden henkilöiden rooli vastaan-

ottajien identiteetin muodostajana on sitä merkityksellisempi, mitä vähemmän heillä on 

muita sosiaalisesti vaikuttavia tekijöitä elämässään (ks. esim. Mustonen, 2000, 123). Myös 

sosiaalisessa mediassa muodostunut yhteisö auttaa vastaanottajien identiteettien kehityk-

sessä. Kommunikointi muiden samat arvot jakavien kanssa ja yhteisöllisyyden tunne sekä 

sen tarjoama tuki vahvistaa vastaanottajan omaa identiteettiä (ks. esim. Duffet, 2013, 246). 

 

Usein vastaanottajien sitoutuminen on kuitenkin sosiaalisessa mediassa kevyttä, mikä tar-

koittaa sitä, että he helposti hylkäävät julkisuuden henkilön, jos heidän omat toiveensa eivät 

enää kohtaa julkisuuden henkilön kanssa. Grossbergin mukaan vastaanottajien on myös yhä 

vaikeampi nykyisin löytää asioita, joista he välittäisivät niin paljon, että haluaisivat sitoutua 

koko mielellä ja kehollaan (Grossberg, 1995, 123). Sosiaalinen media kuitenkin onneksi tar-

joaa vastaanottajille ehtymättömän lähteen löytää uusia julkisuuden henkilöitä ja tähtiä, 

jotka vastaavat heidän toiveisiinsa parhaiten. Julkisuuden henkilön ja vastaanottajan kohtaa-

minen voi olla pinnallista ja hetkellistä, mutta merkityksellistä identiteetin muodostumiselle 

ja kehitykselle. Sen avulla vastaanottajan identiteetti saa varmistusta ja vastauksia kysymyk-

seen ”kuka minä olen” tai mahdollisesti tarjoaa uusia näkökulmia ymmärtää toisten ihmisten 

identiteettejä.  

 

4.3 Jatkotutkimus 

 

Julkkiskulttuuriin kohdistuu usein yleisellä tasolla vähättelyä ja sosiaalisessa mediassa esiin-

tyviä julkisuuden henkilöitä pidetään korkeintaan tähdenlentoina. Myös tähtitutkimuksen 

kohteena ovat useimmiten joko näyttelijät tai muusikot, eikä sosiaalisesta mediasta tietoi-

suuteen ponnistaneita tähtiä pidetä yhtä uskottavina ja tärkeinä. Käsitys siitä, kuka on ja voi 

olla todellinen tähti, on jumiutunut Hollywoodin kulta-aikoihin sijoittuvaan tähtikäsityk-

seen. Hietala (2009) sanoo, ettei samanlaisia megatähtiä enää synny kuin Hollywoodissa 

aikanaan. Hän ei perustele väitettään muutoin kuin toteamalla, että sen sijaan tänä päivänä 

tähtiä syntyy eri medioissa paljon ja kuka vain voi olla tähti, ainakin hetkellisesti (Hietala, 

2009). Mielestäni tämä väite ei ole tosi. Totta on, että ”kuka vain” voi olla tähti, mutta se ei 
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tarkoita, etteikö suuria maailmanluokan tähtiä voisi syntyä nykyäänkin eri mediakanavien 

kautta. 

 

On selvää, etteivät perinteisen tähtitutkimuksen ns. vaatimukset siitä, kuka on tähti, päde 

enää nykyaikana. Esimerkiksi perinteisen tähtitutkimuksen yhteydessä tulee useasti esiin 

tähden olevan sellainen henkilö, joka saa osakseen huomiota, aiheuttaa keskustelua ja suuri 

joukko vastaanottajia ympäri maailmaa tuntee hänet (ks. esim. Dyer, 1998, 7-8; Hietala, 

2009). Tämän mittaaminen on tänä päivänä hankalaa, koska sosiaalisen median avulla näi-

den saavuttaminen on nykyisin helppoa. Sosiaalisen median päämääränä on edesauttaa ih-

misiä vuorovaikutussuhteiden luomisessa, poistaa aika- ja paikkarajoitteita sekä saavuttaa 

laajalti ihmisiä, minkä seurauksena tunnettavuus ja huomion aikaansaaminen käy julkisuu-

den henkilöltä käden käänteessä. 

 

Käsitykseen siitä, kuka on tähti, vaikuttaa myös mediassa tähti-liitteen jatkuva käyttö eri 

mediapersoonista ilman minkäänlaista osoitusta siitä, että henkilö olisi tähti. Kun kaikista 

puhutaan tähtinä, eikä esimerkiksi julkisuuden henkilöinä tai mediapersoonina, on selvää, 

että vallitsee yleinen hämmennys siitä, kuka on tähti. Ristiriitaisesti sosiaalisesta mediasta 

syntyneiden tähtien olemassaoloa ei välttämättä kuitenkaan haluta myöntää tai vahvistaa, 

vaikka tähti-käsitettä viljelläänkin runsaasti. Samanaikaisesti kun kaikkia pidetään tähtinä, 

kukaan ei ole todellinen tähti. Tämä ristiriitaisuus ja artikuloinnin puute kertoo mielestäni 

siitä, ettei nykyaikana ole vallitsevaa käsitystä siitä, kuka on todellinen tähti ja miten tähteys 

rakentuu. Edellä mainitut seikat osoittavat, että tähtitutkimus tarvitsee yleisesti ”päivittä-

mistä” tähän päivään ja jatkotutkimusta tähteyden rakentumisesta nykymediassa. Vaihtoeh-

toisesti mahdollisia tutkimustavoitteita jatkotutkimukselle voisi olla selvittää, millaiset piir-

teet ja seikat erottavat todelliset tähdet muista ”tähdistä” tai millainen on nykyajan ihanteel-

linen tähti.  

 

Yhteiskunnan medioitumisen vuoksi tähteyden tutkiminen sosiaalisessa mediassa on media-

kriittisyyden lisäämiseksi tärkeää. Uudet sosiaaliset konstruktiot muovautuvat sosiaalisen 

median myötä ja niiden vaikutukset näkyvät esimerkiksi ajatus- ja käyttäytymismalleissa, 

vuorovaikutustavoissa ja kauneusihannekäsityksessä. Varsinkin lapset ja nuoret imevät vai-

kutteita itseensä ja muodostavat käsityksen minäkuvastaan sekä ympärillä olevista ihmisistä 

näiden avulla (ks. esim. Mustonen, 2000, 119-134). On siis tärkeää olla perillä siitä, miten 
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ja ketkä meihin vaikuttavat sosiaalisen median välityksellä ja miten mediakasvatusta voi-

daan tässä suhteessa parantaa. 

 

Tähteyden rakentumisen ja sen vaikutusten tutkiminen soveltuu tutkittavaksi useista eri tie-

teenalojen näkökulmista, mutta vaihtoehtoisia tapoja käsitellä tähteyttä voisivat olla esimer-

kiksi: promootion ja tuotetun tähteyden tendenssit, vastaanottajien psyykkiset prosessit, täh-

tien projisoituminen minuuden ja identiteetin rakentumiseen tai sosiaalisessa mediassa vai-

kuttavien julkisuuden henkilöiden vaikutus kulttuuri- ja viihdeteollisuuteen.  

 

4.4 Tutkielman arviointi 

 

Tutkijan positio on vaikuttanut merkittävästi aineiston tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen. 

Koska tutkielman teoreettinen viitekehys asettuu kulttuurintutkimuksen alaisuuteen ja on 

suoritettu representaatioanalyysilla, tutkijan omat kulttuurilliset taustat ja tulkinnat ovat vai-

kuttaneet tuloksiin. Lähtökohtaisesti tutkielman tulkinta on kulttuurisidonnainen länsimai-

seen kulttuuriin ja tehty nuoren naisen näkökulmasta. Erityisesti kulttuurilliset lähtökohdat 

tukevat myös aikaisempaa länsimaalaiseen näkökulmaan keskittyvää tähtiteoriaa. Myös di-

ginatiivius sekä media-alan koulutus ovat osaltaan vaikuttaneet tutkielman tekemiseen sekä 

helpottaneet sitä. Aktiivinen median käyttö on esimerkiksi auttanut kommenttien analysoin-

nissa tunnistamaan niiden tarkoitusperiä sekä erilaisia sävyeroja. 

 

Tehdessäni valintaa tutkielmassa tarkasteltavasta julkisuuden henkilöstä pyrin valitsemaan 

henkilön, ketä en aktiivisesti seuraa tai kenen sisällön kohdeyleisöä en koe olevani. Tutkiel-

massa tarkasteltu Jeffree Star oli minulle kuitenkin ennestään tuttu, joten olin myös muo-

dostanut jo ennakkokäsityksen henkilöstä. Koin, että kyseessä on kuitenkin julkisuuden hen-

kilö, johon minulla on tarvittava etäisyys tutkielman tekemistä varten, mutta riittävästi tietoa 

koskien sitä, millaisten aihepiirien kanssa tullaan mahdollisesti keskustelemaan. Tutkielman 

teon aikana vältin tietoisesti Staria koskevan sisällön seuraamista sekä häntä koskevien uu-

tisten lukemista. Koen, että kykenin tarkastelemaan Jeffree Staria suhteellisen objektiivisesti 

ja puolueettomasti huolimatta ennakkotiedoista ja -käsityksistä. 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys ja tutkimusmetodi soveltuivat tutkielmaan hyvin. Dyerin 

tähtiteoriaan ankkuroituminen auttoi jäsentämään tutkielman tekemistä ja sen pohjalta muo-

toillut analyysikysymykset ohjasivat keskittymisen oikeaan suuntaan analyysia tehdessä. 
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Dyerin tähtiteoria antoi tutkielmalle myös teoreettisen perustan ja kiinnekohdan, johon tut-

kielman teon edetessä pystyi tarvittaessa palaamaan. Teoriaan ankkuroituminen lisää myös 

tutkielman uskottavuutta ja luotettavuutta. 

 

Koska tutkielmassa tarkastelun alaisena on tähteys sosiaalisessa mediassa ja Dyerin tähti-

teoria käsittelee elokuvatähtiä, teorian soveltaminen osoittautui ajoittain haastavaksi. Toi-

saalta erovaisuuksien myötä paljastui, millaisia muutoksia ja kehitystä tähti-ilmiössä on ta-

pahtunut. Myös samankaltaisuudet ja ominaisuudet, jotka yhä vaikuttavat tähteyden raken-

tumisessa, korostuivat. Muu tutkielmassa käytetty kirjallisuus on valittu aihepiirin mukai-

sesti ja sitä tukien. Huomioitavaa on, että monet artikkelit ja suuri osa tutkimuskirjallisuu-

desta oli englanniksi, minkä takia käännösten yhteydessä sattuneet tulkintavirheet ovat mah-

dollisia.  

 

Lähiluku liikkuvan kuvan analyysimetodina oli aluksi haastava. Kuten lähiluennan yhtey-

dessä usein käy, alussa analyysituloksia tuntui olevan hallitsemattoman paljon. Liikkuva 

kuva tuottaa runsaasti materiaalia ja mitä useampaan kertaan lähilukeminen tapahtuu, sitä 

yksityiskohtaisempiin asioihin aineistossa kiinnittää huomiota (Pöysä 2015, 30-33). Tämän 

seurauksena tiukensin rajaustani karsimalla analyysikysymyksiä sekä uudelleen muotoile-

malla niitä sopivimmiksi. Mitään kovin suuria muutoksia en joutunut kuitenkaan tekemään 

missään vaiheessa. Usein lähiluennan luonteen vuoksi aineistoa joudutaan rajaamaan reip-

paasti mikä tarkoittaa aina sitä, että jotain on jätettävä tietoisesti pois (ks. Pöysä 2015, 158).  

 

Vähitellen rajaamisen ja uudelleenmuotoilun jälkeen sekä toistuvan ja järjestelmällisen lä-

hiluennan avulla analyysitulosten kokonaisuus alkoi muodostumaan. Yleisesti lähiluennan 

avulla suoritettu liikkuvan kuvan analysointi ei välttämättä ole paras mahdollinen tapa, mutta 

kuitenkin mahdollinen. Aineiston tulee kuitenkin olla lyhyt, yhdeltä istumalta katsottava ai-

neisto (Pöysä, 2015, 29).  Koska tutkielmaan valittu aineisto koostui kohtuullisen lyhyistä 

videoista ja teksteistä, pystyin keskittymään hyvin aina yhteen kokonaisuuteen kerrallaan.  

 

Sosiaalinen media on tutkimusalustana haastava muuttuvan luonteensa vuoksi. Sisältö muut-

tuu jatkuvasti ja sitä tuotetaan lyhyellä aikavälillä paljon, mikä aiheuttaa aineiston nopean 

vanhenemisen. Koska tutkielman taustalla on ollut ajatus tähteyden tutkimisesta tämän päi-

vän mediassa, aineiston olisi voinut myös poimia uudemmasta ja enemmän ”pinnalla” ole-

vasta sosiaalisen median palvelusta. Valitsin aineiston kerättäväksi YouTubesta huolimatta 
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siitä, että kyseessä on kohtalaisen ”vanha” sosiaalisen median palvelu. YouTube mahdollisti 

alustana hallitumman ja rajatumman aineistonkeruun verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Tut-

kielman luetettavuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt avaamaan aineistoani ja sen valintaa mah-

dollisimman huolellisesti luvussa 1.3 Tutkimusaineisto. Väiteluvuissa aineisto on vielä 

avattu lukijalle aineistolähtöisen kirjotustyylin avulla. Olen myös tuonut sen näkyväksi väi-

teluvuissa kuva-, sitaatti- ja kommenttiesimerkkien avulla. 

 

Tutkielmassa videoiden ja kommenttien analysoiminen herättää eettisen kysymyksen siitä, 

onko yksittäisten henkilöiden toimien tarkastelu ja analysointi kuinka hyväksyttävää tutki-

musta tehdessä. Tässä tutkielmassa en näe Jeffree Starin analysoimisessa ongelmaa, koska 

kyseessä on julkisuuden henkilö ja materiaali on hänen itsensä tuottamaa sekä käsittelee hä-

nen omaa elämäänsä. Kanava on myös tiedettävästi hänen hallinnassaan. Myöskään kom-

menttien hyödyntämisellä tutkielmassa ei pitäisi olla suurta eettistä ongelmaa, koska kom-

mentit ovat julkisia ja käyttäjät tilien takana ovat voineet itse määritellä käyttäjänimensä ja 

profiilikuvansa, sekä sen, mitä he itse kertovat itsestään (ks. esim. Aalto & Uusisaari, 2009, 

114-115). Kommentit on julkaistu tietoisesti ja tarkoituksellisesti muiden luettavaksi sekä 

kommentoitavaksi YouTubessa. 

 

Videoiden katselukerrat, kommentit ja peukutukset elävät jatkuvasti, minkä takia vastaanot-

tajien näkökulman täydellinen purkaminen on mahdotonta. Tästä syystä kommenteista 

otettu otanta paljastaa vain aineistonkeruun hetkellä vallinneiden kommenttien luonteen. On 

huomioitava myös, että Jeffree Star on voinut halutessaan osittain rajata vastaanottajien 

kommentointia esimerkiksi säätämällä asetuksista sensuurin tiettyjen sanojen käytölle tai 

poistaa kommentteja. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, miksi kommenttien yleisluonne tut-

kielmassa oli positiivinen ja vastaanottajien suhtautuminen Stariin vaikutti olevan lähinnä 

myönteinen. 

 

Mikä tärkeintä, tutkielma tuotti vastauksia tutkimuskysymykseen, jonka pohjalta pystyttiin 

pohtimaan tähteyden rakentumista sosiaalisessa mediassa sekä sen vaikutuksia laajemmas-

sakin mittakaavassa. Myös tähteyden historia asettui tutkielmassa vuoropuheluun tämän het-

ken tähteyden kanssa. Tutkielman aihevalinta oli myöskin onnistunut, koska tutkielman teon 

yhteydessä huomasin kiinnostukseni aihetta kohtaan kasvavan. En valitettavasti tämän tut-

kielman näkökulmasta ja laajuuden puitteissa pystynyt käsittelemään kaikkia mieleeni tul-

leita asioita aihepiiriin liittyen. Tutkielma myös osoitti sen, ettei tutkimusaineiston/-kohteen 
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tarvitse välttämättä olla kovinkaan merkityksellinen, jotta tutkimusaihe olisi yhteiskunnalli-

sesti ja tieteellisesti merkittävä. 
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Kuva 3. Haettu 11.3.2020 osoitteesta              

https://www.youtube.com/user/jeffreestar/videos  
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Kuva 4. Haettu 11.3.2020 osoitteesta              

https://www.youtube.com/user/jeffreestar/videos  

Kuva 5.                

https://www.youtube.com/watch?v=w4Ro3SsYT5s&t=14s  

Kuva 6.                 

https://www.youtube.com/watch?v=VkTGPqgovWU&t=1493s  

Kuva 7.                 

https://www.youtube.com/watch?v=VkTGPqgovWU&t=465s  

Kuva 8.                

https://www.youtube.com/watch?v=VkTGPqgovWU&t=1239s  

Kuva 9.                

https://www.youtube.com/watch?v=VkTGPqgovWU&t=22s  

Kuva 10.                

https://www.youtube.com/watch?v=n-siktLSCFI&t=1s  

Kuva 11.                

https://www.youtube.com/watch?v=n-siktLSCFI&t=1520s  

Kuva 12.                 

https://www.youtube.com/watch?v=n-siktLSCFI&t=953s  

 

Aineistolähteet 

Video 1 

jeffreestar (11.2.2020) Blood Lust 💜  Palette & Collection Reveal! | Jeffree Star Cosmet-

ics (video) YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VkTGPqgovWU&t=0s 

Video 2 

jeffreestar (11.1.2020) We Broke Up. (video) YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4Ro3SsYT5s&t=0s  
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Video 3 

jeffreestar (21.12.2019) Saying Goodbye To Our Pink House Forever 😢  (video) 

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=n-siktLSCFI&t=0s  
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Videon 1 kommentit 
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Videon 2 kommentit 
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Videon 3 kommentit  
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