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1 JOHDANTO 

 

2000-luvun teknologian kehitys on mahdollistanut sen, että tietoverkosta on tullut 

yhä useampien suomalaisten jokapäiväistä elämää, elämyksiä, työtä ja vapaa-

ajan viettoa. Jotkut käyttävät Internetiä raittiissa ulkoilmassa, junassa tai jopa 

kesämökin rantasaunassa. Internetissä puhutaan ja siitä puhutaan. Se on 

omaksuttu kulttuurisesti. (Saarikoski ym. 2009, 8.) Internetin revoluutio on tuonut 

mukanaan erilaisia sosiaalisen median ilmentymiä, kuten blogit. 

 

Sosiaalisessa mediassa jokainen voi olla sisällön tuottaja. Blogeja voisi pitää jopa 

sosiaalisen median kiinnostavimpana välineenä. Rättilän (2007, 41) mukaan 

blogien on nähty merkitsevän jopa vallankumousta tiedonvälityksen historiassa. 

Tuomas Kilpi (2006, 3) kirjoittaa, että ”blogit ovat merkittävä teknologinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen muutosvoima, joka tekee lukijoista julkaisijoita ja 

kuluttajista tuottajia”. Sananvapauden merkitys konkretisoituu blogeissa, sillä 

jokainen voi julkaista mitä tahansa, milloin tahansa ja kenelle tahansa (Mts. 3). 

 

Sosiaalisen median eri muotojen hyödyntäminen on myös minulle arkipäivää. 

Viimeisen vuoden aikana olen löytänyt blogit ja jäänyt niihin ”koukkuun”. Blogit ja 

bloggaaminen kiinnostaa ilmiönä, sillä olen itse saanut inspiraatiota, iloa ja 

vertaistukea seuraamistani blogeista. Aktiivisimmin seuraan sisustusblogeja, 

joten tuntui luonnolliselta keskittyä niiden tutkimiseen sosiaalisen median 

muotona. Sisustusblogeista ei ole tehty vastaavanlaisia tutkimuksia Suomessa. 

Työlläni ei ole toimeksiantajaa, vaan teen sen puhtaasti omasta mielenkiinnosta. 

Olen kiinnostunut sisustuksesta harrastusmielessä, mutta myös mahdollinen työ 

esimerkiksi sisustuslehdessä olisi erittäin kiinnostavaa.  

 

Perehdyn tutkimuksessani bloggaajien kokemuksiin blogin pitämisestä sekä 

blogeissa havaitsemiini ilmiöihin. Lähestyin viittä sisustusblogin pitäjää avoimin 

kysymyksin sähköpostitse, ja käyn heidän vastauksiaan läpi tulokset-osiossa. 
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Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Lisäksi käytin 

tutkimuskeinona observointia eli omia havaintoja tutkimuksen kohteesta.  Hain 

tutkimuksessani vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

- Bloggaamisen motiivit 

- Blogin suosioon vaikuttavat seikat 

- Bloggaamisen haasteet 

- Blogi vertaisviestinnän välineenä 

- Blogeissa toistuvat ilmiöt. 

 

Tutkimuksen alkuosassa valotan sosiaalisen median syntyyn johtaneita vaiheita,  

avaan sosiaalisen median käsitettä sekä blogin ominaisuuksia. Sen jälkeen 

esittelen tutkimukseni lähtökohdat ja tutkimuskysymykset. Tulokset-osiossa tutkin 

sisustusblogeja vertaisviestinnän välineenä sekä observoin tutkimukseni blogeja. 

Lopuksi esittelen blogeissa esiintyneitä yhtäläisyyksiä ja tutkimustuloksia. 

 

Blogit ilmiönä on erittäin ajankohtainen aihe. Lähes päivittäin saamme lukea 

lehdistä ja verkkokirjoituksista tai nähdä televisiosta jotain aiheeseen liittyvää. 

Kilpi (2006) vertaa blogien suosiota aiempien viestintäteknologioiden läpimurtoon. 

Esimerkiksi puhelimen keksijät arvelivat, että laitetta voisi käyttää 

tulevaisuudessa esimerkiksi musiikin kuunteluun. Heille ei tullut mieleen, että 

tavallisilla ihmisillä riittäisi aina sanottavaa toisilleen. Samalla tavalla 

tekstiviestiliikenteen suosio yllätti matkapuhelimen keksijät. Blogeja, puhelinta ja 

tekstiviestejä yhdistää ihmisten tarve kommunikoida keskenään, viestittää asioita, 

joita tavalliset tiedotusvälineet eivät katso julkaisemisen arvoiseksi. (Mts. 5.) 

 

Blogit eri muodoissa ovat tulleet jäädäkseen. Bloggaaminen on jo nyt suosittu 

harrastus, mutta sen merkitys työelämässä tulee edelleen korostumaan. Poliitikot 

bloggaavat, toimittajat bloggaavat, pomot bloggaavat. Myös minulta työntekijänä 

ja viestinnän ammattilaisena voidaan odottaa kirjoittamista yrityksen blogiin. 

Teemu Arina kirjoittaa teoksen Blogit ja bisnes – Yritys 2.0 (2008) esipuheessa: 
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”Suomalaisilla yrityksillä on nyt mahdollisuus ottaa uusi vuorovaikutuksen muoto 

omakseen niin ulkoisessa, sisäisessä kuin asiakkaidenkin kanssa käytävässä 

keskustelussa”. 

 

Käytän työssäni termiä bloggaaminen tarkoittaen blogin kirjoittamista ja termiä 

bloggaaja, kun viittaan blogin kirjoittajaan. Internetistä käytän kyseistä sanaa kuin 

myös sen synonyymiä verkko. 

 

 

2 SOSIAALINEN MEDIA 

 

Etenkin verkossa on kirjoitettu viime vuosina paljon sosiaalisesta mediasta. 

Käsite on niin tuore ja moniulotteinen, ettei sen sisällöstä ei ole yksimielisyyttä. 

Se ilmaantui ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa Internetin toisen aallon 

mukana. Viitattaessa termiin sosiaalinen media osa puhuu jopa uudesta 

aikakaudesta. (Lietsala & Sirkkunen 2008, 17.) 

 

 

2.1 Toinen media-aika ja Web 2.0 

 

Median historian kehityskaaressa nykyistä tilaa kutsutaan toiseksi media-ajaksi. 

Toinen media-aika on vuorovaikutteinen ja hajanainen. Ensimmäiselle media-

ajalle tyypillisiä piirteitä olivat yksisuuntaisuus ja joukkoviestintä, kuten radio, 

televisio ja elokuva. Sosiaalinen media on mediakehityksen tämänhetkinen tila. 

Alustaa sosiaaliselle medialla on luonut yhteiskunnan muutos, jälkiteollinen 

informaatio yhteiskunta ja postmoderni kulttuuri. (Erkkola 2008, 40.) 

 

Tim O!Reilly kumppaneineen nimesi vuonna 2004 pitämänsä konferenssin Web 

2.0:ksi, mikä herätti kuhinan termin ympärillä (Lietsala & Sirkkunen 2008, 18.) 
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Termi oli lyhyt ja napakka, ja siinä oli uutuuden voimaa, joka toi kaivattua 

muutoksen tuulta Internetille.  2.0 on saanut innokkaimmat käyttämään sitä 

monessa eri yhteydessä, kuten yhteiskunta 2.0, yritys 2.0, kirja 2.0, markkinointi 

2.0 jne. (Alasilta 2009, 5). Web 2.0 ei kumminkaan ole synonyymi sosiaaliselle 

medialle, vaan se on paljon laajempi konsepti. Kuitenkin käytettäessä termejä 

Web 2.0, sosiaalinen web sekä yhteisöllinen media puhutaan samasta ilmiöstä. 

Web 2.0 –ilmiö on O!Reillyn sanojen mukaan siirtymä staattisten sisältöjen 

julkaisusta dynaamisiin palveluihin, joiden alustana on Internet. (Alasilta 2009, 

58.) 

 

 

2.2 Sosiaalinen media käsitteenä 

 

Sosiaalisen median käsitteen syntyyn vaikuttaneet tekijät ovat ihmisen luontainen 

sosiaalisuus sekä tapa viestiä ja verkostoitua että viestintäteknologian kehitys. 

Ihmiset ovat kautta aikojen muodostaneet sosiaalisia verkostoja ja viestineet 

toisten yksilöiden kanssa enemmän kuin toisten. Sosiaalisten verkostojen 

olemassa olo on ensimmäinen sosiaalisen median käsitteen syntyyn vaikuttanut 

tekijä. Viestintäteknologian kehitys ja ennen kaikkea siirtyminen sähköiseen 

media-aikaan sekä verkottuminen ovat toinen tekijä sosiaalisen median käsitteen 

syntymiselle. (Erkkola 2008, 40-45.) 

 

Alasillan (2009, 58) mukaan Web 2.0 –ilmiön alulle panija O!Reilly on listannut 

sosiaalisen median keskeisiä piirteitä seuraavasti:  

 

- huomioi myös pienten käyttäjäryhmien tarpeet 

- pitää käyttäjien luomia sisältöjä arvokkaina 

- mahdollistaa monia erilaisia tapoja tuottaa sisältöä 

- rakentaa laajoja käyttäjien välisiä verkostoja 

- vastustaa tiukkoja tekijänoikeussääntöjä 
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- on jatkuvassa kehitystilassa 

- kannustaa kontrollin sijaan kokeiluun ja yhteistyöhön 

- joustavat ohjelmistot ja palvelut mahdollistavat palvelujen käytön useilla 

eri tavoilla ja päätelaitteilla. 

 

 

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on vaikea vetää rajaa tiettyä tilannetta varten 

muovatun identiteetin ja ”todellisen” identiteetin välille. Esiinnymme 

asiayhteydestä ja tilanteesta riippuen erilaisia piirteitä painottaen. Ihmisellä on eri 

rooleja töissä, kaveriporukassa ja vaikkapa lomamatkalla, kuten myös verkossa. 

Niin verkossa kuin muuallakin elämässä, jokin rooleista saattaa olla aidoin ja 

omin, mutta kaikki ovat käytössä. (Aalto & Uusisaari 2009, 115.) 

 

 

2.3 Sosiaalisen median perusedellytykset 

 

Erkkola (2008, 57-58) nostaa esille kolme sosiaalisen median perusedellytystä, 

jotka se tarvitsee toteutuakseen: 

 

- sisällöt 

- yhteisöt 

- teknologiat. 

 

Sosiaalisen median määrittelyssä sisällöt ovat avainroolissa. Ilman niitä 

yhteisöillä ei ole mitään, mistä keskustella. Ne voivat olla esimerkiksi uutta 

sisältöä, kuten kuvia, videoita, animaatiota sekä tekstiä ja muokattua sisältöä, 

kuten koosteita, videoiden miksauksia tai yhdistelmäpalveluita ja luokiteltua 

sisältöä, kuten soittolistoja, arvosteluja avainsanoja. (Erkkola 2008, 57.) 

 

Yhteisöllisyys ei ole uutta ihmisille, mutta Web 2.0 on mahdollistanut uuden 
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yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen, kuten aika- ja paikkariippumattomat yhteisöt. 

Yhteisöt ja verkostot ovat oleellinen osa sosiaalisen median kokonaisuutta. 

Yhteisöpalvelut voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: sisällönjakoa tukeviin 

verkostopalveluihin, kuten YouTube sekä yhteisöllisyyttä tuottaviin sisällönjako- 

tai tiedontuotantopalveluihin, joilla on yleensä jokin yhteinen toiminnallinen 

tarkoitus kuten videoiden jakaminen. Tällöin yhteisöllisyys syntyy sivutuotteena 

palvelun ominaisuuksista riippuen. (Erkkola 2008, 58.) 

 

Viestintä- ja informaatioteknologia on välttämättömyys sosiaaliselle medialle. 

Tyypillistä sosiaaliselle medialle on, että se toimii sosiaalisissa sovelluksissa 

(engl. social software) eli vapaasti hyödynnettävillä alustoilla. Ne tukevat helppoa 

sisällön tuotantoa ja jakoa sekä yhteisöjen ja verkostojen muodostumista. 

Sosiaalisen median globaali ulottuvuus on myös teknologian kehityksen tuottama 

hedelmä. (Erkkola 2008, 58-59.) 

 

 

KUVIO 1. Sosiaalisen median perusedellytykset. (Kangas, ym. 2007.) 
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2.4 Sosiaalisen median genret 

 

Lietsalan & Sirkkusen (2008) mukaan sosiaalisen median selviä muotoja ovat 

esimerkiksi bloggaaminen ja sosiaalisten verkkoyhteisöjen eri muodot, kuten 

Facebook, mutta koko ajan syntyy myös uusia sosiaalisen median muotoja. 

Lietsala & Sirkkunen (2008, 29-30) jakavat sosiaalisen median kuuteen eri 

genreen: 

 

- sisällön tuottaminen ja julkaiseminen  

- sisältöjen jakaminen 

- sosiaaliset verkostopalvelut  

- yhteistuotanto  

- virtuaalimaailmat 

- liitännäiset. 

 

Yhteistä näille kategorioille on pääasiassa käyttäjien tuottama sisältö. Sisältöä ei 

tuota maksettu henkilökunta. Lietsala & Sirkkunen (2008) rajaavat harmaalle 

alueelle tipahtavat kahden henkilön väliset Internetissä toimivat kanavat, kuten 

sähköpostin ja Skypen sosiaalisen median genrejaottelun ulkopuolelle. Ne ovat 

pikemminkin sosiaalisen kanssa käymisenmuotoja mutta eivät liity varsinaisesti 

mediaan. 

 

Blogit, videoblogit ja podcastit kuuluvat ensimmäiseen genreen, sillä ne ovat 

selkeästi kanavia, joilla käyttäjä tuottaa ja julkaisee sisältöä. Sisällön jakamisen 

kategoriaan luokitellaan esimerkiksi Flickr ja YouTube. Sosiaalisia 

verkostopalveluja ovat supersuositut Facebook, Twitter, MySpace ja IRC-Galleria. 

Neljäs genre, yhteistuotanto, sisältää esimerkiksi Wikipedian ja Star Wreckin. 

Habbo-Hotel, Second Life ja World of Warcraft ovat suosittuja virtuaalimaailmoja. 

Liitännäiset (engl. addons) -genreen kuuluvat esimerkiksi sovellukset RockYou, 

Slide ja Friends For Sale. (Erkkola 2008, 38.) 
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3 BLOGI 

 

Blogin määrittely ei ole aivan yksiselitteistä. Blogi (engl. blog) on Internetissä 

toimiva sivusto, jolla voi julkaista tekstiä, valokuvia ja videoita. Blogin ideana on 

vuorovaikutteisuus. Koska muut käyttäjät voivat kommentoida bloggaajan eli 

blogin pitäjän kirjoituksia sekä muiden käyttäjien kommentteja, suosituimmat 

blogit ovatkin vilkkaita keskustelufoorumeita. Bloggaaminen eli sisällön 

tuottaminen verkkosivustolle on yksi 2000-luvun suosituin sosiaalisen median 

muoto. Blogit eivät ole pelkästään yksityishenkilöiden harrastus, vaan myös 

verkkolehdet, televisiokanavat, yritykset ja organisaatiot ovat ymmärtäneet 

blogien pitämisen merkityksen. Myös esimerkiksi ammattikorkeakoulut käyttävät 

blogeja oppimisvälineenä. (Haasio 2008, 162.) Blogien suosion räjähdysmäinen 

kasvu on maailmanlaajuinen ilmiö. Blogit synnyttävät eri kielialueilla omia 

paikallisia blogikulttuureja tai julkisuuksia, joilla on omat erityispiirteensä. (Majava 

2006, 2.) Suosittuja Suomessa käytettäviä blogialustoja tarjoavat Blogger 

(https://www.blogger.com), Vuodatus (http://vuodatus.net), Ajatukseni.net 

(http://ajatukseni.net) ja Wordpress (http://wordpress.org). Tutkin 

opinnäytetyössäni pääasiassa blogien toimintaa suomalaisessa kulttuurissa.  

 

 

3.1 Blogin ominaisuudet 

 

Blogi voi toimia nettipäiväkirjana, mutta synonyymejä ne eivät ole. Ne ovat 

rinnakkaisia julkaisumuotoja ja nettipäiväkirjan syntyi ennen blogeja. 

Nettipäiväkirjaa voi pitää blogin alalajina. Oleellisimpia eroja on se, ettei 

nettipäiväkirjoissa ei ole kommentointimahdollisuutta, joka taas on tärkeä osa 

blogin toimintaa. (Alasilta 2009, 20, 22.) 

 

Blogi ei myöskään ole nettikolumni, vaikka niiden lopullista eroa on vaikea 

selventää, kuten Alasilta (2009, 23) toteaa. Alasilta painottaa nettikolumnin 
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olevan usein osa jotakin journalistista tuotetta, kuten verkkolehden tai mediatalon 

verkkopalvelua, kun blogi taas kaipaa journalistista ympäristöä. Nettikolumni 

julkaistaan pääasiassa kirjoittajan nimellä, mutta blogeja julkaistaan usein 

nimimerkillä. Bloggaajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, kun taas kolumnia kirjoittaa 

yleensä oman alansa asiantuntija. Blogin sisältö on vapaa ja usein kantaa ottava. 

Tekstin pituus voi vaihdella paljonkin. Nettikolumni on muodoltaan kompakti ja 

kantaa ottava, usein jopa kärkevä, mutta kieliasultaan korrekti. (Alasilta 2009, 

23.) 

 

Kolumnisteista poiketen bloggaajat lisäävät ahkerasti linkityksiä, eritoten toisiin 

blogeihin. Kolumnistit harvemmin kommentoivat toistensa kirjoituksia. Blogien 

vahvin viestinnällinen ominaispiirre ovat blogien väliset linkit ja bloggaajien 

vaihtamat kommentit. (Alasilta 2009, 24.) 

 

Blogin yksinkertaiset ja helpot työkalut ovat mahdollistaneet yksityisten, pienten 

yritysten ja yhteisöjen pitämään yllä eloisaa ja vuorovaikutteista verkkopalvelua, 

jonka laajuus pysyy kumminkin maltillisissa rajoissa. (Alasilta 2009, 26.) 

 

Selvin blogin tuntomerkki lienee se, että tuorein sisältö löytyy sivustolta lähes 

poikkeuksetta päällimmäisenä, vanhempien päivitysten yläpuolelta. Aiemmat 

päivitykset on usein koottu aikajärjestyksessä ja/tai aiheittain selailtavaan 

arkistoon. (Alasilta 2009, 27; Suominen, Östman, Turtiainen & Saarikoski 2009, 

314.) 

 

 

3.2 Blogin ja bloggaamisen pääpiirteet 

 

Blogeissa sana on vapaa. Tämä inspiroi kokematontakin kirjoittajaa tuomaan 

äänensä kuuluviin. Kilven (2006, 25) mielestä henkilökohtaisten blogien 

julkaisemisen taustalla on usein määrittelemätön tarve tulla kuulluksi, sillä 
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omassa blogissaan voi olla aina oikeassa. Bloggaajan on silti syytä muistaa, että 

Internet ei ole laista ja hyvistä tavoista vapaa vyöhyke. Kilpi (2006, 25) painottaa, 

että kuulluksi tulemisella voi olla myös konkreettisia tavoitteita, kuten halu 

vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, samanhenkisten keskustelukumppaneiden 

löytäminen, halu liittyä verkkoyhteisöön tai vaikkapa oman elämän taltioiminen 

itsensä tai muiden iloksi. Blogien laatu, sisältö ja tavoitteet vaihtelevat suuresti, 

koska kuka tahansa verkkoyhteyden omaava pystyy julkaisemaan omaa blogia 

(Majava 2006, 4). 

 

Blogi on Web-sivusto ja edellyttää toimiakseen Internet-yhteyttä. Blogeissa voi 

julkaista tekstiä ja multimediaa eli median eri muotoja, kuten kuvaa ja ääntä. 

Muita tekniikkaan liittyviä pääpiirteitä ovat uusimpien päivitysten sijoittuminen 

lähes poikkeuksetta sivun ylälaitaan, uusin ylimpänä -periaatteella sekä uusien 

kirjoitusten seuraamista helpottavat syötteet. Lukijalla on lähes aina myös 

mahdollisuus kommentoida sisältöä, joka tekee blogeista vuorovaikutteisia. 

Kommentointi saattaa synnyttää pitkiäkin viestiketjuja. (Alasilta 2009, 36.) 

 

Alasillan (2009, 36) mukaan blogin sisältöön liittyviä pääpiirteitä ovat sen 

henkilökohtaisuus ja tunnistettavuus, sen kohtalaisen tiheä päivittymistahti ja 

mahdollisuus kirjoittaa sitä melkein mistä vain, vaikkakin edes väljän aihepiirin 

määritteleminen on suotavaa. Blogia voi kirjoittaa joko yksi tai useampi ihminen. 

 

Omakohtaisuus, persoonallisuus ja tunnistettavuus ovat blogin tyylin pääpiirteitä. 

Huumori on myös suotavaa. Blogeissa on lupa ottaa kantaa, mutta kirjoittajan 

tulee noudattaa fiksun nettikäyttäytymisen pelisääntöjä. Blogin pitäjä haluaa liittyä 

osaksi blogosfääriä avoimella asenteella ja sitä ilmentävillä linkeillä ja 

kommenteilla. (Alasilta 2009, 37.) 

 

Scoble & Israel (2008, 44-45) määrittelevät seuraavat ominaisuudet 

bloggaamisen kuudeksi peruspilariksi: 
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1. Helppo julkaista 

2. Helppo löytää 

3. Sosiaalinen 

4. Nopea 

5. Syndikoitava 

6. Linkittyvä. 

 

Kuka tahansa voi perustaa blogin sekä se on halpaa ja nopeaa. Tämä tekee 

blogin julkaisun vaivattomaksi ja mahdolliseksi kenelle tahansa. Blogit ovat 

helposti löydettävissä hakukoneiden avulla. Lukijat voivat löytää niiden avulla 

haluamansa aihepiirin tai kirjoittajan blogeja. Hakukoneisiin pätee sääntö: mitä 

useammin blogi päivittyy, sitä helpommin ihmiset löytävät sen. Blogit ovat 

monelle tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Globaalissa blogosfäärissä 

ihmiset voivat keskustella ja löytää ystäviä maantieteellisistä etäisyyksistä 

välittämättä. Blogosfääri on käytännössä yhtä suurta keskustelua. Mikään 

markkinointikeino ole yhtä nopea ja tehokas kuin blogi. Uutiset leviävät usein 

nopeimmin blogeissa. RSS (engl. really simple syndication) -syötteet säästävät 

selaamisen vaivan ilmoittamalla tilatuissa blogeissa tapahtuneista muutoksista. 

Tämä nopeuttaa huomattavasti blogin päivitysten seuraamista. Bloggaajilla on 

mahdollisuus linkittyä miljooniin muihin blogeihin, sillä jokaisesta blogista voidaan 

luoda linkki kaikkiin muihin blogeihin. Nämä kuusi ominaisuutta yhdessä 

paketissa tekevät blogista tähän mennessä tehokkaimman, kahdensuuntaisen, 

Internetiä hyödyntävän viestintä keinon. (Mts. 45.) 

 

 

3.3 Blogin historia 

 

Bloggaaminen ilmiönä syntyi ennen blogi termin keksimistä. Blogin tunnuspiirteitä 

omaavat sivustot kulkivat vielä 90-luvun puolivälissä nettipäiväkirja -nimellä. 

Amerikkalainen John Barger alkoi kutsua Robot Wisdom –nimistä nettisivuaan 
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termillä ”Weblog” vuonna 1997. Pari vuotta myöhemmin Peter Merholz keksi 

erottaa sanan välilyönnillä ja kirjoitti nettisivulleen ”we blog” eli me bloggaamme. 

(Kilpi 2006, 11.) 

 

Alasillan (2009, 69) mukaan helppo julkaiseminen on blogin elinehto. 

Bloggaaminen lähti räjähdysmäiseen kasvuun Googlen ostettua vuonna 2003 

pieneltä Pyra Labs -nimiseltä amerikkalaisyhtiöltä Blogger -nimisen 

verkkopalvelun, joka tarjoaa yksinkertaisia blogialustoja kaikille blogin pitämisestä 

kiinnostuneille. Google mahdollisti kaikille ilmaisen Bloggerin käytön sekä vakaan 

teknisen palvelun. Vuonna 2004 uudistettu Blogger –palvelu tarjosi käyttäjilleen 

entistä monipuolisemmat ominaisuudet. (Kilpi 2006, 11-12.)  

 

Kilpi (2006, 13) toteaa vuoden 2004 Yhdysvaltojen presidentin vaalien olleen 

monella tapaa käännekohta blogien vallankumouksessa. Blogit nousivat 

ensimmäistä kertaa varteenotettavaksi mediaksi kiihkeän vaalikamppailun 

aikana, kun valtapuolueet hyväksyivät joukon bloggaajia puoluekokouksiinsa 

perinteisen lehdistön rinnalle. 

 

Blogi on kasvanut käsittämättömän pienessä ajassa käsittämättömän suosituksi 

julkaisumuodoksi, kuten Alasilta (2009, 70) toteaa. Blog Heraldin tutkimuksen 

mukaan vuonna 2005 bloggaajia oli jo noin 70 miljoonaa (Alasilta 2009, 71). 

Bloggaajien määrän kasvaessa luonnollisesti myös blogien lukijoiden määrä 

kasvaa kiihtyvää vauhtia. Vuonna 2009 Tilastokeskuksen Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttötutkimuksen mukaan vuonna 2006 blogeja luki 15% 

suomalaisista Internetin käyttäjistä, 26% vuonna 2007, 31% vuonna 2008 ja 2009 

vuonna jo 41% suomalaisista Internetin käyttäjistä. (Tilastokeskus 2008, 

Tilastokeskus 2009a.) Karkeasti arvioituna blogeja luki noin joka seitsemäs 

suomalainen Internetin käyttäjä vuonna 2006, kun taas vuonna 2009 jo melkein 

joka toinen suomalainen Internetin käyttäjä oli blogin lukija. Tilastokeskuksen 

elokuussa 2009 julkaiseman tutkimuksen mukaan 82 prosenttia 16 - 74-vuotiaista 

suomalaisista ilmoitti keväällä 2009 käyttäneensä Internetiä edellisten kolmen 
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kuukauden aikana (Tilastokeskus 2009b). Blogeja lukevien suomalaisten ryhmä 

on määrällisesti suuri. Blogien suosion kasvun voi todeta olleen räjähdysmäistä.  

  

 

 

 

KUVIO 2. Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus. Internetin 

käyttötarkoituksia 2006-2009, prosenttia Internetin käyttäjistä.  

 

 

3.4 Blogityypit  

 

Blogityyppien määrittelylle ei ole olemassa selkeitä raameja. Luokittelutapoja on 

monia. Blogeja voi lajitella esimerkiksi niiden käyttötarkoituksen ja tyylin mukaan. 

Blood (2002, 7) mieltää yhdeksi perustavimmista ja yleisimmistä genrejaotteluista 

seuraavanlaisen jaon:  

 

- linkkiblogit 

- päiväkirjat.  
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Tämä jako saa kantaa juurensa weblogien syntyhistoriaan, linkkiblogin ollen 

weblogien varhaisin muoto. Ensimmäiset linkkiblogit toimivat kuin lokikirjoina 

verkossa (web log). Ne olivat kommentoituja, päivitettäviä linkkilistoja vierailluista 

ja kiinnostavista verkkosivuista. Linkkiblogien periaatteena on toimia eräänlaisina 

informaatiosuodattimina kirjoittajan valitsemasta teemasta tai aiheesta. 

Nettipäiväkirjojen käsitellessä lähinnä kirjoittajan omaa elämää, linkkiblogit 

viittaavat kirjoittajan näkökulmasta ulkoisiin resursseihin. Erillään syntynyt 

nettipäiväkirja ovat sulautunut lähes täysin weblogeihin teknisen muodon ja 

viittauskäytäntöjen yhdenmukaistuessa ilmaisten julkaisupalveluiden yleistymisen 

myötä. (Majava, 10.) Myös Drake, Haasio ja Jääskeläinen (2009) jakavat blogit 

filtteri- eli linkkiblogeihin ja yksilöblogeihin, joka pitää sisällään päiväkirjablogit ja 

muistikirjablogit. Päiväkirjablogeissa kirjoittajat kertovat omasta elämästään ja 

rakentavat omaa identiteettiään, kun taas muistikirjablogit kertovat kirjoittajan 

valitsemasta aihealueesta. 

 

Domingo & Heinonen (2008, 7-11) jaottelevat blogit neljään kategoriaan:  

 

- kansalaisblogit 

- yleisöblogit 

- journalistiblogit 

- mediablogit. 

 

Kansalaisblogit ovat määrältään suurin ryhmä. Niitä kirjoittaa medioista 

riippumattomat tavalliset ihmiset. Yleisöblogit ovat puolestaan mediayritysten 

tarjoamia vapaita blogialustoja. Journalistiblogit ovat medioiden ulkopuolella 

julkaistavia ammattitoimittajien blogeja. Neljäs ryhmä Domingon ja Heinosen 

(2008, 7-11) määritelmän mukaan on mediablogit, joita julkaistaan medioiden 

sivustoilla ja jotka ovat toimituksen kontrolloimia teemablogeja. 

 

Yksi luokitus tapa on jaotella blogit kirjoittajien lukumäärän mukaan: 
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- yksilöblogeihin 

- ryhmäblogeihin. 

 

Useimmat blogit ovat yhden ihmisen kirjoittamia ja ylläpitämiä julkaisufoorumeita. 

Näistä blogeista voi aistia vivahteita kirjoittajan persoonallisuudesta ja ne ovat 

sidoksissa kirjoittajan henkilökohtaiseen elämään. Ryhmäblogeissa on kaksi tai 

useampia kirjoittajia. Niille tyypillistä on yhteinen kiinnostuksen kohde, harrastus 

tai ammatillinen osaaminen. Ryhmäblogi voi olla esimerkiksi koululuokan 

yhteinen blogi. Tietyn yhteisön, kuten esimerkiksi yrityksen sisäisessä verkossa 

toimivia, vuorovaikutteisia blogeja kutsutaan yhteisöblogeiksi. Nämä blogit voivat 

sitoa yhteisön, asiakkaat ja muut mahdolliset sidosryhmät yhteisöksi. Yritysblogit 

kokonaisuutena ovat oma numeronsa, jonka sisällä voidaan käyttää jälleen 

montaa eriä jaottelutapaa. (Vallivaara 2009, 32-40.) 

 

 

3.5 Kansalaisblogit ja -journalismi 

 

Perehdyn tutkimuksessani niin kutsuttuihin kansalaisblogeihin. Ne ovat 

pääasiassa päiväkirja- ja muistikirjamuotoisia yksilöblogeja, mutta niissä saattaa 

esiintyä myös journalismin piirteitä ja mediakritiikkiä. (Drake, Haasio & 

Jääskeläinen 2009, 28.) 

 

Blogien yhteydessä silloin tällöin ilmaantuva kansalaisjournalismi-termi jakaa 

mielipiteitä asiantuntijoiden kesken. Osa heistä luokittelee blogit 

kansalaisjournalismiksi ja mieltää blogit uutena journalismin muotona. Tällöin 

kansalaisjournalismi-käsitteen ajatellaan tarkoittavan kansalaisten tuottamaa 

journalismia. Vastakkaisia mielipiteitä ajavat ne asiantuntijat, jotka perustelevat 

kansalaisjournalismi -termin tarkoittavan ammattijournalismin tekemään 

journalismia, jossa on nostettu esiin kansalaisten näkökulmat. Blogit luokiteltaisiin 
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tästä näkökulmasta kansalaisten vertaisviestinnäksi tai kansalaismediaksi. Blogin 

journalistista asemaa pidetään suomalaisessa keskustelussa ristiriitaisena. 

(Drake, Haasio & Jääskeläinen 2009, 29.) 

 

Kilven (2006, 96) mukaan blogit eivät vie sijaa ammattilaisjournalismilta. 

Journalistiset blogit ovat pieni vähemmistö blogien maailmassa. Suurin osa 

blogeista on individualistista mediaa, tila, jota käytetään itseilmaisuun ja joka 

välittää henkilökohtaisia mielipiteitä asioista ja elämästä. Harvassa se bloggaaja, 

jolla on ammattilaisjournalismin vaatimia resursseja.  

 

 

3.6 Blogilista 

 

Blogien aihealueet ovat rajattomat. Blogilista.fi on verkkopalvelu, sisältää linkit 

lähes 35 000 suomalaiseen blogiin. Sivusto tilastoi blogien lukijamääriä ja 

suosiota. Aihealueittain listatut blogit auttavat lukijaa löytämään kiinnostavimmat 

blogit ja seuraamaan niiden päivittymistä. (Blogilista.fi, 2010.) Blogin pitäjä 

ilmoittaa itse bloginsa blogilistalle. Tämä kannattaa kaikkien bloggaajien tehdä, 

jos haluaa kasvattaa bloginsa lukijamäärää. Blogilista (www.blogilista.fi) -

verkkopalvelua voi pitää suomalaisen blogosfäärin keskipisteenä. Kansainvälisiä 

vastineita  blogilistalle ovat esimerkiksi Technorati, Feedster ja Blogdigger. (Kilpi 

2006, 18-19) 

 

Blogilistan kanavat todistavat, miten monenlaisista asioista ihmiset ovat 

kiinnostuneita kirjoittamaan blogia. Muutamia aihealueita ovat esimerkiksi Blogit 

ja Bloggaaminen; Design ja Sisustus; Elämä ja Arki; Käsityöt, Kädentaidot ja 

Askartelu; Ruoka ja Juoma; Politiikka ja Yhteiskunta sekä Lemmikit ja Eläimet. 

Tässä vain muutamia kategorioita. Blogilistalle lisätään noin 30 uutta blogia 

päivittäin. Blogilistaltalta löytyy noin 2500 Design ja Sisustus –kategoriaan 

luokiteltua blogia, joiden avainsanoina on joko sisustus, design, sisustaminen, 
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muotoilu, sisustussuunnittelu tai arkkitehtuuri. (Blogilista, 2010.) 

 

 

3.7 Blogosfääri 

 

Kun viitataan blogeihin yhteisönä tai sosiaalisena verkostona, puhutaan 

käsitteestä blogosfääri, joka on käännös englannin kielen sanasta blogosphere. 

Asiayhteydestä riippuen blogosfääri voi olla myös maakohtainen; voidaan 

ajatella, että kaikki suomenkieliset blogit muodostavat oman blogosfäärin. Myös 

kaikki Internetin blogit voidaan mieltää yhdeksi sosiaaliseksi verkostoksi, 

blogosfääriksi. (Vallivaara 2009, 92.) 

 

Linkittäminen ja kommentointi ovat tavat, joilla blogit sitoutuvat toisiinsa. 

Linkittäminen kertoo, mitä blogeja kirjoittaja arvostaa ja mihin viiteryhmään hän 

haluaa kuulua. Kommentointi ja keskustelut ovat ehkäpä blogien antoisinta 

sisältöä. Juuri ne tekevät blogista demokraattisen ja moniäänisen median. (Kilpi 

2006, 17.) 

 

Kuviossa 3. esitetään 257 suomalaisen blogin blogroll-linkkien muodostama 

suhdeverkosto. Otos sisältää suomalaisen blogilistan 50 linkitetyintä blogia 

(tilanne 12.7.2005) ja näiden blogrolleissa listatut suomalaiset blogit. Kuvioista 

käy ilmi suomalaisten blogien olevan tiiviisti linkittynyt vuorovaikutusverkosto. 

Yhtenäisyys on saattanut johtua osittain suomalaisen blogosfäärin pienuudesta. 

(Blogitutkimus, 2005.) 
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KUVIO 3. Suomalainen blogiverkosto. (Blogitutkimus, 2005.) 
 
 
 
 

4 SISUSTUSBLOGIT TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Tarkastelen tutkimuksessani viittä julkista kansalaisblogia, jotka käsittelevät 

pääosin sisustusta ja designia. Nämä blogit ovat nimeltään: 

 

- Pics, Dots and Stripes,  

-  2h+k 

-  Musta Tuntuu 
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-  Varpunen  

-  Time of the Aquarius.  

 

Olen lukenut tutkimukseni blogeja jo pidemmän aikaa. Kyseiset blogit ovat myös 

lukijamäärältään suosituimpien sisustusblogien joukossa Blogilista -

verkkosivustolla. Osa blogeista on myös saanut maininnan alan lehdissä, mikä 

on kasvattanut niiden tunnettavuutta ja lukijamäärää entisestään. Näistä viidestä 

blogista kolmea olen seurannut aktiivisesti päivittäin reilun puolen vuoden ajan. 

Nämä kolme blogia ovat 2h+k, Musta tuntuu ja Varpunen. Loput kaksi ovat 

sellaisia, joita olen lukenut noin kerran viikossa reilun puolen vuoden ajan.  

 

Nimimerkit Tiinakaisa, Esba ja Spots ovat kirjoittaneet blogejaan Pics, Dots and 

Stripes, 2h+k ja Musta tuntuu vuodesta 2008. Varpunen -blogin pitäjä Suki ja 

Time of the Aquarius -blogin Minna ovat kirjoittaneet blogia vuodesta 2009. Esba 

kirjoittaa blogissaan 2h+k pääasiassa sisustuksesta, poiketen joskus aiheesta 

lisäämällä esimerkiksi musiikki- tai hupivideopäivityksiä. Tiinakaisa, Spots, Suki ja 

Minna kirjoittavat sisustuksesta, kotielämästä ja äitiydestä. Heillä kaikilla on pieni 

lapsi/lapsia, joten blogikirjoitukset sisältävät paljon pienten lasten arkeen liittyviä 

asioita.  

 

Tiinakaisa, Esba, Spots, Suki ja Minna pysyttelevät melko anonyymeinä 

blogeissaan. He eivät julkaise blogissa kuvia itsestään, mutta lapsiaan he 

kuvaavat, lukuun ottamatta Esbaa, jolla ei ole lapsia. Esba ja Spots käyttävät 

usein lainattuja kuvia blogissaan, Tiinakaisa, Suki ja Minna julkaisevat lähes 

poikkeuksetta itse ottamiaan valokuvia. He mainitsevat miehestään tai 

avopuolisostaan blogissa, mutta nimeä, kuvaa tai muuta informaatiota he eivät 

puolisoistaan julkista.  

 

Tutkimukseni bloggaajat ovat arviolta 30 - 35-vuotiaita naisia. Pics, Dots and 

Stripes -blogin pitäjä Tiinakaisa esittelee profiilikuvauksessa itsensä sanoin 

”Kolmikymppinen pienen pojan äiti, joka tykkää kaikesta kauniista ja kaunistaa 
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arkea.” Lisäksi hän kertoo rakastavansa ”second handia niin muodissa kuin 

sisustamisessa” ja harrastavansa kirpputoreja, luomua ja kokkailua. Hän myös 

mielellään ”remontoi ja rapsuttaa”. Tiinakaisalla on profiilissaan kasvoistaan pieni 

lähikuva, josta hän ei tosin ole helposti tunnistettavissa. Hän ei mainitse 

asuinpaikkakuntaansa, mutta profiilikuvauksessa hänen alakseen on kirjoitettu 

viestintä tai media.  

 

2h+k -blogin Esba kertoo olevansa ”kohta 30-vuotias uushelsinkiläinen”. Hän 

mainitsee pitävänsä minimalistisesta sisustuksesta, jota on terävöitetty hauskoilla 

yksityiskohdilla. Hän kertoo myös muuttavansa uuteen asuntoon keväällä 2011. 

Esba ei ole tunnistettavissa profiilikuvasta, sillä se on tarkoituksella täysin 

epätarkka.  

 

Spots paljastaa itsestään Musta tuntuu -blogin profiilikuvauksessa hyvin vähän. 

Hän ei paljasta ikäänsä, mutta kertoo keräilevänsä kenkiä ja huonekaluja. Hän 

kirjoittaa ”Tunnelmapaloja kodeista, kuteista ja musiikista – tamperelaisittain 

Helsingistä”. Spotsilla on myös pieni lähikuva kasvoistaan profiilikuvauksessa.  

 

Varpunen -blogissa Suki mainitsee englanniksi olevansa yhdeksänkuukautisen 

Varpu-nimisen tytön äiti, joka sisustaa, järjestelee paikkoja ja on kiireinen. Hän 

kertoo rakastavansa sisustusta, ja asuinpaikaksi on merkitty Helsinki. Suki ei ole 

tunnistettavissa profiilikuvasta, sillä se on otettu takaviistosta.  

 

Myöskin Helsingissä asuva Time of the Aquarius -blogin Minna on ammatiltaan 

pukusuunnittelija/stylisi ja kertoo olevansa kolmen pienen lapsen ”sisustamisesta 

ja designista kiinnostunut” äiti. Minna kirjoittaa ”arjestani, haaveistani ja siitä mikä 

on hienoa, elämän lisäksi tietysti”, ja hänen paheitaan ovat ”50 - 70-luvun 

vintagedesign, ruotsalaiset sisustuslehdet ja moni muu turha”. Minna on 

tunnistettavissa profiilikuvasta.  

 

On mahdoton todeta kirjoittavatko kaikki tutkimukseni bloggaajat nimimerkillä vai 
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ovatko esimerkiksi Tiinakaisa ja Minna bloggaajien oikeita nimiä. Kilpi (2006, 34) 

muistuttaa kirjassaan Blogit ja bloggaaminen, että myös nimimerkillä kirjoittaessa 

todellinen nimettömyys on vaikeaa Internetissä. Anonyyminkin kirjoittajan on 

varauduttava siihen, että joku tunnistaa hänet jossakin. Nimimerkillä 

julkaiseminen ei tosin merkitse välttämättä halua piiloutua, kuten Kilpi (2006, 34) 

toteaa. Moni sisustusalaa seuraava todennäköisesti tunnistaa tutkimukseni pari 

bloggaajaa pienistä johtolangoista, vaikka he pysyttelevätkin anonyymeinä. Spots 

pyrkii anonymiteettiin, mutta kirjoittaa: ”Veikkaankin, että blogiani pitkään 

seuranneet ovat keksineet, kuka olen”. 

 

Tutkimukseni oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Lähetin avoimet 

kysymykset sähköpostin välityksellä kymmenelle sisustusblogin pitäjälle, joista 

viisi vastasi. Sähköpostiosoitteet löytyivät kunkin henkilön blogista. Perehdyin 

tutkimuksessani vain näihin viiteen blogiin, joiden kirjoittajat vastasivat kyselyyni.  

 

Tärkeimpiä teemoja bloggaajille esitetyssä kyselyssä olivat muun muassa: 

 

- omaleimaisuus 

- lukijamäärän kasvattaminen 

- verkostoituminen  

- kokemuksellisuus 

- henkilökohtaisuus 

- ajankäyttö. 

 

Kyselyn lisäksi käytin tutkimuksessa omaa havainnointia blogeissa esiintyvistä 

ilmiöistä, kuten mainostaminen ja tuotteistaminen. Koska olin lukenut 

tutkimukseni sisustusblogeja jo pidemmän aikaa, pystyin seuraamaan näiden 

blogien kehitystä noin yhdeksän kuukauden ajalta. Tästä syystä käytän 

tutkimusmenetelmänä myös observointia. 
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5 TULOKSET 

  

5.1 Blogin synty ja tyyli 

 

Ensimmäisessä kysymyksessäni perehdyin blogin nimeen ja ulkoasuun sekä 

tekstityyliin. Koin kyseiset seikat huomioimisen arvoisiksi, sillä blogin visuaalinen 

ilme ja nokkela nimi saattavat vaikuttaa blogin lukijamäärään. Blood (2002, 54) 

neuvoo käyttämään aikaa uniikin nimen keksimiseen; ensimmäinen mieleen 

juolahtanut nimi blogille on harvoin se paras. On myös syytä tutkia löytyykö jo 

paljon samantyylisiä nimiä kuin se minkä on suunnittelemassa ottavansa 

käyttöön: eihän kukaan halua, että blogi sekoitetaan jo olemassa olevaan blogiin. 

 

Blogin nimen takaa voi löytyä tarina kuten 2h+k -blogin Esballa: 

 

2h+k-nimi syntyi haaveesta asuntoon, jossa on kaksi huonetta ja 

keittiö. Blogin nimen keksiminen oli siis helppoa. Pallottelin ajatusta 

poikakaverini kanssa ja myös hän tykkäsi nimestä. Ainoa miinus 

nimessä on se, että 2h+k ei taivu suoraan www-osoitteeksi. 

Kaksihuonettajakeittio.com on hieman eri asia kuin 2h+k. Jos nimi on 

sama kuin internet-osoite, lukijat muistavat sen todennäköisesti 

helpommin. 

 

Varpunen -blogin pitäjä Suki antoi blogille nimen tyttärensä Varpun mukaan. Hän 

sanoi oivaltaneensa sen heti perustaessaan blogia; se kun tulisi kertomaan 

Varpun ja hänen yhteiselosta äitiysloman aikana. Pics, Dots and Stripes syntyi 

Tiinakaisan mieltymyksistä pilkullisiin, pallokuvioisiin ja raidallisiin kuoseihin, 

kankaisiin ja vaatteisiin. Spots kertoo bloginsa nimestä: ”Musta tuntuu -nimi 

putkahti mieleeni miettimättä. Se yhdistää lempivärini ja sen seikan, että kirjoitan 

blogissani vain omasta näkökulmastani – asioista, joista pidän”. Minnalle nimen 

keksiminen ei ollut yhtä helppoa, joten hän päätyi käyttämään blogin nimessä 

horoskooppiaan ja näin syntyi Time of the Aquarius. 
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Blogin visuaalinen ilme on erityisen merkittävässä roolissa sisustusblogeissa. 

Useimmilla sisustusblogeilla on tunnistettava ja omaleimainen ulkoasu. 

Sivustojen tyyli on tarkkaan harkittu, sillä lukijakunnan voisi kuvitella koostuvan 

visuaalisuutta arvostavista ihmisistä. Kuvat ovat tyyliltään usein hyvin 

”sisustuslehtimäisiä” ja persoonallisia. Tiinakaisa kertoi näkemyksistään:  

 

Visuaalisuus on varmasti yksi tärkeimmistä seikoista miksi lukija 

sivustolle palaa. Samanhenkiset lukijat näkevät jo ensi vilkaisulla 

onko blogi kiinnostava vai ei. Näin myös omalla kohdalla muita 

blogeja lukiessa. Tekstiä ei välttämättä tarvitse olla paljoakaan, kuvat 

voivat puhua puolestaan. 

 

Myös muut neljä bloggaajaa olivat samoilla linjoilla. Esba uskoi visuaalisuuden 

kulkevan käsi kädessä suosion kanssa. Hän uskoi lyhyen tekstin luettavuuteen ja 

visuaaliseen toimivuuteen: ”verkkokirjoittamisessa pitkät vuodatustekstit usein 

uuvuttavat lukijat”. Myös ”kivat valokuvat” olivat Esban mielestä tärkeitä. Suki 

painotti visuaalisuuden olevan merkittävä tekijä blogin suosioon visuaalisten 

ihmisten, kuten hänen oman kohderyhmän joukossa. ”Blogin ulkoasu kertoo 

myös paljolti blogin sisällöstä lukematta sanaakaan” Suki kirjoittaa, mutta lisäsi 

vielä ”tietenkin on tärkeä muistaa, että jos blogia pidetään ei-visuaalisesta 

aiheesta, vaikka markkinatalouden heilahduksista, niin silloin ei oletetakaan 

visuaalisuudella olevan painoa”. Kuvien merkityksestä Suki kommentoi: 

 

On myös merkitystä, onko kuvat pelkästään valmistajien tuotekuvia 

vai paljastaako blogin pitäjä kuvien kautta kotiaan ja arkeaan. 

Lukijoiden tirkistelyvietille ei voi mitään, se vaan on niin, että on 

hauskempi nähdä ihmisten kotia, tavaroita, vaatteita jne., kuin 

pelkkiä tavarakuvia. 

 

Vaikka blogikirjoitukset on lyhyitä, on tärkeää, että niissä on punainen lanka ja ne 

muodostavat pienen tarinan. Mielenkiinnon ylläpitäminen juonen avulla on 

palkitsevaa ja kirjoittajan olisikin pyrittävä yllättämään lukijansa joka 

kirjoituskerralla. (Alasilta 2009, 265.) Asiatyylinen teksti ei sovi tutkimukseni 

bloggaajien mielestä sisustusblogeihin. 2h+k blogin Esba mainitsi pyrkivänsä 

kepeään ilmaisuun ja helppoon luettavuuteen. Myös Spots yrittää pitää 
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kirjoitustyylinsä mukaansatempaavana ja visuaalisen ilmeen yksinkertaisena. 

Alasiltakin (2009, 263) toteaa parhaista blogeista löytyvän huumorin pilkettä. 

Sukin mielestä kirjoittajan oma tyyli ja persoona tulisi näkyä kirjoituksista: ”Vaikka 

kirjoittaja blogin takana on tuntematon, sanailulla pääsee hieman syvemmälle 

kirjoittajan persoonaan”. Alasilta (2009,  262) on samoilla linjoilla Sukin kanssa 

tekstin sävyn kumpuillessa parhaimmillaan ja pahimmillaan kirjoittajan arvoja, 

asenteita ja mielialaa. Alasilta (2009, 260) kannustaa myös kielen luovaan 

käyttöön.  

 

 

5.2 Bloggaamisen motiivit 

 

Tutkimukseni bloggaajat kokevat bloggaamisen olevan harrastus muiden 

joukossa. Esballe idea bloggaamisen syntyi, koska hän halusi ”purkaa omaan 

tulevaan kotiini liittyviä asioita tarinaksi johonkin foorumiin”. Internet tuntui 

sopivalta medialta tarkoitukseen –sitä kautta voi itse kuin muutkin kiinnostuneet 

seurata tarinan etenemistä helposti. ”Jos olisin käyttänyt blogin pitämiseen 

menneen ajan gradun kirjoittamiseen, olisin valmistunut jo aikoja sitten” Esba 

vitsailee. Hän kertoo viettävänsä vapaa-aikaansa muutenkin tietokoneiden 

parissa kuin vain blogatessa. Myös Esban avopuoliso osallistuu 

blogiharrastukseen auttamalla muun muassa ulkoasun muokkaamisessa ja 

blogin teknisten asioiden ylläpidossa.  

 

Koska Suki työskentelee sisustusalalla, hänelle blogin pitäminen on sekä 

harrastus että keino pitää ammattiosaamista yllä äitiysloman aikana. Myös Minna 

on äitiyslomalla ja hän päätti aloittaa blogin kirjoittamisen, koska kaipasi virikkeitä 

arkeensa. Bloggaaminen tuo sosiaalista elämää äitiyslomalaiselle, mutta myös 

blogin ylläpito ja siihen valokuvaaminen on mielekästä uuden opettelua Minnan 

mielestä. Neljä viidestä vastaajasta mainitsikin valokuvaamisen tärkeäksi seikaksi 

blogin pitämisessä: blogin pitäminen tukee valokuvausharrastusta ja siinä 
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haluttiin kehittyä säännöllisen bloggaamisen ansiosta. 

 

Blogin pitämisestä saa ”Hyvää mieltä, uusia ideoita ja tunnetta että oman pikku 

elämän kautta voi antaa muille kivoja ideoita ja ehkä joskus hyvän mielenkin.” 

”Saan käyttää luovuuttani!”, ”Se on hauskaa.” kommentoivat Minna, Tiinakaisa ja 

Esba motiiveistaan kirjoittaa sisustusblogia. Suki aloitti Varpunen -blogin 

kirjoittamisen pääasiassa vuorovaikutteisuuden takia. Hän onnistui löytämään 

samassa tilanteessa olevia pienten lasten äitejä: ”Tietenkin tämä on myös arjen 

jakamista lukijoideni kanssa. Voi kertoa, että meillä on nyt Varpulla kamala nuha 

ja saan lukijoiltani 15 vinkkiä sen hoitamiseen” kuin myös sisustuksesta sekä 

nikkaroinnista kiinnostuneita ihmisiä: ”Ainahan se mukavalta tuntuu, kun joku 

muukin tykkää jostain omasta tuunailusta”.  

 

Bloggaaminen on harrastelijalle ennen kaikkea oiva tapa löytää samanhenkisiä 

ihmisiä, sekä jakaa ideoita ja mielipiteitä verkostoituneessa yhteisössä, 

blogosfäärissä.  

 

Sisustusblogien kautta pystyy jakamaan sisustusideoita, tietoa 

tuoteuutuuksista, kokemuksia omasta arjesta (sohvien ja mattojen 

kestävyys, millainen työtaso keittiöön, millainen lamppu mihinkin) 

jne., sellaista arkista tietoa, mitä kaupat ja lehdet eivät välttämättä 

tarjoa. 
 

Kuluttajan saattaa olla helpompi uskoa toisen kuluttajan käyttäjäkokemuksia 

esimerkiksi maton ominaisuuksista, kun taas lehden arvio tai valmistajan arvio 

tuotteesta ja sen käytettävyydestä voi usein olla kaunisteltu. Sosiaalisissa 

verkostoissa luottamus syntyy vuorovaikutuksesta. Aallon & Uusisaaren (2009, 

120-123) mukaan Digitoday.fi -verkkojulkaisun keväällä 2008 tehdystä 

tutkimuksesta käy ilmi, että 77 prosenttia suomalaisista piti säännöllisesti 

lukemiaan blogeja joko hyvin tai melko luotettavina. Luottamus oli yhtä suuri kuin 

sanomalehtiinkin. Näistä tuloksista voisi vetää löyhän johtopäätöksen, että lukijat 

kokevat  kansalaisblogit rehellisenä kanavana: tietoa jaetaan avoimesti. 
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Kaikki tutkimukseni henkilöt bloggaavat harrastusmielessä. Nardi ja muut (2004, 

43-46) on listannut bloggaamisen motiiveiksi muun muassa oman elämän 

dokumentoinnin, omien mielipiteiden, ajatusten ja tunteiden ilmaisemisen, 

itsetutkiskelun, itsensä kehittämisen, sosiaalisen pääoman kasvattamisen ja 

tiedon jakamisen vertaispalautteineen kuin myös yhteisöllisen eheyden 

ylläpitämisen. 

  

 

5.3 Blogin suosion salaisuus 

 

Uusia blogeja syntyy päivittäin. Bloggaajien määrän kasvaessa luonnollisesti 

myös lukijoiden määrä kasvaa, mutta blogin pitäjällä riittää silti haastetta säilyttää 

vanhat lukijat ja saamaan uusia. Onko jotain vippaskonsteja, jolla bloggaaja saa 

helposti lukijoiden itselleen? Kilven (2006, 39) mielestä on syytä huolehtia siitä, 

että blogi on lukemisen arvoinen. Harva vierailee toistamiseen blogissa, joka on 

tylsä, huonosti kirjoitettu, harvoin päivitetty ja ulkoasultaan vaikeaselkoinen. Sen 

on myös löydyttävä helpolla. 

 

Tiinakaisa, Esba, Spots, Suki ja Minna eivät osaa tarkalleen määrittää, miksi 

heidän blogeilleen riittää lukijoita. Pics, Dots and Stripes blogin lukijamäärä on 

kasvanut Tiinakaisan mukaan tasaisesti. Esba painottaa laadukkaan sisällön ja 

kommentoinnin relevantilla informaatiolla olevan keinoja saada lukijoita. Hän ei 

pidä haasteista, joita bloggaajat lähettävät toisiin blogeihin tarkoituksena saada 

linkityksiä omille sivuilleen. Ilman kalasteluakin Esban 2h+k -blogissa käy yli 10 

000 uniikkia lukijaa kuukaudessa. Koska Esban blogi on ollut olemassa jo pari 

vuotta, myös Googlen kautta tulee uusia lukijoita: 

 

Kirjoitin esimerkiksi Tolix-tuoleista heti blogin alkuaikoina. Ja kun 

niistä tuli suosittuja, ihmiset löysivät sivun Googlen kautta. Se on 

nytkin hakutuloksissa korkealla. 
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2h+k -blogiin on myös paljon linkkejä muista blogeista, joka kasvattaa 

lukijamäärää. Linkittäminen nimenomaan on Spotsin mukaan Musta tuntuu -

blogin suosion salaisuus. Blogin alkutaipaleella hän hankki lukijoita vinkkaamalla 

blogista tutuilleen, mutta nyt sinne eksytään jo Blogilista.fi -sivustolta. Spots 

kirjoitti aiemmin paljon myös vaatteista, mutta sen jäätyä vähemmälle ja 

päivitysten painotuttua sisustamiseen, on kävijämäärä noussut selvästi. Suki on 

yllättynyt, että hänen syksyllä 2009 perustetussa Varpunen -blogissa on käynyt jo 

yli 300 000 lukijaa. ”Varpunen-blogi on muutaman kerran nostettu esille lehdissä 

ja se on tietenkin nostanut kävijämääriä, samoin nimekkäät kansainväliset, oman 

aihealueen blogit” Suki kirjoittaa. Maininta kansainvälisissä blogeissa alkoi tuoda 

englanninkielisiä kommentteja niin paljon, että Suki päätti ruveta kirjoittamaan 

Varpunen -blogiin englanninkielisen käännöksen suomenkielisen tekstin rinnalle. 

Myös Minna kirjoittaa Time of the Aquarius -blogiin sekä suomeksi että 

englanniksi. Minnan blogi on myöskin mainittu kotimaisessa sisustuslehdessä, 

mikä on tuonut lisää uusia lukijoita blogille. 

 

Blogimaailmassa voi erottua olemalla totuudenmukainen ja kirjoittamalla 

rohkeasti omana persoonana, oli kyselyyn vastanneiden bloggaajien vastaus 

blogin suosioon. ”On mielestäni tärkeä pysyä uskollisena itselleen. Se motivoi 

kirjoittamaan ja paistaa läpi myös lukijoille”, kirjoittaa Esba. Alasilta (2009, 263) 

on samaa mieltä bloggaajien kanssa: ”Vilpittömyys huomataan. Se on bloggaajan 

vahvin valtti”.  

 

 

5.4 Bloggaamisen haasteet 

 

Suuren suosion saavuttaneen blogin pitäminen voi silti tuntua välillä taakalta. 

Myös Esba kokee välillä paineita blogin päivittämisestä: ”Olen ollut yllättynyt siitä, 

kuinka ahdistavaa bloggaaminen voi olla. Tulee paineita siitä, että blogia pitäisi 

päivittää. Se on suurin taakka”. 
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Varmin tapa sammuttaa bloggaamisen ilo on alkaa murehtia, kuinka monta 

lukijaa blogissa vierailee päivittäin. Bloggaamisen idea kuolee, jos bloggaaja 

alkaa kirjoittaa sitä, mitä uskoo lukijoiden haluavan hänen kirjoittavan. (Blood 

2002, 69.) Liian harkittu vain lukijoita varten kirjoittaminen tai esimerkiksi teksti, 

jonka kirjoittamista katuu, voi johtaa bloggaamis-burn-outiin (Blood 2002, 69; 

Nardi 2004, 42). Tutkimukseni bloggaajista Esba on jättäytynyt parikin kertaa 

tauolle puolen vuoden sisään. 10.12.2009 Esba kirjoittaa 2h+k -blogiin:  

 

Itsekin haukottelen, kun blogi täyttyy ankeilla kirjoituksilla, jotka eivät 

liity yhtään mihinkään. Nyt loppui joulukalenteri. Otan muutenkin 

hetkeksi happea tähän blogiin. Palaan, kun on jotain järkevää 

sanottavaa ja sen sanominen tuntuu kivalta. Tuskin tuohon kovin 

kauan menee. Pitää vähän fiilistellä, jotta maku palaa suuhun. 

 

Noin puolitoista viikkoa myöhemmin 21.12.2009 Esba palaa tauolta ja kirjoittaa: 

 

Haloo, onkohan täällä vielä ketään? 2h+k palaa nimittäin nyt 

hermolomalta. Vastaisuudessa kirjoitan vain, kun tuntuu siltä. Typerä 

joulukalenteri pakoitti jokapäiväiseen päivittämiseen, mikä sai aikaan 

lyhyen blogi-burn-outin. Mutta lätinät sikseen. 

 

Vajaa puoli vuotta myöhemmin 10.5.2010 Esballa on jälleen motivaatio hukassa 

blogin pitämisen suhteen: ”Blogi lähti retriittiin. Katsotaan jos/koska palaan”. 

Lukijat kannustavat Esbaa jatkamaan ja kommentoivat kirjoitusta muun muassa 

sanoin: ”Toivon hartaasti paluutasi”, “Voi harmi, blogisi on ehdoton suosikkini!”, 

“Kovasti jo toivon että retriitti on lyhyt ja ytimekäs sekä innostaa jatkamaan 

meidän muiden iloksi ja inspiraatioksi”. Vielä samana päivänä Esba editoi 

kirjoitustaan ja korjaa: ”Katsotaan koska palaan” ja kirjoittaa kommentti-osioon:  

 

Tuskin tätä bloggaamista pystyn lopettamaan. Mutta pohdin taas 

anonyymiteettiin liittyviä, sun muita asioita. Eli käynpä ottamassa 

tuon jos-sanan pois. Palataan! 

 

Muissa tutkimukseni blogeissa ei esiintynyt ilmiötä tutkimusajankohtana, mutta 
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bloggaajat pyytelevät välillä lukijoilta anteeksi hidasta päivitystahtia. On tärkeää 

tehdä päivityksiä omasta näkökulmasta. Blood (2002, 128) neuvoo ajoittamaan 

blogin päivittämisen päivärytmiin: toiset haluavat surffailla Internetissä aamut, 

toiset illalla ennen nukkumaan menoa. Säännöllinen päivitysrytmi helpottaa 

kirjoittamista, eikä kynnys nouse niin suureksi kuin pitkän tauon jälkeen 

kirjoitettaessa. Loput kolme vastaajaa viidestä eivät ota paineita blogin 

päivittämisestä. 

 

Musta tuntuu -blogin Spotsia bloggaaminen ilahduttaa päivästä toiseen. Hän 

kirjoittaa ammatikseen, mutta kokee blogin pitämisen olevan silti vastapainoa 

työlleen: tekstiä saa tuottaa oman ”fiiliksen” mukaan, ilman pakollisten lähteiden 

etsintää. Hän toivoisikin löytävänsä enemmän aikaa bloggaamiselle. Minna on 

joskus ottanut paineita siitä, ettei osaa blogin kaikkia teknisiä seikkoja. Muuten 

kokemukset ovat vain positiivisia, ja hän ihmetteleekin joskus, miten ihmiset 

lukevat hänen blogiaan.  

 

  

5.5 Blogi vertaisviestinnän välineenä 

 

Sisustusblogit muodostavat oman blogosfäärinsä kaikkien blogien sisäiseen 

blogosfääriin. Tiinakaisa kertoi tuntevansa muutamia bloggaajia entuudestaan 

sekä tutustuneensa isoon joukkoon samanhenkisiä bloggaajia, vaikka hän ei 

heitä henkilökohtaisesti ole tavannutkaan. Toisin kuin Tiinakaisa, Esba ei tunne 

muita bloggaajia eikä välttämättä ole kiinnostunut tutustumaankaan, sillä 

anonymiteetin säilyttäminen on hänelle tärkeää. Samanhenkisiä ihmisiä hänkin 

tosin kokee löytäneensä kommenttien kautta. Spotsilla olisi mielenkiintoa tavata 

muita bloggaajia ja tapaamisia on suunniteltu. Hän tuntee muutaman bloggaajan 

entuudestaan, mutta he ovat hänen ystäviään muutenkin. Sukilla on ystäviä, jotka 

bloggaavat, ja muutama uusi ihminenkin on tullut tavattua blogiharrastuksen 

myötä. Minnan kokemukset uusista blogituttavuuksista ovat aika samanlaiset kuin 
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muillakin tutkimuksen bloggaajilla; yksi uusi tuttava on löytynyt bloggaamisen 

myötä, mutta muut samanhenkiset ihmiset ovat pysyneet ainakin toistaiseksi vielä 

virtuaalituttavuuksina. 

 

Blogeihin kuuluvat olennaisena osa kommentointi ja niistä syntyvä keskustelu. 

Kommentointimahdollisuus tuo lisäkäyntejä blogiin, sillä kommentoijat haluavat 

nähdä, onko heidän kommentteihinsa vastattu ja tästä syntyy keskustelua (Kilpi 

2006, 39). Yhdistääkseen bloginsa muihin blogeihin on syytä opetella käyttämään 

sitaatteja toisten teksteistä, linkittämään muualle verkkoon ja antaa blogille 

kommentointimahdollisuus, johon myös itse vastaa. (Alasilta 2009, 258.)  

 

Vaikka suurin osa uusista tuttavuuksista on verkkoystäviä, eikä heitä välttämättä 

ikinä tule tapaamaan kasvotusten, on blogien yhteisöllisyyden tunne 

bloggaamisen punainen lanka. Tiinakaisa kuvailee bloggaamisen 

vuorovaikutuksen olevan samalla aikaa hauskaa ja hassua: nämä 

kommentointien kautta rakennetut vuorovaikutussuhteet ovat bloggaajille tärkeitä, 

vaikka ei oikeasti edes tunne ihmistä kommenttien takana. Esballe tärkeintä on 

ajatusten vaihto. Spots vuorostaan kirjoittaa: 

 

…blogiani seuraavista ja sitä kommentoivista tyypeistä on tullut 

eräänlainen yhteisö: pidämme samanlaisista asioista ja 

ammennamme toisiltamme inspiraatiota. Yhteisöllisyys on ilman 

muuta tärkeää, vuorovaikutus samaten. Tuskinpa minäkään blogiani 

kirjoittaisin, jos sitä ei kukaan kommentoisi. 

 

Myös Suki ja Minna painottavat yhteisöllisyyden merkitystä. Eniten se näkyy 

heidän mielestään säännöllisenä kommentointina ja muiden “yhteisön” blogien 

seuraamisena. 
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5.6 Henkilökohtaisuus blogosfäärissä 

 

Sen sijaan niin kutsuttuja ”avautumisblogeja” Esba ei koe mielekkäiksi. Blogi ei 

ole hänelle kanava kirjoittaa päiväkirjaa elämästään, vaan Esba pysyttelee 

blogissaan sisustusaiheissa. Myös Minna pyrkii pitämään ”pahimmat ruikutukset” 

pois blogistaan. 

 

Henkilökohtaisuuden rajaa joutuu usein miettimään kirjoittaessaan blogia. Blood 

(2002) painottaa bloggaajaa jättämään julkaisematta kaikki vähänkin häntä 

arveluttavat päivitykset. Kaikki julkaistu materiaali säilyy Internetissä. Jokainen on 

bloggaaja on vapaa säilyttämään henkilökohtaisuuden rajan niin korkealla kuin 

haluaa. Bloggaajan on myös kunnioitettava muiden ihmisten yksityisyyttä. Kaikille 

haastatteluni bloggaajille anonymiteetti on tärkeää. He eivät julkaise kuvia 

itsestään, kerro tarkkaa ammattia, osoitetta tai muutakaan, josta heidät olisi 

helppo tunnistaa. Lähipiiri tietää bloggaamisesta, mutta tuntemattomille ihmisille 

he haluavatkin pysyä tuntemattomina. Esba on ainut tutkimuksen bloggaaja, jolla 

ei ole lapsia. Tiinakaisa on taas ainut, joka ei julkaise lapsensa kasvokuvia. 

Spots, Suki ja Minna julkaisevat kuvia lapsistaan, mutta eivät miehistään tai 

itsestään. Suki mietti yksityisyyden rajoista seuraavaa: 

 

Yksityisyyden rajaa olen pohtinut täällä todella monta kertaa. Olen 

varovainen Varpun kuvien kanssa, koska maailmassa on myös 

paljon pahoja ihmisiä. Itse en laittasi missään tapauksessa Varpusta 

kylpykuvia, uikkarikuvia tai muita paljastavia, koska koskaan ei voi 

tietää mitä hulluja tuolla netissä liikkuu. Tässä saatan olla hieman 

ylisuojelevainenkin, mutta meillä meidän tavalla. Myöskään en halua 

laittaa itsestäni tai miehestäni tunnistettavia kuvia. Vauvat muuttuvat 

ja kasvavat, ja ovat muiden mielestä kaikki samannäköisiä, joten 

Varpu saa varmasti olla vaunuissaan ihan rauhassa, heh.  
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5.7 Bloggaamalla menestykseen 

 

Bloggaamalla yksityinen henkilö tai yritys voi saada näkyvyyttä, arvostusta ja 

kontakteja. Monen harrastajabloggaajan unelma olisikin elättää itsensä 

bloggaamalla ja muuttaa harrastus kannattavaksi liiketoiminnaksi. Monet 

suuryhtiöt ovat palkanneet täysipäiväisiä bloggaajia, joiden ainut tehtävä on 

yhtiön julkisten tai sisäisten blogien päivittäminen. Suomessa ilmiö on vielä 

toistaiseksi lapsenkengissä, mutta yhä useampi yritys on heräämässä 

blogikulttuuriin. (Kilpi 2006, 137.) 

 

Kun kysyin tutkimukseni sisustusbloggaajilta heidän haaveistaan blogia koskien, 

kukaan ei maininnut suoranaisesti haaveilevansa tienaavansa blogin pitämisellä, 

mutta bloggaamisen kautta syntyvät suhteet ja työmahdollisuudet kiinnostivat. 

Kaikki neljä kysymykseen vastannutta olivat kiinnostuneita mahdollisista 

kontakteista. Esimerkiksi viestintäalalla työskentelevä Esba uskoi, että 2h+k -

blogin pitämisestä ei ainakaan olisi haittaa, jos hänelle joskus tarjoutuisi 

mahdollisuus tehdä viestintää sisustusalan yrityksessä. Työmahdollisuudet eivät 

kuitenkaan ollut kenenkään pääsyy blogin pitämiseen, vaan kaikki vastaajat 

painottivat blogin pitämisen olevan vain mukava harrastus. Kaksi vastaajaa 

haaveili lukijamäärän kasvattamisesta ja omasta kehityksestä, kuten 

valokuvaustaitojen kohentumisesta. Suki toivoi, että hänellä olisi aikaa blogille 

myös töihin palattuaan. 

 

“Palkitsevaa on aina, jos oma blogi on huomattu jossain suuressa arvostetussa 

blogissa. Se tuntuu mukavalle.” Varpunen -blogin pitäjä Suki toteaa. Esba on ollut 

imarreltu saamistaan yhteistyökutsuista, mutta on päättänyt pitää jatkossakin 

blogia omilla ehdoilla, omista lähtökohdista. Palkitsevaa bloggaajille ovat lukijat ja 

niiden antama positiivinen palaute. 
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5.8 Mainonta blogeissa ja tuotteistaminen 

 

Monet suositut blogit sisältävät mainoksia. Suomessa on huomattu etenkin 

muotiblogien mainosarvo ja näillä sivustoilla onkin usein esimerkiksi vaate- ja 

kosmetiikkamerkkien mainoksia. Ilmiö ei näy vielä suomalaisissa 

sisustusblogeissa, mutta ulkomaisissa sisustusblogeissa mainoksia ilmenee. 

Tutkimukseni bloggaajista ainoastaan Esballa on käytössään Googlen AdSense -

mainospalvelu. AdSense on kaiken kokoisille web-sivustojen julkaisijoille 

tarkoitettu palvelu, joka näyttää sisältösivuilla asiallisia ja relevantteja Google-

mainoksia, joilla voi ansaita rahaa. Jos toivoo saavansa mainostajia blogilleen, 

Kilpi (2006, 138) kannustaa bloggaria ottamaan itse yhteyttä mainostajiin, jotka 

voisivat sopia blogiin. 

 

Valeblogit (engl. flog, sanoista fake blog) saattavat harhauttaa blogin lukijan. Se 

saattaa olla vaikka yrityksen perustama sivusto, joka vaikuttaa olevan yksityisen 

henkilön blogi, mutta jonka viesteissä kehutaan toistuvasti yritystä tai sen 

tuotteita. Muutenkin blogien ympärillä esiintyvä kaupallinen toiminta hakee 

muotoaan. Tämä vaikuttaa lukijan kannalta objektiivisuuden arviointia ja 

edellyttää medialukutaitoa. (Kangas, Toivonen & Bäck 2007, 49.) 

 

Tuotteistaminen voi olla myös keino tienata blogilla. Varpunen -blogin pitäjä Suki 

esitteli käsitöitään blogissaan ja lukijoiden suuren kiinnostuksen sekä positiivisten 

kommenttien innoittamana päätti teetättää oman logon ja alkaa myymään 

käsitöitään Varpunen –brändin alla. Tuotteita myydään sekä hänen blogissaan, 

että eräässä lastenvaateliikkeessä. Bloggaaminen on tuonut hänelle myös sitä 

kautta uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia. 
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6 POHDINTA 

 

Bloggaaminen ja blogien lukeminen yleistyy koko ajan. Blogit ilmiönä ei ole 

kokenut huippuaan vielä, vaan niiden merkityksen kasvu on väistämätöntä, 

etenkin työelämässä. Perehdyin tutkimuksessani viiteen kansalaisblogiin, jotka 

käsittelevät pääasiassa sisustusta. 

 

Tutkimukseni bloggaajille sisustusblogin kirjoittaminen ja ylläpito oli tärkeä 

harrastus. Blogin pitäminen vie paljon aikaa ja se on bloggaajalle merkittävä 

sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Parhaassa tapauksessa bloggaamisesta 

saattaa tulla ansion lähde tai se voi avata uusia ovia esimerkiksi työmarkkinoilla. 

Bloggaamisen tärkeyttä ei voi vähätellä. 

 

Motiiveja blogin perustamiselle oli itsensä kehittäminen ja yhteisöllisyys. 

Tutkimukseni bloggaajille oli tärkeä ylläpitää luovuutta ja kehittää muun muassa 

valokuvausharrastusta, sekä näyttää kädenjälkiään blogin kautta muille ihmisille. 

Kaikki vastaajat kokivat yhteisöllisyyden ja samanhenkisten ihmisten löytymisen 

blogin avulla tärkeäksi. Kommunikointi virtuaalisesti, kuten blogien kommentointi 

ja niistä syntyvä keskustelu, riittivät ylläpitämään verkostoitumisen tunnetta –

verkossa löydettyjä samanhenkisiä ihmisiä ei ole tarve nähdä välttämättä 

kasvotusten. 

 

Tärkeintä bloggaamisessa on tehdä se omista lähtökohdista ja motiiveista. 

Kirjoittaminen rohkeasti omana itsenään, omaan tahtiin on paras keino löytää 

lukijoita blogille. Päivitystahdista ja sisällöstä stressaaminen voi johtaa 

bloggaamismotivaation katoamiseen. Harrastuksesta ei saa ottaa taakkaa. 

 

Blogien merkitystä kirjoittajalle ja lukijoille olisi mahdollisuus tutkia laajemminkin, 

monesta eri näkökulmasta. Kirjallisuutta aiheesta ei vielä löydy merkittävästi, 

mutta verkosta tietoa löytyy erilaisten tutkimusten muodossa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Kysymyksiä blogin pitäjille. 

1. Nimi ja ulkoasu. Onko blogisi nimellä tarinaa? Oliko sen keksiminen 
hankalaa? Uskotko blogin visuaalisuuden vaikuttavan sen 
luettavuuteen/suosioon? Onko blogin kirjoittajan tuotettava luovaa tekstiä? 

 

   

2. Omaleimaisuus. Kuinka erottua blogimaailmassa? Kuinka saada lukijoita 
blogilleen? Onko blogin lukijamäärä kasvanut tasaisesti vai onko jokin asia 
nostanut blogin lukijamäärää radikaalisti? 

 

 

3. Yhteisöllisyys. Tunnetko muita bloggaajia? Oletko tutustunut uusiin 
ihmisiin blogisi myötä? Koetko löytäneesi samanhenkisiä ihmisiä blogisi 
kautta? Miten tärkeä osa blogin pitämisessä on yhteisöllisyys ja 
vuorovaikutus? 

 

 

4. Todenmukaisuus – Henkilökohtaisuus. Mitä motiiveja sinulla on blogin 
kirjoittamiseen? Miksi aloitit blogin kirjoittamisen? Mitä haluat tarjota 
lukijoillesi? Onko kirjoittaminen kenties pakoa arjesta vai haluatko 
pikemminkin jakaa arkeasi muiden kanssa? Missä menee yksityisyytesi 
raja? 

 

 
5. Kokemuksellisuus. Mitä blogin pitäminen antaa sinulle? Blogin pitämisen 

kohokohtia. Onko mielikuva blogin kirjoittamisesta toteutunut? Onko blogin 
pitäminen muuttanut sinua tai elämääsi? Onko blogin kirjoittaminen joskus 
taakka?  

 
 

6. Ajankäyttö ja vuorovaikutussuhteet. Onko helppoa löytää aikaa blogin 
kirjoittamiseen? Onko kirjoittaminen vienyt aikaa joltain muulta 
harrastukselta? Vai onko blogin pitäminen elämäntapa? Vietätkö tuntuvasti 
enemmän aikaa tietokoneella kuin ennen blogin pitämistä? Onko 
sosiaalinen elämäsi siirtynyt enemmän Internetiin kuin ennen? Onko 
perheen jäsenet mustasukkaisia blogin parissa vietetystä ajasta? 

 
 

7. Blogin tulevaisuus. Onko sinulla haaveita blogisi suhteen? Mikä olisi 
palkitsevinta, mitä blogin pitäminen voisi sinulle tuoda? 
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8. Miksi sisustusblogin pitäminen on tärkeää? 
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