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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni aiheena on verkkoyhteisöllisyys faniyhteisössä. Tutkimuskohteenani 

toimii Facebookissa toimiva Kpop Finland faniyhteisö, joka koostuu reilusta tuhan-

nesta jäsenestä, jotka kaikki kuuntelevat etelä-korealaista pop-musiikkia. Olen itse 

ollut ryhmän jäsen tammikuusta 2012 asti, ja hyvin pian ryhmään liityttyäni kiinnos-

tuin siitä, miten kaikki olivat ystäviä keskenään näkemättä toisiaan. Vaikeistakin asi-

oista pystyttiin puhumaan ryhmässä käytännössä täysin tuntemattomien ihmisten 

kanssa. Olin jo aiemmin pohtinut mahdollisuutta liittää opinnäytetyöni johonkin aihee-

seen, josta pidän kovasti. Alun perin ajatuksenani oli tutkia Vuotava Noidankattila -

keskustelufoorumia. Muistan todenneeni isovanhemmilleni, että mikäli kaikki asiat 

maailmassa voitaisiin opettaa minulle Harry Potter -kirjojen kautta, olisin väitellyt toh-

toriksi aikoja sitten. Pappani itse asiassa ehdotti, että tekisin lopputyöni jostain Pot-

teriin liittyvästä asiasta. 

 

Sinä vuonna kun aloitin opiskeluni Humakissa, olin myös löytänyt kpopin. Olin hurah-

tanut yhteen bändiin, enkä oikeastaan muuta musiikkia kuunnellut. Kaksi vuotta olin 

faniuteni kanssa täysin yksin, kunnes satuin löytämään Facebookista ryhmän, jossa 

oli muita samaa musiikkia kuuntelevia. Olin tällöin Helsingissä työharjoittelussa, aika-

lailla yksin puolituntemattomassa kaupungissa, joten vietin todella paljon aikaa töiden 

jälkeen internetissä. Kun vihdoin uskaltauduin liittymään ryhmään, muut jäsenet pu-

huivat flashmobin1 pitämisestä Kampin Narikkatorilla. Päätin osallistua siihen. Sama-

na viikonloppuna oli myös Jrock Finlandin järjestämät kpop-bileet Nuorisokeskus Glo-

riassa, ja vaikken tuntenut ketään, menin silti. Löysin kavereita, jotka ymmärsivät kai-

ken mitä sanoin, lauloivat samoja kappaleita.. Seuraavana päivänä oli flashmob, joka 

epäonnistui täysin, mutta olin kuitenkin uskaltautunut tapaamaan muita ihmisiä. Olin 

riemuissani. 

 

Kyseisen harjoittelun aikana päätin tutkia myös Kpop Finlandia. Silloin ajatuksena oli 

tutkia sekä Vuotavaa Noidankattilaa, että Kpop Finlandia, mutta mieli muuttui. Vii-

meisen vuoden aikana olen ollut niin kiinni tässä fandomissa, ettei muille rakkauden 

                                            
1 Flashmob: ryhmä ihmisiä, jotka kokoontuvat yhtäkkiä julkiselle paikalle esittämään jotain, tässä tapa-
uksessa tanssin. 
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kohteille ole jäänyt aikaa – ja sekös kiinnostaa vielä enemmän. Miksi ihmeessä uh-

raan kaiken vapaa-aikani fanittamiselle? Pyöritän musiikkivideoita uudestaan ja uu-

destaan, jotta sen katsojaluvut Youtubessa nousisivat. Vietän tuntikausia Twitterissä 

trendaamassa jonkun bändin jäsenen syntymäpäivää. Keskustelen markkinointistra-

tegioista 13-vuotiaiden kanssa. Herään aamulla neljältä katsomaan uunituoreen mu-

siikkivideon. Vuonna 2011 marraskuussa minä vietin kaiken aikani antaen ääniä 

lempibändilleni, joka oli ehdokkaana MTV:n European Music Awardseissa kategori-

assa World Wide Act. Äänestyksen viimeisen viikon aikana onnistuin klikkaamaan 

”Äänestä!” -nappia kymmenentuhatta kertaa. Enkä ollut ainoa. Ennen tuota voittoa 

Big Bang, ja korealainen popmusiikki yleensä, oli melko tuntematonta maailmalla. 

Mutta kun äänivyörynä bändi sai 58 miljoonaa ääntä, ja voitti Britney Spearsin kysei-

sessä kategoriassa, alkoivat ihmiset puhua. 

 

Omat reaktioni ovat siis oikeastaan se suurin syy, miksi halusin tutkia asiaa. Minä 

olen järkevä, tiedostava ja poliittisesti valveutunut ihminen, joka ei todellakaan hy-

väksy ihmisten riistoa, käsittämätöntä kulutusta tai ylipäänsä kapitalistista talousjär-

jestelmää. Mutta täällä minä olen, markkinavoimien riepoteltavana, käyttämässä 

kaikki viimeiset rahani levyihin. Voisin puhua markkinoinnista, kulttuurista ja kauneus-

leikkauksista viikkotolkulla, mutta minua kiinnostaa paljon myös se, miten paljon yh-

teisö vaikuttaa fanittamiseen. Mikäli minä en olisi löytänyt Kpop Finlandia, en välttä-

mättä olisi näin avuton korealaisen musiikkiteollisuuden kynsissä. Olisin kuunnellut 

Big Bangia ja niitä paria muuta bändiä jotka tiesin, mutta se olisi laantunut aikanaan, 

ja olisin varmaan löytänyt jonkun muun jutun fanitettavaksi. Ryhmän löytämisen jäl-

keen on alkanut vaikuttaa siltä, ettei tälle ole tulossa loppua. 

 

Tutkimuksen tekeminen alkoi kuitenkin epäilyttää minua jossain vaiheessa. Olen aina 

käsittänyt, että tutkijalla pitää olla etäisyyttä tutkittavaan kohteeseen. Tutkijan ei pidä 

olla puolueellinen. Päätin kuitenkin jatkaa tällä suunnitelmalla, ja pysyä niin objektiivi-

sena kuin vain voin. Kyllähän joku tämänkin tekstin tarkastaa. Mutta ensimmäisestä 

lähdekirjasta, jonka tätä opinnäytetyötä varten lainasin, sain vahvistuksen tutkimuk-

selleni. Fanitutkimuksen alalla tutkija on usein itsekin fani ja mukana yhteisössä jota 

tutkii, joten oma fanius vaikuttaa esimerkiksi kysymyksenasetteluun ja tulkintoihin 

(Nikunen 2008a, 11). 
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Tässä opinnäytetyössä esittelen teoriaa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Luvus-

sa kaksi esittelen tutkimuskohteeni, tutkimuskysymykset, -metodit ja tutkimusproses-

sin, sekä keskeisen käsitteistön. Luvussa kolme taustoitan yhteisöä ja yhteisöllisyyt-

tä, nuoruutta ikävaiheena ja ryhmää, sekä verkkoyhteisöllisyyttä erityisenä kiinnos-

tuksen alueena. Luvussa neljä kerron faniudesta yleisesti, fanitutkimuksen historias-

ta, kuluttamisesta faniudessa sekä internetin vaikutuksesta faniuteen. Luvussa viisi 

esittelen tutkimukseni tulokset aineistoesimerkein. Luvussa kuusi teen loppupäätel-

mäni yhteenvedossa, pohdin tutkimukseni luotettavuutta sekä mahdollisia jatkotutki-

musaiheita. 

 

 

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskohteeni, käyn läpi tutkimuskysymykset ja –metodit 

sekä tutkimusprosessini vaiheet. Lopuksi esittelen tutkimukselleni keskeistä käsitteis-

töä. Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa on hyödynnetty tilastollisia tutkimusme-

netelmiä. Tutkimuskohteenani on Kpop Finland –ryhmä Facebookissa sekä siihen 

löysästi liittyvät alaryhmät, jotka esittelen tuonnempana. 

 

Kyseessä on tutkimus, jossa tutkimusaineistoa kerätään verkossa olevalla kyselylo-

makkeella. Tutkimuseettisesti ajateltuna internet on usein harmaata aluetta, mutta 

internetin käyttäminen tutkimusaineiston hankkimisessa ei oikeastaan muuta lain-

säädännön tai tutkimusetiikan perusperiaatteita. (Kuula 2006, 192.) Ihmistieteissä 

tutkimuseettisiä normeja ovat ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

henkisen ja fyysisen vahingoittamisen välttäminen, sekä ihmisten yksityisyyden kun-

nioittaminen ja suojeleminen. Näitä periaatteita noudatetaan niin, että tutkimukseen 

osallistuminen on tutkimuskohteelle vapaaehtoista, tutkimuksessa ilmenneitä arka-

luonteisia asioita ei luovuteta kolmansille osapuolille tai kirjoiteta tutkimustuloksista 

negatiiviseen sävyyn, eikä yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja julkaista tekstissä. 

(Mt., 60-65.) 
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2.1 Tutkimuskohde 

 

Tutkimuskohteeni on Facebookissa toimiva, epävirallinen yhteisö Kpop Finland. Ky-

seessä on ryhmä faneja, jotka kuuntelevat etelä-korealaista pop-musiikkia. Kpop Fin-

land rikkoi tuhannen jäsenen rajan 15.10.2013, ja suurin osa näistä ihmisistä on 

suomalaisia tai vähintäänkin Suomessa asuvia henkilöitä. Ryhmä on perustettu maa-

liskuussa 2011. Ryhmän englanninkielisessä kuvauksessa kerrotaan, että ryhmään 

voi liittyä mikäli pitää kpopista ja on suomalainen, tai asuu Suomessa (Facebook 

2013d). Ryhmän sivuilta itsessään ei löydy tilastoja siitä, milloin ihmisiä on liittynyt 

ryhmään eniten. Mutta esimerkiksi silloin kun itse liityin ryhmään tammikuussa 2012, 

jäseniä oli reilu 300. 

 

Kpop Finland on itsenäinen ryhmä, mutta siihen liittyy useita muitakin ryhmiä. Kysei-

set ryhmät eivät ole suoranaisesti yhteydessä Kpop Finlandiin, mutta niissä on suu-

rimmaksi osaksi samoja ihmisiä. Kyseessä on enimmäkseen ryhmiä, jotka on tarkoi-

tettu jonkun tietyn bändin suomalaisille faneille. Ryhmät yleisesti ottaen tunnistaa sii-

tä, että sen nimessä on ensin bändin nimi, ja sen jälkeen sana ”Finland.” Esimerkkinä 

B.A.P Finland tai Beast Finland, joihin myös julkaisin webropol-kyselyni linkin. Lisäksi 

muita suomalaiseen fandomiin liittyviä ryhmiä on esimerkiksi XD Kuolausryhmä 

~WeLoveAsianMen, jossa sananmukaisesti kuolataan aasialaisten miesten – yleen-

sä poptähtien tai näyttelijöiden – kuvia (Facebook 2013e), sekä Kuolausryhmän mur-

hakerho ja kalmisto, jotka oikeastaan toimivat ikään kuin arkistoina. Fandomiin liittyy 

myös K-Drama Finland, jossa puhutaan etelä-korealaisista draamoista ja suositellaan 

niitä muille jäsenille (Facebook 2013c). Olemassa on myös esimerkiksi AsianFanFics 

Finland, jossa ficcien2 kirjoittajat ja lukijat voivat keskustella lempificeistään tai hakea 

oikolukuapua muista kirjoittajista ja lukijoista (Facebook 2013a), sekä aktiivinen Aa-

sialaisen musiikin kirpputori, jossa myydään käytettyjä levyjä ja muuta fanitavaraa 

(Facebook 2013b). Kaiken tämän päälle löytyy vielä ryhmiä bändien jäsenten soolo-

aktiviteeteille, joillekin parituksille3, kpoppiin liittyville unille ja pelkästään tukea elä-

määnsä kaipaaville kpop-faneille löytyy oma tukiryhmänsä. Kpop Finlandiin on jopa 

kasattu oma tiedostonsa kaikille näille ryhmille. 
                                            
2 Fanfiction: fanien kirjoittamia tarinoita faniudensa kohteista. Esimerkiksi Harry Potterista on kirjoitettu 
paljon ficcejä. 
3 Paritus: esimerkiksi bändin jäsenille luodaan haavemaailmassa romanssi, vaikkei sitä todellisuudes-
sa olisikaan. 
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Tutkimuskohteen osalta minulla oli huolena se, että suurin osa jäsenistä on alaikäi-

siä. Suomessa ei kuitenkaan ole lailla säädetty ikärajaa lasten tutkimiseen muilla tie-

teenaloilla kuin lääketieteessä, jossa ikäraja tutkimukseen suostumiselle on viisitoista 

(15) vuotta. Hyviin eettisiin käytäntöihin kuuluu kysyä lupa vanhemmilta tai huoltajalta 

mikäli tutkimus toteutetaan haastatteluna lapsen kanssa, mutta koska tutkimukseni 

on anonyymi internetkysely, en katsonut lupien kysymistä tarpeelliseksi. (Kuula 2006, 

148-150.) 

 

 

2.2 Tutkimuskysymykset ja -metodit 

 

Tutkimuskysymyksiä minulla on kolme kappaletta. Aiheen rajaus oli minulle oikeas-

taan melko vaikeaa, sillä – kuten jo edellä mainitsin – olen pyöritellyt aihetta mieles-

säni jo pitkän aikaa. Kaikkien kunnianhimoisten suunnitelmieni perusteella olin laa-

jentanut viidentoista opintopisteen opinnäytetyön väitöskirjaksi. Tutkimuskysymyk-

siäni ovat 

 

Miten yhteisöllisyys syntyy verkossa, erityisesti Kpop Finlandissa? 

Miten fanit itse kokevat nettiyhteisönsä? 

Mitkä asiat vaikuttavat yhteisön jäsenten ryhmään kuuluvuuden tunteeseen? 

 

Näitä kysymyksiä lähdin tutkimaan sekä kirjallisuuden että kyselylomakkeen kautta. 

Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa hyödynnetään sekä tilastollisen tutkimuksen 

että laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tilastollisena menetelmänä on kyselyloma-

ke, jonka avoimet kysymykset ovat sen sijaan laadullista tutkimusta. 

 

Verkkolomakkeita käytetään tutkimuksissa nykyään paljon ja lisääntyvissä määrin. 

Lomakkeen voi hetkessä toimittaa sadoille vastaanottajille, ja aineisto tulee suoraan 

sähköisessä muodossa, säästäen huomattavasti aikaa ja rahaa, sekä eliminoiden 

mahdollisia lyöntivirheitä joita manuaalisessa vastausten syötössä voi tapahtua. 

(Kuula 2006, 174; Valli 2010; 113; Räsänen & Sarpila 2013, 68; Miettinen & Vehka-

lahti 2013, 84.) Jos vastaajajoukon saa tavoitettua internetissä, on verkkolomakkeella 

myös mahdollista saada enemmän vastauksia kuin esimerkiksi postilomakkeella. 
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Edustavuuden arvioinnin katsotaan kärsivän, mikäli kysely on avoin kaikille, eli kuka 

tahansa saa siihen linkin. (Kuula 2006, 174; Valli 2010, 113.) Kpop Finlad on kuiten-

kin suljettu ryhmä, joten oletettavasti linkin verkkokyselyyn ovat saaneet vain ne, jot-

ka kuuluvat ryhmään. Sosiaalisen median käyttäjiä ei oikeastaan ole tarkoituksenmu-

kaista lähestyä muuten kuin verkon kautta (Räsänen & Sarpila 2013, 68). 

 

Tutkimukseni on näyteperusteinen, itsevalikoituva verkkokysely. Tällaiset kyselyt voi-

daan kohdistaa tietylle kohderyhmälle, ja niitä myös mainostetaan kyseiselle kohde-

ryhmälle. Kyselyn vastaajat ohjautuvat vastaamaan kyselyyn oman mielenkiintonsa 

vuoksi, eikä heitä ole poimittu minkään otantamenetelmän perusteella. Osa kohde-

ryhmästä jättää vastaamatta kyselyyn. Itsevalikoituja verkkokyselyitä ei voi välttämät-

tä pitää luotettavina, sillä periaatteessa kuka tahansa voi vastata kyselyyn. Tämän 

vuoksi ei ole varmaa, edustaako näyte kiinnostuksen kohteena olevaa populaatiota. 

(Miettinen & Vehkalahti 2013, 87-88; Laaksonen & Matikainen & Tikka 2013, 361.)  

 

Kyselylomakkeen laatimisessa tulee ottaa huomioon kysymysten asettelu, niiden sel-

keys, lomakkeen pituus ja lomakkeen esitestaus. Hyvä lomake on esitestattu, eikä se 

ole liian pitkä. Lomakkeen alussa kannattaa kysyä helppoja kysymyksiä, jotta kiin-

nostus vastaamiseen säilyy. Avoimia kysymyksiä ei kannata sijoittaa lomakkeeseen 

kovin montaa, sillä ne houkuttavat vastaamatta jättämiseen tai niihin vastataan ai-

heen vierestä. Mikäli avoimia kysymyksiä halutaan käyttää, kannattaa ne sijoittaa lo-

makkeen loppupuolelle, ja vastaukselle on varattava paljon tilaa. Avoimien kysymyk-

sien eduiksi on katsottu perusteellisen mielipiteen saaminen sekä mahdollisuus luoki-

tella aineistoa monella eri tapaa. Suljettuja kysymyksiä kannattaa käyttää siksi, ettei 

kukaan jätä vastaamatta kielivaikeuksien takia. Haittana tällaisille kysymyksille näh-

dään harkitsemattomuus vastauksissa, sekä mahdollinen johdattelevuus vastaus-

vaihtoehtojen esittämisjärjestyksessä. Suljettuja kysymyksiä tehtäessä pitää tietää, 

millaisia vastauksia vastaajat tulevat tuottamaan. Lisäksi kaikille vastaajille pitäisi löy-

tyä sopiva vaihtoehto, jolloin on hyvä jättää yksi ”muu, mikä?” -vastaus avoimeksi. 

Asenneasteikot ovat hyvä keino tiedustella mielipiteitä, sillä niillä saadaan paljon tie-

toa pieneen tilaan. Heikkoutena katsotaan painotukset, sillä asteikolla ei saada selvil-

le, miten tärkeä mikäkin väittämä on vastaajalle. Useimmiten tällaisessa mielipidemit-

tauksessa käytetään Likertin asteikkoa. Likertin asteikossa on yleensä vähintään nel-



 

 

11 
 

jä arvoa. Asteikon ääripäinä toimii tavallisesti ”täysin samaa mieltä” ja toisena ”täysin 

eri mieltä.” (Heikkilä 2008, 48-54; Valli 2010, 118, 125, 126.) 

 

Omassa kyselylomakkeessani käytän kaikkia edellä mainittuja kysymystyyppejä. Mi-

nulla on suljettuja kysymyksiä, monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä, ja jopa 

yksi Likertin asteikko. Mielestäni lomake oli aikalailla rajoilla siitä, onko se liian pitkä 

vai ei. Kuitenkin esitestauksessa kohderyhmän jäsenet totesivat, että vastaisivat ky-

selyyn mielellään, eikä se vaikuttanut vaikealta tai liian pitkältä. Monivalintakysymyk-

sissä olen jättänyt viimeiset vaihtoehdot avoimiksi, jotta mikään mahdollinen vaihto-

ehto ei jää varjoon. Pitkiä avoimia kysymyksiä pyrin välttämään parhaani mukaan, 

mutta lomakkeen kysymys numero 14 oli mielestäni tärkeä jättää avoimeksi, ja selit-

tää tarkasti mitä halusin tietää. 

 

Tapaustutkimus tutkii yksittäisiä tapauksia. Tapaus voi olla lähes mikä vain, esimer-

kiksi ryhmä, yksilö tai tietty ilmiö. Tapaustutkimuksessa tapauksesta pyritään saa-

maan tietoa usealla eri tavalla, jotta ilmiötä voisi ymmärtää syvemmin. (Metsämuuro-

nen 2006, 90-91; Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190.) Tapaustutkimuksen käytön 

valintaan ei ole varsinaista mallia, mutta lähtökohtaisesti tapaustutkimus sopii niihin 

tilanteisiin, kun halutaan selvittää miksi tai miten jokin sosiaalinen ilmiö toimii (Yin 

2009, 4; Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 191). Tapaustutkimus pyrkii selittämään 

ilmiöitä, ja se perustuu pitkälti tapahtumien havainnointiin (Yin 2009, 9, 11). Tapaus-

tutkimusta tehdään useilla eri tieteenaloilla, eikä se sulje pois muita tutkimusmene-

telmiä. Tapaustutkimuksen tekemisessä voidaan käyttää niin kvantitatiivisia kuin kva-

litatiivisia menetelmiä. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190.) Tapaustutkimuksissa 

painotetaan usein vahvasti teoriaa, mutta se nojaa paljolti myös empiriaan (mt., 198). 

 

Narratiivisuus on tutkimuksellinen ote tai lähestymistapa, joka käyttää kertomuksia 

tiedon välittäjänä. Narratiivisessa tutkimuksessa voi käyttää materiaalina kertomuk-

sia, tai ymmärtää itse tutkimus kertomukseksi maailmasta. (Heikkinen 2010, 143; 

Hirsjärvi 1997, 218.) Narratiivisuuden käsitteen käyttö on lisääntynyt paljon tutkimus-

kirjallisuudessa 1980-luvun puolivälistä lähtien (Heikkinen 2010, 144). Narratiivinen 

analyysi kohdistuu ehjän ja juonellisen tarinan tuottamiseen, ja tämä on jokseenkin 

koetellut tieteellisen kirjoittamisen ja kaunokirjallisuuden rajaa eri tieteenaloilla (mt., 

150). Tällä yritän oikeastaan puolustella omaa tyyliäni kirjoittaa, sillä kirjoitan hyvin 
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lukijaystävällisesti ja tarinanomaisesti. Lukijan tulisi jo tässä vaiheessa ymmärtää, et-

tä minulla itselläni on tutkimuskohteestani paljon tietoa jota haluan, ja koen perustel-

luksi peilata teoriaan. 

 

 

2.3 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusprosessini on tiedostamattomasti lähtenyt käyntiin jo vuoden 2012 alussa, 

jolloin itse liityin Kpop Finland -ryhmään. Käytännössä jo ensimmäisen kahden viikon 

aikana olin tutustunut moniin ihmisiin, löytänyt uusia bändejä ja kappaleita, ja jo ta-

vannutkin monia ryhmän jäseniä. Minua kiinnosti paljon se, miten ihmiset innostuivat 

yhdessä erään bändin tulevasta debyytistä, kuinka monia tunteja käytiin keskusteluja 

kyseisen bändin levy-yhtiön markkinointistrategiasta ja kaikesta, mitä samaisen levy-

yhtiön aikaisempien bändien kanssa oli tapahtunut. Mikäli ryhmässä ei keskusteltu 

pelkästään musiikista, esiin nostettiin vaikeitakin asioita; koulukiusaamisesta, seksu-

aalisuudesta ja perheongelmista pystyttiin avoimesti puhumaan, vaikkei monet olleet 

tavanneet toisiaan ikinä. Jossain vaiheessa ensimmäisien jäsenyys kuukausien aika-

na päätin, että tämä jos mikä on asia, jota haluan tutkia opinnäytetyössäni. 

 

Varsinainen prosessi opinnäytetyön suhteen alkoi syksyllä 2013 opinnäytetyöpajas-

sa, kun palautin ideapaperini. Tämän jälkeen aloin hankkia lähdekirjallisuutta monelta 

eri tieteenalalta. Päätin tehdä kyselytutkimuksen aiheestani, ja ideapaperissa olin vie-

lä pohtinut mahdollisuutta teemahaastatteluihin. Kovasti olisi kiinnostanut myös kirjoi-

telmien käyttäminen tutkimusaineistona, mutta totesin aikataulun olevan aivan liian 

tiukka sellaiseen. Loppujen lopuksi päätin tehdä pelkästään kyselylomakkeen Web-

ropoliin, jossa on kuitenkin mahdollista vastata kirjoitelmatyyppisesti kysymykseen 

omista kokemuksista ryhmässä. 

 

Tutkimusjoukon valikoiminen oli helppoa, koska tutkin tietyn internet-yhteisön jäse-

niä. Webropol-kysely julkaistiin Kpop Finland -ryhmässä, ja siihen löysästi liittyvissä 

alaryhmissä 15.10.2013. Vastausaikaa annettiin 23.10.2013 asti. Kpop Finlandiin 

löysästi liittyvillä alaryhmillä tarkoitan sellaisia Facebook-ryhmiä, jotka liittyvät suo-

raan kpoppiin ja suomalaisiin faneihin. Suurimmaksi osaksi ryhmät ovat tiettyjen 

bändien suomalaisfaneille tarkoitettuja ryhmiä. Ryhmissä on jäseninä suurimmaksi 
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osaksi samoja ihmisiä, ja vaikka jokunen ihminen ei kuulu nimenomaan Kpop Finland 

-ryhmään, on hän kuitenkin osa samaa ryhmäkokonaisuutta. Webropol-linkki julkais-

tiin siis Kpop Finlandin lisäksi esimerkiksi B.A.P Finlandissa, Big Bang Finlandissa, 

Beast Finlandissa, MBLAQ Finlandissa, BtoB Finlandissa, CNBLUE Finlandissa sekä 

Kuolausryhmässä. Kuolausryhmän tarkoitus on se, että ryhmän seinälle julkaistaan 

kuvia kauniista aasialaisista miehistä (joista suurin osa liittyy korealaiseen populaari-

kulttuuriin, vaikka poikkeuksia onkin) ja kyseisiä kuvia ”kuolataan,” eli ihaillaan kollek-

tiivisesti. 

 

Kyselylomakkeessa (liite 1) kysyttiin perustietojen (ikä, sukupuoli, elämäntilanne) li-

säksi siitä, mikä tekee ihmisestä fanin, millainen toiminta aiheuttaa ryhmähenkeä, ja 

miten Kpop Finland toimii yhteisönä. Koska yhteisöllisyyden tunne on hyvin subjektii-

vinen asia, päätin jättää kyselystäni yhden kysymyksen avoimeksi niin, että siihen voi 

jokainen vastata mitä haluaa yhteisön merkityksestä vastaajalle itselleen. Matalaa 

vastausprosenttia peläten päätin käyttää houkutinta, jotta useampi ihminen vastaisi 

kyselyyn. Päätin järjestää vastaajien kesken arvonnan, jossa arpoisin kahdenkym-

menen (20) euron arvoisen lahjakortin johonkin nettikauppaan, joka myy kpoppiin liit-

tyvää tavaraa ja levyjä. Arvontaa varten tarvitsin kuitenkin ihmisten sähköpostit, jotta 

voisin ottaa voittajaan yhteyttä arvonnan jälkeen. Sähköpostiosoitteet ovat tietenkin 

suoria tunnistetietoja, mutta ne eivät ole varsinaisen tutkimukseni kannalta relevant-

teja, joten ne poistettaisiin heti kun arvonta on päättynyt. Poistin myös webropol-

kyselyni asetuksista sekä evästetietojen, että ip-osoitteiden tallentamisen, jotta vas-

taajien anonymiteetti säilyy. (Kuula 2006, 175-177.) Kuulan (2006, 177) mukaan tie-

tosuojan ja tutkimusetiikan kannalta mitään rikkomusta ei tapahdu, kun tunnistetieto-

jen antaminen on informoitua ja vapaaehtoista, kuten tässä tapauksessa on ollut. 

Kenenkään ei ole ollut pakko osallistua arvontaan, eikä sähköpostiosoitteita olla käyt-

tämässä muuhun kuin arvonnan voittajan informointiin. 

 

Webropol-kyselyyni vastasi 199 Kpop Finlandin ja sen alaryhmien käyttäjää. Tulosten 

analysointi ja avointen vastausten teemoittelu vei pitkän aikaa. Tulosten analysoinnin 

apuna käytin Webpropolin antamia prosenttiosuuksia, Exceliä sekä teemoittelua 

avointen vastausten osalta. Excelin käyttö ei ole minulle itselleni kovin tuttua, joten 

jouduin pyytämään analysointiin apua opponentiltani. 
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2.4 Keskeinen käsitteistö 

 

Alla esittelen ikään kuin sanasto-muodossa ne käsitteet, jotka tulevat usein esille 

työssäni tai jotka koen tarpeellisiksi opinnäytteeni ymmärtämisen kannalta. 

 

Facebook: Sosiaalinen yhteisöpalvelu, jossa voi pitää yhteyttä ja verkostoitua esi-

merkiksi työ- tai koulukavereiden kanssa, sekä luoda yhteyksiä sosiaalisten ryhmien 

kanssa. Palveluun voi tallentaa kuvia, tehdä tilapäivityksiä tai jakaa linkkejä, sekä 

kommentoida kavereiden päivityksiä. (Laaksonen & Matikainen & Tikka 2013, 359.)  

Fandom: Fandom on sana jota käytetään kuvaamaan jonkun tietyn asian faneja ko-

konaisuutena. Tässä opinnäytetyössä viittaan fandomilla kuitenkin pienempiin, alu-

eellisesti sidottuihin ryhmittymiin, nimenomaisesti suomalaiseen kpop-fandomiin, en 

niinkään kpop-fandomiin maailmanlaajuisesti. 

Fighting: Opinnäytetyöni nimi on etelä-korealainen lausahdus, joka suomen kieleen 

kääntyy sanalla "Tsemppiä!" Saatetaan kirjoittaa myös foneettisessa muodossa 

"Hwaiting." 

Gurupop: Kansainvälinen yhteisö, jossa käyttäjät ympäri maailmaa kokoontuu yh-

teen jakamaan ja nauttimaan kpop-kulttuurista ja viihteestä (Gurupop 2013). Käytän-

nössä Gurupopissa järjestetään erilaisia kilpailuja faneille, joissa fanit promotoivat 

bändien uusia kappaleita eri sosiaalisen median muodoissa ja saa siitä palkkioksi vir-

tuaalisia kortteja bändin jäsenistä, joita sitten vaihdellaan muiden käyttäjien kanssa. 

Lisäksi kilpailuista voi voittaa nimikirjoitettuja albumeita. 

Instagram: Yhteisöpalvelu, jossa voi jakaa elämänsä kuvien muodossa. Toimii par-

haiten älypuhelimella; ota kuva, muokkaa sitä Instagramin omalla kuvankäsittelyoh-

jelmalla ja lataa se kaikkien ystäviesi nähtäväksi. Instagramissa seurataan muita. (In-

stagram 2013.) Instagramin omistaa Facebook. 

Internet: Tietoverkko, joka liittää yhteen erilaisia verkkoja internet-protokollan avulla. 

Sen sovelluksia on mm. www ja sähköposti. (Laaksonen & Matikainen & Tikka 2013, 

360.) 

Sosiaalinen media: SoMe, internetin murrosvaihe jossa käyttäjät ovat aktiivisia si-

sällön tuottajia esimerkiksi blogien välityksellä. Sosiaalinen media mahdollistaa vuo-

rovaikutuksen ja itseilmaisun kaikille, joilla on verkko käytössä. (Mt., 365.) 



 

 

15 
 

Trendaaminen: Twitterissä käytetty termi. Trendaaminen tapahtuu kirjoittamalla 

viesti, jossa on joku tietty aihetunniste (esim. #Humak jos viesti liittyy Humanistiseen 

ammattikorkeakouluun). Viestejä, joissa on aihetunniste, lähetetään moneen kertaan 

kunnes siitä tulee niin kutsuttu trendi, ja kyseinen aihetunniste näkyy Twitterin va-

semman laidan laatikossa ”Trending World Wide.” Kpop-fanien keskuudessa yleensä 

ennalta sovittu ja järjestetty aihetunniste ja päivämäärä, jolloin trendaamista tapah-

tuu. 

Tumblr: Blogialusta, jossa voi jakaa käytännössä mitä vain. Palvelussa voi jakaa 

esimerkiksi tekstiä, kuvaa, videota ja linkkejä melkein mistä vain, kuten puhelimesta, 

netistä tai sähköpostista. Tumblr perustuu seuraamiselle, kuten Twitter. Tumblr on 

perustettu vuonna 2007, kirjoitushetkellä palvelussa on rekisteröitynä 146,8 miljoo-

naa blogia. (Tumblr 2013.) 

Twitter: Mikroblogipalvelu, jossa käyttäjä voi kirjoittaa 140 merkin mittaisia viestejä, 

seurata muita käyttäjiä ja luoda yllämainittuja ”trendejä” käyttämällä asiatunnisteita 

viesteissään. Twitter avattiin vuonna 2006. (Laaksonen & Matikainen & Tikka 2013, 

366.) 

World Wide Web: Yksi monista internetin käyttöalueista, jonka avulla voi löytää in-

ternetissä eri puolilla maailmaa olevia tiedostoja (mt., 369). 

Yhteisöpalvelut: Osa sosiaalista mediaa. Verkkoympäristö, jossa käyttäjät tuottavat 

sisällön, kuten jakavat kuvia, ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Mt., 2013, 

369.) 

Youtube: Videopalvelu, johon voi ladata videoita, katsoa ja jakaa niitä. Youtube toi-

mii 52 maassa ja sen omistaa Google. (Mt., 2013, 369.) 

 

 

 
3 YHTEISÖ JA YHTEISÖLLISYYS 

 

 

Yhteisöllisyys ei ole uusi asia. Sitä on ollut olemassa aina, sillä ihmiset ovat aina kuu-

luneet erilaisiin yhteisöihin. 2000-luvun alussa yhteisöllisyys on kuitenkin noussut uu-

delleen yhteiskunnalliseen keskusteluun vahvasti. Tätä on pyritty selittämään esi-

merkiksi nyky-yhteiskunnan kriisillä ja yksilöiden pahoinvoinnilla; globalisaatio aset-

taa haasteita perinteiselle kansalaisyhteiskunnalle, ja yksilöt joutuvat kohtaamaan 
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arjen ongelmat yksin. (Saastamoinen 2009, 34-35.) Hirschman on Hautamäen mu-

kaan kuvannut yhteisöllisyyttä heilurimaisena liikkeenä; noin 10-15 vuoden välein ih-

miset vaihtavat yhteisöllisestä osallistumisesta ja yhteisten asioiden hoitamisesta yk-

sityiselämään, omaan hyvinvointiin ja kuluttamiseen. Jossakin vaiheessa kuluttami-

nen ja oman navan tuijottelu alkaa kyllästyttää, ja yhteisöllisyydestä kiinnostutaan jäl-

leen. (Hautamäki 2005, 7.) 

 

Aristoteleen ajatukset ihmisestä poliittisena eläimenä ovat vaikuttaneet nykyiseen 

keskusteluun yhteisöllisyydestä ja yhteisöistä. Aristoteleen mukaan ihminen toimii 

parhaiten siinä yhteisössä, joka on hänelle luonteenomaisin; Aristoteleen tapaukses-

sa kyseessä on kaupunkivaltio. Järki erottaa ihmisen muista eliöistä, ja järki jaetaan 

kahteen lajiin: teoreettiseen ja käytännölliseen järkevyyteen. Käytännöllinen järke-

vyys määritellään hyväksi yksilöllisen ja yhteisöllisen elämän hallinnaksi. (Sihvola 

2005, 15-16.) Yhteisöllisyys ja yhteisöt ovat jatkuvassa muutosprosessissa, sillä ne 

ovat dynaamisia ja muokkautuvat ihmisen elinpiirin laajetessa. Nykyään ihminen ei 

välttämättä tarvitse yhteisöä hengissä pysymiseen, mutta ihminen haluaa ja tarvitsee 

hyväksyntää ja läheisyyttä, joita on vaikea saada kuulumatta mihinkään yhteisöön. 

(Heinonen 2008, 13.) 

 

Yhteisöön voi kuulua tuntematta minkäänlaista yhteisöllisyyttä. Yhteisö on enem-

mänkin tila tai paikka, jossa on erilaisia ihmisiä, kun taas yhteisöllisyys on tunne ja 

kokemus, joka syntyy sosiaalisten suhteiden kautta. (Heinonen 2008, 14; Saasta-

moinen 2009, 41.) Yhteisöksi voidaan kutsua sellaista sosiaalisten suhteiden muo-

toa, joka yhteisten mielenkiinnon kohteiden ja arvojen avulla ohjaa sosiaalista toimin-

taa (Laukkanen & Vaattovaara 2009, 205.) 

 

Ihmisyyden perimmäinen ristiriita on jännite yksilöllisyyden, erilaisuuden ja yhteisölli-

syyden välillä. Olemme yksilöitä vain yhteisön jäseninä ja yhteisön jäseniä vain yksi-

löinä. Tämä johtaa siihen, että pyrimme erottautumaan muista ihmisistä kaikin mah-

dollisin keinoin. (Tuomi 2005, 133.) 

 

 

3.1 Nuoruus ja ryhmä 
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Alun perin en aikonut liittää opinnäytetyöhöni teoriaa nuoruudesta ollenkaan, mutta 

koska niin suuri osa kyselyyni vastanneista on lailliselta iältään nuoria (alle 30-

vuotiaita 199 vastaajasta 198), päätin käydä läpi jonkin verran teoriaa nuoruudesta 

ikävaiheena kehityspsykologian näkökulmasta, sekä nuoruuteen liittyvää ryhmän tar-

vetta. Lisäksi aion käydä läpi myös ryhmäteorioita ja ryhmäprosesseja. 

 

Nuoruus jaetaan usein kolmeen vaiheeseen; varhaisnuoruuteen (11-14 v.), kes-

kinuoruuteen (14-18 v.) sekä myöhäisnuoruuteen (19-25 v.) Varhaisnuoruudessa 

usein kapinoidaan auktoriteetteja, kuten vanhempia vastaan, ja luodaan ystävyys-

suhteita muiden samanikäisten kanssa. Keskinuoruudessa vahvistetaan omaa identi-

teettiä, ja myöhäisnuoruudessa korostuu ideologinen pohdinta sekä oman aseman 

pohdinta maailmassa. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 166-167; Nurmi 1995, 257.) 

 

Nuoruuden kehityshaasteina pidetään yksilöllisyyden ja erillisyyden löytämistä. Nuori 

etsii ja rakentaa omaa identiteettiään, joka useimmiten jaetaan persoonalliseen ja 

sosiaaliseen identiteettiin. Persoonallinen identiteetti korostaa omaa ainutlaatuisuutta 

itselleen, kun taas sosiaalinen identiteetti korostaa ryhmään kuulumista ja samaistu-

mista ikätovereihin. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 172.) Nuoruudessa muodostetaan 

omaan elämään liittyviä odotuksia pidemmälle aikavälille kuin ennen, jolloin nuoret 

toimivat itselleen tärkeiden tavoitteiden mukaisesti. Nuoret muokkaavat tavoitteitaan 

omaa sosiaalista ympäristöään mukaillen. Kiintymyssuhteet suuntautuvat kodin ulko-

puolelle ja ne täyttyvät ystävyys- ja seurustelusuhteissa. (Mt., 175-176.) 

 

Murrosiässä nuoren rakkauden kohteet ovat usein kaukorakkauksia, kuten idoleita 

joita ihannoidaan. Näin nuori harjoittelee rakastumista ja siihen liittyviä tunteita. Nuori 

rakentaa itselleen helposti fantasiamaailman ja haaveilee paljon. Tällaisessa fanta-

siamaailmassa nuori on olemassa jotakuta varten, ja hän on itse myös rakastettu ja 

palvottu. (Mt., 177.) 

 

Nuoren ja hänen vanhempien välille syntyy murrosiässä paljon konflikteja. Nuori ko-

kee helposti, etteivät vanhemmat ymmärrä häntä, jolloin saman ikäiset kaverit toimi-

vat kokemusten jakajina ja näiden ystävyyssuhteiden merkitys korostuu. (Mt., 181.) 

Vertais- ja nuorisoryhmissä toimiminen helpottaa nuoren yksilöllisyyden ja erillisyy-

den vahvistamista. Ryhmän avulla onnistutaan irrottautumaan esimerkiksi vanhem-
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mista. Ryhmässä yhteiset haaveet ja ihanteet yhdistävät nuoria ja ryhmä tarjoaa per-

heen kaltaista turvaa. (Mt., 187.) 

 

Ryhmään kuuluminen on ihmiselle normaalia, arkipäiväistä toimintaa, sillä jokainen 

on esimerkiksi kasvanut ryhmässä jota kutsutaan perheeksi (Kauppila 2005, 85; 

Ahokas 2011, 185). Ryhmän määrittely on vaikeaa, mutta yksi keskeisimpiä ryhmän 

ominaisuuksia on vuorovaikutus. Ryhmän jäsenten täytyy pystyä olemaan vuorovai-

kutuksessa keskenään. Useimmiten väitetään, että ryhmän vuorovaikutuksen tulisi 

olla kasvokkain tapahtuvaa, jotta se olisi ryhmä, mutta nykyään erityisesti virtuaalisis-

sa ryhmissä tavataan harvoin tai ei ollenkaan. (Kauppila 2005, 85.) Ryhmän voi 

muodostaa vaikka vain kaksi henkilöä, jotka edes jotenkin tuntevat kuuluvansa yh-

teen. Yhteenkuuluvuuden tunne riippuu suuresti yhteisön koosta ja kiinteydestä, sekä 

tehtävien yhtenäisyydestä. Käsitettä ”ryhmä” voidaan käyttää kasvokkain kokoontu-

vasta ryhmästä, jossa on 4-12 henkeä, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös suurta or-

ganisaatiota, jossa henkilökohtaisesta vuorovaikutuksesta ei ole tietoakaan. Tällaisia 

ryhmiä ovat esimerkiksi verkkoyhteisöt. (Ahokas 2011, 186-187.) 

 

Ryhmä perustuu sen jäsenten yhteisille mielenkiinnon kohteille tai tarkoitusperille, 

olkoon se vaikka elokuva tai koulutyö. Ryhmän jäsenet hyötyvät toisistaan aina jo-

tenkin. Ryhmään voi kuulua vaikka vain informaation tarpeen vuoksi, mutta ryhmän 

jäsenet voivat olla myös riippuvaisia toisistaan tai ryhmän toiminnasta. (Kauppila 

2005, 85-86.) 

 

Ryhmissä muotoutuu normeja ja rooleja. Normit ovat vakiintuneita tapoja, joiden mu-

kaan ajatellaan ja käyttäydytään. Normien noudattaminen on odotettua ryhmässä, 

koska yhteinen normi määrittää ryhmään oikeanlaiset toimintatavat. Tasa-arvoisessa 

ryhmässä normi on ryhmän jäsenyyteen liittyvä arvo tai mitta oikeanlaiselle ja arvos-

tetulle käyttäytymiselle, eli se määrittää oikeanlaisen käyttäytymisen tai ajattelun eri-

laisissa tilanteissa ja pitää yllä ryhmän yhdenmukaisuutta. (Ahokas 2011, 188-189.) 

Roolit sen sijaan eriyttävät jäseniä ja heidän tehtäviään ryhmässä. Roolit kohdistavat 

eri jäseniin erilaisia odotuksia heidän käyttäytymiselleen. Ryhmässä voidaan jakaa 

tietyt roolit tehtävän suoritusta varten, mutta jäsenten roolit muokkautuvat myös 

oman persoonallisuuden ja taipumusten mukaan. (Mt., 189.) Ryhmää ylläpitäviä roo-

leja ovat esimerkiksi rohkaisijat ja sovittelijat. Ryhmiin saattaa syntyä näennäisiä per-
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herooleja, kuten isä tai sisko, sekä asennerooleja jotka kuvaavat sitä miten yksilö 

käyttäytyy ryhmässä; näitä ovat esimerkiksi alistuja ja vetäytyjä. (Kauppila 2005, 93.) 

 

Ryhmät kilpailevat usein muita ryhmiä vastaan. Tällainen toiminta luo yhteenkuulu-

vuutta ryhmän sisälle. Joskus kuitenkin ryhmän jäsenet kilpailevat toisiaan vastaan, 

jolloin vuorovaikutuksesta ryhmän sisällä tulee varsin negatiivista. (Mt., 96.) Äärim-

mäinen ryhmien välinen kilpailu luo tietenkin konflikteja ryhmien välille (Ahokas 2011, 

194). Kpop Finlandissa on huomattavissa molempia yllämainituista ryhmän toimin-

noista. Oma ryhmämme, meidän fandom, kilpailee muita ryhmiä eli muiden fando-

meita vastaan erityisesti loppuvuodesta erilaisten palkintogaalojen lähestyessä. 

Kpop-fanit kilpailivat erityisesti Justin Bieberin ja One Directionin faneja vastaan vuo-

den 2013 MTV EMA (MTV European Music Awards) äänestyksessä, sillä yksi kpop-

ryhmä oli vastassa Bieberiä ja One Directionia samassa kategoriassa. Yhteenkuulu-

vuus oli selkeä erityisesti palkintogaalan aikana Twitterissä kaikkien kpop-fanien kes-

ken. Sen sijaan silloin kun kyseessä on vaikkapa aasialainen musiikkigaala, kuten 

MAMA (Mnet Asian Music Awards), ryhmässä kilpaillaan jäsenten kesken. Kpop Fin-

landiin kuuluu eri bändien fandomien jäseniä, ja kilpailua ryhmässä syntyy juuri sen 

takia, että eri kpop-ryhmät ovat vastakkain käytännössä jokaisessa kategoriassa tie-

tyssä palkintogaalassa. Taisteluita syntyy helposti. 

 

 

3.2 Verkkoyhteisöllisyys 

 

Liittyessäni Kpop Finlandiin olin jokseenkin huolestunut sen suhteen, miten muut fa-

nit suhtautuisivat minun läsnäolooni. Pääsenkö mukaan ryhmään vai jäänkö ulkopuo-

liseksi? Ymmärtävätkö nämä ihmiset huumorintajuani? Olenko heidän mielestään 

huonompi fani, kun olen kuunnellut kpoppia vasta kaksi vuotta? Ovatko he minua 

paljon nuorempia vai vanhempia? Omat kokemukseni joidenkin bändien faniyhtei-

söistä aikaisemmin elämäni aikana olivat olleet huonoja; jossain IRC-Gallerian fani-

ryhmässä suomittiin kovasti sellaisia faneja, jotka ovat liittyneet ryhmään vasta tietyn 

vaiheen, levyn tai hittibiisin jälkeen ja jotka eivät ole esimerkiksi käyneet keikoilla toi-

sella puolella Eurooppaa. 
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Kpop Finland oli kuitenkin vielä huomattavasti pienempi liittyessäni, kuin se on nyt. 

Mukaan pääsi nopeasti. Suurimpaan osaan faneja tutustui helposti. Myöhemmin jä-

senyyteni aikana aloin kuitenkin huomaamaan epäkohtia käyttäytymisessä. Vaikka 

ryhmässä on käytännössä samanhenkisiä ihmisiä, joitakin suljetaan selkeästi ulko-

puolelle. Ryhmässä vaikuttaa olevan kuppikuntaisuutta tietyn ikäisten, tietyltä alueel-

ta olevien ja tietyn bändin fanien keskuudessa. Yhteisössä on omanlainen kieli, jota 

uudet jäsenet eivät välttämättä ymmärrä. Tämä johtaa usein väärinymmärryksiin, 

haukkumisiin ja ryhmän ulkopuolelle sulkemisiin. Olen itse seurannut useampaa tä-

mänkaltaista keskustelua sivusta, jossa jäsenet heittäytyvät yllättävän aggressiivisiksi 

ja tekevät porukalla yhdestä väärinymmärtäneestä naurunalaisen. Sitten siellä on jo 

jokseenkin vanhemmat, jotka jossain vaiheessa yrittävät pistää keskustelun poikki, 

koska kukaan sen hetkiseen kuppikuntaan kuuluvista ei varmasti puhuisi kasvotusten 

kenellekään sellaisella tavalla. 

 

Laukkanen ja Vaattovaara ovat tutkineet kahdenlaisen verkkofoorumin yhteisöllisyyt-

tä ja vuorovaikutusta. Toisena tutkittavana verkkofoorumina on ollut suljettu usean eri 

yliopiston verkkokurssin foorumi. Toisena taas informaali, julkinen keskustelufoorumi 

Demi.fi. Tutkijoiden mukaan verkkoyhteisöissä pystytään erottamaan kahdenlaisia 

positioita; tilaa antavia ja tukahduttavia. Nämä positiot syntyvät käyttäjien vuorovaiku-

tuksessa. Verkkofoorumin yhteisöllisyyden syntymisen mahdollistaa vain tilaa-antavat 

positiot. Dialogisuus ja luottamus sekä moniäänisyyden hakeminen synnyttää yhtei-

söllisyyttä. (Laukkanen & Vaattovaara 2009, 187.) 

 

Julkisen foorumin vuorovaikutuksen haasteena on nähty luottamuksen epäsymmetri-

syys, jatkuva epäily. Niiden käyttäjien, jotka osallistuvat keskusteluun, oletetaan tie-

tävän, että keskusteluissa saatetaan pilailla ja valehdella. Molemmissa verkkoympä-

ristöissä korostuu dialogisuus, avoimuus, luottamus, sitoutuminen ja jakamisen kult-

tuuri, jotka mahdollistavat moniäänisyyden ja tiedon rakentumisen. Oppimisympäris-

tössä vuorovaikutus oli sopusointuisempaa, mutta myös julkisella foorumilla tiedon 

jakaminen ja avoin keskustelu oli tärkeää. (Mt., 199.) Demissä keskustelu saattoi olla 

kannustavaa ja sisältää yhteenkuuluvuuden ilmaisuja. Kuitenkin välillä käyttäjät saat-

toivat liittoutua kritisoimaan toisiaan, yhteisön sääntöjä tai ylläpitoa, jolloin on saatettu 

ajautua kiivaisiinkin väittelyihin. (Mt., 200.) Verkko ei varsinaisesti tee vuorovaikutuk-

sesta tasavertaisempaa, vaikka niin helposti ajatellaankin. Tukahduttaminen voi in-
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formaalissa verkkoympäristössä olla usein aggressiivista ja rajua; se voi tapahtua jät-

tämällä jonkun käyttäjän huomioimatta tai pahimmillaan se voi tarkoittaa suoraa 

haukkumista ja toisen persoonan tyrmäämistä. (Mt., 210.) 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että julkisella verkkofoorumilla keksitään omaa sanastoa, 

jota ulkopuoliset eivät välttämättä ymmärrä. Tämän katsotaan luovan yhteenkuulu-

vuutta muiden jäsenten kanssa, sekä jäsenyyttä kyseiseen yhteisöön. (Mt., 209.) 

Kpop Finlandissa olen itse huomannut tällaista omanlaista sanastoa. Toisaalta olen 

melko varma, ettei kyseessä ole vain suomalaisten kpop-fanien sanasto, vaan samo-

ja vitsejä ja sutkautuksia kertovat myös muun maalaiset fanit. Lisäksi samaa sanas-

toa löytyy Facebookin ulkopuolelta reilusti, ja esimerkiksi Tumblrista lähtöisin olevaa 

slangia käytetään myös Twitterissä ja Facebookissa. 

 

Verkossa osallistuminen jonkin yhteisön toimintaan ei välttämättä kuitenkaan tarkoita 

kyseisen yhteisön jäsenyyttä. Usein verkossa koettu yhteisöllisyys on näennäistä tai 

kuviteltua, koska varsinaista tapaamista ei ole välttämättä koskaan tapahtunut. Ni-

mimerkin takana olevat ihmiset eivät varsinaisesti ole ihmisiä ennen kuin heidät fyy-

sisesti näkee. Pieniä yhteisöjä yhteisön sisällä voi kyllä muodostua, mutta usein ky-

seessä on ryhmä, joka on tavannut toisensa tai samaistuu esimerkiksi elämäntilan-

teeseen. (Mt., 209.) 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tutkittu muotiblogien yhteisöllisyyttä, markki-

nointiviestintää ja näiden kahden kohtaamista. Tutkimuksessa yhteisöllisyyden osalta 

on tehty havaintoja siitä, että blogien kautta yksilöt hakevat muiden samanhenkisten 

seuraa. Ihmiset, joilla on yhteinen harrastus kuten meikkaaminen, muoti tai vaikka 

leipominen, lukevat ja kirjoittavat blogeja samasta aiheesta. Näistä yhteisöistä löyde-

tään vertaistukea ja ne toimivat ajatustenvaihtokanavana. Myös blogeissa näkyy vä-

lillä todella rajua kommentointia, sillä anonymiteetti antaa ihmisille mahdollisuuden 

mennä henkilökohtaisuuksiin. Useimmiten kuitenkin tällaiset kommentit aiheuttavat 

paljon vastalauseita muilta kommentoijilta. (Kuvaja & Taljavaara 2010, 44-45.) 

 

Anonyymit verkkotilat on nähty tasa-arvoistavana alustana, sillä sinne voi luoda ikään 

kuin uudenlaisen version itsestään, eikä ikä tai ulkonaiset ominaisuudet vaikuta suh-

teiden solmimiseen (Noppari & Uusitalo 2011, 146). Riidat ja aggressiiviset kommen-
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tit ovat usein nähty anonyymien tilojen ongelmana, mutta esimerkiksi nuoret puhuvat 

samalla tavalla myös omalla nimellään netissä, sillä nuoret mieltävät että verkossa 

viestimisen kuuluukin olla suorasanaisempaa (mt. 2011, 150). 

 

Nuorten nettiyhteisöllisyys on moninaista. Nuorilla voi olla netissä monia eri yhteisöjä 

ja verkostoja rinnakkain, joita käytetään erilaisiin asioihin ja niihin saattaa jokaiseen 

liittyä eri ystäväpiirit. (Mt., 142.) Nykyisessä kulttuurissa kuuluminen johonkin verkko-

yhteisöön on nuorelle jopa sosiaalinen välttämättömyys. Jos nuori ei osallistu johon-

kin verkkoyhteisöön, hän saattaa jäädä kaveripiiristä ulkopuolelle. (Mt., 143.) Verkko-

yhteisöt ovat nuorille paikkoja hankkia sosiaalista pääomaa, sekä ne toimivat nuorel-

le ikään kuin peilausalustana omalle identiteetilleen kavereiden kommenttien kautta 

(mt., 144-145). 

 

Noppari ja Uusitalo (2011, 141) haastattelivat vuosina 2007 ja 2010 14-vuotiatia 

suomalaisnuoria heidän netinkäytöstään Lasten ja nuorten mediaympäristö muutok-

sessa -hankkeen puitteissa. Näissä haastatteluissa tuli esille, että nuorten verkkoyh-

teisöissä riidellään. Haastatellut myös väittivät, että netissä riitoja syttyy paljon hel-

pommin kuin kasvokkain. Kirjoittaminen kommunikoinnin välineenä synnyttää helpos-

ti väärinymmärryksiä, ja verkkoviestinnän katsotaan muutenkin synnyttävän enem-

män tunteita kuin kasvokkain tapahtuva viestintä. (Mt., 149-150.) Tutkimuksen nuoret 

käyttävät verkkoa monin tavoin eri käyttötarkoituksille, ja verkkoyhteisöt ovat esimer-

kiksi keino verkostoitua fanitettujen artistien kanssa, jolloin netistä saatu niin kutsuttu 

sisäpiirin tieto on nuorelle tärkeää muualla olevan faniyhteisön keskuudessa. (Mt., 

152.) Kuitenkin suurelle osalle nuoria netti on tila, jossa tavataan samoja kavereita 

kuin sen ulkopuolellakin (Mt., 154). 

 

 

 

4 FANIUS 

 

 

Faniuden rakentumisesta on fanitutkimuksen piirissä eritelty useita eri elementtejä. 

Fanius rakentuu esimerkiksi affektiivisuudesta, toiminnasta, yhteisöstä ja identiteetis-
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tä. Nikunen (2005, 50-55) on määritellyt väitöskirjassaan kuusi elementtiä, joista osa 

pätee omaan tutkimukseeni. 

 

Yleisön jäsenestä tulee varsinaisesti fani vasta siinä vaiheessa, kun hän alkaa kerätä 

ylimääräistä faniuden kohteeseen liittyvää materiaalia. Tämä voi olla tietoa, kuvia tai 

oheismateriaalia. Käytännössä siis fanius ei ole pelkästään musiikin kuuntelua tai kir-

jan lukemista. Fanius syntyy vasta siinä vaiheessa, kun kohteesta tulee niin mielen-

kiintoinen, että siitä on saatava lisää materiaalia. (Mt., 50.) 

 

Fani-identiteetin kannalta on erityisen tärkeää löytää faniyhteisö. Yhteisön kautta 

pystyy jakamaan omia kokemuksiaan faniudesta ja faniuden kohteesta. Yhteisö on 

tietyllä tavalla faniuden edellytys. Yksittäisen fanin ei ole pakko tuoda faniuttaan esille 

julkisesti, sillä itsensä määrittely faniksi riittää todistamaan faniutta. (Mt., 51-52.) Fa-

nius on useimmiten mielletty varsin negatiiviseksi asiaksi yleisessä puheessa, ja fanit 

tuntuvat yleisesti ottaen ymmärtävän tämän. Yhteisö rohkaisee fania ja suojelee tätä 

pilkalta. Yhteisön avulla fani kuitenkin pystyy saamaan tukea muilta faneilta ja erityi-

sesti rohkaistua siitä, että kuuluu johonkin ryhmään. (Jenkins 1992, 23.) 

 

Fanius liittyy populaarikulttuuriin. Fanit ja fandomit liitetään yleensä yhteen sellaisten 

kulttuurimuotojen kanssa, joita vallitseva arvojärjestelmä väheksyy; esimerkiksi pop-

musiikki tai sarjakuvat (Fiske 1992, 30). Nikunen (2005, 52-53) katsoo, että vaikka 

korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin kuluttajien käytännöissä on samoja asioita, ei 

korkeakulttuurin kuluttajan tarvitse puolustella tekemistään, toisin kuin populaarikult-

tuurin kuluttajien. Eri faniuksia yhdistääkin nimenomaan negatiivinen leima. 

 

Yksi mielenkiintoinen näkökulma faniuteen on myös sukupuoli. Omassa tutkimukses-

sani käy selkeästi ilmi se, että kpop-fanit ovat lähestulkoon kaikki naisia. Fanius on-

kin suurimmaksi osaksi ajateltu ”tyttöjen juttuna,” ja tätä ajatusta vahvistavat esimer-

kiksi nuorten lehdet. Fanius on sukupuolta ja seksuaalisuutta rakentava asia. Erityi-

sesti länsimaalaisessa heteronormatiivisessa kulttuurissa idolit ja tähdet toimivat 

ikään kuin median asettamina sukupuolen roolimalleina. (Mt., 54-55.) Kpopin saralla 

tämä huolestuttaa minua todella paljon; aasialaiset kulttuurit ovat paljolti täydellisyyttä 

tavoittelevia, ja kauneusleikkaukset ovat suunnattoman suuri, joskin ehkä hieman 

vaiettu asia korealaisessa musiikkiteollisuudessa. Minua huolestuttaa se, miten tämä 
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vaikuttaa nuorten ihmisten vartalonkuvaan, mutta koska tutkimukseni aihe ei käsittele 

vartalonkuvaa käytännössä lainkaan, jätettäköön se mahdolliseksi jatkotutkimusai-

heeksi. 

 

 

4.1 Fanitutkimus maailmalla ja Suomessa 

 

Faniutta on tutkittu erityisesti kulttuurintutkimuksen sekä vastaanottotutkimuksen sa-

ralla 1990-luvulta lähtien runsaasti. Populaarikulttuurin tutkimuksessa faniutta on si-

vuttu tähtitutkimuksessa ja musiikintutkimuksessa, mutta fanius tutkimuskohteena on 

alkanut kiinnostaa 1980-1990-lukujen taitteessa. Fanitutkimuksen perusteoksiksi voi-

daan lukea Henry Jenkinsin ”Textual Poachers” vuodelta 1992, sekä samana vuonna 

ilmestynyt, Lisa A. Lewisin toimittama artikkelikokoelma ”The Adoring Audience.” Fa-

niyleisöt kiinnostivat erityisesti kulttuurintutkimuksen piirissä, sekä feministisessä me-

diatutkimuksessa, joissa yleisö nähtiin ennemmin aktiivisena merkityksien tuottajana 

kuin passiivisena vastaanottajana. (Nikunen 2005, 57-58.) 

 

Jenkins jakaa fanitutkimuksen kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen tutkimuk-

set ovat luonteeltaan etnografisia tutkimuksia, jotka ymmärtävät yleisön aktiivisena 

merkityksien tuottajana. Yhteistä tämän vaiheen tutkijoille katsotaan olevan etäisyys 

faniuteen. Toinen fanitutkimuksen vaihe tutkii faniutta faniyhteisöistä sisältäpäin, ko-

rostaen kokemusta, fani-identiteetin vahvistamista sekä faniutta aktiivisena ja tuotta-

vana kulttuurina. Kolmannen vaiheen tutkimuksissa tutkimusta on voitu laajentaa 

kriittiseen suuntaan niin, että myös faniuden ongelmia ja ristiriitoja pystytään tutki-

maan, sillä fanitutkimusta ja faniutta ei tarvitse enää puolustella. (Hills 2001.) 

 

Suomessa fanitutkimus sijoittuu pääsääntöisesti viestinnäntutkimuksen alalle, mutta 

sitä tehdään myös esimerkiksi sosiologian ja nuorisotutkimuksen piirissä. Kiinnostus 

faniuden tutkimiseen on kasvanut vuosituhannen alussa. Suomalaisessa fanitutki-

muksessa on erityistä uuden mediateknologian ja yleisötutkimuksen yhteys. (Nikunen 

2005, 63-64.) 
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4.2 Kuluttaminen faniuden mittana 

 

Jotta voisin käsitellä kuluttamista faniuden mittana, minun aloitettava kertomalla siitä, 

miten korealainen musiikkiteollisuus toimii oman ymmärrykseni mukaan. Kun länsi-

maalaiset bändit muodostavat itse itsensä, tekevät muutamia baari- ja klubikeikkoja, 

kirjoittavat omia kappaleitaan ja sitten yrittävät päästä jonkun levy-yhtiön listoille artis-

tiksi, Etelä-Koreassa systeemi on aivan toisenlainen. Totta kai edellä esitetty tapah-

tumaketju pätee myös korealaisissa indie-bändeissä, mutta kpop on oma lukunsa. 

Etelä-Koreassa on useita levy-yhtiöitä, joista kolme liikevaihdoltaan suurinta ovat YG 

Entertainment, JYP Entertainment ja SM Entertainment. Nämä levy-yhtiöt etsivät it-

selleen harjoittelijoita. Ne järjestävät suuria koelaulutilaisuuksia, värväävät lahjakkaita 

yksilöitä tai vain hyvännäköisiä ihmisiä kaduilta, jonka jälkeen kouluttavat heidät itse. 

Harjoitteluajat voivat kestää vuodesta jopa seitsemään vuoteen, jonka aikana harjoit-

telija opettelee tanssimaan, laulamaan, esiintymään, näyttelemään, puhumaan julki-

sesti ja eri kielillä. Yhtiöt investoivat suunnattomia määriä rahaa harjoittelijoiden kou-

luttamiseen, eikä seitsemän vuoden harjoitteluajanjakson jälkeenkään ole lainkaan 

varmaa, tuleeko ihminen debytoimaan. 

 

Levy-yhtiöt muodostavat bändit. Niitä kutsutaan oikeastaan idoliryhmiksi. Yhtiöt ka-

saavat harjoittelijoista ne, jotka sopivat parhaiten yhteen, jonka jälkeen he harjoittele-

vatkin yhdessä. Debyyttiä promotoidaan kuukausia, musiikkivideoista julkaistaan tea-

ser-videoita4 ja ryhmälle järjestetään oma esiintyminen, johon kutsutaan lehdistöä. 

Tämän jälkeen ensimmäinen vuosi on aikalailla se tärkein aika idoliryhmän kannalta. 

Musiikkivideoita, ohjelmia, pelejä, oheistuotteita ja levyjä markkinoidaan kovalla 

vauhdilla, ja myyntiluvut ratkaisevat paljon. Esimerkiksi B.A.P debytoi tammikuussa 

2012, ja ensimmäisen vuoden aikana ryhmä julkaisi kolme sinkkualbumia, yhden mi-

nialbumin ja yhden uudelleenpakatun minialbumin, sekä kuusi musiikkivideota. Tä-

män lisäksi ryhmä promotoi itseään erilaisissa televisio-ohjelmissa. Esimerkki on hy-

vä sinällään, sillä TS Entertainment on melko pieni levy-yhtiö. Sen sijaan samana 

vuonna huhtikuun alussa debytoinut EXO on SM Entertainmentilta. EXO:a promotoi-

tiin marraskuusta 2011 lähtien teaser-videoilla, joilla ryhmän jäsenet useimmiten 

tanssivat. Lisäksi julkaistiin kaksi ”prologi-videota,” jotka käytännössä olivat musiikki-

                                            
4 Teaser-videot ovat ikään kuin esittelyvideoita bändeistä tai musiikkivideoista. 
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videoita, singlekappaleen musiikkivideo ja minialbumi. Tämän jälkeen bändi hiljeni yli 

vuodeksi. SM Entertainment on kuitenkin vakiinnuttanut asemansa korealaisessa 

musiikkibisneksessä, joten EXO:lla ei ollut mitään tarvetta julkaista enempää musiik-

kia, sillä heidän levy-yhtiönsä osaa asiansa. 

 

Kpop on siis käytännössä jatkuvaa kuluttamista. Koko ajan tulee uutta musiikkia, uu-

sia levyjä, joista on usein erilaisia versioita, jotka kaikki halutaan omistaa. Fanit ym-

päri maailmaa valittavat, ettei ole rahaa bändin Y levyyn, kun viimeiset menivät bän-

din X levyyn. Levyjen lisäksi on kaikenlaista muuta tavaraa. Virallisia huppareita, va-

lotikkuja, kansioita, julisteita, koruja, ihonhoitotuotteita, lippalakkeja... Jokaiselle löy-

tyy jotakin. Jos haluat liittyä viralliseen faniklubiin, se maksaa rahaa. Jos haluat saa-

da herätyssoiton joka aamu omalta idoliltasi, se maksaa rahaa. ”Yhtä tasainen iho 

kuin jäsenellä Z? Osta tämä kasvovesi!” 

 

Faniuden kuluttamiskulttuurissa kaupallisuus ja epäkaupallisuus elävät rinnakkain. 

Fanit ostavat oheistuotteita, mutta he myös kierrättävät ja kopioivat niitä. Myös fanien 

itse tekemät tuotteet ovat kulutuksen kohteena. Usein kuluttaminen liitetään myös 

faniyhteisöjen hierarkiaan; ne jotka ostavat ja omistavat paljon ovat usein korkea-

massa asemassa yhteisössä, ja heidät nähdään yhteisön tärkeänä osana, sillä näillä 

faneilla on mahdollisuus esimerkiksi lainata tai kopioida tavaroitaan. (Nikunen 2005, 

181-182.) Kpop Finlandissa tämä näkyy erityisesti siten, että tietyin väliajoin fanit ot-

tavat kuvia omista levy-, juliste- tai oheistuotekokoelmistaan, jolloin muut fanit saavat 

ilmaista kateutensa kyseisistä tavaroista. Tämän lisäksi se näkyy yhteisöön liittyväs-

sä kirpputoriryhmässä (Aasialaisen musiikin kirpputori), jossa fanit joilla on yletön 

määrä tavaraa voivat myydä sitä eteenpäin. 

 

Faniutta ilmennetään tavaroiden kautta. Tavaroiden katsotaan ilmentävän fani-

identiteetin syvyyttä, sillä kunnon fanilla on kokoelmassaan vaikeasti saatavia tuottei-

ta. Toisaalta joissakin fanikulttuureissa tavaroiden yletön omistaminen voidaan nähdä 

osoituksena faniuden pinnallisuudesta. (Mt., 342.) Kpop faniyhteisöissä – muissakin 

kun Kpop Finlandissa – keräillään esimerkiksi nimikirjoituksilla varustettuja CD-levyjä. 

Gurupop.com sivustolla kerätään virtuaalisia kortteja tiettyjen kappaleiden ja bändien 

promootioiden yhteydessä jakamalla linkkejä kyseiselle sivustolle sosiaalisessa me-
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diassa, ja osa faneista saattaa vaihtaa hyvin erikoista korttia vastaan oikeaakin fani-

tavaraa. 

 

Useiden fandomeiden kohdalla tuotantolaitokset tekevät keräilytuotteita, joita markki-

noidaan nimenomaan keräilytuotteina. Esimerkiksi manga- ja animeharrastajien kult-

tuurissa tuotantolaitokset ja tuottajat tekevät markkinoille figuureita, jotka voivat olla 

numeroituja (eli niitä on tehty vain tietty määrä) ja näitä figuureita myydään kovaan 

hintaan, ja niistä saattaa tulevaisuudessa kääriä hyvät rahat. Keräilytuotteiden arvo 

tulevaisuudessa on harvoin fanille yhtä tärkeää, kuin esineen omistaminen nykyajas-

sa. Tuotteiden saaminen ja omistaminen voi olla perustavanlaatuinen osa faniutta. 

(Tankel & Murphy 1998, 56.) Yksi fandomia kuvaava asia on fanin kyky kuluttajana 

nähdä jonkin esineen arvo, kun muut näkevät toistoa (mt., 58). Kpop yhteisöissä yksi 

tällainen keräiltävä asia, jonka arvo nousee ajan myötä mutta siitä ei välitetä, ovat 

levyjen mukana tulevat kuvakortit. Kuvakortteja tehdään vain levyn ensimmäiseen 

painokseen, ja niitä vaihdellaan Facebookin kautta. Osa haluaa vain oman lempi-

jäsenensä kortin, kun taas jotkut fanit ostavat saman levyn niin monta kertaa, että 

saavat jokaisen jäsenen kortin itselleen, ja myyvät ostamansa ylimääräiset levyt 

eteenpäin ilman korttia. Myöhemmin näitä kortteja saatetaan myydä eteenpäin kor-

kealla hinnalla; pari kuukautta sitten näin yhden kortin maksavan yli 20 euroa, sillä 

kyseistä levyä ei enää ollut markkinoilla, eikä siitä oltu ottamassa uutta painosta. 

 

 

4.3 Internetin vaikutus fanittamiseen 

 

Internet on alun perinkin luotu keskustelua ja vuorovaikutusta varten. Varsinaista in-

ternettiä edelsi vuonna 1969 Yhdysvaltojen puolustusministeriön toimeksiannosta 

luotu ARPANET, jonka tärkeimpinä käyttömuotoina olivat jo silloin sähköposti ja eri-

laiset keskustelujärjestelmät. (Laaksonen & Matikainen 2013, 195; Laaksonen & Ma-

tikainen & Tikka 2013, 357.) Vuosina 1975-1996 kultakauttaan eli BBS:t, eli Bulletin 

Board Systemit, jotka toimivat keskustelualueina ja tiedostojen vaihto- ja jakamisalus-

tana. BBS:t vähenivät huomattavasti www:n ja internetin yleistyttyä. Www, eli World 

Wide Web syntyi vuonna 1990 ja sitä käytetään selaimen avulla. Suurin osa normaa-

lien netinkäyttäjien toiminnasta tapahtuu www:ssä. Www oli alun perin tekstipohjai-

nen ja se jatkoi sellaisena olemassaoloaan visuaalisista selaimista huolimatta esi-
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merkiksi IRC:ssä (Internet Relay Chat), joka on reaaliaikaisen keskustelun mahdollis-

tava pikaviestinpalvelu. Edellä mainittujen palveluiden pohjalta rakentuneet keskuste-

lupalstat ovat edelleen tavallisin verkkokeskustelun muoto ja osa sosiaalista mediaa. 

(Laaksonen & Matikainen 2013, 196-197.) 

 

Vuosituhannen vaihteessa blogeista tuli erittäin suosittu verkkovuorovaikutuksen 

muoto, ja blogien yleistymisen katsotaan usein olevan sosiaalisen median syntyajan-

kohta. Blogit ovat interaktiivisia verkkopäiväkirjoja, joista on myös tullut osa perinteis-

ten medioiden verkkosivuja. Vuorovaikutteinen keskustelu tapahtuu blogitekstien 

kommenttiosassa, ja tämä tekee blogista ikään kuin keskustelualustan, joskin pienen 

sellaisen. 2000-luvun alun jälkeen verkon vuorovaikutus on vahvasti keskittynyt sosi-

aalisiin verkostopalveluihin, kuten Facebookiin tai Twitteriin. Kyseisten palveluiden 

päätarkoitus on ihmisten verkostoituminen, mutta myös jaetulla sisällöllä on suuri roo-

li vuorovaikutuksen kannalta. Sosiaalisissa verkostopalveluissa sisältö kiertää, sillä 

esimerkiksi Facebookiin jaetaan sisältöä Youtubesta. (Mt., 197-198.) 

 

Ennen internetin yleistymistä fanius on arjessa jäänyt varsin yksityiseksi kokemuk-

seksi. Yksityisyys on sinällään pysynyt, sillä fani voi luoda kontakteja muihin faneihin 

ympäri maailmaa omasta kodistaan. Fanit keskustelevat paljon internetissä, ja esi-

merkiksi tuotantoyhtiöt käyttävät tätä hyväkseen luomalla omia, kaupallisia fanisivus-

toja internetiin. (Nikunen 2008b, 184-186.) Esimerkiksi televisiosarjojen faneille inter-

net on luonut mahdollisuuden ja julkisen foorumin jossa fanit voivat kokoontua kes-

kustelemaan tai vaikka vaihtamaan tavaroita. Tällainen toiminta on ollut tyypillistä fa-

neille ennen internetiäkin, mutta netin yleistyminen on laajentanut toiminnan mitta-

kaavaa suunnattomasti. (Mt., 186.) Fanius on aktiivista tuottamista (Jenkins 1992) ja 

internet on mahdollistanut fanien oman tuotannon levittämisen ja löytämisen, esimer-

kiksi fanfictionin tai muun fanitaiteen osalta (Bury 2005, 1). 

 

Faniudella on katsottu olevan negatiivinen leima. Internet on osaltaan mahdollistanut 

tämän negatiivisuuden vähentymisen. Osittain anonymiteetti on vaikuttanut esimer-

kiksi fanitoimintaan osallistumisen kynnyksen madaltumiseen. Fanien itse tuottamat 

ympäristöt vahvistavat positiivista fani-identiteettiä. Katsotaan, että internetissä toimi-

vista faniyhteisöistä ei enää ajatella niin pahasti juuri sen takia, että ne näyttäytyvät 
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vuorovaikutuksellisina ja tuottavina yhteisöinä, ei niinkään hysteerisinä laumana fani-

tyttöjä. (Nikunen 2008b, 187.) 

 

Internetissä toimivat faniyhteisöt ovat samalla tavalla ryhmä kuin mikä tahansa muu-

kin ryhmittymä. Niitä säätelee normit ja roolijaot. Internetin faniyhteisöissä on huo-

mattu hierarkioita esimerkiksi sen suhteen, että pidemmän aikaa yhteisössä mukana 

olleet ovat ikään kuin senioreita, ja näin ollen korkeammassa arvossa yhteisön sisäl-

lä. Faniyhteisöissä voi olla erilaisia ryhmiä rinnakkain, joiden suhde faniuden kohtee-

seen on erilainen kuin muilla. (Mt., 188-189.) 

 

Useat eri asioiden fanit ovat löytäneet fanituksen kohteensa nykypäivänä nimen-

omaan Internetin välityksellä. Internet mahdollistaa tiedon jakamisen, sisällön tuotta-

misen ja sen kommentoinnin käytännössä jokaiselle, jolla on mahdollisuus käyttää 

nettiä. Fanitutkimuksessa on käynyt ilmi, että internet on välttämätön harrastajille tai 

fanille, mutta se ei ole fanituksen kohde. Internetissä houkuttaa sen kautta saavutet-

tavissa oleva yhteys muihin faneihin, tieto fanittamisen kohteesta, ja esimerkiksi 

oheistuotteet tai fanituotannon, kuten fanfictionin ja fani-taiteen julkaisumahdollisuus. 

Internet nähdään faniyhteisöissä välineenä ja faniuden mahdollistajana, mutta ei fa-

nittamisen kohteena. (Valaskivi 2009, 61-62; Nikunen 2005, 97.)  

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: Miten yhteisöllisyys syntyy verkossa, erityisesti Kpop Fin-

landissa, miten fanit itse kokevat nettiyhteisönsä, sekä mitkä asiat vaikuttavat yhtei-

sön jäsenten ryhmään kuuluvuuden tunteeseen. Vastauksia näihin kysymyksiin läh-

din selvittämään verkkokyselylomakkeen kautta. Kyselylomakkeeni (Liite 1) oli auki 

noin viikon verran Webropolissa. Vastaajia tuon viikon aikana kyselylle kertyi 199 

kappaletta. Kaikki vastaajat eivät ole vastanneet jokaiseen kysymykseen, ja itse asi-

assa vaikuttaa siltä, ettei kukaan ole vastannut kaikkiin kysymyksiin. Tutkimuksessani 

on siis käynyt eräkato. Eräkato tapahtuu silloin, kun vastaaja jättää vastaamatta 

osaan kysymyksistä tai ei ole antanut kaikkia tarvittavia tietoja. Koska kyseessä on 
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näyteperusteinen verkkokysely, en voi olettaa että puuttuneisuus olisi sattumanva-

raista. (Miettinen & Vehkalahti 2013, 92.) 

 

Niiden avoimien kysymysten osalta, joista saatu tieto on selkeästi laadullista, olen 

käyttänyt analysoinnin apuna teemoittelua. Laadullisista aineistoista voi teemoittelun 

avulla nostaa esille tutkimusongelmaa valaisevia teemoja, ja vertailla niiden ilmene-

mistä aineistossa (Eskola & Suoranta 1998, 174). Vastauksista nousi selkeimmin 

esille neljä teemaa; Kpop Finlandin merkitys ja käyttötarkoitus, yhteisöllisyyden ko-

kemukset, sekä oma fanius ja sen ilmentäminen. Vastauksissa nousi esille muitakin 

teemoja ja ajatuksia, mutta päätin raa'asti rajata teemat edellä mainittuihin ajan lop-

puessa kesken. 

 

Likertin asteikolla esitettyjen väittämien analysoinnin osalta ongelmalliseksi olen ko-

kenut sen, etten ollut määritellyt mikä vaihtoehdoista on ”en osaa sanoa.” Kysymyk-

sen asettelussa tapahtunut virhe vaikuttaa tulkintoihin siinä mielessä, etten pysty 

päättelemään onko vastaajat, jotka ovat valinneet väittämiin vastaukseksi numeron 

kolme, osanneet ajatella vaihtoehdon tarkoittavan ”en osaa sanoa,” vai onko vaihto-

ehdolla ollut heille jokin muu merkitys. Olen kuitenkin analysoinnissa olettanut vasta-

usvaihtoehdon kolme tarkoittavan, ettei vastaaja ole osannut valita selkeästi negatii-

vista tai selkeästi positiivista vaihtoehtoa. Sen vuoksi kyselyn purkamisessa olen 

käyttänyt vaihtoehdosta numero kolme merkitystä ”en osaa sanoa.” 

 

Verkkokyselylomakkeen julkaisuhetkellä Kpop Finland-ryhmässä oli noin 1000 jäsen-

tä. Lisäksi kysely julkaistiin Kpop Finlandin alaryhmässä, joissa käyttäjät ovat samat 

kuin Kpop Finlandissa. Webropol-linkki julkaistiin Kpop Finlandin lisäksi esimerkiksi 

B.A.P Finlandissa, Big Bang Finlandissa, Beast Finlandissa, MBLAQ Finlandissa, 

BtoB Finlandissa, CNBLUE Finlandissa sekä Kuolausryhmässä. 

 

Analysoinnin apuna olen käyttänyt Exceliä, sekä Webpropolin antamia prosent-

tiosuuksia. Avointen vastausten analysoinnissa käytin teemoittelua tutkimuskysymys-

ten kannalta turhien vastausten karsimiseksi. Excelin avulla ryhmittelin esimerkiksi 

vastaajien asuinpaikkakunnat maakunnittain ja vastaajien iästä tehtiin ryhmittely. Ex-

celin käyttäminen ei ole itselleni erityisen tuttua, joten sain siihen apua opponentilta-

ni. 
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5.1 Vastaajien perustiedot 

 

Kyselyyn vastasi 199 henkilöä. Vastaajista nuorimmat olivat 12-vuotiaita, kun taas 

vanhin oli 31-vuotias. Vastaajien keski-ikä oli 16-vuotta. 69,9 % ilmoitti sukupuolek-

seen naisen, kun taas vaivaiset 2,6 % vastaajista oli miehiä ja 0,5 % ei halunnut ker-

toa sukupuoltaan. Sukupuolikysymykseen oli jättänyt kokonaan vastaamatta kolme 

vastaajaa. Vastaajista suurin osa, 36,7 % on yläkouluikäisiä. Seuraavaksi suurin 

ryhmä on lukio-opiskelijat, 27,6 % ja kolmanneksi suurin ryhmä ammattikoululaiset 

14, 3 prosentilla. Kaksoistutkintoa suorittavia oli 3,1 %. Alakoululaisia vastaajista oli 1 

%. Yliopistossa opiskeli 1,5 % ja ammattikorkeakoulussa 2 % vastaajista. Opistota-

son tutkintoja suoritti 1,5 %. Vastaajista 3,6 % ei opiskellut, 5,6 % oli työelämässä ja 

loput 3,1 % teki jotain muuta elämällään, kuten oli työtön, työkokeilupajassa tai sai-

raseläkkeellä. Kolme vastaajaa ei halunnut vastata kysymykseen elämäntilantees-

taan, joten vastaajien lukumäärä kysymykseen oli 196. 

 

0 %
5 %
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20 %
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35 %
40 %

Mikä on elämäntilanteesi tällä hetkellä?

Mikä on elämäntilanteesi tällä 
hetkellä?

 
Kuvio 1. Vastaajien elämäntilanteet tai koulutusaste. 
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Alueellisesti vastaajat olivat jakaantuneet melko laajasti ympäri Suomea. Suurin kes-

kittymä oli Uudellamaalla, jossa vastaajista jopa 26,9 % asui. Seuraavaksi suurin 

ryhmittymä löytyi Pohjois-Pohjanmaalta, 11,4 %. Vähiten vastaajia asui Etelä-

Savossa ja Kainuussa, molemmissa vain 0,5 %. Lomakkeessa kysyttiin asuinkuntaa, 

mutta analysoinnin kannalta oli helpompaa ryhmitellä vastaajat maakunnittain. 

Asuinpaikkakuntansa ilmoitti 193 vastaajaa, ja vain kolme vastausta oli epäselviä. 

 

0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 %

Uusimaa

Päijät-Häme

Etelä-Karjala

Varsinais-Suomi

Pohjois-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Epäselvä

Vastaajat maakunnittain

Vastaajat maakunnittain

 
Kuvio 2. Kyselyn vastaajat ovat levittäytyneet ympäri Suomea. 

 

 

5.2 Kpop Finlandin käyttäminen 

 

Vastaajista suurin osa, 79,5 %, vastasi käyttävänsä Kpop Finlandia päivässä tunnin 

tai vähemmän. 28,7 % käyttää ryhmää kaksi tai kolme tuntia, kun taas 9,7 % viettää 

ryhmässä aikaa neljä tai viisi tuntia päivässä. 1 % vastasi käyttävänsä ryhmää kuusi 

tai seitsemän tuntia, ja 2,6 % käyttää ryhmää kahdeksan tuntia tai enemmän. Kysy-

myksessä pystyi valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon, mikäli kokee käyttä-

vänsä ryhmää enemmän esimerkiksi viikonloppuisin. Kysymykseen vastasi 195 hen-

kilöä. 

 

Yläkouluikäisistä 49 vastaajaa käyttää Kpop Finlandia päivän aikana tunnin tai vä-

hemmän, kun taas 30 käyttää ryhmää 2-3 tuntia ja 11 4-5 tuntia päivässä. Lukiolai-
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sista vastaajista 20 on ryhmässä tunnin tai vähemmän. 11 lukiolaista käyttää ryh-

mään aikaa 2-3 tuntia. Ammattikoululaisista 49 on ryhmässä päivittäin tunnin tai vä-

hemmän, 8 vastaajaa käyttää ryhmään 2-3 tuntia. Kaksoistutkintoa suorittavista kaik-

ki käyttävät ryhmää tunnin tai vähemmän. Korkeakouluissa opiskelevista jokainen on 

vastannut käyttävänsä ryhmää tunnin tai vähemmän. Suuria muutoksia ei tapahdu 

muissakaan vastaajaryhmissä, sillä suurin osa vastaajista kuluttaa aikaansa Kpop 

Finlandissa tunnin tai vähemmän, korkeintaan kolme tuntia päivässä.  Vuonna 2013 

toteutetun Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8. ja 9. luokkalaiset, sekä lukion 

ja ammattikoulun 1. ja 2. vuoden opiskelijat käyttävät opiskelupäivinä neljä tuntia 

ruudun ääressä. Peruskoululaisista 24 %, lukiolaisista 22 % ja ammattikoululaisista 

29 % käyttävät internettiin, television katseluun sekä konsoli- ja kännykkäpeleihin 

koulupäivistään vähintään neljä tuntia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.) 

 

36,5 % löysi Kpop Finlandin kavereiden kautta, ja 33,5 % on löytänyt ryhmän vahin-

gossa. Sen sijaan 27,4 % ilmoitti etsineensä samanhenkisiä ihmisiä tarkoituksella ja 

löytänyt ryhmän sitä kautta. 8,6 % löysi ryhmän jotenkin muuten. Ryhmä oli löytynyt 

muun muassa Facebookin ehdottamista sivuista, tai Kpop Finlandin alaryhmistä. Ky-

symykseen vastasi 197 henkilöä. 

 

Kysyin mielipideasteikolla tuntemuksia ryhmän toiminnasta. Esitin väittämiä, joihin tuli 

vastata niin, että 1 on yhtä kuin täysin samaa mieltä ja 5 on yhtä kuin täysin eri miel-

tä. Väittämässä ”Kpop Finlandissa on selvät säännöt ja niitä noudatetaan” vastaajat 

kokivat olevansa aikalailla samaa mieltä. 20,3 % vastasi olevansa täysin samaa miel-

tä väittämän kanssa, ja 31 % vastasi olevansa melko samaa mieltä. 30,5 % vastasi 

väittämään numerolla 3, eli en osaa sanoa. 14,7 % oli jokseenkin eri mieltä, mutta 

vain 3,6 % oli täysin eri mieltä. 197 henkeä vastasi väittämään. 

 

Väittämään ”Ryhmässä syntyy helposti erimielisyyksiä” vastattiin vaihtelevasti. Vas-

taajista vain 7,6 % oli täysin samaa mieltä ja 20,3 % jokseenkin samaa mieltä. 29,4 

% ei osannut sanoa. 23,4 % oli väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä, ja jopa 19,3 

% oli täysin eri mieltä. Tähänkin väittämään mielipiteensä oli ilmoittanut 197 vastaa-

jaa. 

 



 

 

34 
 

Seuraavaksi väitin, että ”Ryhmässä on selvä hierarkia vanhempien fanien ja uudem-

pien fanien välillä.” Tähän väittämään vastanneet 197 henkilöä ovat olleet pitkälti eri 

mieltä. 9,1 % vastasi olevansa väittämän kanssa samaa mieltä, ja 13,2 % oli jok-

seenkin samaa mieltä. 32 % vastanneista ei osannut sanoa. Kuitenkin 26,9 % oli jok-

seenkin eri mieltä ja 18,8 % täysin eri mieltä. Väitin myös, että ”Ryhmässä on selvä 

hierarkia iältään vanhempien fanien ja nuorempien fanien välillä.” Tähän väittämään 

on vastannut 196 vastaajaa. Vain 6,6 % oli väittämän kanssa samaa mieltä. 13,3 % 

oli jokseenkin samaa mieltä. 27,6 % ei osannut sanoa. 25 % oli jokseenkin eri mieltä 

ja 27,6 % oli täysin eri mieltä. 

 

Väittämän ”Ryhmässä voi olla oma itsensä” kanssa oltiin suurimmaksi osaksi samaa 

mieltä. Kokonaiset 50,8 % vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 20,3 % jokseenkin 

samaa mieltä. 11,7 % ei osannut sanoa. 9,6 % vastaajista oli jokseenkin eri mieltä ja 

7,6 % täysin eri mieltä. Lisäksi väitin vielä, että ”Ryhmäläisiä syrjitään iän perusteel-

la.” Väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli vain 8,6 % ja 6,1 % oli jokseenkin samaa 

mieltä. 14,7 % ei osannut sanoa. 21,3 % oli jokseenkin eri mieltä, ja jopa 49,2 % täy-

sin eri mieltä. Molempiin väitteisiin vastasi 197 käyttäjää. 

 

Vahvimman reaktion näyttäisi kuitenkin herättäneen väittämä siitä, että ”Ryhmäläisiä 

syrjitään sukupuolen perusteella.” Väitteen kanssa täysin eri mieltä oli kokonaista 

72,1 %, jokseenkin eri mieltä 8,6 %. 3,6 % ei osannut vastata. Vaikka noin moni oli 

sitä mieltä, ettei ryhmässä tapahdu syrjintää sukupuolen perusteella, on kuitenkin 

12,2 % vastannut olevansa täysin samaa mieltä väittämän kanssa, ja 3,6 % jokseen-

kin samaa mieltä. Väittämään vastanneita oli 197 kappaletta. 

 

Avoimissa vastauksissa nousi huomattavissa määrin esille se, että Kpop Finland it-

sessään ryhmänä on hyödyllinen erityisesti tiedonsaannin suhteen. Melko moni vas-

taajista sanoi viettävänsä enemmän aikaa Kpop Finlandiin liittyvissä alaryhmissä, sil-

lä niissä jäsenistö on ikään kuin rennompaa, mutta suurin osa kävi silti joka päivä 

Kpop Finlandissa katsomassa, onko muut suositelleet uusia musiikkivideoita tai lin-

kanneet uutisia seinälle. Tällä tavalla ryhmä koettiin erittäin hyödylliseksi. Alla olevat 

lainaukset ovat vastauksia kysymykseen ”Miten koet Kpop Finlandin ja sen jäsenis-

tön?” 
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Ryhmä on todella hyödyllinen ja, varsinkin sellaiselle kiireiselle 
opiskelijalle kuin minä, todellinen helpotus. Ei meinaan tarvitse 
itse etsiä niin paljon uusia kappaleita, uutisia ja kuvia, kun aika 
on muutenkin kortilla. 
 
Hyödyllinen yhteisö siinä mielessä, että uusimmat jutut löytyy 
samasta paikasta. 
 
Kpop Finland on ihan hyvä paikka jos haluaa etsiä mm. Uusim-
pia tietoja joistakin kpop bändeistä tai uusimpia kappaleita. Tai 
jos haluaa idolien twitter tunnuksia etc. 
 
Porukka pitää hyvin ajantasalla. 

 

Syy sille, miksi vastaajat ovat useassa tapauksessa sanoneet keskustelevansa 

enemmän alaryhmissä tai Kpop Finlandin omassa, erillisessä spämmiryhmässä on 

se, että Kpop Finlandin säännöistä ei olla yhtä mieltä. Toiset näkevät osan käyttäjistä 

ärsyttävinä, nuorina ja naiiveina, jotka linkkaavat ryhmän seinälle turhia asioita. Toi-

set taas kokevat, että osa jäsenistä on tiukkapipoisia nipottajia, jotka valittavat sään-

nöistä ja spämmäämisestä5, ja tulevat aina pätemään omaan julkaisuun että tämä 

kuuluisi eri ryhmään. 

 

Ryhmä on ihan mukava, mutta itse pidän enemmän esimerkiksi 
Kpop Finlandin alaryhmästä Kpop Finlandin Spämmiryhmä, 
koska sinne oikeasti uskaltaa laittaa asioita ja tutustua ihmisiin. 
 
Olen vain kpop alaryhmissä. Kpop Finlandissa oli sen verran 
lapsellista porukkaa että lähdin menemään. Jos toi oman mieli-
piteensä esille niin sieltä saattoi tulla kokonainen kaveriporuk-
kalauma hyökkäämään vastaan, jos siis mielipide oli hieman eri 
kuin heillä. Eikä useimmat osaa siellä keskustella asiallisesti 
vaan homma menee siihen että postataan miljoona kuvaa vuo-
delta nakki ja käpy ja ollaan niistä sitten että "asjlkdsjfdlsjdslfk 
ihq"... Kaikki hyvät jutut ja uutiset jää sen ihkutuksen varjoon 
niin olen sitten artisteille kuuluvissa ryhmissä erikseen. 
 
Olin Kpop Finlandissa aiemmin, mutta poistuin ryhmästä kun 
tunnelma siellä oli ihan kummallinen. Omia mielipiteitä oli hyvin 
vaikea ilmaista, adminia ei kiinnostanut muiden mielipiteet eikä 
suostunut yhteistyöhön. Kypsyin käytökseen ja lähdin, enkä ole 
kaivannut takaisin :D 
 

                                            
5 Spämmi/spämmääminen: roskapostia, turhiksi ajateltuja julkaisuja ryhmässä. 
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Kpop Finlandissa on sinänsä aika kireä tunnelma, koska siellä 
tullaan helposti valittamaan spämmäilystä, varsinkin uusille jä-
senille jotka kysyvät neuvoa tms. 
 

 
Luulen, että tämä ilmiö liittyy erityisesti ryhmän räjähdysmäiseen kasvuun. Muistan 

itse, että pari vuotta sitten ryhmään linkitettiin musiikkivideoita ja uutisia melko har-

voin. Ongelmia syntyi lähinnä vain silloin, kun uusia musiikkivideoita julkaistiin; jäse-

net olivat hirveän innoissaan tulevasta videosta ja sen odottamiselle oli yleensä oma 

viestiketju. Joku linkitti musiikkivideon ryhmään heti kun se julkaistiin Youtubessa. 

Ongelma yleensä oli se, että joku ei ollut huomannut jo linkitettyä musiikkivideota, 

jolloin hän linkkasi sen uudestaan ryhmään. Silloin ryhmä oli paljon pienempi ja 

säännöt ja yhteiset normit olivat selkeämmät kaikille. Nykyään kun ryhmään liittyy 

uusia jäseniä lähestulkoon päivittäin, ryhmän on vaikea opettaa uusille jäsenille ryh-

män normeja kun lisää uusia tulee koko ajan niin kutsutusti sotkemaan ryhmän sei-

nää. 

 

Tämä tietysti ärsyttää erityisesti vanhempia käyttäjiä, jotka muistava nämä ”vanhat 

hyvät ajat,” kun ryhmään linkitettiin vain ajankohtaisia asioita. Tietyt kuvat oli nähty jo, 

joten niistä ei tarvinnut keskustella uudestaan joka kerta kun uusi jäsen liittyi ryh-

mään. Uudet jäsenet eivät välttämättä muista lukea sääntöjä, tai katsoa kuva-

albumiin, mitä kuvia ryhmään on jo aiemmin jaettu. Lisäksi kun kaksikymmentä ihmis-

tä samana päivänä linkittää omasta mielestään tärkeitä uutisia ja uusia videoita ryh-

män seinälle, aikaisemmat linkit vajoavat seinällä alaspäin, jolloin niitä saa etsiä pit-

kän aikaa. Tällöin myöskään muut jäsenet eivät näe jo linkitettyjä sisältöjä, jolloin 

samat sisällöt jaetaan seinälle uudestaan. 

 

Spämmäämisen määrää on pyritty vähentämään ryhmässä monella tapaa. Yksi näis-

tä tavoista on ala- ja sivuryhmien luominen. Jotta seinä ei täyttyisi hyvännäköisten 

ihmisten kuvista, joiden alle kommentoidaan ”OMGGG KUIN IHANA EN KESTÄ 

ASADSHAJKSHJH!!1” perustettiin Kuolausryhmä jonne voi vapaasti mennä hehkut-

tamaan kuvia. Omille bändeille luodut ryhmät on tarkoitettu seinän puhtaanapitoon 

siinä mielessä, ettei Kpop Finland muutu esimerkiksi SHINeen faniryhmäksi. On täy-

sin ymmärrettävää tietenkin, ettei ihminen joka on kuunnellut korealaista popmusiik-

kia  muutaman päivän, tiedä kaikista mahdollisista alaryhmistä. 
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Mielenkiintoisena tämän aineiston pohjalta pidän sitä, että valmiissa vastausvaihto-

ehdoissa ollaan pitkälti sitä mieltä, ettei ryhmässä ole ongelmia. Ryhmä on syrjinnäs-

tä vapaa, siellä ei ole syntynyt hierarkioita fanien välille ja ryhmässä voi olla oma it-

sensä. Avoimissa vastauksissa nousee kuitenkin selvästi esille myös epäkohdat, joita 

tuntuu olevan nimenomaan ryhmän sääntöjen, hierarkian ja oman mielipiteensä il-

maisemisen kohdalla. 

 

 

5.3 Fanittaminen 

 

Fanittamisen osalta kysyin, fanittaako vastaajat kpop-ryhmiä jotenkin muuten, kuin 

musiikkia kuuntelemalla. Kysymyksessä oli valmiit vastausvaihtoehdot, sekä kaksi 

avointa vastausmahdollisuutta. Kysymys oli monivalinta, joten vastaaja pystyi valit-

semaan useamman vaihtoehdon. Vastaajia kysymykseen kertyi 196 kappaletta. 78,1 

% vastaajista ostaa ja keräilee artistien levyjä sekä muuta fanitavaraa. 73,5 % vas-

taajista ilmoitti osallistuvansa nettiäänestyksiin. Nettiäänestykset tarkoittavat vuotui-

sia musiikkigaaloja kuten MAMA:a (Mnet Asian Music Awards) tai MTV EMA:a (MTV 

European Music Awards) sekä viikottaisia etelä-korealaisia musiikkiohjelmia kuten 

Music Bank tai Inkigayo. 62,2 % lukee tai kirjoittaa fanfictionia. 53,6 % osallistuu net-

tikeskusteluihin faniudensa kohteista. 49,5 % pitää kpop-aiheista blogia. 42,3 % osal-

listuu erilaisiin faniprojekteihin, kuten bändin jäsenen syntymäpäivälahjaan tai -

videoon. 36,7 % vastaajista käy miiteissä6 tapaamassa muita faneja. 21,9 % kuuluu 

tanssiryhmään ja 16,3 % harrastaa cosplayta7. 

 

                                            
6 Miitti: johdettu englannin sanasta "meeting." Miiteissä tavataan muita faneja livenä. 
7 Cosplay: lyhennys sanoista "costume play." Cosplayssa pukeudutaan joksikin hahmoksi tai idoliksi 
performanssimielessä. Erityisen suosittua sarjakuvaharrastajien ja pelaajien keskuudessa. 
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Kuvio 3. Eniten fanitetaan ostamalla levyjä ja osallistumalla nettiäänestyksiin. 

 

Yllä olevassa kysymyksessä oli myös mahdollista vastata kahdella avoimella vasta-

uksella, mikäli valmiista vaihtoehdoista ei löytynyt jokaista omaa fanitustapaa. 17,8 % 

vastasi myös avoimella vastauksella. Muina fanittamisen muotoina mainitaan esimer-

kiksi keikoilla käyminen, musiikkivideoiden katselu, fanitaide, korealaisen draaman 

katsominen, fanisivustojen ja -ryhmien ylläpitäminen sekä inspiroituminen muodista 

ja meikkityyleistä. 

 

Mielipideasteikolla kysyin ryhmän käytäntöjen lisäksi myös faniuteen liittyviä asioita. 

Väitin, että ”Mitä enemmän rahaa käytät tuotteisiin, sitä parempi fani olet.” Näyttäisi 

siltä, etteivät fanit itse koe rahan käyttöä paremmuuden mittarina, sillä vain 11,7 % oli 

väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 8,1 % oli jokseenkin samaa mieltä. 9,1 % 

vastanneista ei osannut sanoa. Jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa oli 16,8 % 

vastanneista ja jopa 54,3 % oli täysin eri mieltä. Mielipiteensä ilmaisi 196 henkeä. 

 

Kysyin myös, missä vastaajat tutustuvat ja pitävät yhteyttä muihin faneihin. Kysymyk-

seen oli mahdollista vastata usealla vaihtoehdolla. 195 vastasi kysymykseen. 92,8 % 

vastaajista käyttää Facebookia. 50,8 % tutustuu muihin faneihin Youtubessa ja 45,1 

% Tumblrissa. 39 % käyttää Twitteriä ja 32,3 % Instagramia. 24,1 % käyttää erilaisia 
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keskustelufoorumeita. 12,8 % tutustuu faneihin Omeglen8 välityksellä. 6,2 % vastaa-

jista kuuluu jonkin bändin viralliseen fancaféen, ja vain 2,1 % käyttää Gurupop.com -

sivustoa. 
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Kuvio 4. Kpop Finlandin käyttäjät tutustuvat muihin faneihin sosiaalisessa mediassa. 

 

En itse asiassa edes varsinaisesti kysynyt mitään omasta faniudesta erillistä kysy-

mystä verkkolomakkeessani, vaan esitin ohjaavana esimerkkikysymyksenä ”Voitko 

olla avoimesti kpoppari ulkomaailmassa vai rajoitatko sen nettiin?” Tähän suuntaa-

antavaan kysymykseen oli tarrauduttu yllättävän paljon vastauksissa. Lähes jokainen 

kommentoi kysymystä jotenkin. Vastaaja ryhmiä oli oikeastaan kolme; ne jotka ovat 

avoimesti faneja ulkomaailmassa, ne jotka eivät uskalla sanoa mitään, ja ne jotka ei-

vät faniuttaan mainosta, mutta kertovat tarvittaessa. 

 

Koulussa ei oo oikeestaan yhtään kpopparia tällä hetkellä, joten 
onhan se kiva päästä kotona nettiin tsekkaamaan kaikki uudet 
kuvat ja uutiset ja keskustelemaan niistä nettikaverien kans. 
Yleisesti fanittamista kai vähän paheksutaan nuorten piirissä, 
enkä tuo sitä kovin esille itsestäni. 
 
jos joku kysyy millaisesta musiikista pidän, niin kerron, mutta en 
mene leveilemään asialla. voin rentoutua ja tuntea itseni va-
paaksi kun puhun muitten fanejen kanssa. 
 

                                            
8 Omegle: chat-sivusto, jossa jutellaan satunnaisten ihmisten kanssa täysin anonyymisti. 
http://www.omegle.com/ 

http://www.omegle.com/
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Enkä voi olla avoimesti kpoppari melkein missään ulkomaail-
massa, koska ihmiset haukkuu kuitenkin ja oma siskokin vähä-
sen halveksuu. Ehkä viisi mun koulusta tietää tästä :D 
 
Voin fanittaa K-poppia missä haluan ja miten haluan, se että 
haittaako se muita on minusta niiden ongelma. toki otan huomi-
oon muut joten en ärsytä ihmisiä tahallisesti jos he eivät pidä K-
popista mutta olen sitä mieltä että minulla on oikeus tykätä mis-
tä haluan ilman että muilla on oikeutta sano siitä mitään negatii-
vista. 
 
 

Yhtenä fanien välisenä ristiriitana on noussut erityisesti korealaisen popmusiikin le-

viäminen maailmalla. Osa faneista haluaisi selkeästi, että kpopista tulisi seuraava 

uusi juttu ihan vain sen takia, että musiikkia haluttaisiin kuulla radiosta ja käydä kei-

koilla. Osa sen sijaan haluaa pitää kpopin omana, pienen piirin juttuna. Nämä ihmiset 

eivät nimenomaan halua musiikkityylistä massamusiikkia, mutta haluavat kuitenkin 

myös ostaa levyjä paikallisista kaupoista ja käydä keikoilla jossain lähempänä omaa 

kotikaupunkia, tai edes Suomea. 

 

Olen iloinen siitä, että fanikanta kasvaa Suomessa. Toivon, että 
joskus voitaisiin Suomessa kuunnella kpoppia radiosta, ostaa 
levyjä kaupoista ja saada jopa Suomeen artisteja! Mielestäni on 
turha pelätä, että kpopista tulee liian mainstreamia, ja että se 
menettäisi viehätyksensä. Tosifanin rakkaus ei milloinkaan 
kuihdu, eikä sitä paitsi ole sitä pelkoa, että liian moni pitäisi 
kpopista - sillä sehän on mahdoton yhtälö! Tahtoisin kokea sen, 
kun ihan kotikaupungissa kiertelen lähimarketin musiikkiosastol-
la, ja mietin ostanko BtoB:n vai BTS:n uusimman albumin, ja 
samalla radiosta tulvahtaa vaikka T-aran Bo Beep, jonka suurin 
osa kaupassa tunnistaa ja alkaa kävellessään heilutella tassu-
jaan hymyillen. Eläköön kpop! 
 
 
Olen innoissani, että kpop kasvaa Suomessa, mutta en haluai-
si, että siitä tulee massa-ilmiö. 
 
 

Fanius on yleisesti ottaen ollut aina alakulttuuri, joten on ymmärrettävää että faniu-

den kohde halutaan pitää pienemmässä piirissä. Kuitenkin fanius liittyy populaarikult-

tuuriin, joten näkemys siitä, että kpop ei olisi massa-ilmiö on melko virheellinen. Kpop 

on populaarikulttuuria Etelä-Koreassa, kun taas Suomessa fanikanta on marginaali-

nen. Yllä olevat aineistoesimerkit kuvaavat hyvin suomalaisten kpop-fanien ristiriitai-

suutta. Näistä asioista keskustellaan ryhmässä aina silloin, kun joku kappale nousee 
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etäisesti kuuluisuuteen maailmalla. Esimerkiksi PSY:n Gangnam Style oli vuoden 

2012 kuunnelluin kesäkappale koko maailmassa, ja tälläkin hetkellä se on Youtuben 

katsotuin video koskaan. Gangnam Stylen vuoksi kpop on kasvattanut asemaansa 

maailmalla. Ilmiön jälkeiset fanit eivät monen aikaisemman fanin mielestä ole niin sa-

notusti oikeita faneja, koska he eivät ole kuunnelleet korealaista popmusiikkia ennen 

PSY-villitystä. 

 

Tosin meidän ''aitojen'' into saattoi laskea sen takia kun gang-
nam style tuli. Sit kaikki oli vaan sillee JEE KOREA ON IHAN 
PARAS.. Pari kuukautta meni ja sit se oli jo unohdettu. ei, ei 
näin! 
 
Miusta on aivan mahtavaa että kpopin suosio kasvaa (vaikka 
nyt kaikki vie mun ultimate biaksen9 nyyh ;__; xDD), kpop todel-
lakin ansaitsee paljon enemmän suosiota ja olen tosi kiitollinen 
psylle joka jako kpoppii maailmalle ja teki siitä vielä suositum-
man. 
 
Pidän siitä että korealainen musiikki tulee yhä hyväksytymmäksi 
näiden "hittien" (Psy ja Crayon Pop) avulla, mutta antavat kui-
tenkin korealaisesta väärän kuvan yhteisölle, mistä en pidä. 

 

 

5.4 Yhteisöllisyyden kokemukset 

 

Kyselyssäni kysyin oikeastaan kahdella tavalla sitä, mikä saa heidät tuntemaan kuu-

luvansa ryhmään. Vastausvaihtoehdot olivat molemmissa kysymyksissä samat, eikä 

vastauksissa varsinaisesti suuria eroja löytynyt. Ensimmäisessä kysymyksessä ky-

syin ”Synnyttääkö jokin alla oleva fanittamisen muoto erityisesti ryhmään kuuluvuu-

den tunnetta?” ja toisessa ”Tunnetko kuuluvasi ryhmään mukaan, jos teet jotain seu-

raavista?” 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä 62,5 % vastaajista ilmoitti nettikeskusteluiden olevan 

ryhmään kuuluvuutta lisäävä asia. 59,4 % oli valinnut faniprojektit ja 53,6 % miitit 

muiden fanien kanssa. 33,3 % valitsi bloggaamisen, 32,3 % tanssiryhmät ja samai-

nen määrä myös nettiäänestykset. 30,2 % vastasi levyjen ja fanitavaran keräämisen, 

25 % fanfictionin ja 19,3 % valitsi cosplayn. Avoimissa vastauksissa esiin nousivat 

                                            
9 Ultimate bias: Käsite, jota käytetään kuvaamaan lempijäsentä tai -ihmistä kpopista. 
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esimerkiksi keikoilla käyminen, fanitaide, kuolausryhmät ja kavereiden kanssa jutte-

leminen. Yksi vastaajista oli kirjoittanut, että kysymys oli aseteltu kummallisesti eikä 

hän oikein ymmärtänyt mitä kysytään. Kysymykseen jätti vastaamatta seitsemän 

henkeä. 
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Kuvio 5. Ryhmään kuuluminen toimintana. 

 

Toisessa kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat samat. Vastaajamäärä on pudon-

nut jo 189:ään. Näistä 61,9 % oli valinnut nettikeskustelut ja 50,3 % faniprojektit. 42,9 

% oli vastannut miitit muiden fanien kanssa. 36,5 % valitsi nettiäänestykset kun taas 

tasan 36 % levyjen ja fanitavaran keräämisen. 29,1 % ilmoitti kuuluvansa ryhmään 

bloggaamalla, 23,8 % kuului tanssiryhmään ja 23,3 % lukee tai kirjoittaa fanfictionia. 

12,7 % harrastaa cosplayta. 8 % vastaajista oli vastannut myös vähintään toiseen 

avoimeen vastaukseen. Vastauksista nousi esille, ettei välttämättä tarvitse tehdä mi-

tään kuuluakseen ryhmään. Ei myöskään koettu ryhmään kuuluvuutta tarpeelliseksi 

kpopin kuuntelun kannalta, vaan fanittaa voidaan yksin omassa hiljaisuudessakin. 

Lisäksi mainittiin Tumblrin pitäminen, konserteissa käyminen sekä uutisista, musiikki-

videoista ja muiden kommenteista tykkääminen. 
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Avoimissa kysymyksissä yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen teemat nousivat 

esille oikeastaan molemmissa kysymyksissä. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyin, 

miten vastaaja kokee Kpop Finlandin ja sen jäsenistön. Toinen, viimeinen avoin ky-

symys oli asettelultaan niin paljon mahdollistava, että sieltä nousi monia erilaisia vas-

tauksia. Useat näistä vastauksista silti liittyivät myös selkeästi ryhmän jäsenyyteen ja 

ryhmän merkitykseen sekä yhteisöllisyyden kokemukseen. Vastauksia tuli paljon, ja 

monet ovat ristiriidassa keskenään. Osittain ryhmä ja sen jäsenet on koettu hyvin ne-

gatiivisesti, riitaisana ja räjähdysherkkänä yhteisönä. 

 

Olin liittymisen aikoihin onnesta soikea, sillä en tiennyt ketään 
muuta suomalaista itseni lisäksi joka kuuntelisi kpoppia. Olin 
aktiivinen ja kommentoin ja jaoin uutisia, mutta nykyään minus-
ta tuntuu että on muodostunut ryhmittymiä, jotka pitävät itseään 
jotenkin muita parempina. Tämä työntää Kpop Finlandista pois 
päin ja olen taas enemmän kiintynyt muihin tapoihin löytää tie-
toa kpop maailman tapahtumista. Joskus huomaa, että ryhmäs-
sä on sellasia ihmisiä, jotka ovat kuuluneet fandomiin hyvä jos 
kuukauttakaan ja silti he alkavat pätemään. Ei vain tämä, mutta 
jos et ole jonkun kanssa samaa mieltä ja vaikka kuinka kiltisti 
ilmaisisit mielipiteesi niin saat raget päällesi. Tämän takia olen 
nykyään jättänyt kommentoimatta ja korjaamatta jos joku on 
kertonut bullshittiä ryhmissä. Yritän aina olla avoin ja ajatella 
asioita muidenkin kannalta, sitä vain ei arvosteta. Suomalaiset 
ovat tunnetusti kovapäitä, mutta joskus sitä toivoo, että me voi-
simme edes tämän yhteisen intohimon takia vetää samaa köyt-
tä ja olla kuin yksi iso perhe. 
 
Välillä hyvin lapsellisina sekä pinnallisina, sillä riitoja/kinoja 
saattaa syntyä aivan turhistakin asioista ja paisua valtaviksi 
monen kymmenen ihmisen päättäessä osallistua tähän. 
 
Sekalainen kokoelma melko nuoria tyttöjä. Uutisia sieltä ei löy-
dä, musavideoita senkin edestä joskus useampaan kertaan 
postattuna. Toisinaan ryhmä vaikuttaa olevan tanssiryhmä 
shoutout milloin mihinkin kolkkaan Suomea. Samat ihmiset pos-
tailee tavaraa joten postauksien anti on melko yksipuolista. 
Kommentointi on varovaista ja omia mielipiteitä pyydellään an-
teeksi. Räjähdysherkkä fandomi, mutta niin on mikä tahansa 
muukin naisvaltainen yhteisö. 
 
Itsekkäinä, kuvittelevat kaikki aina että ovat oikeessa. On toki 
joitakin ihmisiä jotka on mukavia. 
 
Välillä tulee fiilis, että on 'omat porukat' eli suunnilleen saman-
ikäisiä joilla samoja kiinnostuksen kohteita, eikä niinkää yksi 
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suuri yhteisö jolla on sama kiinnostuksen kohde, ikään katso-
matta. 
 

Kuten jo aiemmissa, Kpop Finlandin käyttöön liittyvissä sitaateissa huomattiin, sään-

töjen puute ja spämmääminen herättävät ärsyyntymistä monissa jäsenissä. Yllä ole-

vista sitaateista voidaan huomata, että klikkiytyminen ja kuppikuntaisuus on myös 

yksi ongelmista. Useimmista vastauksista, joissa näitä teemoja käsiteltiin, nousi esille 

myös se, että ryhmän jäsenet ovat niin kovin nuoria että heidän käyttäytymisensä är-

syttää. Jäin itse pohtimaan, ovatko nämä vastaajat vanhempia Kpop Finlandin jäse-

niä, jotka jo tiedostavat ongelmat omassa ryhmässään. Mielenkiintoista on se, että 

näinkin negatiivisten ajatusten esittäjät ovat kuitenkin ryhmän jäseniä. Miksi? 

 

Useissa vastauksissa nousee esille negatiivisia ajatuksia ryhmästä ja sen jäsenistös-

tä, mutta useimmiten vastauksissa on löytynyt myös jotain selkeästi positiivistakin 

sanottavaa. Ristiriitaisuuksia esiintyy paljon, sillä monet ovat sitä mieltä, että yhteisö 

on aivan ihana, mutta kuitenkin liian riitainen, eivätkä esimerkiksi uudet jäsenet us-

kalla avata suutaan. 

 

Yhteisöllistä ja mukavaa, mutta saisi toki olla vapaamielisem-
pää ja suvaitsevaisempaa. 
 
Riippuu ihmisestä. Siellä on paljon viisaita ihmisiä, joiden kans-
sa on mukavaa keskustella kpopista, mutta löytyy myös ihmisiä, 
joiden kanssa tuntuu tulevan riitaa pienestäkin aiheesta... 
Yleensä nuo nuoremmat fanit tuppaavat olemaan noita kovim-
pia riitelemään ja puolustamaan että "minun oppani on kaikista 
paras. oppa on mun kanssa naimisissa eikä kenenkään muun" 
 
Suomen fanikanta nuortuu jatkuvasti, ja valitettavasti on näky-
vissä jo tietynlaisten hierarkioiden syntyä: Muutamat eri bändi-
ryhmien adminit ainakin Facebookissa ovat pyrkineet estämään 
tätä. En usko, että kukaan haluaa kpop-fandomin hierarkisoitu-
van vastaavalla tavalla kuin mitä japanilaisen popkulttuurin 
kanssa on Suomessa käynyt. Kpopin kautta olen saanut useita 
ulkomaisia ystäviä, ja pidän todella yhteisöstämme. 
 

 
Toisaalta taas osa vastaajista on todella kiintyneitä ryhmään. Nämä käyttäjät eivät 

tunnu millään näkevän, että ryhmässä on ongelmia; kaikki on ihanaa, jäsenistö ihan 

mahtavaa ja avointa. Yhteisön jäsenet nähdään perheenä, veljinä ja siskoina, eli tär-

keinä ihmisinä oman elämän kannalta. Näissä vastauksissa korostuu etenkin se, että 
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yhteisöllisyyden tunne rakentuu juuri sen kautta, että tykätään samasta asiasta ja 

ymmärretään toisten juttuja. 

 

Mahtavana, sillä on mahtavaa hehkuttaa samoista asioista. Jä-
senet ovat myös ihania, sillä sen kautta löytänyt monia uusia 
ystäviä ja tuttuja.~ 
 
Yhtenäisiä jotka unohtavat erimielisyytensä yhteisen asian takia 
 
Koen Kpop Finlandin ja sen jäsenet erittäin lämminhenkisinä ja 
ystävällisinä, kaikki ottavat uudet jäsenet hyvin ryhmään mu-
kaan ja jokainen varmasti kokee olevansa osa tätä ihanaa 
kpop-yhteisöä. 
 
Kaikki rakastavat samaa asiaa, joten asioista on mukava jutella. 
Ja kaikki ovat varmasti ihania ihmisiä, joihin haluaisin tutustua! 
 
Kpop Finlandin ylläpitäjänä koen ryhmän oikein mielenkiintoi-
seksi ja oikein mukavaksi yhteisöksi. Painotan yhteisö sanaa, 
koska ihmiset ovat mukavia toisilleen, kannustavat ja ottavat 
muutenkin kaikki huomioon (poikkeuksia tottakai löytyy) 
 
Ihmiset vaikuttavat aidoilta ja avoimilta. En ole huomannut min-
käänlaista syrjintää yms. ja siellä tunnutaan välittävän muista 
vaikka heitä ei tunnettaisikaan oikeasti. 
 
Tuntuu kuin me kaikki olisimme yhtä perhettä! 
 
Netissä on mukava jutella muiden fanien kanssa. On mukavaa, 
kun on muita, jotka ymmärtävät asioita, joita vain kpop-fanit voi-
vat ymmärtää. Ja on hauskaa pitääkin asiat sellaisina, etteivät 
muut ymmärrä. Siinä on se yhteisöllisyyden tunne!  

 
Kpop on ihan oma perheensä. Kaikki ovat ystäviä toisilleen. 
Eriäviä mielipiteitä löytyy kyllä, mutta kaikilla on sama lähtökoh-
ta. Rakkaus kpoppiin ja Koreaan. Sen takia pieninkin fani tuntee 
kuuluvansa johonkin. Vaikka koulussa muut jättäis siut omiin 
oloihis vaan sen takia, että kuuntelet jotain erikielistä musiikkia, 
on väärin. Onneksi toiset fandomin jäsenet ottavat jokaisen sii-
hen vierelle, ja tukevat. Kuuntelen kpoppia, ja kuulun tähän 
maailman ihanimpaan fandomiin.  
I regret nothing! 

 

Vastauksien perusteella näyttäisi siltä, että Kpop Finland on maailman ihanin yhteisö 

ikinä. Tämän kaltaisia vastauksia oli todella paljon. Se, ettei klikkiytymistä näytä näi-

den vastaajien mielestä olevan lainkaan, eikä ryhmässä tapahdu minkäänlaista syr-

jintää tai konflikteja, on mielestäni erikoista. En voi kuin miettiä, ovatko nämä vastaa-
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jat vastanneet kysymyksiin puolivillaisesti tai miellyttämisen tarpeesta. Toisena aja-

tuksena heräsi, että ehkäpä nämä vastaajat itse kuuluvat näihin aiemmin mainittuihin 

klikkeihin ja kuppikuntiin. Klikeissä pysyy vahvasti osana pienempää ryhmää, ja yh-

teisöllisyyden tunne klikin sisällä kasvaa riidellessä toisen klikin kanssa. Vai ovatko 

nämä vastaajat uusia jäseniä, jotka eivät ole vielä huomanneet kuppikuntien olemas-

sa oloa ja jotka elävät vielä kuherruskuukautta ryhmän kanssa? Vai eikö sillä ole vä-

liä? Jäin pohtimaan, onko yhteisöllisyys ryhmässä sittenkin näennäistä. Fanit saatta-

vat täällä pitää yhtä ihan vain sen takia, että maantieteellisesti suomalainen fandom 

on hyvin kaukana faniuden kohteesta. 

 

Kun yllä olevia vastauksia tarkastellaan yhteisöllisyyden, faniuden ja nuoruuden nä-

kökulmasta voidaan olettaa, että tähän vahvaan yhteenkuulumisen tunteeseen vai-

kuttavat monet muutkin asiat. Fanius ja faniuden kohde yleensä herättävät fanissa 

vahvoja tunteita, miksi muuten oltaisiin faneja? Faniudelle erityistä onkin juuri sitou-

tuminen faniuteen ja fanikulttuuriin, yhteisöllisyys fandomissa sekä intohimoiset tun-

teet faniuden kohteeseen (Nikunen 2008b, 196). Lisäksi kun ajatellaan vastaajien 

keski-ikää, voidaan myös vetää johtopäätös siitä, että nuoruuden tarve idolien pal-

vontaan ja vahvat tunteet myös siltä osalta vaikuttavat siihen, että yhteisö tuntuu 

perheeltä. Taustalla on monta eri asiaa, jotka herättävät vahvoja, yleensä positiivisia 

kiintymyksen tunteita. Kun nuori fani löytää itselleen ryhmän, jossa on myös muita 

nuoria faneja, ei yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta oikeastaan voi vält-

tää. 

 

Esille nousi myös vastauksia siitä, ettei Kpop Finland ole mitenkään erityisen tärkeä 

vastaajille. Nämä vastaajat kokivat, ettei yhteisöllisyys ole tarpeellista. Jotkut myös 

sanoivat, että netissä keskustelu riittää heille oikein hyvin, ja ettei heillä ole tarvetta 

nähdä muita faneja lainkaan. 

 

Kpop Finland on minulle suhteellisen merkityksetön yhteisö. En 
koe, että se kantaisi suomalaisen kpop-fanien yhteisöllisyyden 
viittaa harteillaan vaan se on keskustelufoorumi siinä missä 
moni muukin sivusto. Jäseniä on laidasta laitaan niin kuin ih-
misiäkin. Kpop Finlandiin tuntuu kuitenkin keräytyneen suhteel-
lisen nuorta porukkaa: Ei juuri osata kritisoida omaa fandomia 
vaan rakentava keskustelu koetaan usein pikemminkin uhaksi 
kuin mahdollisuudeksi. 
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K-pop on minulle ennen kaikkea musiikkia ja fanitusta, en tunne 
tarpeelliseksi tulla osaksi k-pop -yhteisöä tai bondata muiden k-
poppareiden kanssa. En oikeastaan tunne ketään muita tyttäre-
ni ja parin muun lisäksi, ja olen passiivinen ryhmissä, käyn jos-
kus lukemassa mutta en juurikaan kommentoi, tykkäilen vain 
kuvista. 
 
Uusia ystäviä ryhmän kautta en kovin montaa ole löytänyt. Mei-
naan siis niin, että saattaisin jutella ihan kaksistaan skypen cha-
tissa ja lähes lähetellä joululahjoja tai vastaavaa. Minulle riittää 
yhtenäisyyden tunne ryhmien julkaisuissa jutellessa :) 

 
olen tosiaan Kpop-fani jo 3 vuoden ajalta, mutta löysin FB-
ryhmät vasta nyt. on hauska nähdä että Suomessa on muitakin 
Kpop-faneja, vaikka useat ovatkin puolet nuorempia kuin minä. 
sillä ei kuitenkaan ole väliä! :) ikäni kuitenkin rajoittaa sen ver-
ran, etten koe tarvetta livenä tutustua esim. 13-vuotiaisiin, se 
voitaisiin nähdä outona? nettiryhmät riittävät minulle. 
 
 

Tässä alaluvussa esitettyjen vastausten perusteella voitaisiin ajatella, ettei Kpop Fin-

land itsessään ympäristönä ole yhteisöllisyyden luoja. Yhteisöllisyyden tunne on pirs-

taloitunut eri ryhmiin, sosiaalisen median palveluihin ja jopa ”oikeaan maailmaan.” 

Yhteisöllisyyttä kuvaa ylipäänsä se, että ollaan osa fandomia jonka yhtenä ympäris-

tönä toimii Kpop Finland. Teorian kautta on käynyt ilmi, että yhteisö on jollain tapaa 

faniuden elinehto. Samoin on selvinnyt, ettei yhteisön jäsenyys tarkoita tunnetta yh-

teisöllisyydestä. Aineiston perusteella yhteisöllisyyden tunne ei ole edellytys faniudel-

le. Nämä fanit ovat faneja tietäen, että he ovat osa jotain suurempaa kokonaisuutta, 

maailmanlaajuista fandomia. He tuntevat olevansa faneja ilman jatkuvaa vuorovaiku-

tusta muiden samanhenkisten kanssa. 

 
 
 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuskysymyksiäni oli siis miten yhteisöllisyys syntyy verkossa, erityisesti Kpop 

Finlandissa, miten fanit itse kokevat nettiyhteisönsä ja mitkä asiat vaikuttavat fanien 

ryhmään kuuluvuuden tunteeseen. Kolme kysymystä, jotka liittyvät vahvasti toisiinsa. 
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Yhteisöllisyys verkossa rakentuu ja syntyy aineiston perusteella erityisesti samanlai-

suuden kautta. Samanlaiset ihmiset kerääntyvät yhteen keskustelemaan samasta 

asiasta. Netissä vuorovaikutuksella on suuri merkitys, sillä kasvokkain viestinnässä 

sanattomat viestit muodostavat suuren osan kommunikaatiosta, eikä näitä sanatto-

mia viestejä pystytä välittämään tekstimuodossa internetin kautta. Aineisto antaa hy-

vin ruusuisen kuvan Kpop Finlandista ja sen alaryhmistä. Suurimmaksi osaksi käyttä-

jät kokevat ryhmän olevan syrjinnästä vapaa, toimiva yhteisö jossa jäsenet ovat kaik-

ki avoimia ja erimielisyydet unohdetaan. Kuitenkin ristiriitaisuuksia syntyy. Yhteisöstä 

itsessään on tullut jo niin suuri, ettei se pysy tiiviinä ryhmänä, jolloin sen sisälle muo-

dostuu pienempiä ryhmiä ja klikkejä. Hiljaiset jäsenet jäävät suurelta osin varjoon 

vuorovaikutuksessa. 

 

Fanit kokevat nettiyhteisönsä varsin positiivisena. Ryhmään kuuluvuuden tunne on 

vahva, ja se korostuu erilaisina toimintamuotoina, kuten nettiäänestyksinä, miitteinä 

ja levyjen ostamisena. Ryhmä on hyvä itsessään hyvä tietolähde, mutta jäsenet käyt-

tävät aktiivisesti tilana myös alaryhmiä, joissa keskustelu on vapaampaa. Ryhmään 

kuuluvuuden tunne on olemassa, mutta koska yhteisön jäsenten keski-ikä on 16, luu-

len ruusuisen kuvan liittyvän pitkälti nuoren tarpeeseen liittyä ryhmään ja löytää sa-

manhenkisiä ihmisiä. 

 

Toisaalta taas se, että ollaan faneja ja haetaan ryhmää, jossa omaa faniutta voidaan 

ilmentää kollektiivisesti, on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä ja ryhmään kuuluvuutta. 

Jos oletetaan, että fanius vaatii jonkinlaisen yhteisön ja fani etsii sellaista, voidaan 

ajatella että pelkästään vapaaehtoinen etsiminen luo jonkin laisen löysän yhteenkuu-

luvuuden tunteen ryhmän löytyessä, ainakin hetkellisesti. Tällä voi perustella ajatus-

tani uusien jäsenten kuherruskuukaudesta, jolloin missään ryhmän toimintamuodois-

sa ei ole mitään vikaa. 

 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimukseni on loppujen lopuksi toteutettu melko lyhyessä ajassa. Aloitin kirjoittami-

sen käytännössä kaksi kuukautta ennen palautuspäivämäärää, joten kiire tutustua 

tutkimuskirjallisuuteen ja aiheeseen liittyviin lähdeteoksiin on ollut kova. Kysymysten 
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asettelu verkkolomakkeessa oli ollut vaikeaa. Näin jälkiviisaasti olen löytänyt monta 

ongelmaa lomakkeestani, joita olisi pitänyt katsoa tarkemmin. Vaikka lomake esites-

tattiinkin, ei kaikki vastaajat välttämättä ymmärtäneet kysymyksiä niin kuin minä olin 

ymmärtänyt. 

 

Tutkimukseni toteutettiin siis verkkokyselylomakkeella. Kerätystä aineistosta on näh-

tävissä se, että kysymyksen asettelut olisi kannattanut pohtia ehkä hieman tarkem-

min; vaikka tutkimuskysymyksiini löytyi vastauksia hyvin, oli karsitun aineiston määrä 

laadullisten vastausten osalta suuri. Minun olisi pitänyt tarkemmin määritellä, millai-

sista asioista halusin vastaajien kirjoittavan. Toisaalta minulla itsellänikään ei ollut 

aivan tarkkaa kuvaa siitä millaista tekstiä haluaisin, sillä kyselylomakkeen laatimisen 

aikana olin vielä jokseenkin epävarma niistä aiheista joita haluaisin tutkia jo laadittu-

jen tutkimuskysymysten lisäksi. Aiheen rajaus olisi siis myös ollut hyvä tehdä vieläkin 

tiukemmin. Suurin virhe, jonka olen kyselylomakkeeni suhteen tehnyt on se, etten ole 

Likertin asteikossa määritellyt mikä numeroarvoista edustaa vaihtoehtoa ”en osaa 

sanoa.” Kysymys näyttää olevan kovin johdatteleva. 

 

Kyselyni oli näyteperusteinen tutkimus, johon vastaajat valikoituivat itse. Tämän 

vuoksi edustavuus kyselyni tuloksissa on jokseenkin kyseenalainen, sillä osa tutkitta-

vasta populaatiosta on jättänyt vastaamatta. Vastaajajoukko on ollut melko homo-

geeninen, sillä vastaajat ovat samasta ikäluokasta (alle 30-vuotiaita yhtä lukuun ot-

tamatta) ja suurimmaksi osaksi myös samaa sukupuolta. Toisaalta tämä ei liene on-

gelma, sillä vastaajapopulaatio mielestäni tässä mielessä edustaa suomalaista fan-

domia hyvin. Kpop-fandom Suomessa on melko homogeeninen joukko nuorehkoja 

naisihmisiä. 

 

Tutkimuksen ja sen tarpeellisuuden uskottavuutta olisi saattanut lisätä tilaajan saa-

minen opinnäytetyölle. Tällöin tutkimuksella olisi selkeästi ollut merkitystä työelämän 

kehittämiselle. Nyt tutkimus on toteutettu omasta halusta ja mielenkiinnosta, ja jois-

sain tapauksissa tämä tutkimus voitaisiin sen vuoksi katsoa turhaksi ja merkitykset-

tömäksi. 
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6.2 Jatkotutkimusaiheet 

 

Jatkotutkimusaiheiksi oman tutkimukseni perusteella nousi erityisesti vertailu muihin 

faniryhmiin. Itseäni kiinnostaisi tietää, onko tulokset toisinnettavissa vaikkapa keski-

iältään 40-vuotiaissa faneissa. Faniuden kohteella ei tällaisessa tutkimuksessa ole 

väliä, mutta olisin kovasti kaivannut vertailukohtaa eri ikäryhmästä. Mielestäni olisi 

jatkossa hyvä tutkia tarkemmin iän vaikutusta yhteisöllisyyden kokemuksiin ja ryhmän 

tarpeeseen. 

 

Toinen jatkotutkimusmahdollisuus voisi olla toiminnallinen. Olisi kiinnostavaa verrata, 

miten verkossa syntyneet käytännöt toimivat ulkomaailmassa, niin kutsutussa li-

veympäristössä. Mitä jos Kpop Finlandin käyttäjille järjestettäisiin esimerkiksi viikon-

lopun mittainen leiri, tai joku muu erityisesti näille faneille suunnattu, pidempi tapah-

tuma? Käyttäytyisivätkö he samalla tavalla? Olisiko kuva muista faneista samanlai-

nen? Syntyisikö ristiriitoja ja taisteluita oikeassa elämässä, ja miten mahdolliset hie-

rarkiat näkyisivät? Toimisiko ryhmä yhtä saumattomasti, kuin aineisto antaa ymmär-

tää? 

 

Tietenkin aiheesta voisi repiä vaikka minkä laisia aiheita jatkokäsittelyyn. Itseäni kiin-

nostaisi jatkaa tutkimusta melkein kaikista aiheista, joita työssäni olen käsitellyt. Ha-

luaisin tutkia samaa aihetta jollain muulla tutkimusmetodilla ja pidemmällä aikavälillä. 

Haluaisin tutkia fandomia laajemmassa mittakaavassa ja esimerkiksi vertailla eroja 

maiden välillä. Haluaisin tutkia näiden fanien syitä olla faneja, sillä tämä jäi muuta-

maa vastausta lukuun ottamatta aikalailla varjoon. 

 

Viimeisenä ajatuksena nousee mahdollisuus tutkimuksen uudelleen toteutuksesta 

muutaman vuoden päästä. Onko yhteisö vielä olemassa, ja onko se vielä yhteisölli-

nen? Onko ryhmä lopultakin levinnyt käsiin fandomin kasvaessa? Jos ei ole, onko 

klikkiytymisestä tullut vielä suurempi ongelma, ja onko hierarkiat jo selvästi nähtävis-

sä? 

 

6.3 Lopuksi 
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Opinnäytetyöprosessini on vihdoin päätöksessä. Prosessi on ollut erittäin stressaava, 

lyhyt jakso elämässäni. En oikein tiedä miten tästä jatkaisin; tuntuu siltä kuin olisi an-

tanut aivan kaikkeni, eikä mitään ole enää jäljellä. Näin tunteja ennen opinnäytteeni 

palautusta keksin vielä monta uutta asiaa, joihin olisin halunnut kiinnittää huomiota. 

Keksin varmasti heti työn palautettuani jotakin todella tärkeää. 

 

En ole varma miten tavallista on kiitellä ihmisiä opinnäytetyön loppukaneeteissa, mut-

ta haluan kuitenkin kiittää opiskelukavereitani siitä, että ovat ihania ihmisiä jotka ja-

koivat ahdistukseni prosessin aikana. Kiitän perhettäni siitä, että ovat vielä perhettäni 

kaikesta tiuskimisestani huolimatta (minulle ei kannata soittaa, kun kirjoitan). Ja kiitos 

kaikille Kpop Finlandin jäsenille siitä, että ovat omalta osaltaan mahdollistaneet tä-

män tutkimuksen! 
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 LIITE 1: Kyselylomake 

 
Kiitos, että päätit vastata kyselyyni. Teen tutkimusta siitä, kuinka yhteisöllisyys muo-

dostuu Kpop Finlandin ja sen alaisissa FB-ryhmissä. Pyydän sinua vastaamaan ky-

symyksiin huolella. Toivoisin kuitenkin erityishuomiota viimeisessä kysymyksessä, 

sillä sinun kokemuksesi on tärkein osa tutkimustani. 

 

Tutkimus on täysin nimetön. Mikäli haluat osallistua lahjakortin arvontaan, voit kyse-

lyn lopussa ilmoittaa sähköpostiosoitteesi. Arvonta tapahtuu kyselyn päättymisestä 

seuraavana päivänä. 

 

Kiitoksia paljon vastauksistasi, olet mahdollistanut omalta osaltasi valmistumiseni. 

Valmistun tämän vuoden lopussa siis yhteisöpedagogiksi Humanistisesta ammatti-

korkeakoulusta. 

 

Hwaiting!! 

 

1. Ikä _____ 
 

2. Sukupuoli 
 

Nainen 

Mies 

Muu. Mikä? 

En halua vastata 

 

3. Millainen elämäntilanteesi on tällä hetkellä, eli mitä teet? 
 

Alakoulu 

Yläkoulu 

Lukio 

Ammattikoulu 

Ammattikoulu ja Lukio 

Ammattikorkeakoulu 

Yliopisto 

Muu. Mikä? (Esim. opistotason tutkinto) ____ 
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 En opiskele tällä hetkellä 

Teen jotain muuta, mitä? (varusmiespalvelu, työpajat jne.) _____ 

Olen työelämässä 

 

4. Missä kunnassa asut? ______ 
 

5. Kauanko olet ollut kpop fani? 
 

Vuoden tai alle 

Kaksi vuotta 

Kolme vuotta 

Neljä vuotta 

Viisi vuotta tai enemmän 

 

6. Miten löysit Kpop Finland -ryhmän? 
  

Kaverin kautta 

Etsimällä etsin samanhenkistä porukkaa 

Törmäsin ryhmään vahingossa 

Muuten, miten? 

 

7. Kuinka kauan vietät aikaa Kpop Finlandissa ja siihen liittyvissä ryhmissä 
päivässä? Voit valita useamman vastauksen, mikäli vietät ryhmässä aikaa 
enemmän esimerkiksi viikonloppuisin. 
 

Tunnin tai vähemmän 

Kaksi tai kolme tuntia 

Neljä tai viisi tuntia 

Viisi tai kuusi tuntia 

Seitsemän tuntia tai enemmän 

 

8. Millaisena koet Kpop Finlandin ja sen jäsenistön? ______ 
 

9. Fanitatko Kpop-ryhmiä jotenkin muuten kuin musiikkia kuuntelemalla? Mi-
ten? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
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Nettikeskustelut 

Levyjen ja fanikaman ostaminen/keräily 

Faniprojektit (bändin jäsenen syntymäpäivä, kiertueen päättyminen jne.) 

Nettiäänestykset (sekä vuosittaiset palkintogaalat kuten MAMA, että viikottaiset oh-

jelmat kuten Music Bank) 

Miitit muiden fanien kanssa 

Cosplay 

Tanssiryhmät 

Fanfiction (lukeminen tai kirjoittaminen) 

Bloggaaminen (Tumblr lasketaan!) 

Jokin muu, mikä? _________ 

Jokin muu, mikä? __________ 

 

10. Synnyttääkö jokin alla oleva fanittamisen muoto erityisesti ryhmään kuulu-
vuuden tunnetta? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
 

Nettikeskustelut 

Levyjen ja fanikaman ostaminen/kerääminen 

Faniprojektit 

Nettiäänestykset 

Miitit 

Cosplay 

Tanssiryhmät 

Fanfiction 

Bloggaaminen 

Jokin muu, mikä? ________ 

Jokin muu, mikä? _________ 

 

11. Tunnetko kuuluvasi ryhmään mukaan, jos teet jotain alla olevista? Voit vali-
ta useamman vaihtoehdon. 
 

Nettikeskustelut 

Levyjen ja fanikaman ostaminen/kerääminen 

Faniprojektit 
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 Nettiäänestykset 

Miiti 

Cosplay 

Tanssiryhmät 

Fanfiction 

Bloggaaminen 

Jokin muu, mikä? _______ 

Jokin muu, mikä? ________ 

 

12. Vastaa seuraaviin väittämiin niin että 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin sa-
maa mieltä. (mielipidejana) 
 

 

Kpop Finlandissa on selvät säännöt ja niitä noudatetaan hyvin. 1 2 3 4 5 

 

Ryhmässä syntyy herkästi erimielisyyksiä. 1 2 3 4 5 

 

Ryhmässä on selvä hierarkia vanhempien fanien (jotka ovat kuunnellet kpoppia pi-

dempään) ja uusien fanien välillä. 1 2 3 4 5 

 

Ryhmässä on selvä hierarkia iältään vanhempien fanien ja nuorempien fanien välillä. 

1 2 3 4 5 

 

Ryhmässä voi olla oma itsensä. 1 2 3 4 5 

 

Ryhmäläisiä syrjitään iän perusteella. 1 2 3 4 5 

 

Ryhmäläisiä syrjitään heidän sukupuolen takia. 1 2 3 4 5 

 

Mitä enemmän rahaa kulutat levyihin ja tuotteisiin, sitä parempi fani olet. 1 2 3 4 5 

 

Jos pystyisin käyttämään enemmän rahaa tuotteiden ostamiseen, tuntisin kuuluvani 

ryhmään. 1 2 3 4 5 
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 13. Missä tutustut ja pidät yhteyttä muihin faneihin? Voit valita useamman 

kuin yhden vaihtoehdon. 
 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Tumblr 

Youtube 

Gurupop 

Viralliset fancafét 

Skype 

Omegle 

Keskustelufoorumit 

Jokin muu, mikä? ______ 

Jokin muu, mikä? _______ 

 

14. Avaudu kokemuksistasi. Miltä sinusta tuntuu päästä koulun tai töiden jäl-
keen juttelemaan muiden fanien kanssa? Voitko olla avoimesti kpoppari ulko-
maailmassa, vai rajoitatko sen vain nettiin? Mitä sinulle merkitsee se, että 
Suomessa on laaja ja kasvava Kpop fandom? Oletko löytänyt uusia ystäviä tä-
män ryhmän kautta? Kerro minulle kaikki! Voit kirjoittaa vähän tai niin paljon 
kuin tekstiä irtoaa. 
 

 

 

Jos haluat osallistua lahjakortin arvontaan, jätä minulle sähköpostiosoitteesi. 

 

Sähköpostiosoite ___________ 

 

 
 


	1 JOHDANTO
	2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
	2.1 Tutkimuskohde
	2.2 Tutkimuskysymykset ja -metodit
	2.3 Tutkimusprosessi
	2.4 Keskeinen käsitteistö

	3 YHTEISÖ JA YHTEISÖLLISYYS
	3.1 Nuoruus ja ryhmä
	3.2 Verkkoyhteisöllisyys

	4 FANIUS
	4.1 Fanitutkimus maailmalla ja Suomessa
	4.2 Kuluttaminen faniuden mittana
	4.3 Internetin vaikutus fanittamiseen

	5 TUTKIMUKSEN TULOKSET
	5.1 Vastaajien perustiedot
	5.2 Kpop Finlandin käyttäminen
	5.3 Fanittaminen
	5.4 Yhteisöllisyyden kokemukset

	6 JOHTOPÄÄTÖKSET
	6.1 Tutkimuksen luotettavuus
	6.2 Jatkotutkimusaiheet
	6.3 Lopuksi

	LÄHTEET
	LIITTEET
	LIITE 1: Kyselylomake


