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1 Johdanto 

 

Muotiblogit ovat tulleet osaksi muotimaailmaa ja saavuttaneet 

erityisen suosion vaatteista kiinnostuneiden 20–30-vuotiaiden 

naisten keskuudessa. Muotiblogin avulla jokaisella ihmisellä on 

mahdollisuus sanoa sanottavansa muodista ja toimia näin kuin 

muotitoimittajana. Suomessa muotiblogin pitäminen on korkeintaan 

sivutyö, mutta ulkomailta löytyy jo esimerkkejä, että muotiblog-

gaamisella voi tienata elantonsa ja se voi poikia työtarjouksia. 

 

Opinnäytetyöni produktiona perustan muotiblogin, jonka tarkoi-

tuksena on saavuttaa erilaista lukijakuntaa ja olla helposti lä-

hestyttävä, inspiroiva ja informatiivinen muotiblogi. Haluan 

näin kokeilla siipiäni muotitoimittajana ja hyödyntää oppimiani 

asioita trendeistä ja muodista.  

 

Tutkielman jälkeen tuntui, että olin hautautunut liian syvälle 

blogosfääriin. Mietin, jaksaisinko edes kirjoittaa omaa blogia. 

Eivätkö kaikki aiheet ole jo käsitelty? Mitä aiheita minä voisin 

enää ruotia? Sain kuitenkin tutkielmaa tehdessä ideoita omaan 

blogiini ja vastauksia siihen, mikä on hyvä blogi? Aloitin pro-

duktio-osuuteni miettimällä blogin sisältöä ja ulkoasua. Millä 

tahdilla tekstiä julkaisisin ja kuinka saan blogista uskottavan?  

 

Jo alkuvaiheessa minulle oli selvää, että haluan kirjoittaa blo-

gia anonyymimmin kuin useimmat muut suomalaiset muotibloggaajat, 

jotka pohjaavatkin bloginsa omaan tyyliin ja tuovat muotiaspek-

tin muun muassa päivän asu -kuvilla. Tiesin myös, että en halua 

kertoa omasta elämästäni juuri mitään, vaan pääpaino olisi tren-

deillä ja inspiraatioilla. Tutkielmaa tehdessä mietin asioita, 

joita haluan tehdä eri tavalla tai mitä samalla tavalla kuin 

muut bloggaajat. Millainen blogini ulkonäkö olisi ja mitä aihei-

ta käsittelisin. Halusin, että oma blogini vastaisi kysymykseen: 

millainen on hyvä muotiblogi? 
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2 Millainen on hyvä muotiblogi? 

 

Olen jo pitkään tutkinut muotiblogeja ja tutkielmassani sain sy-

ventyä aiheeseen kunnolla. Kirjoittaessani tutkielmaa muotiblo-

geista mietin koko ajan myös omaa blogiani ja kuinka se parhai-

ten vastaisi lukijoiden tarpeita. En halunnut tehdä samanlaista 

blogia, jollaisia on jo olemassa. Blogini ei myöskään olisi tyy-

liblogi, joita useimmat suomalaiset muotiblogit ovat. 

 

Tutkielmaani toteutin kyselyt blogien lukijoille ja bloggaajil-

le. Lukijoiden vastauksista nousi esille neljä tärkeää asiaa: 

inspiraatio, persoonallisuus, ajankohtaisuus ja sisältö. Blogia 

kirjoittaessani kiinnitin huomiota juuri näihin asioihin, sillä 

näistä elementeistä koostuu hyvä muotiblogi. 

 

 

2.1 Inspiraatio ja persoonallisuus 

 

Tarkkaillessani suomalaisia ja ulkomaalaisia blogeja, kuten 

ruotsalaisia, amerikkalaisia ja ranskalaisia, huomasin useimman 

blogin perustuvan oman tyylin esille tuomiseen. Lukijat haluavat 

löytää blogeista keinoja, kuinka yhdistellä trendejä omaan pu-

keutumiseen. Blogit toimivat niin sanottuna välikätenä muotite-

ollisuuden ja kuluttajien välillä.  

 

Erityisesti suomalaiset muotiblogit perustuvat oman tyylin ruo-

timiseen ja hankintojen esittelyyn. Tyylipainotteisia blogeja 

putkahtelee päivittäin lisää blogosfääriin. Useimpia näitä blo-

geja kirjoittaa 20 ikävuoden tienoilla oleva tyttö. Suomesta 

löytyy tuhansia blogeja, jotka ovat täynnä päivän asu –kuvia 

(kuva 1). Kirjoittajalla ei välttämättä ole mitenkään erityinen 

tai vahva tyyli, joka olisi suotavaa, sillä se tekee blogista 

persoonallisemman. Usein teinityttöjen pitämissä blogeissa näkee 

vaatekaupan sovituskopissa peilin kautta kuvattuja asukuvia, 

jotka tekevät mielestäni heti blogista amatöörimäisen. Vaikka 

tyyliblogeissa tulee oma pukeutuminen esille, ei se tarkoita si-

tä, että blogi olisi automaattisesti persoonallinen. Persoonal-
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lisuus ilmenee esimerkiksi kirjoitustavasta, blogin ulkonäöstä 

ja toki myös kuvista. Mikäli bloggaajan tekstit ovat rentoja ja 

hauskoja tai napakkoja ja asiallisia, muokkautuu lukijan mieli-

kuva kirjoittajasta tunnelman mukaan. Itse halusin luoda luki-

joille mielikuvan minusta asiallisena, mutta rentona bloggaaja-

na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuuluisuuteen nousseet amerikkalaiset muotibloggaajat järjestä-

vät erilaisia kuvauksia, joiden kuvat vastaavat parhaimmillaan 

editorial- kuvia. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Fashion toast –

blogin kuvat ovat huolella tehty (kuva 2). Toinen hyvä esimerkki 

löytyy ranskalaisien muotiblogien joukosta. Le blog de betty –

blogi sisältää myös asukuvia, mutta niidenkin kuvauspaikka on 

mietitty ja asukuvat näyttävät streetstylemaisilta (kuva 3). 

 

Halusin, että omassa blogissani olisi myös itse kuvaamiani ku-

via, mutta ne eivät keskity omaan tyyliini. Jo alkuvaiheessa 

päässäni pyöri ajatus kuvauksien järjestämisestä. Halusin tuoda 

Kuva 3 

Kuva 1 Kuva 2 
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esille monipuolista osaamistani, joten stailaisin mallin itse 

meikkejä ja vaatteita myöten kuvauksiin. 

 

 

2.2 Ajankohtaisuus ja sisältö 

 

Suomalaiset blogit ovat melkein kaikki lifestyleblogeja, sillä 

muotiblogeissa kerrotaan joskus hyvin tarkasti omasta elämästä 

ja tapahtumista. Illanvietot saavat oman siivunsa blogin tilasta 

ja päivän ruoka-annoksetkin saattavat näkyä merkinnöissä. Monet 

lukijat pitävät lifestylemaisuutta hyvänä asiana, mutta minun 

blogini pääpaino tulisi olemaan vaatteissa, trendeissä ja muo-

dissa yleensä. Henkilökohtaisesti en pidä blogeista, joissa ku-

vataan illan tapahtumat ja ruoat yksityiskohtaisesti ehkä jopa 

hieman kerskailevaan sävyyn. Ruokablogit ja lifestyleblogit ovat 

asia erikseen. Mikäli kategorioi blogin muotiblogiksi, tulee 

pääpaino blogissa olla muodilla eikä päivän tapahtumilla.  

 

Useimmissa ulkomaalaisissa blogeissa tekstit ovat toissijainen 

asia ja kuvat ovat tärkein asia. Suomalaisissa muotiblogeissa 

tekstiä on melko paljon ja osa bloggaajista kirjoittaa päivän 

tapahtumista merkintään ja oheistaa sen asukuvalla. Sisältöä tu-

lisi myös miettiä tarkkaan, sillä blogi saattaa jäädä muuten 

melko pinnalliseksi. Tekstiin tulee kiinnittää huomiota ja vaik-

ka kirjoittaisikin tyyliblogia, joka koostuu asukuvista, voi 

asua avata lukijalle ja kertoa kokonaisuudesta muutakin kuin 

vaatteiden ostopaikat ja hinnat. 

 

Joissakin muotiblogeissa julkisen ja yksityisen elämän raja on 

melkein näkymätön, vaikka kyllä raja on olemassa. Tämän vahvis-

tivat myös kyselyyni vastanneet bloggaajat. Jotkut lukijat saat-

tavat olla hyvin kiinnostuneita bloggaajan elämästä ja suoras-

taan janoavat lisää faktoja hänestä. Monet meemit ovat yleisiä 

ja viimeksi blogeissa kiersi 100 faktaa –ketju.  

 

Erilaiset mielipidekirjoitukset herättävät eniten keskustelua 

kommenttiboksissa ja useimmat bloggaajat aloittavat keskustelun 
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kirjoittamalla tekstin loppuun kysymyksen ja niin sanotusti 

siirtyvät sivuun seuraamaan keskustelua.  

 

Blogia perustaessani ajattelin, että teksti on toissijainen asia 

ja kuvat pääasia, mutta tekstit muotoutuivatkin jopa tärkeimmäk-

si elementiksi blogissani, sillä niiden kautta saatoin tuoda 

mielipiteeni ja osaamiseni esille. Koin myös erittäin tärkeäksi 

kirjoittamisen, sillä useimmat kuvista eivät olleet omia.  
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3 Ajatuksia ennen blogin perustamista 

 

Olen aina suhtautunut skeptisesti muotiblogi-sanaan. Tutkielmaa 

tehdessäni kuitenkin tajusin, että Suomessa muotiblogi on vain 

yleisnimitys vaatteita, tyyliä ja elämää käsitteleville blogeil-

le. Itse vierastan jos blogeissa kerrotaan illanvietoista ja 

ruoka-annoksista yksityiskohtaisesti. Jo alkuvaiheessa tiesin, 

että blogini ei tule sisältämään asukuvia, vaan toisin trendit 

ja muut muotifaktat esille muilla keinoilla. Muutenkin blogini 

ei olisi lainkaan tyyliäni esittelevä blogi. Ajattelin aluksi, 

että haluan ilmaista oman tyylini eri keinoin, mutta mielestäni 

tyylini tuli kuvastua vain blogini ulkonäöstä ja teksteistä. Ha-

lusin kirjoittaa blogiani niin anonyymisti kuin mahdollista. 

Merkintöjeni kuvat koostuisivat streetstyle- ja muotisivustojen 

kuvamateriaaleista, mutta myös minun kuvaamistani kuvista. 

 

Tutkielmaan toteutin kyselyn, jonka vastaukset vaikuttivat omaan 

blogiini. Kyselystä kävi muun muassa ilmi, että suurin osa blo-

gien lukijoista seuraa blogeja saadakseen niistä inspiraatioita 

omaan pukeutumiseen. Halusinkin, että blogiini tulisi mahdolli-

simman paljon tietoa tulevista trendeistä ja kuvia mielenkiin-

toisista asukokonaisuuksista. Inspiroidun itse monista eri asi-

oista ja pukeutumiseeni vaikuttavat musiikki ja jopa sisustus 

(kuva 4). En siis halunnut rajoittaa blogini sisältöä liikaa, 

vaan joukkoon sai sujahtaa asiaa muiltakin aloilta.  
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Kuva 4 
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4 Blogin perustaminen 

 

 

4.1 Nimi 

 

Ihan ensimmäiseksi mietin blogille nimeä. Mietin suomalaisia sa-

noja, joissa olisi jujua, mutta mikään ei miellyttänyt korvaa ja 

silmää. Paljon nimiehdotuksia olin keksinyt parin vuoden aikana, 

jolloin olin jo suunnitellut blogin perustamista. Nimivaihtoeh-

toina oli muun muassa ollut Black spot, Time has come ja Inspi-

ration Issues. Halusin, että nimellä olisi taustalla jokin idea.  

 

Kuuntelin Nirvanan, Molokon ja Audioslaven lyriikoita. Matkablo-

gini oli ollut nimeltään Time takes too much time, Molokon sa-

noituksien mukaan, joten halusin toistaa samaa ideaa. Niinpä 

kuulin Molokon kappaleesta The Flipside sanat: ”Every moment in 

time” ja miellyin siihen. Siitä heijastuisi idea ajan hengessä 

pysymisestä ja ironiaa, sillä yleensäkään en ole ajoissa. Se oli 

siinä!  

 

Epäilin hiukan, olisiko nimi liian hankala suomalaisille, sillä 

halusin nimen jäävän mieleen. Sainkin kivi- ja korupuolen opis-

kelijalta mainion nimi-idean. Every moment in timen alkukirjai-

met muodostavat sanan EMIT ja kun sen lukee toisin päin, tulee 

sanasta TIME. Myöhemmin aion muuttaa vielä blogini banneriin 

tuon nimen ja tehdä siitä logon, vaikka blogini koko nimi pysyy-

kin Every moment in timena.  
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4.2 Ulkonäkö 

 

Kartoitin blogin ulkonäköä ja omaa tyyliäni kollaasin keinoin 

(kuvat 5 ja 6). Tutkielmaa tehdessäni jo pohdin ulkonäköseikkaa. 

Sen tulee antaa tilaa tekemilleni merkinnöille ja kuville, jotka 

ovat tärkeä osa blogiani. Halusin tyylin olevan minimalistinen 

ja pelkistetty. Värejä saisi olla niukasti ja mustavalkoisuus 

olisi suotavaa. Kokonaisuuden tulee olla rauhallinen, jotta mo-

nipuoliset merkintäni tulisivat hyvin esille, eikä blogi olisi 

rauhaton. Blogin ulkonäön tulee tukea myös minun tyyliäni, niin 

että se on tunnistettavissa blogikseni.   

 

Googlen Blogger on yksi suosituimmista blogialustoista ja minul-

le tuttu. Mietin Word Pressin ja Bloggerin välillä jonkin aikaa, 

mutta valinta oli kuitenkin melko helppo. Bloggerista löytyi 

mahdollisuudet muokkailla ulkonäköä minua miellyttäväksi ja jul-

kaiseminen oli helppoa. Omistin myös jo valmiiksi Google-tilin, 

joten minun ei tarvinnut rekisteröityä mihinkään uudelleen, vaan 

voin käyttää vanhaa tiliäni ja tunnuksiani.  
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Kuva 5 
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Kuva 6 
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4.3 Kohderyhmä 

 

Tutkielmaa tehdessäni huomasin, että suurin osa blogeista on 

suunnattu 20-30 -vuotiaille naisille, mitkä ovatkin blogien suu-

rin lukijaryhmä. Itse halusin laajemman lukijakunnan, jossa oli-

si niin miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja. Ideana oli tuoda 

trendit ja muoti helpommin lähestyttäviksi.  

 

Tiesin, että 20-30 -vuotiaat naiset ovat suurin blogien lukija-

ryhmä, mutta halusin, että blogini olisi jokaisen ulottuvilla ja 

sukupuoleen tai ikään katsomatta kaikki voisivat sitä seurata. 

Olen kuullutkin, että blogini on kerännyt myös mieslukijoita, 

mikä motivoi minua kirjoittamaan enemmän miesten muodista(kuva 

7). Suomessa on vain kymmeniä miesten kirjoittamia muotiblogeja, 

kun taas naisten kirjoittamia on tuhansia.  

 

Mietin paljon myös kieltä, sillä jos kirjoittaisin englanniksi, 

saisin varmasti enemmän lukijoita. En kuitenkaan koe kirjoitet-

tua englantia vahvuutenani, joten jätin suosiolla englanninkie-

len käytön blogistani. Halusin kuitenkin, että blogini tekstit 

avautuvat myös vanhemmille lukijoille. Mahdollista olisi, että 

jokaiseen merkintään kirjoittaisi tiivistelmän englanniksi, mut-

ta päätin keskittyä vain suomalaisiin lukijoihin. 
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Kuva 7 
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4.4 Päivitystahti 

 

Alkuoletuksena minulla oli, että usein päivittäminen on tärkeä 

seikka suomalaisien muotiblogien lukijoille. Tutkielman kysely 

kuitenkin muutti käsitykseni, sillä selvisikin, että tärkeintä 

on päivittää muutaman kerran viikossa ja asiaa, kuin joka päivä 

ja turhuuksia. Tätä tulosta olinkin toivonut, sillä itse blogien 

lukijana arvostan enemmän blogin merkintöjen laatua kuin päivi-

tystahtia. Suomalaiset muotiblogit ovat useimmat tyylipainottei-

sia, joissa blogi toimii niin sanottuna asupäiväkirjana, joten 

näiden blogien lukijat odottavatkin päivittämistä asukuvien kera 

usein. 

 

Määritin aluksi päivitystahdikseni noin 3-5 kertaa viikossa. Ha-

lusin näin säilyttää itselleni rennon tunteen bloggaamiseen. En-

kä halunnut väkisin tuottaa blogiin materiaalia. Vaan paneutua 

teksteihin kunnolla ja varsinkin aluksi merkinnän julkaiseminen 

oli aikaavievää, sillä itsekriittisyys iski päälle voimakkaasti.  

 

Ensimmäisinä viikkoina olin stressaantunut, että julkaisutahtini 

on liian hidas, mutta sainkin palautetta, että se on juuri hyvä. 

Useimmat lukijoistani käyvät kerran viikossa lukemassa blogiani, 

joten sinne on joka kerta ilmestynyt muutama teksti lisää. Juuri 

se vaikuttaa, että blogini on tarkoitettu myös sellaisille ihmi-

sille, jotka eivät välttämättä kerkeä lukemaan blogia päivittäin 

tai haluavat muutaman kerran viikossa rentoutua hetken blogin 

parissa.  



 23 

 

 

4.5 Mainostaminen 

 

Tiesin, että minun tulisi mainostaa blogiani eri tavoin. Yleensä 

lukijakuntaa pystyy kasvattamaan kirjoittamalla toisten blogien 

kommentteihin ja yhdistää kommenttiin linkki omaan blogiin. Itse 

olen ollut piileskelevä lukija useita vuosia. Blogosfäärissä 

myös suhtaudutaan omaan blogiin linkittämiseen hieman nihkeästi, 

vaikka se onkin melko yleistä.  

 

Itselleni koin parhaimmaksi tavaksi mainostaa blogia toisessa 

Internet-yhteisössä eli Facebookissa. Useimmat merkinnät linki-

tin myös Facebook-profiiliini, mikä saikin kiitosta lukijoilta 

(kuva 8). Ilmoitin muotiblogini myös suomalaiselle Blogilistalle 

ja lehtijutussa korostettiin myös blogiani. Myöhemmin aion ko-

keilla vielä linkittämistä ja katsoa, kerääkö tämä tapa lisää 

lukijoita.  

 

 

 

 

Kuva 8 
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5 Ideoita liukuhihnalta 

 

Aluksi jännitin suunnattomasti blogiin kirjoittamista, sillä se 

olisi kaikille avoin ja kirjoitukseni olisivat kaikkien arvoste-

lulle alttiita. Olen huomannut monissa blogeissa kiivaitakin 

keskusteluja, joissa räävitään bloggaajan kirjoituksia tai tyy-

litajua.  

 

Yritin päästä jännityksestä ja kriittisyydestä eroon. Kirjoitin 

ensimmäistä merkintää kolme tuntia, vaikka tarkoituksenani oli 

tehdä hyvin lyhyt ja ytimekäs merkintä. Lyhyt ja ytimekäs siitä 

tulikin, mutta tiesin, etten voinut kaikkiin merkintöihin käyt-

tää samaa aikamäärää. (kuva 9) 

 

Ihan alusta asti päässäni pyöri monia kirjoitusideoita. Ennen 

blogin perustamista suunnitelmani oli kirjoittaa suurin osa ju-

tuista etukäteen. Halusin kuitenkin blogiin rentoutta ja ajan-

kohtaisuuden takia julkaisinkin suurimman osan teksteistä suo-

raan kirjoittamisen jälkeen. Joitakin laajempia ja yleisiä jut-

tuja työstin useamman päivän, esimerkiksi Farkut, farkut, far-

kut...-juttua, johon kirjoitin myös farkkujen historiasta. (kuva 

10) 

 

Käsittelin blogissa muotimaailman uutisia ja esille nousseita 

aiheita. Halusin kirjoittaa uusimmista villityksistä asiallises-

ti ja objektiivisesta näkökulmasta. Minun oma mielipiteeni sai 

tulla esille, mutta julkaisin myös merkintöjä asioista, jotka 

eivät välttämättä minua miellytä, mutta jotka ovat tärkeitä asi-

oita muotia seurattaessa. (kuva 11) 
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Kuva 9 
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Kuva 10 



 27 

Kuva 11 
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5.1 Trendikästä käytettynä 

 

Olen monesti kirpputoreja kierrellessäni miettinyt, miksi kulut-

tajat eivät hyödynnä kierrätettyjen vaatteiden mahdollisuuksia. 

Usein trendit niin sanotusti kiertävät kehää ja samat trendit 

voivat kokea uuden tulemisen esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. 

Nyt trendikkäitä ovat muun muassa korotetut olkapäät ja löysäh-

köt poikaystäväfarkut, joita löytyy kirpputoreilta paljon. Ku-

luttajien käsityksiä on siis uudistettava ja tuotava kirpputorit 

uudessa valossa esille. 

 

Itse käyn katsastamassa kirpputorien tarjonnan aika-ajoin ja 

olen huomannut ostavani enemmän vaatetta kirpputoreilta kuin uu-

tena ja normaalihintaisena. Kuin salama kirkkaalta taivaalta, 

sain idean toteuttaa kuvauksen, jossa käyttäisin vain kirpputo-

reilta löydettyjä tuotteita. Päätin pian päivän, jolloin kuvauk-

set olisivat. Olin muutaman päivän Joensuussa, josta keräsin ju-

tun kaikki vaatteet.  

 

Kirpputorille mentäessä en tiennyt tarkkaan, mitä haen. Päätin 

kuitenkin jo ideointivaiheessa, että vaatteiden tulee olla tren-

dikkäitä ja sellaisia, että lukijat inspiroituvat kuvista. Löy-

sinkin kirpputoreilta jopa liikaa vaihtoehtoja. Tiesin kuitenkin 

mitä hain ja sain päätökset tehtyä nopeasti. Mallina kuvauksissa 

oli Kati Lähde, jonka yllä keräämäni vaatteet näyttivät hyviltä.  

 

Halusin, että kuvissa on vahva tunnelma. Vaatteet olisivat tär-

keässä osassa, mutta tarinan kertomisen koin tärkeämmäksi. Vaat-

teiden kohdalla oli tärkeintä, että sain kokonaisuudesta hyvän-

näköisen ja halusin kuvien rohkaisevan lukijoita lähtemään kirp-

putorille avoimin mielin. Tyyliblogeissa on yleistä, että kuvien 

yhteydessä lukee vaatteiden ostopaikat. Tässä jutussa minäkin 

käytin samaa taktiikkaa, sillä halusin lukijoiden ymmärtävän, 

että kirpputoritavara on todella huokeaa.  
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Kuva 12 

Disappointment  

 

Pettymys ja ahdistus. Kokonaisuuden tärkeimmät elementit ovat 

farkkupaita ja samettinen maximekko. Syksyllä samettikankaat tu-

levat näkymään vahvasti, joten otin kuvauksiin mekon, mutta en 

korostanut materiaalia. (Kuvat 12 ja 13) 

 

Kuva 13 
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Kuva 15 

 

Revenge  

 

Kostoretki. Rooli kuvastaa ihmisen halua kostaa ja pettymyksen 

jälkeistä tunnetilaa. Kokonaisuuden pääasia on viitta ja sen 

tuoma piilo sekä turva. Huppu piilottaa ja lisää mystisyyttä. 

Viitat ovat näkyneet monessa mallistossa, esimerkiksi Chloén ke-

vät 2010 mallistossa. (Kuvat 14 ja 15) 

Kuva 14 
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Kuva 17 

Kuva 16 

 

New Beginning  

 

Uuden alku ja odottavainen tunnelma olivat tämän kokonaisuuden 

pääasia. Jakussa kaksirivinapitus ja korostettu hartialinja ovat 

tärkeitä yksityiskohtia, jotka ovat ajankohtaisia. Farkkujen 

käärityt lahkeet ovat ensi kesään juttu ja vajaamittaisuus lah-

keissa ja hihoissa. (Kuvat 16 ja 17) 
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Mietin mallille eri teemoille erilaiset roolit. Huomasin, että 

mallin oli helpompaa liikkua kameran edessä, kun hän pääsi näyt-

telemään jotain roolia. Halusin kertoa kuvilla tarinan, joten 

rooli oli tärkeä.  

 

Mielestäni juttu onnistui hyvin ja keräsi paljon kommentteja, 

tosin kommentointi tapahtui Facebookin puolella. Sain myös jäl-

keenpäin kommentteja, että ”ei uskoisi vaatteiden olevan kirppu-

toreilta.” Onnistuin siis tuomaan kirpputorivaatteet tyylikkääs-

ti kuvissa esille.  
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5.2 Lehtijuttu Etelä-Saimaassa 

 

Etsiessäni vaatteita blogissa julkaistavaan juttuun: Trendikästä 

käytettynä, mietin, kuinka saisin päivitettyä kuluttajien aja-

tusta kirpputoreista. Aluksi harkitsin, että olisin tarjonnut 

kirpputorille muotinäytösideaa. Olisin koonnut kirpputorin vaat-

teista trendikkäitä ja tyylikkäitä asukokonaisuuksia, jotka esi-

teltäisiin mallien päällä catwalkilla. Eräässä ohjaustuokiossa 

toin ideani esille ja mietittiin siinä samalla lehdistöä ja mai-

nostamista. Päässäni alkoi poikia ajatus pelkästään lehtijutus-

ta. Hylkäsin muotinäytösidean, sillä lehtijuttu vastaisi enemmän 

päämäärääni tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä.  

 

Suunnittelin juttua ja mietin lehteä, jolle juttua tarjoisin. 

Mietin ilmaisjakelulehtiä, mutta kuitenkin tuntui, että haluai-

sin jutun maksulliseen lehteen. Pohdin myös Joensuun ja Lappeen-

rannan lehtien välillä, mutta halusin jutun lappeenrantalaiseen 

lehteen jo ihan senkin takia, että asun ja opiskelen tällä het-

kellä Lappeenrannassa. Siispä lähetin reippaasti sähköpostia 

Etelä-Saimaan kulttuuritoimittajalle Riina Nokso-Koivistolle, 

joka vastasikin pian olevansa kiinnostunut jutusta ja halusi to-

teuttaa idean koko sivun juttuna. Sähköpostiin olin linkittänyt 

Trendikästä käytettynä –juttuni, joten Nokso-Koivisto sai vihiä 

millaisen jutun olin aikaisemmin toteuttanut samalla idealla. 

Näin Pappahousut ja kasarituulahduksia –lehtijuttu sai alkunsa. 

 

Ekologisuus on tärkeää ja sitä tulee painottaa, mutta halusin 

jutussa trendien olevan keskeisimmässä asemassa. Jossain vai-

heessa lehtijuttu jännitti hirveästi ja juuri kasvojen ja nimen 

esilletuominen. Olin jo aikaisemmin pohtinut näkyvyyttä ja kuin-

ka kirjoittaisin blogia persoonallisesti, mutta anonyymisti. It-

sensä julki tuominen on kuitenkin tärkeää, mikäli aion päästä 

eteenpäin muotialalla ja pääosassa jutussa olisivat asukokonai-

suudet ja trendit. Lehtijuttu oli mahdollisuus näyttää taitoni. 
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Rupesin heti miettimään asukokonaisuuksia. Ensiksi ajatuksena 

oli käyttää vain lappeenrantalaisia kirpputoreja, mutta laajen-

sin valikoimaa ja otin käyttööni myös Mikkelin ja Joensuun kirp-

putorit. Halusin, että mahdollisimman moni trendi tulee esille 

ja jos olisin käyttänyt vain Lappeenrannan kirpputoreja, olisi 

valikoima ollut reilusti suppeampi. Tiesin kuitenkin, että jutun 

juju on käytetyn vaatteen hyödyntäminen, eikä Lappeenrannan 

kirpputorien korostaminen.  

 

En halunnut suunnitella asuja etukäteen, vaan lähdin tutkimaan 

kirpputoreja avoimin mielin. Joitakin tärppejä minulla oli, ku-

ten maximittainen hame ja farkku, jotka tiesin haluavani mukaan 

ja joita myös tiesin löytäväni kirpputoreilta.  Olin myös päät-

tänyt, että voin käyttää joitakin omia vaatteitani ja asusteita-

ni, joita olin kerännyt itselleni kirpputoreilta.  

 

Löysin paljon juttuun sopivia vaatteita. Olimme Riina Nokso-

Koiviston kanssa puhuneet alustavasti kolmesta asukokonaisuudes-

ta, mutta päädyinkin toteuttamaan neljä kokonaisuutta, sillä 

kaikissa neljässä asussa oli tärkeitä tulevia trendejä ja jokai-

sessa erilainen tunnelma.  

 

Kuvasimme jutun Etelä-Saimaan studiossa. Kuvaajana oli Mika 

Stranden ja mallina oli Minttu Hömppi. Kuvauksen aikana kerroin 

Nokso-Koivistolle vaatteista ja tarkkailin samalla kuvaustilan-

netta. Juttuun tuli myös kirjoitus minusta bloggaajana, mikä li-

säsi blogin näkyvyyttä. (kuvat 18 ja 19) 
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Kuva 18 

Kuva 19 
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Maastokuosi ja maksimekko  

Tässä kokonaisuudessa tärkeitä elementtejä ovat maastokuosi ja 

nilkkapituinen hame. Takki on poikien 120 cm takki. Maxipituus 

korostaa siluettia ja käärityt hihat keventävät kokonaisuuden. 

(Kuva 20) 

 

Lainaa farkkuja poikaystävältä  

Farkku yhdistettynä farkkuun on kesän kuuma trendi, joka on nä-

kynyt muun muassa monien vaateketjujen kampanjoissa. Kokonaisuu-

teen hain asennetta ja maskuliinisuutta. (Kuva 21) 

Kuva 20 Kuva 21 
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Hempeää ja jätkämäistä  

Halusin yhteen kokonaisuuteen nudesävyjä ja safaritunnelmaa. 

Vyöt ja huivit tuovat paljon ilmettä kokonaisuuteen. Kokonaisuu-

della halusin myös näyttää tyttömäisyyden ja maskuliinisuuden 

yhdistelemistä. Mielestäni on hyvä pitää naisellisuus balanssis-

sa yhdistämällä hempeät sävyt särmikkäisiin bootseihin. (Kuva 

22) 

 

Pappahousut ja kreisikuosi  

Tässä kokonaisuudessa tärkeimmät asiat ovat kuosien yhdistely ja 

pappahousut. Syksyn 2010 mallistoissa kuosien yhdistely näkyy 

voimakkaasti ja tämän kevään mallistoissa hypnoottiset kuviot 

näkyivät. Kokonaisuudella halusin myös osoittaa, ettei pukeutu-

misen tarvitse olla vakavaa, vaan sääntöjä saa rikkoa, kuten yh-

distämällä löysä yläosa löysään alaosaan. (Kuva 23) 

 

Kuva 22 Kuva 23 
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5.3 Muita merkintöjä 

 

Teksteistä muotoutui minulle paras ilmaisukeino kuvien sijaan. 

Halusin teksteihin syvyyttä, joten monesti muokkasin tekstiä 

useita päiviäkin. Tekstini pohjautuvat faktoihin, jotka olivat 

minulla tiedossa ennestään tai jotka hankin juuri tiettyä kir-

joitusta varten. Kirjoitin merkintöihini aikaisempia huomioitani 

aiheesta. Halusin, että merkinnät näyttävät huolitelluilta ja 

ammattitaitoisilta.  

 

Koin tulevat trendit tärkeimmiksi aiheiksi. Kevään ja syksyn 

2010 trendit saivat tilaa blogimerkinnöissä. Tutkin Milanossa, 

New Yorkissa, Pariisissa ja Lontoossa esiteltyjä mallistoja, jo-

ten käytin näitä ja muotiblogeja kirjoitusteni pohjana.  

 

Halusin kirjoittaa myös vartalotyypeistä, sillä se on aihe, joka 

kiinnostaa lukijoita aina. Jokaisen naisen vartalo on erilainen, 

joten pukeutumisvinkit ovat vain suuntaa-antavia, mutta tärkei-

tä. Kirjoitin ensin tekstin yleisesti pukeutumisesta. Monet nai-

set väheksyvät esimerkiksi hyvien alusvaatteiden vaikutusta pu-

keutumiseen, joten kirjoitin muun muassa siitä tekstiin. (kuva 

24) Aion kirjoittaa jatkossa muistakin yleisimmistä vartalotyy-

peistä, mutta tähän mennessä olen kirjoittanut omenavartalotyy-

pin pukemisesta (kuva 25).  
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Kuva 24 
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Kuva 25 
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Kirjoitin tekstin myös suosikki streetstyle-sivustoista (kuva 

26). Katumuotia käsittelevät sivustot ovat yleistyneet paljon ja 

jokaisella maalla on omat katumuoti-sivustot. Niin huippusuun-

nittelija kuin tavalliset kuluttajat ottavat ideoita toisten pu-

keutumisesta, joten katumuotisivustojen kautta voi tutustua eri 

maiden pukeutumistyyleihin. Kuten tyyliblogeja, niin katumuotia 

käsitteleviä blogeja syntyy päivittäin useita, joten massasta 

hyvien löytäminen voi olla hankalaakin. Halusin näin auttaa lu-

kijoita löytämään omia suosikkeja. 

 

Kuva 26 
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Kysyin myös lukijoiden mielipidettä (kuva 27). Minua kiinnosti, 

mistä asioista he haluaisivat lukea? Merkintään tuli kaksi aihe-

toivetta ja vastasin niihin molempiin (Kuvat 28 ja 29). Muutaman 

toiveen sain myös blogin ulkopuolelta.  

Kuva 27 
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Kuva 28 

Kuva 29 
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6 Pohdinta 

 

Alussa jännitin, kuinka saisin tehtyä blogista sellaisen kuin 

suunnittelin. Halusin blogin olevan informatiivinen ja hallittu. 

Halusin kirjoittaa blogia objektiivisemmin kuin muut suomalaiset 

muotibloggaajat. Blogia perustaessani tuntui, että olin liian 

syvällä blogimaailman uumenissa ja jännitti, saisinko koottua 

asiallisen ja hyvännäköisen blogin. 

 

Olin aluksi todella kriittinen kirjotusten ja aiheiden suhteen. 

Muistin kuitenkin jossain vaiheessa, että opinnäytetyökin saa 

olla oppimisprosessi, mikä antoi rohkeutta kokeilla eri merkin-

täaiheita. Olen iloinen, että blogi elää koko ajan. Itsellenikin 

tuli yllätyksenä, että kirjoitin tekstejä myös miehille, mutta 

se teki blogista monipuolisemman. 

 

Puntaroin alussa myös blogin merkitystä minulle ammatillisesti. 

Pidän blogin kirjoittamista hyödyllisenä projektina tulevaisuut-

tani varten. Olen nyt viimeisenä vuonna ottanut huomioon kiin-

nostukseni muotitoimittajan ja stylistin ammatteihin. Halusin 

tehdä blogista sellaisen, että voisin mainita sen työtä hakies-

sani ja juuri sellainen siitä tulikin. Lehtijuttu toi myös roi-

masti varmuutta työskentelyyni, sillä sain näyttää moniosaamise-

ni kokonaisuuden luomisessa. 

 

Olisin voinut kirjoittaa vielä enemmän tekstejä ja käsitellä eri 

aiheita. Ennen blogin avaamista olin kirjoittanut pitkän listan 

aiheista, joista kirjoittaisin, mutta moni karsiutuikin pois. 

Blogi ei kuitenkaan hautaudu minnekään, vaan aion ylläpitää sitä 

opinnäytetyön palauttamisen jälkeen. Moni trendi odottaa kansi-

oissani julkaisemista.   

 

Aihe oli todella mielenkiintoinen ja juuri minulle sopiva. Tut-

kielmaa varten syvennyin monen blogin keskustelupalstaan, jotka 

osoittautuivat hyvin mielenkiintoisiksi. Blogit ja niiden kes-

kustelupalstat ovat oma maailmansa, jota olisi jännittävää tut-

kia vielä lisää. 
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Olen hyvin tyytyväinen kokonaisuuteen. Tutkielma ja produktio 

tukevat toinen toisiaan. Opinnäytetyön tekeminen antoi minulle 

rohkeutta ja luotan nyt enemmän taitoihini. Produktion tarkoi-

tuksena oli auttaa minua matkalla muotitoimittajaksi ja produk-

tio toimikin hyvänä harjoitteluna muotialan ammattiin. 
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1 Johdanto 

 

Tutkielma käsittelee suomalaisia muotiblogeja. Muotiblogit ovat 

Suomessa kasvava trendi, ja muotiblogeja on alkanut näkyä myös 

muissa medioissa, kuten lehdissä ja televisiossa. Jokaisella 

suomalaisella on mahdollisuus aloittaa muotiblogin pitäminen ja 

kertoa julkisesti omasta elämästään ja tyylistään. Suosituimmat 

muotiblogit keräävät viikossa kymmeniätuhansia lukijoita, joten 

kyseessä on tärkeä tiedonjakoväylä.  

 

Olen seurannut muotiblogeja muutaman vuoden ajan, mutta muoti ja 

trendit ovat olleet kiinnostuksen kohteitani jo pidempään. Noin 

vuoden ajan olen harkinnut aloittavani itse muotiblogin kirjoit-

tamisen, mutta olen kokenut sen vieraaksi. Haluan pysyä ajan 

hermolla ja trendeissä mukana, ja muotiblogit ovat trendi. 

 

Halusin tutkielmassani katsoa muotiblogeja yleisestä näkökulmas-

ta, mutta päämäärätietoisesti selvittää vastaukset kysymyksiin: 

millainen on suomalainen muotiblogi ja millainen muotiblogi vie-

lä mahtuisi suomalaiseen blogimaailmaan? Keskityn tutkielmassani 

suomalaisiin muotiblogeihin, koska täällä muotiblogit ovat vielä 

melko pimennossa verrattuna esimerkiksi ruotsalaisiin blogeihin. 

Pohdin muotiblogien merkintöjen sisältöjä ja sitä, mistä elemen-

teistä hyvä muotiblogi koostuu. 

 

Erilaisia blogeja, kuten yritys- ja matkablogeja, lukemalla sel-

vitin blogien näkökulmia. Luin monia muotiblogeja ja seurasin 

niiden keskustelupalstoja. Luin pari bloggaukseen perustuvaa 

kirjaa. Tutustuin muotiblogeista kirjoitettuihin netti- ja leh-

tiartikkeleihin. Toteutin myös muotibloggaajille ja muotiblogien 

lukijoille kyselyt, joilla halusin selvittää, miksi muotiblogeja 

luetaan sekä kirjoitetaan, mitkä asiat blogissa ovat tärkeitä ja 

millaisena osana kommentointi koetaan? Lähetin lukijoiden kyse-

lyn Facebookissa 58 tutulleni sekä lisäsin kyselyn Indiedays – 

sivuston keskustelupalstalle. Vastauksia sain 12 kappaletta. 

Bloggaajille osoitetun kyselyn lähetin kymmenelle erilaiselle 

muotibloggaajalle, joista kaksi vastasi.  
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Kyselyiden vastauksia tuon esille pitkin tutkielmaa ja käytän 

niitä oletuksieni tukena.  

 

Tarkoituksenani on kirjoittaa tutkielmassani sellaista tietoa, 

mistä koen olevan hyötyä muotiblogin ylläpitämisessä.  Haluan 

tietää, missä mennään suomalaisissa muotiblogeissa ja mitä muu-

toksia blogit ovat kokeneet, jotta voin lisätä joukkoon vielä 

yhden blogin. Luulen, että pohjatietoa minulla on paljon, mutta 

ajatusten jäsentely tutkielmaan voi olla haasteellista. Olen 

suhtautunut suomalaisiin blogeihin hieman väheksyen, joten halu-

an selvittää, mistä suomalaisissa blogeissa oikein on kysymys.  
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2 Mikä on blogi? 

 

Blogi on verkkosivu tai –sivusto, johon tuotetaan ajankohtaista, 

päivämäärällä varustettua sisältöä. Blogi on siis vähän kuin 

päiväkirja. Ominaista blogeille on, että edelliset merkinnät 

säilyvät muuttumattomina ja ovat luettavissa. Uusin merkintä nä-

kyy aina ensimmäisenä ylimpänä ja aikaisemmat ovat aikajärjes-

tyksessä alempana. Tärkeä ominaisuus blogeissa on myös kommen-

tointimahdollisuus. Tunnusomaisia piirteitä blogeille ovat kes-

kustelevuus ja yhteisöllisyys. (Kilpi 2006, 3.)  

 

Blogien esiasteita on ollut jo 1990-luvulla. World Wide Webin 

synnystä lähtien on kenellä tahansa ollut mahdollisuus julkaista 

netissä. Kuitenkin tuolloin vaadittiin julkaisemiseen enemmän 

osaamista ja aikaa, sillä varhaiset kotisivut ja nettipäiväkir-

jat olivat käsin koodattuja HTML-sivuja. HTML on avoimesti stan-

dardoitu kuvauskieli, josta webbisivut rakentuvat. (Kilpi 2006, 

4; Jaakkola 2004.) 

 

Päiväkirjanomaisen bloggauksen juuria etsittäessä nousee esille 

amerikkalainen opiskelija Justin Hall, joka perusti omat netti-

sivut vuonna 1994. Sivuillaan Links.net hän ryhtyi kirjoittamaan 

julkista päiväkirjaa. Päiväkirjassaan hän kirjoitti hyvinkin 

henkilökohtaisista asioista, muun muassa suhteestaan alkoholi-

soituneeseen isäänsä, koulukavereistaan, parisuhteistaan ja sek-

sistä. Tuhannet ihmiset lukivat blogia päivittäin, ja sivuilta 

löytyy yli 4800 päiväkirjamerkintää. Jeffrey Rosen kirjoitti New 

York Times – lehdessä: ”The founding father of personal bloggers 

may be Justin Hall”, henkilökohtaisista asioista bloggaavien isä 

saattaa olla Justin Hall. Hall kirjoitti blogiaan 11 vuotta. 

Tammikuussa 2005 hän lopetti kirjoittamisen. Viimeiseksi blogi-

merkinnäksi hän latasi sivuilleen videon, jossa hän ilmaisi 

epäilyksensä, että nettielämän vie ihmisiä pois hänen luotaan 

oikeassa elämässä. (Rosen 2004; Harmanci R. 2005.) 
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Jo 1970-luvulla oli olemassa bloggauksen piirteet omaava .plan, 

julkinen tekstitiedosto, joka pystyttiin kiinnittämään jokaiseen 

Unix–käyttöjärjestelmässä olevaan tiliin. Tiedostoa käytettiin 

yleensä, nykyisten blogien kaltaisesti, käänteisessä aikajärjes-

tyksessä niin, että uusin teksti oli ensimmäisenä. Internetin 

käyttäjät pystyivät muokkaamaan omia .plan –tiedostoja, joissa 

he voivat kertoa yksityiselämästään ja työprojekteistaan. (Mc-

Cullagh & Broache 2007.)  

 

Bloggaus-sana on saanut alkunsa, kun John Barker alkoi kutsua 

nettisivuaan Robot Wisdom termillä ”weblog”. Se oli yhdistelmä 

sanoista ”web”: verkko ja ”log”: lokikirja. Myöhemmin vuonna 

1999 Peter Merholz teki nettisivuillaan sanaleikin lisäämällä 

termiin välilyönnin. Weblogista tulikin ”we blog”, me bloggaam-

me. (Kilpi 2006, 11.) 

 

Elokuussa 1999 amerikkalaisyhtiö Pyra Labs julkisti Blogger-

verkkopalvelun. Blogger oli ensimmäisiä blogipalveluita, joissa 

blogimerkinnät voitiin kirjoittaa suoraan lomakkeeseen webissä.  

Vuonna 2003 Google osti Pyra Labsin ja liitti Bloggerin palve-

luihinsa. Erilaiset blogialustat muuttivat verkossa julkaisemi-

sen helpoksi 2000-luvulla. Nyt blogin voi perustaa kuka vain, 

joka osaa käyttää tietokonetta. Blogimerkinnän luomiseen voi 

mennä muutama minuutti, mutta se voi tavoittaa tuhansia ihmisiä.  

Blogger (kuva 1) ja Worldpress (kuva 2) ovat blogialustoista 

suosituimpia, mutta myös monia muita blogialustoja on tarjolla, 

kuten suomalainen Vuodatus.net, Blogsome ja Livejournal.  Monet 

lehdet ovat myös lisänneet sivuilleen blogimahdollisuuden. Tällä 

hetkellä kuka tahansa voi perustaa oman bloginsa esimerkiksi Aa-

mulehden (kuva 3) tai Kauppalehden sivuille.(Kilpi 2006, 11-12.) 
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Kuva 1 

Kuva 2 

Kuva 3 
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Blogin voi rajata vain tietyn ryhmän luettavaksi. Blogialustoil-

la pystyy määrittämään, ketkä voivat lukea blogia ja kommentoida 

tekstejä. Mikäli blogi halutaan rajata tietylle ryhmälle, se 

suojataan salasanalla. Blogia voi myös kirjoittaa useampi ihmi-

nen. Esimerkiksi työ- tai kaveriporukka voi pitää blogia ja päi-

vittää näin kuulumiset keskenään.  

 

Suomalaisella Blogilista.fi–sivustolla on tänään, 25. tammikuuta 

2010 klo 23.42, 30 547 blogia, 1994 uutta blogimerkintää ja 69 

uutta blogia. Ulkomaalaisen vastineen Technoratin mukaan joka 

päivä syntyy noin 175 000 uutta blogia ja uusia blogimerkintöjä 

tulee päivässä noin 1.6 miljoonaa kappaletta. Eikö tämä jo ala 

vaikuttaa siltä, että pian kaikki bloggaavat?  Monet sosiaaliset 

mediat, kuten facebook ja twitter, ovat tulleet arkipäiväisiksi. 

Ennen käytiin katsomassa aika-ajoin sähköposti, nyt käydään tar-

kistamassa myös uusimmat Facebook- ja blogipäivitykset, jotta 

pysytään mukana kavereiden kuulumisissa. Netissä omasta elämästä 

kertomista pidettiin ennen eristäytyneiden tietokonenörttien 

mahdollisuutena kuulua yhteisöön, mutta nykyään erityisen sosi-

aalisetkin ihmiset jakavat asioita elämästään muille netin käyt-

täjille. (Blogilista.fi 2010; Brown 2004.)  

 

Vuoden 2004 presidentinvaalit Yhdysvalloissa olivat käännekohta 

bloggaamisessa. Vaalikamppailussa blogit nousivat vakavasti 

otettavaksi mediaksi ja jotkut bloggaajat pääsivät puoluekokouk-

siin perinteisen lehdistön rinnalle.  Yksi ero poliittisten ja 

perinteisten medioiden, kuten lehtien ja tv:n, välillä on näky-

vissä: blogien kirjoittajat ottavat häpeilemättä kantaa, kun 

taas perinteiset mediat pyrkivät enemmän tasapuoliseen uutisoin-

tiin. Vuonna 2009 Barack Obaman astuttua Yhdysvaltojen presiden-

tiksi Valkoisen talon nettisivut uudistuivat, ja sivustolta löy-

tyy nyt myös blogi. (Kilpi 2006; HS 2009.)   

 

 

Myös Aasian tsunami-uutisoinnissa blogit nousivat tärkeään ase-

maan. Tsunamikatastrofin itse kokeneet jakoivat kuvia ja videoi-
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ta tapahtuneesta ja kirjoittivat omia kokemuksia blogeissaan.  

Tapahtunutta pidetään käännekohtana niin sanotussa kansalais-

journalismissa.  Vain muutamat uutisorganisaatiot pitivät kansa-

laisten kirjoittamia blogeja mahdollisuutena. Esimerkiksi uutis-

toimisto BBC:n sivuilla oli silminnäkijöiden kertomuksia, kuvia 

ja videoita sekä juttuja jälleennäkemisistä. (Outing 2005.) 

 

Monet poliitikot, kuten Jutta Urpilainen, Matti Vanhanen ja 

Bjarne Kallis, pitävät blogia. Kansanedustajille, kuten muille-

kin bloggaajille, blogit ovat eräänlainen puhujakoroke ja tapa 

pysyä näkyvillä. Eri puolueet ovat lisänneet sivuilleen puolueen 

oman blogin. Yrityksistä muun muassa Finnairilla (kuva 4) ja No-

kialla on omat bloginsa. Yritysblogi toimii esimerkiksi 

ideaväylänä tuotteiden ja palvelujen kehittelyssä tai kanavana 

kertoa uusimmista palveluista. Erityisesti yritys- ja puolueblo-

geissa kirjoittajan tulee miettiä tarkkaan, pystyykö hän seiso-

maan kirjoittamansa asian takana muuallakin julkisuudessa, sillä 

heidän kirjoittamansa tekstit saattavat löytyä pian lehden etu-

sivulta. Blogi muovaa voimakkaasti mielikuvaa yrityksestä ylei-

sön keskuudessa. (Luomanen 2009) 

 

On olemassa deittiblogeja, juorublogeja, musiikkiblogeja ja ruo-

kablogeja, jopa koira voi pitää blogia tai pikemminkin koiralle 

on perustettu blogi.  Blogosfäärissä on miljoonia blogeja eri 

aihealueista, mutta kaikkia niitä yhdistää ihmisten halu tulla 

kuulluksi, tai oikeastaan nähdyksi. Yksityisten bloggaajilla on 

myös tarve kuulua johonkin yhteisöön, löytää samanhenkistä kes-

kusteluseuraa ja lukea toisten mielipiteitä. Blogeissa voi kir-

joittaa mistä tahansa itseään kiinnostavasta asiasta. Blogi on 

väylä saada äänensä kuuluviin ja tukea toisilta samantyylisiltä 

ihmisiltä. Monet kirjoittavat blogeihinsa epäkohdista, ärsytyk-

sen aiheista. Blogit ovat yksi itseilmaisun väline yhä enemmän 

virtuaalisoituneessa maailmassa.  
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Kuva 4 
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3 Muotiblogi 

 

3.1 Mikä on muotiblogi? 

 

Suomessa muotiblogi on yleistynyt sana puhuttaessa tyyliä, vaat-

teita ja asusteita käsittelevästä blogista. Monista blogeista 

kuitenkin voisi käyttää mieluummin ilmaisua tyyliblogi, sillä 

usein bloggaaja keskittyy muodin esittelyyn oman tyylinsä kaut-

ta. Usein tyyli tuodaan esille päivän asu –kuvien avulla ja 

yleensä aina kuvien yhteydessä kerrotaan, mistä vaatteet ovat 

peräisin, joskus jopa hintakin mainitaan.  

 

Blogilistan mukaan luetuimpia suomalaisia muotiblogeja ovat No 

Fashion Victims, Nelliinan vaatehuone, Mungolife, Mou Mou ja 

Fashionweek. Näiden blogien kirjoittajat ovat 20-30 -vuotiaita 

naisia, ja jokaisen elämää seuraa viikossa noin 20 000 lukijaa. 

Tosin Blogilistan luetuimmat -lista ei kerro absoluuttista to-

tuutta, sillä lukijamäärä lasketaan niiden perusteella, ketkä 

klikkaavat blogiin Blogilista.fi -portaalin kautta. 

 

Pääpaino muotiblogeissa on vaatteilla, mutta myös musiikki, kos-

metiikka, ruoka ja erilaiset tapahtumat saavat tilaa blogimer-

kinnöissä. Päivän tapahtumat ja illanvietot tuodaan kuvien kaut-

ta nähtäväksi blogiin.  Suosituimmat bloggaajat saavat kutsuja 

mallistojen esittelyihin ja erilaisiin muotitapahtumiin, mistä 

bloggaaja voi sitten raportoida blogissaan. Monet bloggaajat lu-

kevat toistensa blogeja ja ovat ehkä tutustuneet toisiinsa niin 

sanotussa oikeassa elämässä ja saavat myös siten vaikutteita 

toisiltaan, mikä taas vaikuttaa siihen, mistä blogeissa kirjoi-

tetaan. Blogeja lukiessa huomaa, kuinka toisinaan samat asiat ja 

kuvat toistuvat eri blogeissa (kuvat 5, 6, 7). Erilaiset blog-

gaajakokoontumiset ovat myös yleistyneet, ja seuraavaksi 100 

suomalaista muotibloggaajaa lähtee blogiristeilylle Tukholmaan. 

Suomessa muotiblogi-piirit ovat vielä niin pienet, että bloggaa-

jat tietävät helposti toisensa tai ovat ainakin lukeneet tois-

tensa blogeja.  
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Muotiblogit tuovat uusimmat trendit helpommin lähestyttäviksi. 

Monelle uudet trendit, vaikka haaremihousut, voivat tuntua vie-

raalta, ja niitä ei ehkä osata yhdistellä toisiin vaatteisiin. 

Blogeista lukija voi löytää vinkkejä asukokonaisuuden muodosta-

miseen, jossa haaremihousut ovat osa asua. Muotibloggaajat vai-

kuttavat myös trendeihin, sillä yhtä blogia saatetaan katsoa 

päivässä tuhansia ja suosituimpia ulkomaalaisia jopa miljoonia 

kertoja. Esimerkiksi nyt, kevään lähestyessä, ainakin neljä 

bloggaajaa on nostanut raitapaidat ja seiloriteeman esille.  

Blogit voivat näin myös vaikuttaa lukijoiden ostopäätöksiin. Lu-

kija voi tietoisesti tai tietämättään ostaa seuraavalla ostos-

reissullaan raitapaidan. 

Kuva 5 Kuva 6 

Kuva 7 
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Useat kyselyyni vastanneet lukevat muotiblogeja, koska hakevat 

niistä ideoita omaan pukeutumiseensa. Ne ovat inspiraation lähde 

ja tapa rentoutua. Eräs kyselyyni vastanneista kertoi lukevansa 

muotiblogeja, koska se tulee halvemmaksi kuin muotilehtien luke-

minen. Monissa blogeissa käsitellään samoja asioita, joista kir-

joitetaan muotilehdissä, mutta omalla arkisemmalla ja helpommin 

lähestyttävällä tavallaan. Muutamat bloggaajat kirjoittavat myös 

lehtiin, kuten suomalaiset Stella Harasek Oliviaan ja Eeva Kolu 

Trendiin, ja muotitoimittajat pitävät myös blogia, kuten Claudia 

Cifu ja Sanna Sierilä.  

 

Suurin osa suomalaisista muotibloggaajista on naisia, mutta löy-

tyy muotibloggaajien joukosta myös miehiä. Eniten esillä on ol-

lut Vesa Silver, joka pitää Silver –blogiaan Stara.fi-

sivustolla. Hän on kirjoittanut miesten muotiin keskittynyttä 

blogiaan huhtikuusta 2007 lähtien, ja blogi kuului osana hänen 

medianomi-tutkinnon opinnäytetyöhönsä. Kiinnostus bloggaamiseen 

on yhä tallella, vaikka työ onkin jo palautettu, päivittyy blogi 

edelleen.   
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3.2 Näkyvyys 

 

Amerikassa muotiblogit ovat alkaneet näkyä muissakin medioissa, 

kuten televisiossa ja lehdissä. Amerikkalainen muotibloggaaja, 

13–vuotias Tavi Gevinson on noussut suosioon niin lukijoiden 

kuin myös suunnittelijoiden keskuudessa.  Gevinsonin blogilla 

Style Rookie on noin 4 miljoonaa lukijaa, ja hänet on kutsuttu 

New Yorkin suurimpiin muotinäytöksiin. Hän istui eturivissä muun 

muassa Yohji Yamamoton, Alexander Wangin ja Marc Jacobsin näy-

töksissä. Tavi Gevinson on myös esimerkki siitä, että iällä tai 

koulutuksella ei ole väliä, kunhan on luovuutta ja kiinnostusta 

muotia kohtaan, niin voi päästä istumaan muotinäytösten eturi-

veille ja tulla kuvatuksi lehtien kansiin. (Celebgliz 2009.)  

Milanossa Dolce & Gabbanan kevät 2010 muotinäytökseen oli varat-

tu eturivin paikat neljälle bloggaajalle. Scott Schuman, Tommy 

Ton, Garance Doré ja Bryan Boy saivat paikat, joiden edessä 

odottivat kannettavat tietokoneet. Muotiteollisuus alkaa ottaa 

bloggaajat vakavasti yhtenä väylänä saavuttaa kuluttajia, mikä 

on todellakin aiheellista, sillä monilla blogeilla on jo miljoo-

nia muodista kiinnostuneita lukijoita. (Zucker 2009.)   

Suomalaiset blogit ovat myös saaneet osansa muotialan yritysten 

mielenkiinnosta, vaikka täällä yhteistyö ja kommunikointi yri-

tysten ja blogien välillä on alkanut näkyä enemmän vasta nyt. 

Niina Tapojärvi kertoo Helsingin sanomien Nyt–liitteessä, että 

yhteydenottoja yrityksistä on alkanut tulla noin vuosi sitten. 

Nykyään bloggaajat saavat erilaisia tuotelähetyksiä yrityksiltä, 

jotka toivovat näin saavansa näkyvyyttä tuotteelleen ja yrityk-

selleen (kuva 8). Mitään takeita blogimerkintään pääsystä ei 

kuitenkaan ole, sillä bloggaaja itse päättää, haluaako hän tuot-

teesta kertoa. Bloggaaja miettii, sopiiko tuote tyylillisesti 

blogiin ja onko tuote oikeasti hyvä. On tärkeää, että bloggaa-

jalla säilyy uskottavuus lukijoiden silmissä.(Kangasniemi 2009.) 
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Perinteisetkin mediat, kuten lehdet, radio ja televisio, ovat 

tiedostaneet muotiblogit kasvavana trendinä. Bloggaajia haasta-

tellaan lehtiin, televisioon ja radioon. Esimerkiksi More to Lo-

ve blogin (kuva 9) kirjoittajat Peppi ja Mimmi ovat olleet nyt 

muutaman kuukauden sisällä Maria!–showssa, Me naiset –lehdessä, 

Helsingin Sanomissa ja Huomenta Suomi lähetyksessä. Pepin ja 

Mimmin blogi nojaa fat acceptance ajatteluun, joka on kasvava 

ilmiö, etenkin Yhdysvalloissa. Bloggaajat hyväksyvät läskinsä ja 

haluavat tuoda blogissaan esille, että muoti ei ole pelkästään 

laihojen yksinoikeus. Nyt Peppi ja Mimmi aloittivat yhteistyön 

Miss Mix lehden kanssa ja alkavat kirjoittaa lehteen palstaa. 

Lukijoita heidän bloginsa kerää 20 000 viikossa. (Lehto 2010.)  

 

Kuva 8 

Kuva 9 
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3.3 Bloggaamisesta palkkaa 

 

Paras aika vuodesta –blogi (kuva 10) on ensimmäinen suomalainen 

muotiblogi, joka on ostettu naistenlehden sivuille. Olivia-lehti 

osti Stella Harasekin blogin maaliskuussa 2009. Nyt bloggaaja 

saa palkkaa bloggaamisesta. Harasek kertoo Expressi-lehden haas-

tattelussa, saaneensa jo kolme ostotarjousta blogistaan ennen 

Olivian yhteydenottoa. Olivian tarjous ei velvoittanut bloggaa-

jaa muuttamaan blogiaan mitenkään, vaan Olivia halusi sen pysy-

vän täysin ennallaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutos aiheutti kuitenkin osassa lukijoissa närkästystä: kom-

menttiboksiin alkoi tulla negatiivisia kommentteja blogin uudes-

ta ulkonäöstä ja bloggaajan sanottiin muuttuneen kauemmas niin 

sanotusta tavallisesta ihmisestä, koska blogi siirtyi huolitel-

lun naistenlehden alaisuuteen. Palkatulta bloggaajalta myös odo-

tetaan enemmän, sillä blogin kirjoittaminen ei ole enää vain 

harrastus. Mutta kaikkia ei voi miellyttää, ja blogi on saanut 

Kuva 10 
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varmasti uusiakin lukijoita Olivia-yhteistyön ansioista. (Soini-

nen 2009.) 

 

 

Toinen mielenkiintoinen muutos blogosfäärissä tapahtui tammi-

kuussa 2010, kun 19 suomalaista muoti- ja lifestyleblogia muutti 

Indiedays-portaaliin, joka on niin sanottu kattosivusto, jonka 

kautta pääsee lukemaan jokaista blogia (kuva 11). It-yrittäjä 

Esa Suurio perusti portaalin huomattuaan, etteivät kymmeniä tu-

hansia kävijöitä keräävät blogit saaneet minkäänlaista taloudel-

lista hyötyä. Indiedaysin sivustoilla blogit jatkavat samaa lin-

jaa kuten aiemminkin, mutta nyt blogien pitäjät saavat Indiedays 

Oy:ltä palkkaa tuottamastaan sisällöstä. Tuloja Indiedays saa 

mainostilan myynnistä yrityksille. (Vehkaluoto 2010.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuka tahansa yksityinen bloggaaja voi lisätä omaan blogiinsa 

mainoksia, mutta jotkut lukijat ovat kriittisiä mainostamisen 

takia. Mainosten lisäämistä pidetään pahanakin asiana, vaikka se 

on vain nykypäivää. Mainostamisen pelätään muuttavan blogia 

niin, että mainostamisesta tulisi pääasia eikä bloggaaja enää 

bloggaisi luontevasti. Ruotsalaisissa muotiblogeissa mainostami-

nen on näkynyt jo pitkään. On kuitenkin tärkeää, kuinka bloggaa-

ja tuo esille hyötymisen mainostamisesta. Tärkeintä on säilyttää 

oma tyyli myös tuotteissa, joita mainostaa.  

Kuva 11 
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3.4 Hyvä muotiblogi 

 

Nykyään tuntuu, että nuoret naiset aloittavat blogin pitämisen 

ihan vain julkisuuden takia. Muoti- ja tyyliaiheisia blogeja 

syntyy kuin sieniä sateella. Bloggaamisen kautta toivotaan pää-

syä muotitapahtumiin ja muotilehtiin. Muotiblogit ovat trendi, 

samalla tavoin kuin niitit pukeutumisessa.  Suomalaisen Blogi-

listan 30 luetuimmasta blogista kaikki käsittelevät muotia tai 

tyyliä. (17.1.2010.) 

 

Mutta millainen blogi on hyvä muotiblogi? Suomalaiset muotiblo-

git rakentuvat voimakkaasti kirjoittajan oman tyylin ympärille. 

Kyselyyn vastanneista enemmistö kertoi hakevansa muotiblogeista 

inspiraatiota omaan pukeutumiseensa. Monet lukevat muotiblogeja 

rentoutuakseen ja uteliaisuuttaan. Blogeista haetaan vinkkejä ja 

niitä luetaan, jotta pysytään ajan hermolla. Persoonallisuus on 

hyvä asia, ja kirjoittajan tyylin tulisi näkyä. Usein päivittä-

minen on melko tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on sisältö. Eräs 

kyselyyn vastanneista kertoi menettävänsä mielenkiinnon, jos 

edellisestä päivityksestä on liian kauan. Jos siis haluaa pitää 

yllä seurattua blogia, kannattaa blogia päivittää ainakin muuta-

man kerran viikossa. 

 

Persoonallisuuden tulee näkyä blogissa. Vaikka bloggaaja ei itse 

näkyisi kuvissa, on tärkeää, että lukijalle muodostuu mielikuva 

kirjoittajasta ja hänen tyylistään. Muutama kyselyyn vastanneis-

ta mainitsi blogipersoonan vaikuttavan lukemiseen. Blogin seu-

raamiseen vaikuttaa, millaiseksi lukija kokee kirjoittajan. Yksi 

vastaajista pitää kuitenkin enemmän blogeista, joiden kirjoitta-

ja on melko anonyymi. Joten anonyymimmällekin blogin pitäjälle 

löytyy kyllä lukijoita.  

 

Eräs kyselyyn vastannut muotibloggaaja kertoi kirjoittavansa 

paljon muusta elämästään, sillä tietää sen kiinnostavan ihmisiä. 

Suuri osa blogien lukijoista lukee blogeja uteliaisuuden takia. 

Toisten ihmisten elämä kiinnostaa: kenen kanssa bloggaajat liik-
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kuvat ja mitä he tekevät? Onkin mielenkiintoista, miten erityi-

sesti suomalaiset muotiblogit ovat muuttuneet enemmän lifestyle-

blogeiksi.  Monia ei kuitenkaan kiinnosta lukea blogia, jossa 

omalla elämällä niin sanotusti kehuskellaan. Lukijat toivovat 

usein arkipostauksia. Lukijoille on tärkeää, että bloggaaja tun-

tuu yhdeltä heistä, tavalliselta ihmiseltä.  

 

Osaksi tähän muotiblogista lifestyle-blogi -muutokseen on var-

masti vaikuttanut kommentoijien halu tietää enemmän bloggaajan 

muusta elämästä. Blogeissa näkee pyyntöjä asuntokuvista ja kysy-

myksiä parisuhteesta. Tuntuu, että bloggaajasta halutaan tietää 

kaikki yksityiskohdat. Enää pelkät asukuvat eivät riitä tyydyt-

tämään lukijoiden uteliaisuutta. Bloggaajan tulisi kuitenkin 

miettiä, mitkä pyynnöt oikeasti toteuttaa, sillä monesti eri 

tyyliset merkinnät muuttavat blogin sekavaksi. Välillä blogin 

punainen lanka saattaa olla kateissa ja vaikuttaa siltä, että 

bloggaamisesta on tullut enemmän lukijoiden miellyttämistä.  

Kuva 12 
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Blogien ulkoasu on tärkeä elementti. Muotiblogien elinehtona 

ovat erilaiset kuvat, joissa voi olla paljon yksityiskohtia ja 

värejä. Erilaiset kollaasit ovat muotiblogeissa yleisiä: päivän 

toiveasu, inspiraatiot, tulevat trendit ja toivelistat tuodaan 

kuvakollaasein blogiin (kuva 12). Erilaiset kollaasit ovat hyvä, 

vaihtelua tuova keino esimerkiksi päivän asun esittämiseen. On 

siis tärkeää, että blogin ulkoasu ei pistä silmään, vaan antaa 

kuville tilaa. Blogin ulkoasu määrittää myös blogin tyyliä ja 

kertoo bloggaajan mausta. Mikäli blogin visuaalinen ilme ei 

miellytä, tai on vaikka liian räikeä, voi lukija jättää blogin 

sisällön katsomatta.  

Tuntuu, että monelle erityisesti nuorelle muotibloggaajalle on 

tärkeää ostaa usein vaatteita, jotta voi tehdä niistä uusia mer-

kintöjä blogiin. Muun muassa (Swim)suit Issues –blogin kirjoit-

taja Taru Torikka (MeNaiset 5.11.2009) mainitsee inhoavansa muo-

tiblogeissa ilmenevää maanista shoppailua. Tottahan on, että jos 

blogi perustuu kirjoittajan asukuviin, niin vaihtelevuutta tar-

vitaan, mutta lukijat haluavat nähdä myös vanhoista vaatteista 

yhdisteltyjä uusia asukokonaisuuksia. Kuten Intula-nimimerkillä 

kirjoittava lukija on kommentoinut Paras aika vuodesta –blogin 

Stellan asua: ”Mun mielestä on just kivaa, että käytät samoja 

vaatteita, mutta yhdistelet niitä eri asusteiden kanssa. Se an-

taa inspiraatiota omienkin vaatteiden monipuolisempaan käyt-

töön.” 

 

Varmasti jokaiselle muotiblogille löytyy lukijoita, mutta koska 

blogeja alkaa olla niin paljon, on jotenkin erotuttava joukosta.  

Blogeissa täytyy olla vaihtelevuutta ja monipuolisia merkintöjä. 

Muotiblogissakin on hyvä olla erilaisia aiheita. Blogissa voi 

käsitellä muotia elokuvien ja musiikin kautta. Elokuvat toimivat 

vahvoina trendien luojina, joten ne kuuluvat olennaisesti muoti-

maailmaan. Blogimerkintöjen on oltava ajankohtaisia ja niiden on 

tuotava jotain uutta lukijoiden nähtäväksi. Blogin täytyy olla 

persoonallinen. 
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3.5 Suomalaisen ja ulkomaalaisen muotiblogin eroavaisuus 

 

Suomalaisessa ja ulkomaalaisessa blogissa on samat piirteet, 

mutta suurin ero on ehkä suomalaisten blogien lifestylemaisuus. 

Ulkomaalaiset, kuten ranskalaiset ja yhdysvaltalaiset muotiblo-

git keskittyvät melkein kokonaan muotiin, tyyliin tai niihin 

vaikuttaviin inspiraatioihin. Toki merkintöjen joukosta löytyy 

kertomuksia bloggaajan elämästä, mutta ei samalla tahdilla kuin 

suomalaisissa blogeissa. Ulkomailla lifestyleblogit ovat asia 

erikseen.  

 

Suomalaisissa muotiblogeissa kirjoitetaan paljon muustakin, mikä 

ei suoranaisesti liity muotiin. Oikeastaan osa suomalaisista 

blogeista on ruoka-, matkustus-, tyyli-, lifestyle- ja musiikki-

blogeja, kaikkea samanaikaisesti. Suomalaisissa muotiblogeissa 

on myös enemmän tekstiä verrattuna vaikka ruotsalaisiin muoti-

blogeihin, joissa saattaa olla kuvan alla vain muutama lause. 

Ulkomaalaisissa muotiblogeissa painopiste on enemmän kuvalla 

kuin tekstillä, kun taas suomalaisissa teksti on usein voimak-

kaampi osa.  

Tuntuu, että ainakin kommentoijien riveissä pidetään suomalais-

ten blogien lifestylemäisyydestä.  Kommenttibokseissa on nähty 

kirjoituksia, joissa lukijat pitävät bloggaajan tyylistä kertoa 

enemmän elämästään. Kommenteissa on myös toivottu, ettei blogi 

alkaisi muistuttaa ruotsalaisia blogeja (kuva 13), joissa teks-

tiä on vähemmän.  
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Kuva 13 
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4 Kommunikointi blogimaailmassa 

 

4.1 Yhteisöllisyys 

 

Yhteisön ominaispiirteitä ovat yhteinen päämäärä ja mielenkiin-

non kohde. Blogeissa juuri nämä elementit ovat huomattavissa. 

Muotiblogien pitäjät ja lukijat jakavat saman mielenkiinnon koh-

teen: muodin. Heidän yhteisenä päämääränään on tietää enemmän 

muodista, trendeistä ja tyyleistä. Jokaisella yhteisön jäsenellä 

on vielä oma päämäärä: rakentaa itselle mielenkiintoinen tyyli. 

 

Erilaiset foorumit ja keskustelupalstat ovat keino kysyä vinkke-

jä vaikka auton osien etsintään, koska sinne ovat kerääntyneet 

autoista kiinnostuneet ihmiset. Samalla tavalla muotiblogit ovat 

naisten keskustelupaikka. Muotiblogeja lukee vaatteista ja muo-

dista kiinnostuneet ihmiset, jotka haluavat seurata ja vaihtaa 

mielipiteitä.  Niina Tapojärvi kertoo Helsingin sanomien Nyt-

liitteessä aloittaneensa bloggaamisen, koska kukaan hänen lähi-

piirissään ei jakanut samaa intohimoa vaatteisiin ja kenkiin 

kuin hän. Niinpä hän lähti etsimään samantyylisiä ihmisiä netis-

tä. Tapojärvi perusti blogin, oman asupäiväkirjan, jonka kautta 

hän löysi saman mielenkiinnon kohteen jakavia naisia. (Kangas-

niemi 2009.) 

 

More to Love on tuikannut mainion piristysruiskeen suomalaiseen 

tyyliblogimaailmaan. More to Love -blogissa vahvana teemana on 

itsensä hyväksyminen. Monet nuoret saavat blogista rohkeutta. 

Mimmi ja Peppi kertovat, Me Naiset –lehden haastattelussa, vas-

taanottaneensa kommentteja, joissa lukijat kertovat saaneensa 

blogista voimia arvostaa itseään. Tässä yhteisöllisyyden ominai-

suus, yhteinen päämäärä on saavuttaa arvostus itseään ja varta-

loaan kohtaan. (Vaaramäki 2010.) 
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Blogeissa on nähtävillä erilaisia tapoja vahvistaa yhteisölli-

syyttä ja saada lukijoita osallistumaan blogiin. Suomalaisissa 

muotiblogeissa järjestetään usein arvontoja ja kilpailuja. Mo-

nesti palkintona on jokin bloggaajan saama tuotelahja. Tuotelah-

jan voittaja valitaan yleensä arpomalla tai parhaimman kommentin 

perusteella (kuva 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suosituimmissa blogeissa kilpailuihin osallistuu yleensä tuhan-

sia lukijoita kommenteillaan. Kilpailut ovat myös usein palkin-

toja: esimerkiksi monet pitävät kilpailun tai arvonnan, kun 

tietty lukijamäärä on täyttynyt. Myös erilaiset kyselyt, joissa 

linkitetään muita bloggaajia mukaan, ovat yleisiä bloggaajien 

kesken. Esimerkiksi kenkähaasteessa on kysymyksiä kuten: mikä on 

viimeisin ostoksesi? Bloggaaja kirjoittaa vastauksen ja liittää 

mukaan kuvan kengistä. Lopuksi hän haastaa lisää bloggaajia te-

kemään saman listan omissa blogeissaan (kuva 15). 

 

Kuva 14 
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Muotiblogit siirtyvät nyt myös Facebookiin. Esimerkiksi No 

fashion victims –blogi löytyy Facebookista (kuva 16) ja seinälle 

ilmestyy linkit uusiin blogimerkintöihin. Näin blogin lukija voi 

seurata blogia myös Facebook-yhteisön kautta.  Mielenkiintoista 

oli, että facebookissa muotiblogin faneissa on myös miehiä, mikä 

blogin omassa lukijalistassa on harvinaisempaa. 

 

Kuva 15 

Kuva 17 
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4.2 Kommentointi 

 

Bloggaaja asettaa itsensä alttiiksi niin negatiiviselle kuin po-

sitiiviselle kommentoinnille. Kirjoittaja ottaa tietoisen riskin 

tuodessaan kasvonsa ja tyylinsä toisten silmien eteen. Blogien 

ehkä tärkein ominaisuus on kuitenkin kommentointi, sillä niin 

yhteisö pystyy kommunikoimaan keskenään.  

 

Kyselyyni vastanneet bloggaajat pitivät kommentointia erittäin 

tärkeänä. Kommentointi toimii myös motivoivana osana. Mielipide-

kirjoitukset herättävät eniten kommentointia, sillä jokaisen on 

helppo osallistua keskusteluun ja mikäli ei halua tuoda itseään 

julki, voi kommentin jättää anonyyminä.  Merkintöjen loppuun on 

bloggaajilla tapana laittaa kysymys, kuten ”mitä lukijat ovat 

mieltä olkatoppauksista?” Näin he aloittavat keskustelun ja 

odottavat lukijoiden kirjoittavan mielipiteitään. Juuri kommen-

tointi ja vuorovaikutus ovat blogin erikoispiirteitä. Esimerkik-

si Auroran henkarit –blogin pitäjä on kirjoittanut: bloggaus il-

man kommentteja on kuin leipä ilman voita (Auroran henkarit 

5.1.2010). Monet bloggaajat käyvät lukemassa ja kommentoimassa 

toisten bloggaajien kirjoituksia ja näin myös he ovat vuorovai-

kutuksessa keskenään.  

 

Suomessa muotiblogit ovat myös valituspaikka. Monissa blogeissa 

valitetaan huonosta päivästä, pakkasista, väsymyksestä ja niin 

edelleen. Valitus blogeissa tekee bloggaajista enemmän tavalli-

sia, mitä monet lukijat toivovat. Toki bloggaajillakin saa olla 

huonoja päiviä, mutta onko blogi kuitenkaan oikea paikka suoltaa 

paha olo ulos? Tai ainakin valitusmerkinnöissä on pidettävä ra-

jansa. Liika valitus vie lukijat ja asettaa blogille negatiivi-

sen leiman. Koska jotkut bloggaajat voivat saada enemmänkin ne-

gatiivista palautetta kommenttiboksissaan, saattavat myös he 

avautua blogimerkintään kuin vastaiskuksi (kuva 17).  Koska sana 

on vapaa, sitä myös käytetään. Blogeissa ilmaistaan itseään, ja 

on tärkeää saada toisilta ihmisiltä kommenttia ja myös tukea, 

vaikka se tapahtuisikin verkossa. 



 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18 
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Bloggaajien on myös mietittävä, mistä asioista kirjoittaa blo-

gissaan, sillä sen voivat kaikki lukea. Stella Harasek kertoo, 

että on vetänyt blogipersoonan ja yksityisen elämän välille ra-

jan, vaikka sitä eivät lukijat huomaisikaan. Myös yksi kyselyyni 

vastanneista bloggaajista kertoi jättävänsä muut perheenjäsenet 

ja ystävät pois blogikirjoituksista, sillä haluaa jättää muut 

pois tulilinjalta. Toisella kyselyyn vastanneista bloggaajista 

oli hyvä ajatus: hän pitää mielessä, mitä mahdollinen tuleva 

työnantaja blogista ajattelisi. (Soininen 2009.) 

Samat negatiiviset ihmiset, jotka nimittelevät kadulla läskiksi, 

ovat olemassa myös blogien kommentointipalstalla. Onneksi suurin 

osa kommentoijista kirjoittaa positiivisesti ja kritiikki il-

maistaan kohteliaasti. Mutta joskus kommenttien vaihdosta saat-

taa muodostua suoranainen taistelutanner, jossa kaikki ottavat 

kantaa esimerkiksi bloggaajan uuteen hiustyyliin. Kommentoijat 

valitsevat puolensa ja nousevat joko puolustamaan bloggaajaa tai 

yhtyvät negatiivisen kommentoijan riveihin. Eräs kyselyyni vas-

tanneista bloggaajista ottaa asian kuitenkin hyvinkin rennosti. 

Hän kertoo saavansa negatiivisen kommentin noin kerran kuussa, 

ja silloinkin asia lähinnä naurattaa.  

 

Monilla blogialustoilla on mahdollista ottaa käyttöön kommentti-

en valvonta: moderointi, jolloin blogin kirjoittaja voi tarkas-

tella uusia kommentteja ja hyväksyä tai poistaa ne, ennen kuin 

kommentit ilmaantuvat näkyviin blogiin. Kuitenkin hyvin pieni 

osa suomalaisista muotibloggaajista käyttää moderointia.  
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5 Pohdinta 

 

Aloittaessani tutkimuksen huomasin väheksyväni joitakin suoma-

laisia muotiblogeja, mutta nyt ymmärrän paremmin eri bloggaajien 

näkökulmia. Esimerkiksi suomalaisten muotiblogien lifestylemäi-

syyttä pidin negatiivisena asiana. En vieläkään pidä siitä, jos 

bloggaaja kertoo yksityiskohtaisesti hammaslääkärikäynnistä, 

mutta sehän on vain yhden lukijan mielipide. Sadat muut lukijat 

voivat pitää sitä mainiona vaihteluna blogin muihin merkintöi-

hin.  Olen myös monesti kyseenalaistanut suomalaisten blogien 

tavan kuvata omat vaatteet päivän asu –kuvina. Nyt ymmärrän, 

kuinka jotkut ovat perustaneet blogin vain niin sanotuksi vaate-

päiväkirjakseen.   

 

Koin tutkielman kirjoittamisen haastavaksi. Käsittelin aihetta, 

joka on ajankohtainen, mutta jota ei ole vielä paljon tutkittu. 

Kirjallisuutta muotiblogeista ei löytynyt ollenkaan, joten tut-

kielmani pohjautuu suurelta osin erilaisiin netti- ja lehtiar-

tikkeleihin sekä omiin huomioihini. Oman tekstin tuottaminen 

osoittautui melko hankalaksi, mitä kyllä jo aikaisemmin epäilin-

kin. Tuntui myös arveluttavalta lähteä työstämään asiaa, josta 

ei aikaisemmin ole juuri kirjoitettu.  Aihe tuntui laajalta ja 

sitä olisi voinut rajata tiukemmin, mutta mielestäni kirjoitin 

hyvän produktiota pohjustavan tutkielman. 

 

Pidin tutkielmaa tutkimusmatkana muotiblogien maailmaan. Välillä 

suunta oli kateissa ja tuntui, että olin vajonnut liian syvälle 

blogosfääriin, mutta sain kuitenkin kirjoitettua sellaisen tut-

kielman, josta on hyödyllistä tietoa ihmiselle, joka ei ole muo-

tiblogeista kuullutkaan. Tärkeimpänä asiana pidän kuitenkin tie-

toa, jonka olen itse tästä saanut. Monet tutkielmassa käsittele-

mäni asiat veivät eteenpäin ideoita siitä, millaisen muotiblogin 

perustan.   
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Työskennellessäni tutkielman parissa sain ideoita oman blogin 

kirjoituksiin. Minulle selvisi myös, kuinka voin vielä produk-

tio-osuudessa työstää lisää muotiblogini suunnittelua: aion esi-

merkiksi koota kollaasin mielestäni hyvistä muotiblogeista. Ky-

sely muotiblogien lukijoille vahvisti tiedon, että persoonan tu-

lee näkyä blogissa, ja on mielestäni hauska lähteä kokeilemaan, 

kuinka tuon oman tyylini esille muotiblogissani melko anonyymil-

lä tavalla. Sain myös tietoa, mistä hyvä muotiblogi koostuu, jo-

ten nyt onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka minun blogilleni 

käy ja viekö se eteenpäin muotialalla.  
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Liite 1  1(2) 

 

Kyselyt 

 

 

Lähetin kyselyn Facebookin kautta 58 ystävälleni, joiden ikäja-

kauma oli 20-44. Vastauksia sain kuitenkin vain 20-30 vuotiailta 

ja yhteensä vastauksia tuli yhdeksän. Kaikki vastaajat ovat nai-

sia.  

 

1. Miksi luet muoti-/tyyliblogeja? 

2. Luetko ulkomaalaisia blogeja? Minkä maalaisia? 

3. Onko tärkeää, että kirjoittaja tuo kasvonsa ja oman tyy-

linsä esille blogissaan? 

4. Onko usein päivittäminen tärkeää? 

5. Kommentoitko blogimerkintöjä? 

 

 

Saman kyselyn kirjoitin myös Indiedays-portaalin keskustelupals-

talle. Lisäsin mukaan ikäkysymyksen, jotta kartoittaisin myös 

lukijoiden ikäjakaumaa. Keskustelupalstalta vastauksia tuli nel-

jä. 

 

1. Minkä ikäinen olet? 

2. Miksi luet muoti-/tyyliblogeja? 

3. Luetko ulkomaalaisia blogeja? Minkä maalaisia? 

4. Onko tärkeää, että kirjoittaja tuo kasvonsa ja oman tyy-

linsä esille blogissaan? 

5. Onko usein päivittäminen tärkeää? 

6. Kommentoitko blogimerkintöjä? 
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Liite 1  2(2) 

 

Lähetin kyselyn sähköpostitse myös kymmenelle suomalaiselle muo-

tibloggaajalle. Vastauksia sain kaksi.  

 

1. Miksi kirjoitatte blogia? Mikä motivoi? 

2. Kuinka tärkeää on kommentointi?  

3. Miltä negatiivinen kommentti tuntuu? Entä, kun kommen-

toija kirjoittaa anonyyminä? 

4. Mihin vedätte yksityisyyden rajan? Mistä asioista ette 

kirjoita blogissanne? 

5. Kuinka tärkeitä päivän asu –kuvat ovat? 



 

 38 

 
 

 

Liite 2  1(1) 

 
 
Sanastoa 
 
Blogi: Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi 

kirjoittaja tuottaa sisältöä. Blogissa on mahdollista julkaista 

sisältöä tekstin lisäksi myös kuvien, videokuvan tai äänen muo-

dossa. Uusin merkintä tulee sivulle ensimmäiseksi ja vanhat mer-

kinnät säilyvät muuttumattomina alempana. Tärkeää blogeissa on 

henkilökohtaisen näkökulman painotus ja kommentointimahdolli-

suus.  

Blogimerkintä: Yksi päivämäärällä ja otsikolla merkitty merkin-

tä, joka voi sisältää muun muassa tekstiä tai kuvia. 

Kommentti: Blogin lukija tai itse bloggaaja voi jättää kommentin 

sille tarkoitettuun sarakkeeseen blogimerkinnän alapuolelle.  

Blog roll: Linkkilista, joka sijaitsee yleensä blogin reunassa, 

jolla blogin pitäjä suosittelee lukemiaan blogeja. Kutsutaan 

myös blogiluetteloksi. 

Blogosfääri: Blogien maailmanlaajuinen verkosto. 

Linkki: Kuva, teksti tai sana, joka siirtää lukijan sivulta toi-

selle. 

Meemi: Blogosfäärissä meemit ilmenevät usein kyselyinä, jotka 

kiertävät blogista toiseen. Esimerkiksi bloggaaja voi listata 5 

vaatekappaletta, joita ilman ei voi elää ja haastaa muita blog-

gaajia tekemään saman listan omissa blogeissaan.  

Blogilista: Suomalainen sivusto, johon on koottu linkkejä palve-

luun ilmoitettuihin blogeihin. Sivustoilta voi etsiä blogeja jo-

ko suoraan hakutoiminnolla tai Blogilistan navigaatiosta löyty-

västä hakemistosta, josta löytyvät kaikki Blogilistan blogit. 

Blogilistalla on vain suomalaisten kirjoittamia blogeja. 

Moderointi: Blogiin tulevien epäasiallisten, rasististen tai 

herjaavien kommenttien poistaminen. Moderoinnin voi tehdä etukä-

teen, jolloin uudet kommentit tulevat ylläpitäjän kautta blogiin 

tai vasta jälkikäteen poistamalla.  


