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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä tarkastellaan muotoilijan osaamisen hyödyntämistä blo-
gin suunnittelussa. Opinnäytetyössä ideoidaan blogin konsepti ja teemat 
sekä ulkoasua. Työssä hyödynnetään muotoilun menetelmiä, sillä ne tar-
joavat hyödyllisiä toimintatapoja tuotteiden, palveluiden sekä prosessien 
kehittämiseen ja auttavat miettimään käyttäjälähtöisyyttä. Työn saatossa 
pyrin kehittämään taitojani suunnittelijana. Ammatillisista lähtökohdista 
katsoen designiin ja vastuullisuuteen pohjaavan blogin kirjoittaminen tun-
tuu hyödylliseltä. Blogi on myös hyvä kanava esitellä omaa osaamistaan. 
Blogissa pystyn näyttämään omat vahvuuteni, markkinoimaan tekemiäni 
töitä, sekä mahdollisesti luomaan vuorovaikutuksellisen yhteisön lukijoi-
den kanssa. Blogi on myös hyvä pohja yhdistää erilaisia osaamisen alueita. 
Blogin kautta voidaan olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja 
jakaa tärkeäksi kokemia asioita.  
 
Blogini perustalla tulee olemaan vahvasti oma persoonani, joten sitä var-
ten suunnitellaan myös henkilöbrändi. Tavoitteena on konseptoida tunnis-
tettava oman tyylinen ulkoasu, joka jatkuu kaikissa sosiaalisen median ka-
navissani, ja rajata jakamani sisältö tiettyihin aihepiireihin. Opinnäyte-
työssä määritellään myös arvot, joille blogi perustuu. Pohdin työssä myös 
sosiaalisen median ja blogin merkitystä ja tehtävää, kaupallisuutta sekä 
mitä tahdon blogillani saavuttaa. 
 
Olen aikaisemmin blogannut harrastusmielessä. Tällöin en miettinyt blo-
gini tarkoitusta sen pidemmälle, tai mitä se lukijalleen antaa. Haluan nyt 
käyttää ammattimaisempaa otetta ja suunnitella yhtenäisen sisällön uu-
teen blogiini. Katson blogia nyt tuotteena tai brändinä, jolloin sen suunnit-
telussa täytyy olla takana intentio ja lopputuloksen yhtenäinen.  

1.1 Kysymysten asettelu 

 
Pääkysymys:  
Miten hyödyntää muotoiluajattelua blogin perustamisessa? 
 
Alakysymykset: 
Minkälaista arvoa blogini tuo sen käyttäjälle?  
Minkälainen on vastuullinen blogi? 
Minkälainen on henkilöbrändini? 
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1.2 Työharjoittelu Musla-blogille 

Suoritin opinäytetyön tekemisen lomassa työharjoittelun Musla-blogille. 
Työharjoitteluni ohjaajana toimi Kirsikka Simberg. Työharjoittelu tuki hyvin 
blogini kehittämistä ja toimi yhtenä lähtökohtana opinnäytetyön tekemi-
selle ja toiminnallisena osuutena. Se antoi mahdollisuuden ideoida ja tes-
tata blogiin laitettavaa sisältöä, sekä observoida blogiympäristöä ja blog-
gaajaa työssään. Testauksen kautta sain palautetta tekemistäni luonnok-
sista artikkeleille, jonka kautta palasin hiomaan ideoita ja opin uutta. Pää-
sin ideoimaan ja toteuttamaan artikkeleita, sekä toimimaan valokuvaa-
jana. Harjoittelu oli hyvä tapa oppia bloggaamisen liittyvää teknistä tietoa. 
Lisäksi Kirsikka kokeneena bloggaajana osasi antaa rakentavaa palautetta, 
sekä neuvoja siitä miten ottaa käyttäjä huomioon. Esimerkiksi: kannattaa 
kirjoittaa mieluummin liian lyhyt, kuin liian pitkä artikkeli. Lukijaa ei halua 
tylsistyttää, vaan jättää hänet kaipaamaan lisää. Kirsikalla on tarkkaan mie-
titty linjaus Musla-brändille, ja kaiken sen kanaviin tuotetun sisällön on ta-
vattava tietyt vaatimukset. Kuville on määritetty tietty laatu ja jokaisen ar-
tikkelin on soinnuttava blogin teemoihin ja olla tarpeeksi laadukkaasti to-
teutettu. Tällä tavoin pyrin toimimaan myös omassa blogissani. 
 
 

 
Kuva  1 Ottamani kuva Muslaan ideoimastaani ja toteuttamaani artikkeliin ”Avokadolla värjätyt DIY kirsikkalakanat” 
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2 MUOTOILUN PROSESSI  

Muotoilu on perinteisesti liitetty tuotteitten suunnitteluun, mutta sitä voi-
daan hyödyntää myös palveluiden ja konseptien kehittämisessä. Tapauk-
sessani suunnitteluni lopputuote on blogi ja sille laatimani raamit. Proses-
sissa vertailen erilaisia blogeja, luon käyttäjäprofiilin, teen konsepteja ja 
pyrin ideoimaan oman tyylini mukaisen ja ammattimaisen ulkoasun. Opis-
keluni aikana suunnitteluni tapa on ollut erittäin intuitiivinen ja tunnepoh-
jainen. Tästä en halua luopua, mutta tarkoituksenani on kehittää proses-
siani tarkoituksenmukaisemmaksi ja ammattimaisemmaksi. 

 
Hyödynnän blogini perustamisessa muotoiluajattelua. Muotoiluajattelu eli 
design thinking voidaan nähdä prosessina, johon kuuluu empatiaa, ideoin-
tia, prototyyppien tekemistä, sekä testausta. Prosessin tulisi olla johdon-
mukainen, jonka lisäksi sille on ominaista empatia, käyttäjälähtöisyys ja 
ymmärrys käyttäjästä. (Maijala, 2016) Suunnittelijan tehtävänä on tuoda 
jotakin uutta arvoa tähän maailmaan ja katsoa asioita uudesta näkökul-
masta. 

 
Muotoiluajattelu ei ole pelkästään lineaarista, vaan myöhäisemmät vai-
heet voivat herättää uusia ideoita ja vaikuttaa niitä edeltäviin vaiheisiin 
(Dam, Siang, 2019). Prototyypin luominen ja sen testaaminen auttaa eläy-
tymään käyttäjän kokemukseen uudella tavalla ja sen myötä tarve saate-
taan määritellä uudelleen. Sen kautta voidaan palata myös uudestaan ide-
ointivaiheeseen ja kehittää sitten uusi parempi prototyyppi. 
 

 
Kuva 2 Muotoiluprosessi suomennettuna versiona  (Siang, 2019) 
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2.1 Eläytyminen 

Eläytymiseen kuuluu tarpeiden analysointi. Suunnittelija tarvitsee empa-
tiaa ymmärtääkseen ongelman, johon lähdetään etsimään ratkaisua. Sen 
avulla voidaan laittaa sivuun omat olettamukset maailmasta ja katsoa sitä 
muiden silmin (Dam, Siang, 2019). Empatian tarkoituksena on malttaa 
kuunnella, kysellä, ymmärtää, pysyä neutraalina ja kehittää tämän tiedon 
perusteella ratkaisu käyttäjälle. Tällöin suunnitellaan oikeille ihmisille, oi-
keaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen (Maijala, 2018). Empatian avulla voi-
daan eläytyä toisen ihmisen tunteisiin ja kokemukseen. 
 
Suunnittelussa on tärkeää osata samaistua muihin ja ymmärtää omaa koh-
deryhmäänsä. Laadin blogiani varten käyttäjäprofiilin, jonka esittelen myö-
hemmin tässä työssä (s.7). Suunnittelussa täytyy osata ottaa huomioon 
käyttäjän tarpeet ja olla myös empaattinen ympäristöä kohtaan. Vastuulli-
sen suunnittelijan tulee selvittää tuotteensa vaikutukset ympäristöön ja 
miettiä sen kiertokulkua. 
 
Blogini tulee olemaan päiväkirjamainen ja käytän omaa kokemustani teks-
tieni pohjalla. Vuorovaikutus käyttäjän kanssa perustuu tällöin myös mo-
lempien puoleiseen empatiaan. Olen havahtunut viime vuosina siihen, mi-
ten epäkestävä elämäntapa meillä länsimaalaisilla pitkälti on. Olen itse ku-
luttanut maailmavaroja aivan liikaa ja nyt yritän opetella vastuullisempaa 
elämää. Tarkoitukseni on jakaa kokemuksiani tästä blogissa ja toiveenani 
inspiroida muita ihmisiä samaan. Haluan myös auttaa ihmisiä voimaan pa-
remmin ja jakamalla omia kokemuksiani, voin ehkä auttaa jotakuta tunte-
maan olonsa vähemmän yksinäiseksi. Käyttäjälähtöinen suunnittelu pyrkii 
tuomaan arvoa käyttäjälleen. 
 
Suunnittelijan on otettava huomioon kohdeyleisö ja sen tarpeet. Tuote tai 
palvelu, jolle ei ole tarvetta, on turhake. Vastuullisuus on nouseva trendi, 
ja sillä on ympäristön kannalta kiireellinen tarve. Opintojeni aikana olen 
pohtinut muotoilun ja vaateteollisuuden merkitystä ja ympäristövaikutuk-
sia. Kestävyys on kaukana siitä, miten uusia huonolaatuisia tuotteita tuo-
tetaan joka viikko markkinoille. Monilta nykyajan tuotteilta tuntuu myös 
puuttuvan sielu, sillä raha toimii usein suunnittelun päämotiivina. Halpa-
työvoiman käyttö mahdollistaa törkeän halvat hinnat. Mm. näistä syistä 
pikamuodista on tullut yksi saastuttavimmista teollisuuden aloista. Se 
saastuttaa enemmän kuin lento- ja laivaliikenteen yhteensä (Asikainen, 
2018). Myös teollisuuden työolosuhteet aiheuttavat vaaratilanteita työn-
tekijöille. Rana Plaza-rakennus romahti Bangladeshissa 24.4.2013, jolloin 
yli 1 130 ompelutehtaan työntekijää kuoli ja yli 2 500 ihmistä loukkaantui. 
Tämän innoittamana syntyi Vaatevallankumous-liike, ja muodin vastuulli-
suus on noussut enemmän esille. Lähivuosina minussa on herännyt into-
himo taistella pikamuotia vastaan, sekä halu vaikuttaa kulutuskeskeiseen 
kulttuuriimme, joka ei mielestäni ruoki ihmisten onnellisuutta parhaalla ta-
valla. 
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Haluaisin ihmisten vaalivan kauniita harkiten valittuja asioita elämässään, 
ja nauttivan siitä mitä heillä jo on. Keskityn blogissani siihen, mitä itse vas-
tuullisuudesta tiedän ja jatkuvasti opin. Hyvinvoiva ihminen jaksaa panos-
taa vastuullisuuteen. Siksi haluan myös blogissani käsitellä erilaisia hyvin-
vointia lisääviä aiheita, kuten mindfulnessia. Suomalaisista 77 % lukee blo-
geja joskus (Masalin, 2017), joten blogeille on kysyntää. 

2.2 Määrittely 

Ennen kuin lähdetään suunnittelemaan uutta tuotetta tai palvelua, tulee 
suunnittelun kohde määritellä. Tässä hyödynnetään ensimmäisen vaiheen 
eläytymisestä kerättyä tietoa. Määrittelen blogin teemat omien kiinnos-
tuksen kohteitteni ja vahvuuksieni, sekä ympäristön tarpeitten mukaan. 
Esittelen teemat ja määrittelemäni henkilöbrändin myöhemmin työssä (al-
kaen s. 22). 

 
Koen sosiaalisen median yhtenä parhaana työkaluna olla yhteydessä ja vai-
kuttaa toisiin ihmisiin. Siksi olen määritellyt suunnitteluni lopputulokseksi 
blogin, jossa voin toteuttaa itseäni, sekä tuoda sisältöä blogin käyttäjälle. 

 
Määrittelyn apuna suunnittelijan kannattaa tehdä taustatutkimusta siitä, 
minkälaisia vastaavia tuotteita tai palveluita jo löytyy, ja mitä niiden to-
teuttaminen vaatii. Tutkimuksessa hyödynnetään muotoilumenetelmiä 
(design methods) eli erilaisia suunnittelun työkaluja. Tutkimuksen keinoina 
käytetään tässä tapauksessa benchmarkingia, observointia ja haastatte-
luja, sekä tutkitaan kirjallisuutta ja artikkeleita. Tulokset esitellään myö-
hemmin tässä työssä. Bloggaaminen on teknisesti minulle jo tuttua, joten 
siihen tarvittavat välineet, kuten kamera ja tietokone, minulta löytyvät jo 
valmiina. Välineistöä voi jatkossa tarpeen tullen päivittää. Blogia aloitta-
essa voitaisiin myös tutkia erilaisia blogipohjia. Itse päätin blogipohjan te-
kemäni haastattelun perusteella. 

2.3 Ideointi 

Suunnitteluvaiheen alussa ideoidaan eri tapoja toteuttaa lopputulos. Tässä 
vaiheessa ei tulisi väheksyä mitään ideaa, vaan kirjoittaa tai luonnostella 
kaikki ylös. Ideointivaiheessa voidaan käyttää erilaisia tekniikoita inspiraa-
tion lähteenä. Voidaan pyrkiä tekemään esimerkiksi 100 erilaista luon-
nosta pienillä variaatioilla tietystä asiasta, tai leikellä ja liimailla kollaaseja, 
ja lähteä etsimään niistä ideaa.  
 
Ideoin työn aikana omalle blogilleni nimen, ulkoasun ja teemoja, joista läh-
teä luomaan sisältöä. Lähdin pohtimaan blogin nimeä sellaisella tyylillä, 
että kirjoitin blogin teemoja kuvaavia sanoja paperille ja lähdin yhdistele-
mään niitä. Revin yksittäiset sanat myös paperilapuille, joka helpotti niiden 
fyysisesti siirtelemistä ja näkemistä yhdessä. Ideointivaiheessa tein myös 
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ajatuskarttoja eri teemoista, sekä listasin ranskalaisilla viivoilla ylös erilai-
sia ideoita blogille. Kokosin opinnäytetyöni alussa moodboardin, joka toimi 
apuna kuvamaailman ideoimisessa. 
 

2.4 Prototyypin luominen ja testaus 

Ylös kirjoitetuista ideoista valitaan ne, mitä halutaan lähteä kehittämään. 
Ideoista valitaan parhaan tuntuiset ja loput täytyy osata karsia pois, tai lait-
taa tulevaisuutta varten ideavarastoon. Kysyin läheisteni mielipiteitä ni-
miehdotuksistani ja se auttoi valinnassa. Ideat laitetaan sitten käytäntöön 
prototyyppien muodossa ja lopullisessa tuotteessa/palvelussa. Pääsin tes-
taamaan ideoitani blogiin tuotettavalle sisällölle työharjoittelussani Musla-
mediassa (s.2). 
 
Kun ideat on laitettu käytäntöön, opitaan viimeistään toimivatko ne vai ei. 
Niiden pohjalta voidaan tehdä jatkokehitystä. Esimerkiksi testasin ensim-
mäistä nimi-ideaani ensin Instagramissa, mutta joittenkin viikkojen jälkeen 
totesin, ettei se tunnukaan minulta. Opin siitä millaista brändiä haluan 
luoda ja mikä tuntuu liian pakotetulta. Keksin sitten uuden nimen, jolla jul-
kaisin blogini opinnäytetyön tekemisen aikana, ja tuotin sinne myös pari 
ensimmäistä artikkelia. Olen todennut, että artikkelien kirjoittamisesta ja 
omasta kirjoitustyylistä oppii parhaiten tekemisen kautta. Työnsä täytyy 
uskaltaa myös altistaa palautteelle, jonka kautta oppii huomaamaan mikä 
omalle kohdeyleisölleen toimii ja mikä ei.  
 

2.5 Dokumentointi 

Jatkoa ajatellen töidensä dokumentointi on suunnittelijalle hyödyllistä. 
Portfolio on suunnittelijalle tärkeä työkalu, jota esitellä mahdollisille asiak-
kaille. Blogi toimii itsessään tietynlaisena kirjastona, johon kerääntyy vuo-
sien saatossa tallennettua tietoa. Tietysti blogiin valitaan vain sillä hetkellä 
parhaimmalta tuntuvat ideat. Voi olla hyödyllistä säästää lisäksi myös to-
teutumattomia luonnoksia. Niistä voi syntyä jotakin uutta myöhemmin, tai 
vähintään niiden avulla näkee selkeämmin oman kehityskaarensa suunnit-
telijana. Hetkinä, jolloin itseluottamus horjuu, voi olla rohkaisevaa muistaa 
mistä on tullut ja miten paljon on jo kehittynyt. 
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3 KÄYTTÄJÄPROFIILI 

3.1 Blogin lukija 

Sisältöni tulee olemaan suunnattu pääosassa naisille. Aller Median tilaa-
man Suuren blogitutkimuksen mukaan naislukijoita kiinnostavat eniten 
ruoka-, lifestyle-, sekä muoti- ja kauneusblogit ja miehiä tekniikkaan ja po-
litiikkaan keskittyvät. (Hanhinen, 2014). Kohdistan blogini n. 20–35-vuoti-
aille. Blogini laajemmat teemat kuten vastuullisuus ja hyvinvointi toki kiin-
nostavat kaiken ikäisiä ja sukupuolisia ihmisiä, mutta esitän näitä asioita 
omasta näkökulmastani. Kiinnostuksen kohteeni muoti, sisustaminen ja 
kosmetiikka houkuttelevat useimmiten naisia. Mahdollinen käyttäjä on 
kiinnostunut vastuullisuudesta, tai ainakin avoin sille. Häntä kiinnostavat 
myös tyyli- ja lifestyle-aiheinen sisältö. 
 
Asiakkaat entistä useammin kaipaavat pelkän tavaran sijaan elämyksiä, 
identiteettiä ja itsensä toteuttamista. (Heinonen, 2019, s. 8) Blogissa käyt-
täjä voi kokea uusia asioita bloggaajan kautta, sekä osallistua keskusteluun 
ja olla osana yhteisöä. 
 
Pystyn hyödyntämään Instagramin tarjoamaa käyttäjätietoa tämän hetki-
sistä seuraajistani. 72% seuraajistani on naisia, suurin osa on suomalaisia 
ja 25–34-vuotiaat ovat suurin ikähaarukka.  
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Kuva 3 Instagramin käyttäjä-graafi, jossa paikkakunta, ikä ja sukupuoli 

 
 
Käyttäjäprofiilin luomisessa voidaan hyödyntää empatiakarttaa (Maijala, 
2018). Valitsin karttaan neljä eri kohtaa: tarpeet, tunteet, toiminta ja ko-
kemus. Blogini käyttäjä nauttii blogien lukemisesta ja kauniista kuvista. 
Hän kenties kaipaa vinkkejä siihen, miten elää ekologisemmin tai voida pa-
remmin. Käyttäjä voi myös haluta tyylivinkkejä tai ohjeita mm. vaatteiden 
tuunaamiseen. Käyttäjä on ehkä huolissaan ilmaston muutoksesta ja ym-
päristön saastumisesta ja toivoo tekevänsä hyvää maailmalle. Käyttäjä ha-
luaisi huolistaan riippumatta nauttia elämästään ja pitää hauskaa. Käyttäjä 
ei välttämättä tiedä, kuinka muuttaa ostoskäyttäytymistään parempaan 
päin. Toisaalta käyttäjällä saattaa olla tästä jo itsellään paljon kokemusta. 
Käyttäjä ajattelee tekojensa seurauksia. Kauneus herättää käyttäjässä iloa 
ja hän nauttii visuaalisista asioista, kuten luonnosta tai hyvästä designista. 
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Kuva 4 Empatiakartta 

 

3.2 Blogin sponsori 

 
Jotta blogista tulee työ, eikä pelkkä harrastus, täytyy sen olla jollakin ta-
valla kaupallinen. Sivujen selailusta voi tehdä rahaa mainosten tai blogi-
portaalin myötä. Se edellyttää ensin keskittymistä konkreettisten postaus-
ten tekemiseen ja blogin kasvattamiseen. Toinen hyvä tapa tehdä tuottoa 
blogilla ovat kaupalliset yhteistyöt. Tällöin blogin sisältöä tuotetaan sekä 
ilmaiseksi sen lukijoille, että yhteistöiden kautta yrityksille. Yhteistyöt toi-
mivat siten, että yritys joko maksaa heidän markkinoimisestaan, taikka an-
taa vastalahjaksi tuotteita. Yrityksiä motivoi näkyvyyden saaminen heidän 
arvoihinsa ja tuotteisiinsa sopivalla kanavalla, jolla on aktiivinen ja tietyn 
tyyppinen lukijakunta. Toinen kohderyhmäni ovat siis yritykset, jotka nou-
dattavat blogini arvoja, sekä tarjoavat blogin teemoihin sopivia tuotteita, 
tai palveluita. Tähän kuuluisivat esimerkiksi vastuullisesti toimivat vaate- 
tai kosmetiikkayritykset. 

 
Taloudellisen hyödyn tuottamista blogilla voi suunnitella jossakin määrin. 
Voin kuvata blogiini tuotteita ja panostaa kuvien laatuun. Brändilläni voin 
houkutella tiettyjä yrityksiä sponsoreiksi. Tässä vaiheessa minun on kuiten-
kin mahdoton arvioida, kuinka paljon mahdollisesti pystyisin jonain päi-
vänä kaupallisilla yhteistöillä tienaamaan. Sitä varten on ensin luotava lu-
kijakunta. Asiakkaan tavoittamisessa hyödyksi on itsensä markkinoiminen 
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sosiaalisen median kanavilla, kuten Facebook -ryhmissä ja olemalla aktiivi-
nen keskusteluissa ja toisten blogeissa. Parhaana reseptinä näen, että kan-
nattaa tehdä sitä mistä nauttii. Se houkuttaa lukijoita enemmän, kuin ra-
hankiilto silmissä tuotettu sisältö. Empatia on tässäkin tärkeä työkalu. Täy-
tyy ymmärtää lukijakuntaansa tietääkseen, millaisia tuotteita tai palveluita 
kannattaa blogissaan mainostaa. Kukaan ei tahdo seurata jatkuvaa sattu-
manvaraista mainontaa, mutta lukija voi olla mielissään, jos hänelle suosi-
tellaan tuotteita, joista hän ja bloggaaja itse on aidosti kiinnostunut. Tuot-
teita ei tarvitse tai kannata kiillottaa liikaa, vaan arvioida asiallisen rehelli-
sesti. Vastuullisten yritysten kanssa työskenteleminen ja tuotteitten esit-
tely voisi mahdollisesti olla pieni osa elannostani jossain vaiheessa. Suun-
nittelun näkökulmasta koen blogin myös hyvänä välineenä tuoda näky-
vyyttä omille töilleni. Muotoilijana voin suunnitella itse omia tuotteita ja 
markkinoida niitä ja omaa osaamistani blogini kautta.  
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4 BENCHMARKING 

4.1 Musla 

Muslan kuvaus on ”Life, style and play”. Musla on lehtimäinen ”ajattelevan 
ihmisen” verkkomedia, jonka teemoja ovat lifestyle, kulttuuri ja tyyli. Mus-
lan ote on leikkisä ja teksteistä välittyy ihmisyys ja inhimillisyys. Niissä käy-
tetään puhekieltä, joka tuo niihin rentoutta. Lukiessa tulee tunne, kuin 
viettäisi aikaa ystävänsä kanssa. Postaukset ovat selkeitä ja helppolukuisia. 
Henkilökohtaisuuksiin ei liikaa mennä, mutta persoonallisuus välittyy. Pi-
dän siitä miten rento ja hauska tunnelma Muslasta välittyy. Muslassa on 
monta kirjoittajaa, jotka tuovat oman lisukkeensa blogiin. Jokaisella on 
oma tunnistettava tyyli, mutta ne sointuvat hyvin yhteen ja blogin tee-
maan. Muslassa näkyy vahvasti huumori. En ole itse mikään vitsiniekka, 
eikä huumoria voi pakottaa. Minulla on kuitenkin hassu puoleni, jota tah-
don oppia tuomaan enemmän esiin. Koen että huumori voi yhdistää ihmi-
siä, ja auttaa käsittelemään vaikeitakin asioita.  

 
Kuvamaailma on tyylikäs, siisti ja harkittu. Tämä inspiroi minua kiinnittä-
mään huomiota valokuvieni laatuun, valotukseen ja selkeyteen. Selkeys 
luo ammattimaista kuvaa ja vaikka oma tyylini on selkeästi rönsyilevämpi, 
haluan tuoda siihen myös yhtenäisyyttä ja tasapainoa. 
 
Koen, että Musla on rentoudestaan huolimatta hyvinkin ammattimainen, 
sillä siihen on laitettu paljon ajatusta. Kirsikan taidot stailaajana ja suunnit-
telijana näkyvät ulkoasussa ja kirjoitusten aiheissa. Kaupalliset yhteistyöt 
toteutetaan harkiten. 

4.2 Anna Vihervaarasta 

 
Annan blogi on luonnonläheinen, arkisen tunnelmallinen ja visuaalisesti 
kaunis. Ote on aikuismaisen ammattimainen. Ulkoasu on puhdas ja kuva-
maailma selkeä. Annalle vastuullisuus on tärkeää, ja se näkyy huolella vali-
tuissa yritysyhteistöissä. Anna toimii freelancer-toimittajana. Postausten 
aiheet vaihtelevat lempikirjoista koirien kanssa ulkoilemiseen, yrittämi-
seen, resepteihin ja eettiseen muotiin. Anna kirjoittaa niistä aiheista, joista 
on kiinnostunut.  
 
Annalla on selkeä rajaus siinä, kuinka paljon hän kertoo henkilökohtaisesta 
elämästään. Hän kertoo avoimesti siitä, miten blogin Anna on eri henkilö 
kuin oikea Anna. Se ei herätä kuitenkaan mitään feikkiä mielikuvaa, sillä 
blogin Anna on aidosti yksi puoli hänestä. Siellä ei vain näytetä ihan kaik-
kea, niin kuin ei tarvitsekaan. Tästä olen oppinut, että on vahvuus osata 
tehdä selkeät raamit sille, kuinka paljon haluaa itsestään kertoa ja olla 
myös avoin siitä. 
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Blogiani suunnitellessa sain päänvaivaa siitä, että postauksilla pitäisi olla 
selkeästi yksi tietty teema. Annan kaltaiset bloggaajat inspiroivat minua us-
kaltamaan kirjoittaa vapaammin erilaisista aiheista, joista olen kiinnostu-
nut. Vastaanotosta voi päätellä, millaista sitten kannattaa julkaista jat-
kossa enemmän, ja mitkä kiinnostuksen kohteet mahdollisesti pitää itsel-
lään. Aina tärkeintä ei ole tykkäysten määrä. 

4.3 Aamukahvilla 

Aamukahvilla on Henriikka Simojoen kirjoittama blogi. Henriikka säteilee 
positiivisuutta, mutta kertoo rehellisesti myös vaikeista hetkistään ja heik-
kouksistaan. Se tekee hänestä samaistuttavan ja aidon tuntuisen. Hän ei 
yritä luoda itselleen kiiltokuvamaista brändiä. Vaikuttaa, että Henriikka ei 
häpeile itseään ja uskaltaa olla juuri sellainen kuin on. Sitä ihailen. Hen-
riikka on alkanut puhua entistä enemmän vastuullisuudesta ja ottanut sen 
huomioon tekemissään kaupallisissa yhteistöissä.  
 
Henriikalla on persoonallinen ja runollinen tapa kirjoittaa. Hän onkin blo-
gannut jo useita vuosia. Toivon, että oma kirjoitustyylini harjoituksen 
kautta kehittyy myös yhtä tunnistettavaksi ja tunteita herättäväksi. Olen 
joskus saanutkin siitä kehuja, mutta itseluottamusta vielä puuttuu. Aion 
jatkaa tekemistä ja sen kautta vahvistaa jatkuvasti omaa ääntäni. 

4.4 Outi Les Pyy 

 
Outi on tituleerannut itsensä ”trashionistaksi”. Hänen blogissaan on am-
mattimainen ote, ja sieltä löytyy hyvää asiaa. Otin tämän vertailukohdaksi, 
sillä haluan itsekin kirjoittaa eettiseen muotiin liittyvistä asioista ja tehdä 
DIY-postauksia. En kuitenkaan ole asiantuntija eettisyydessä tai markkinoi-
massa itseäni millään nimikkeellä. Oma blogini tulee olemaan enemmän 
samoilla linjoilla kuin aikaisemmat esimerkit: henkilökohtaiseen kokemuk-
seen perustuva ja päiväkirjamainen. 

4.5 Toast, Kindred Black 

Toast ja Kindred Black ovat online-kauppoja, jotka myyvät designia. Mo-
lempien sivulta löytyy myös blogi, tai verkkolehti, jota kutsutaan sanalla 
”magazine” tai ”journal”. Nämä ovat eritoten muotoilun näkökulmasta 
tehtyjä, ja esteettisesti ja ammattimaisesti toteutettuja. Löydän näistä pal-
jon inspiraatiota, vaikka itse teenkin blogia henkilökohtaisemmasta lähtö-
kohdasta. Tämän tyyliset sivustot tuntuvat näin yhden aloittelevan blog-
gaajan näkökulmasta todella suurilta ja saavuttamattoman eleganteilta. En 
halua verrata itseäni tällaisiin julkaisuihin, sillä se vain lannistaa, mutta 
niistä voi löytää ideoita artikkeleiden aiheille ja inspiraatiota kuvamaail-
malle. 
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5 HAASTATTELUT 

Haastatteluilla pyritään selvittämään kokeneilta bloggaajilta käytännön 
kokemuksia bloggaamisen aloittamisesta. Haastattelukysymykset on laa-
dittu etukäteen, ja tyyli on keskusteleva. Tavoitteena on kerätä laadullista 
tietoa. Haastattelukysymykset löytyvät työn lopusta liitteenä. 

5.1 Anna Kauhala 

Haastattelin kasvotusten Anna Kauhalaa, joka kirjoittaa Anna Vihervaa-
rasta-nimistä blogia, sekä toimii freelance-toimittajana. Anna on aloittanut 
bloggaamisen 2013 harrastuspohjalta. Hän oli lukenut itse paljon blogeja, 
vaihtanut uraa toimittajaksi, ja halusi oman luovan tilan. Hän aloitti pitä-
mällä vuoden blogia Bloggerissa, ennen uuden blogin aloittamista Lily-blo-
giverkostoon. Päätös vaihtaa Lily-portaaliin tapahtui siksi, että siellä on val-
mis yleisö, jota on muuten vaikea tavoittaa. Annan suosituksesta päätin 
samasta syystä perustaa myös blogini Lilyn verkostoon. Olemme Annan 
kanssa samoilla linjoilla siinä, että blogiverkostossa on harmillista se, ettei 
ulkoasuun pääse täysin itse vaikuttamaan. Sivustolla on myös mainoksia, 
joihin ei pysty itse vaikuttaa. Vaihdos oli Annalle kuitenkin hyvä päätös, 
sillä muutaman kuukauden päästä aloittamisesta hänen bloginsa nostet-
tiin Lilyn suosittelemiin blogeihin. 

 
Anna Vihervaarasta-nimen Anna keksi ystävänsä avustuksella. Nimi viittaa 
tyttökirjan Vihervaaran Annaan ja siitä tulee esiin Annan brändin pehmeät 
arvot. Se on runollinen ja ”viher” viittaa vastuullisuuteen. Luonnonsuojelu 
on Annalle tärkeää. Annan brändi oli alussa epämääräisempi, mutta se on 
vuosien varrella kehittynyt. Annan blogin teemoja ovat hyvinvointi ja elä-
mänilo ja se, että keho ja mieli ovat kokonaisuus. Eettisyys on Annalle tär-
keää, samoin armollisuus eli ei ehdottomuuksille. Anna uskoo, kuten mi-
näkin, että itseään kohti tulee olla armollinen ja riittää kun yrittää par-
haansa. Anna suosittelee, että hyvä nimi suomenkieliselle blogille on suo-
menkielinen, selkeä ja helposti mieleenpainuva. Hyvä nimi ei ole liian outo 
ja vaikea ääntää, eikä yritä olla liian hieno. Kalastajan vaimo on blogi, jolla 
on Annan mielestä hyvä nimi. 

 
Matkan varrella on Annallakin ollut kriisejä. Jos miettii mistä saisi lisää lu-
kijoita, kadottaa helposti sen mistä haluaa kirjoittaa. Anna on aina halun-
nut kirjoittaa aiheista, jotka häntä itseään ovat kiinnostaneet. Sitä kautta 
brändikin on kehittynyt omien kiinnostusten mukana. Kirjoitustaito kehit-
tyy tekemisen kautta. Haastavaa on Annan kokemuksesta ollut hyvien ku-
vien ottaminen ja sitä hän on yrittänyt tietoisesti kehittää, ja kysynyt apua 
tutuilta graafikoilta. Kokeilun kautta kuvamaailmaan on löytynyt oma linja. 
Siinä voi auttaa myös kuvien selaaminen Pinterestin kaltaisessa palvelussa, 
kun pistää merkille minkälaisista kuvista itse pitää. Joskus Annalla olisi jul-
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kaisuun teksti jo valmiina, mutta ei kuvaa. Etenkin talven pimeällä kuvaa-
minen on haastavaa. Anna ottaa itse jalustalla omakuvia. Annan kuvissa 
pääosassa eivät ole Annan kasvot, vaan yksityiskohdat esimerkiksi asusta.  
Anna kokee, että hänen bloginsa on monitahoisempi ja siellä on enemmän 
erilaisia aiheita, kun taas Instagram on enemmän rajattu ja se on tuottanut 
myös enemmän kriisejä. Instagramissa on hyvä olla mahdollisimman ra-
jattu aihe. 
 
Anna on opiskellut journalismia ja tehnyt vuonna 2017 opinnäytetyön 
brändäämisestä. Annan kuvista puuttui silloin yhtenäisyys. Kaikkien kuvien 
tulisi olla sellaisia, että kuvaajan tunnistaa niistä. Kuvien pitää sopia yhteen 
ja olla samalla tavalla käsiteltyjä. Henkilöbrändin tulee olla aito. Kannattaa 
miettiä mitkä osat itsestä haluaa jakaa. Anna ei esimerkiksi itse kirjoita ih-
missuhteistaan. Kaiken mistä kirjoittaa, tulisi liittyä blogin teemoihin. Kan-
nattaa julkaista vain sellaista, jonka voi allekirjoittaa ja katsoa päivän päät-
teeksi peiliin. Mitä nuorempia lukijoita on, sitä suurempi vastuu on blog-
gaajalla. Bloggaajan kannattaa miettiä millaista esikuvaa haluaa näyttää. 

 
Joskus ideoita ei vain ole ja toisinaan niitä tulee itsestään. Anna löytää in-
spiraatiota podcasteista, ulkomaisilta sivustoilta, Pinterestistä ja elämästä 
yleisesti: mikä kiinnostaa juuri nyt, mistä tulee juteltua ystäville tai mikä 
kriisi on päällä. Anna ei lähde etsimään ideaa väkisin, vaan odottaa oikeaa 
hetkeä. Ideoita tulee aalloissa ja niitä kannattaa kerätä talteen ideavaras-
toon. Sieltä voi poimia sitten, kun on tarve julkaista jotakin. Anna on vä-
hentänyt tahtia ja huomannut että nykyisin hänen lukijansa pysyvät kiin-
nostuneina, vaikka ei tuottaisi sisältöä yhtä usein kuin ennen. Liika yrittä-
minen ei tuota iloa. Ajankohtaisena pysyminen ja lukijoitten mielenkiinnon 
ylläpitäminen ei joka hetki kuitenkaan onnistu. Joutuu karaistumaan sille, 
että aina kaikki mitä julkaisee ei yleisöä kiinnosta. Se vaihtelee kausittain, 
mutta kannattaa silti tehdä sitä mikä itseä koskettaa. 
 
Yleisön tavoittamiseen portaali on hyvä vaihtoehto. Hakukoneoptimointi 
on tärkeää ja siihen kuuluvat otsikointi, kuvaus ja sanojen toisto. Sitä 
kautta voi saada jatkuvan virtauksen lukijoita, jos joku postaus tulee esi-
merkiksi aina hakukoneissa esiin ihmisten etsiessä neulontaohjeita. In-
stagram ja Facebook-ryhmät ovat hyvä kanava markkinoida blogia, esim. 
Facebookissa voisi olla ryhmä nimeltä ”Vastuullinen muoti”, jonne jakaisi 
postauksiaan. Muitten blogeja kannattaa kommentoida ja osallistua kes-
kusteluun. On tärkeää seurata toisten blogeja ja verkostoitua, etenkin 
alussa. 

 
Lilyn sivulla olevista mainoksista ei bloggaaja itse saa rahaa. Lily maksaa 
bloggaajille pientä summaa selailujen määrän mukaan. Pääasiassa Anna 
Vihervaarasta -blogin tulot tulevat yritysyhteistöistä. Firmoihin voi itse ot-
taa kontaktia ja joskus yritykset saattavat itse ehdottaa yhteistyötä. Annan 
mielestä heti alkuun ei kannata miettiä rahaa. Ensin pitää saada lukijakunta 
ja sivulatauksia, ja tehdä konkreettisia postauksia. Yritysten huomiota voi 
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herättää esittelemällä blogissa omia lempituotteita, kotia ja vaikka resep-
tejä ja julkaisemalla laadukkaita itse otettuja kuvia. Kannattaa myös kirjoit-
taa mahdollisimman paljon, mielellään vähintään 3 julkaisua viikossa. 

 
Annan välineisiin kuuluvat puhelin, järjestelmäkamera, paria linssiä ja kan-
nettava tietokone. Kuvankäsittelyyn löytyy ilmaisia ohjelmia. Bloggaajan ei 
kannata vertailla itseään ammattivalokuvaajiin. Lukijat ovat ensisijaisesti 
kiinnostuneita bloggaajasta henkilönä. Kannattaa kuitenkin panostaa sii-
hen, että kuvat ovat esteettisiä ja hyvälaatuisia.  
 
Suurin osa Anna Vihervaarasta-blogin lukijoista on 25–35-vuotiaita naisia 
ja kiinnostuneita vastuullisuudesta, tyylistä, henkisestä kasvusta ja onnel-
lisuudesta. Anna ei mieti liikaa kohderyhmälleen tekemistä, mutta hän 
suuntaa sisältönsä naisille. Intohimo kärsii, jos miettii liikaa minkälaista si-
sältöä tulisi tuottaa.  

 
Blogi kannattaa aloittaa vahvasti. Bloggaajan on hyvä näyttää kasvonsa ja 
kirjoittaa sellaista mitä itse haluaisi lukea. On hyvä laatia muutama julkaisu 
valmiiksi etukäteen, jotta blogin aloittaessa on heti sanottavaa ja säännöl-
linen tahti. Varastoon tehty kuvapankki auttaa myös julkaisujen tekemi-
sessä. Siitä ei kannata masentua, jos ei saa tykkäyksiä.  

5.2 Kirsikka Simberg 

 
Toinen haastateltavani oli Kirsikka Simberg, joka on Musla-blogin perus-
taja. Suoritimme haastattelun sähköpostin välityksellä. Kirsikka perusti 
Muslan vuonna 2012. Hän oli siihen aikaan juuri muuttanut takaisin Suo-
meen ja blogi syntyi tarpeesta luoda jotakin omaa ja tutkia sitä, mitä ha-
luaa tehdä. Kirsikka etsi niihin aikoihin työtä ja ehkä vähän itseäänkin. 
Aluksi blogin kielenä oli englanti, mutta se vaihtui myöhemmin suomeksi. 
Musla tarkoittaa simpukkaa ja Kirsikan isoäidillä oli saman niminen yritys, 
joka valmisti ja myi koruja ja asusteita Helsingissä 60-luvulla. Muslan tee-
mat ja suunta ovat muokkaantuneet ajan kuluessa, kun visio on kirkastu-
nut. Blogi onkin parhaimmillaan jatkuvasti kehittyvä alusta. Ydinarvot ovat 
aina olleet Muslalla olemassa. Musla vaalii enemmän tekemistä ja koke-
mista, kuin ostamista ja kuluttamista. Muslan raamit ovat kuitenkin laajat. 
Musla oli aluksi vain Kirsikan oma projekti, mutta pari vuotta sitten hänestä 
alkoi tuntua, että perinteinen yhteen ihmiseen keskittyvä blogi ei ollut 
enää oma juttu. Kirsikka halusi tuoda ihmisiä yhteen ja esitellä monipuoli-
semmin ideoita ja ajatuksia. Kirsikan mielestä Muslassa onkin parasta, että 
se on yhteisö: ei vain kirjoittajien, mutta myös lukijoiden. Kuka tahansa voi 
lähettää Muslalle tekstejä ja osallistua, vaikka Kirsikka kuratoikin tarkkaan 
mitä blogissa julkaistaan. Hänellä on omanlaisensa visio siitä mitä Musla 
on, mutta siihen kuuluvat myös ulkopuolelta tulevat ajatukset. Visuaali-
suus, fontit ja lay-out ovat Muslassa tärkeitä. 
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Blogin pitäminen tuntuu hyvältä, sillä se on kokonaan oma luova tila, ja sitä 
pitämällä pääsee leikkimään visuaalisuudella ja harjoittelemaan erilaisia 
taitoja. Bloggaaminen on parhaimmillaan silloin kun se tulee sydämestä. 
Siinä vaiheessa, kun tekijä joutuu kyselemään lukijoilta, mitä he haluaisivat 
lukea, ollaan eksymässä. Aiheet, jotka innostavat tekijää, innostavat usein 
myös lukijaa.  

 
Kirsikalla on itsellään suunnittelijatausta ja hän suhtautuu myös Muslaan 
suunnitteluprojektina. Blogiin suunnitellaan ulkoasu, valokuvat ja kirjoi-
tuksia. Muslassa nostetaan myös usein design-aiheisia juttuja esille. Musla 
on brändi ja kokonaisuus, jonka ylläpidossa suunnittelullinen puoli on Kir-
sikalle tärkeä rakas prosessi. Parasta siinä on Kirsikan mielestä se, ettei tar-
vitse suunnitella tuotetta tai tavaraa, vaan voi tavallaan tehdä jotain ainee-
tonta. Muotoilijan pitää aina ajatella kenelle, miksi ja miten suunnittelee. 
Yleisö pitää tuntea ja osata tehdä sisältöä, joka innostaa itsensä lisäksi 
myös omaa kohderyhmää. Jos blogia ylläpitää tarpeeksi kauan, oppii tun-
temaan oman yleisön ja tulee asiantuntijaksi siinä, millainen sisältö on 
heille kiinnostavaa. Kannattaa uskaltaa erottua joukosta ja tuottaa oman 
näköistä sisältöä. 

5.3 Omia huomioita haastatteluiden pohjalta  

Monella sosiaalisen median vaikuttajalla sisällön tuottaminen on alkanut 
harrastuspohjalta omaksi ilokseen, ja sitten vahingossa kehittynyt bis-
nekseksi. Sosiaalisen median vaikuttaja - eli influensseri - on ammattina 
suhteellisen uusi, joten vasta lähivuosina ihmiset ovat alkaneet perustaa 
blogeja, Youtube-kanavia ja Instagram-tilejä tienaaminen mielessä. Mie-
lestäni on etu, että taustalla on harrastustoimintaa, sillä siinä on samalla 
kehittänyt taitojaan ja omaa tyyliään. On myös tärkeää, että sisällön tuot-
tamisen taustalla on muutakin kuin euron kuvia verkkokalvoilla. Hyvästä 
sisällöstä näkee, että sen tekijä nauttii siitä. 

 
Haastatteluista tulee ilmi, että blogia tehdessä kannattaa säilyttää tietyn-
lainen tasapaino suunnitelmallisuuden ja spontaaniuden välillä. Yrittä-
mällä yrittäminen ei tuota hyvää lopputulosta. Bloggaajan ei kannata liikaa 
yrittää miellyttää muita, sillä silloin oma ääni kärsii. Loppujen lopuksi se, 
että uskaltaa vahvasti olla oma itsensä ja kirjoittaa siitä, mikä itseä inspiroi, 
on se asia, joka kiinnostaa lukijoita. 
 
Pidän Kirsikan ajatuksesta siitä, että bloggaaminen on tapa suunnitella jo-
takin aineetonta. Blogini lähestymistapa asioihin on jollain tasolla minima-
lismin kautta, ja se, että blogi tuo itsessään aineetonta arvoa käyttäjälleen, 
sopii teemaan. 
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6 ARVOJEN MÄÄRITTELY 

6.1 Vastuullisuus 

Vastuullisuus on tyylikästä, hurmaavaa, inspiroivaa ja älykästä. Vastuullista 
elämää ei eletä ympäristön, ihmisten tai eläinten kustannuksella. (Sainio, 
2017, s. 7) Monet blogit pyörivät kuluttamisen ympärillä. Bloggaajat ja 
vloggaajat tekevät usein yritysyhteistöitä, ja esittelevät tuotteita. Tuntuu, 
että influensserista tulee helposti pelkkä mainostaulu yrityksille. Toisaalta 
on ymmärrettävää, että heidän täytyy tehdä työllään elanto. Kuitenkin olisi 
toivottavaa, että mainostaminen tapahtuisi rehellisesti ja bloggaaja pys-
tyisi todella seisomaan mainostamansa tuotteen ja yrityksen takana. Tämä 
vaatii yrityksen taustoihin ja toimintatapoihin perehtymistä. 
 
Kuka tahansa voi esiintyä internetissä asiantuntijana ilman oikeaa päte-
vyyttä. Siksi lukijana ja itse bloggaajana täytyy osata olla lähdekriittinen. 
Tietoa on nykyisin helppo löytää, mutta tiedon oikeudesta ei voi aina olla 
varma (Mäkelä-Marttinen, 2009, s. 56). Avoimuus ja rehellisyys on mieles-
täni tärkeää sosiaalisessa mediassa. Opin itse useiden virheiden kautta, 
enkä ole täydellinen vastuullisuuden esikuva.  En tahdo luoda virheellistä 
kuvaa täydellisestä elämästä, sillä sellainen voi aiheuttaa muille ihmisille 
turhia paineita ja itsetunto-ongelmia. Uskon, että kirjoittajan samaistutta-
vuus ja vilpittömyys on tärkeää, jotta lukija voi tuntea tähän aitoa yhteyttä. 

 
Blogini on vapaa ympäristö kaikille ja jokainen, joka osaa käyttäytyä asial-
lisesti muita kohtaan, on tervetullut blogiini. Blogini on syrjintävapaa ja tur-
vallinen paikka. Blogini käyttäjällä on oikeus kommentoida julkaisuihin, ja 
vaikuttaa blogini ilmapiiriin, kunhan se tapahtuu asiallisella tavalla. Lopulta 
minulla on oikeus estää kommentoija, joka häiriköi tai loukkaa käytöksel-
lään muita. Haluan ottaa blogini käyttäjän huomioon, ja rohkaista keskus-
telua. Ihanteeni olisi, että blogi olisi vuorovaikutuksellinen ympäristö.  
 
Bloggaajan etiikkaan kuuluu ymmärtää myös pelisäännöt siitä, millä tavoin 
toisten tuottamaa sisältöä saa lainata. Itse julkaisen blogissani vain itse ot-
tamiani valokuvia, tai sopimuksessa toisen valokuvaajan kanssa. 

 
Pyrin blogia ylläpitäessäni ylläpitämään seuraavia periaatteita: 
 

• Esitän faktoina vain asioita, joille löytyy tarpeeksi näyttöä 

• Muissa tapauksissa esitän selkeästi, että kyseessä on spekulaatio, tai oma 
mielipiteeni, kokemukseni tai uskomukseni 

• Teen tarpeeksi taustatutkimusta yritysyhteistöitä varten 

• En koskaan esittele tuotteita tai palveluita yrityksiltä, jotka toimivat epä-
eettisesti 

• En esittele epävastuullista elämäntyyliä tai epäterveellisiä tapoja 

• En luo itsestäni virheellistä kuvaa 
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6.2 Tiedostaen tehdyt valinnat 

Ihmiset nähdään yhteiskunnassamme “kuluttajina”.  Kaupungissa elävä tai 
tietotekniikkaa käyttävä ihminen ei voi välttyä näkemästä mainoksia lähes 
päivittäin. Meitä houkutellaan jatkuvasti hankkimaan lisää tavaroita. Moni 
raataa töissä, josta ei nauti. Ostaminen tuntuu silloin ansaitulta palkkiolta.  
Kuitenkin jos opettelisimme elämään vähemmällä, meidän ei tarvitsisi 
tehdä yhtä paljon töitä. Tällainen minimalistinen ajattelu alkaa saada 
enemmän jalansijaa, mutta on vielä kaukana länsimaisen kulttuurin ylei-
sestä näkemyksestä. Kun emme täytä kotimme jokaista nurkkaa turhilla 
esineillä, pystymme helpommin nauttimaan tarkoin valituista mielekkäistä 
asioista. Tästä kirjoittavat ja luennoivat esimerkiksi The Minimalists-blogin 
Joshua Fields Millburn ja Ryan Nicodemus. Tavoitteenani on jakaa blogis-
sani omaa matkaani kohti minimalistisempaa, hitaampaa, tietoisempaa ja 
ympäristöystävällistä elämää. Nämä ovat minulle viime vuosien saatossa 
syntyneitä tärkeitä arvoja.  
 
Vastuulliset ja tarkoituksen mukaiset, tietoiset valinnat ovat tuoneet mi-
nulle myös itsevarmuutta ja hyvää mieltä. Vähemmällä selviäminen ja pie-
nien asioiden arvostaminen on lisännyt onnellisuuttani suuresti. Tietoi-
semmin eläminen ja mindfulness ovat asioita, joita uskon maailman tässä 
hetkessä tarvitsevan lisää. Haluan auttaa myös muita voimaan paremmin 
ja olemaan tyytyväisiä itseensä ja elämäänsä, sekä vapautumaan meille 
markkinoidusta ajatuksesta, että tarvitsisimme jatkuvasti jotakin lisää. 

6.3 Ekologisuus 

Ilmastonmuutoksen ja saastuttamisen ehkäiseminen on tärkeimpiä tämän 
hetken tavoitteita globaalilla tasolla ja tämä on kaikkien ihmisten vastuulla.  
Se mihin koen yksilönä pystyväni eniten vaikuttaa, ovat omat valintani. 
Niistä kertomalla voin mahdollisesti inspiroida myös muita muuttamaan 
tapojaan ja suhtautumistaan. 
 
En nosta itseäni malliesimerkiksi, sillä olen kaukana täydellisyydestä. Mi-
nulla on kuitenkin opiskelujenikin kautta vaateteollisuudesta sellaista tie-
toa, jota ei jokaiselta löydy. Siksi koen tärkeäksi tuoda näitä aiheita lähem-
mäksi mahdollisia lukijoitani, sillä kaikki kuitenkin ostavat vaatteita ja 
muita kulutustuotteita. 
 
Blogissani tahdon lempeällä ja rennolla tavalla jakaa vinkkejä eettiseen ku-
luttamiseen ja elämään. Blogini yhtenä tavoitteena on herättää lukija ajat-
telemaan tuotteiden alkuperää enemmän ja löytää elämäänsä ostamista 
syvempää sisältöä. Samalla opettelen itse jatkuvasti lisää tapoja, joilla pa-
rantaa omaa ekologista jalanjälkeäni, sekä olla enemmän harmoniassa it-
seni ja luonnon kanssa.   
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Kuva 5 Arvokartta 

6.4 Vastuullisesti toteutetut kaupalliset yhteistyöt 

 
Kuten olemme haastattelujen pohjalta todenneet, bloggaajan tulot tulevat 
pitkälti kaupallisista yhteistöistä. Minäkin toivoisin jonain päivänä mahdol-
lisesti löytäväni sponsoreita. Kun blogin pohjalla on vastuullisuus, täytyy se 
pitää mielessä kaupallisissa hankkeissa. Jos teoissa ja puheissa syntyy risti-
riita, se vie sanoilta uskottavuuden. 
 
Muotoilijana koen vastuuta suunnitella asioita harkiten.  Blogini tuo arvoa 
lukijalleen ilmaiseksi, ja voi antaa näkyvyyttä arvojeni mukaan harkiten va-
lituille eettisille tuotteille. Ensimmäinen yhteistyöni oli kosmetiikkayritys 
Lushin kanssa. He ottivat minuun yhteyttä Instagramin kautta ja halusivat 
lahjoittaa minulle pakkauksettomia kosmetiikkatuotteita testattavaksi. 
Kirjoitin niistä artikkelin blogiini, sekä julkaisin kuvia myös Instagramissa. 
Lush on hyvä esimerkki yrityksestä, jonka kanssa voin nähdä itseni työs-
kentelevän. He pyrkivät vastuullisuuteen ja ekologisuuteen, esimerkiksi 
muovin määrän vähentämisellä. He eivät testaa tuotteitaan eläimillä ja 
käyttävät eettisiä raaka-aineita.  
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Kuva 6 Tekemäni kollaasi ottamistani valokuvista, aiheena Lushin saippuat 

 

6.5 Sosiaalisen median merkitys tekijälle 

Yhtä lailla kuin turhan kuluttamisen vähentäminen, myös turhan interne-
tissä ja sosiaalisessa mediassa ajan käytön vähentäminen voi vapauttaa ai-
kaa merkityksellisimmille asioille. Miten tähän istuu ajatus blogin perusta-
misesta? Digitaalista sisältöä suunnitellessa tahdon ottaa huomioon - yhtä 
lailla kuin fyysisten tuotteitten kanssa - tuoko se jotain merkityksellistä tä-
hän maailmaan, ja mikä on sen intentio. Sisältöä löytyy internetistä jo lo-
puttomasti, ja sosiaalinen media myös jossain määrin toimii passivoivana 
vaikuttimena ihmisten elämässä. Välillä koko ajatus somettamisesta ahdis-
taa ja mietin, olisiko parempi viettää paljon vähemmän aikaa ruutujen ää-
ressä. Uskon kuitenkin, että oikein käytettynä sosiaalisella medialla voi olla 
positiivinen vaikutus. Pohjana näkisin somen neutraalina. Itse löydän pal-
jon inspiraatiota somesta, ja olen luonut sen kautta merkityksellisiä yh-
teyksiä ihmisiin. Vaikuttajat, joita tulee lähes päivittäin seurattua, tuntuvat 
kuin ystäviltä. 

 
Mietin sisällön tuottajan näkökulmasta, kuinka paljon pitäisi itsestään an-
taa seuraajilleen. Monet vaikuttajat jakavat päivittäin todella paljon elä-
mästään. En halua, että some tulee itseni ja tämän hetken, eli ”oikean elä-
män” väliin. Luulen, että somesta voi kuitenkin tehdä itselleen ystävän. 
Kunhan ei ala näkemään jatkuvaa sisällön tuottamista rasittavana velvolli-
suutena, voi siinä pitää hauskan ja rennon otteen. Se voi tuoda hetkiin li-
säarvoakin, kun kauniin hetken saa tallennettua ja jaettua muille. Se voi 
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tietenkin toimia myös häiriötekijänä, ja irrottaa ihmisen todellisesta maa-
ilmasta. Tämä on itselleni vielä jatkuvaa tasapainoilua. Harjoituksen kautta 
uskon, että somea voi käyttää tiedostavalla tavalla ja säilyttää siinä tietyn-
lainen mindfulness. 
 
Hallittu ajankäyttö tarkastellen tarkkaan valittua ja itselle merkityksellistä 
sisältöä sosiaalisessa mediassa, voi tuoda lisää sisältöä elämään. Haluan 
kuvieni ja tekstieni kautta herättää ihmiset ajattelemaan valintojaan ar-
jessa ja välittää positiivista tunnetta. 
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7 HENKILÖBRÄNDIN KEHITTÄMINEN 

7.1 Brändääminen tänä päivänä 

 
Brändääminen on muuttunut viime vuosi kymmenen aikana. Vielä 90-lu-
vulla ja 2000-luvun alussa yrityksille luotiin hyvin kiiltokuvamaista pintaa. 
Se saattoi olla ristiriidassa todellisuuden kanssa.  Nykyisin halutaan lä-
pinäkyvyyttä, aitoutta ja samaistuttavuutta. (Kurvinen, Laine, Tolvanen, 
2017, s. 13)  
 
Kirjailija Tom Peters lanseerasi termin henkilöbrändi vuonna 1997. Sosi-
aalisen median aikana lähes jokaisella on henkilöbrändi. Se syntyy tahto-
mattakin. Se on mielikuva, joka muille ihmisille henkilöstä syntyy. Brändi-
ään voi myös tietoisesti kehittää tiettyyn suuntaan.  
 
Brändisi määrittää se, kuka syvimmiltäsi olet ihmisenä ja millaiseksi versi-
oksi itsestäsi haluat tulla. (Pääkkönen, 2017, s. 86) Brändiään kehittäessä 
voi miettiä mitkä ovat omia vahvuuksia ja millä tekijöillä erottuu muista. 
Tahdon oman brändini olevan inhimillinen ja itseni näköinen. En aio jakaa 
kaikkea henkilökohtaisesta elämästäni, joten brändi on aina vain tietty ra-
jattu versio minusta. En silti yritä esittää elämäni olevan täydellistä, tai 
että osaisin aina tehdä täydellisiä valintoja. Haluan näyttää, että vastuulli-
suuteen voi suhtautua rennosti ja saada siitä enemmän iloa kuin päänvai-
vaa. 
 
Ihmiset kiinnostavat ihmistä ja siksi brändinsä kannattaa rakentaa omilla 
kasvoillaan ja näyttää rohkeasti omat näkemyksensä, vahvuutensa ja 
heikkoutensa. Henkilöillä on keskimäärin kymmenkertainen määrä seu-
raajia kuin yritysprofiileilla. (Pääkkönen, 2017, s. 84)  
 
Koska blogeja ja sometilejä on loputtomasti, kannattaa kiinnittää huo-
miota antamaansa ensivaikutelmaan. Ihmiset usein selaavat näitä läpi hy-
vin nopeasti, päättäen ensisilmäyksellä kiinnostaako tarjottu sisältö vai ei. 
Nimi, ulkoasu ja hyvälaatuiset kuvat ovat tässä tärkeässä asemassa. On 
myös hyvä, että kokonaisuus vaikuttaa selkeältä, ja katsoja huomaa heti 
mitä sisällön tuottaja tahtoo tuoda esille.  
 
Katsojan huomion herättää omalla tarinallaan. Tarina kertoo mistä sen 
kertoja on tullut, mistä hän unelmoi, mitkä hänen arvonsa ovat ja minne 
hän on menossa. Hyvä tarina on aito, eikä päälle liimatun oloinen. Se in-
spiroi, herättää keskustelua ja jää lukijan mieleen. Rosoisuus on sallittua 
ja suotavaakin. Tarina herättää mielikuvituksemme henkiin. (Kurvinen, 
Laine, Tolvanen, 2017, s. 49) 
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Hyvä henkilöbrändi on yhdistelmä suunnitelmallisuutta (vahvuudet, oma 
ääni, kanavat, tavoitteet), sekä spontaania toimintaa (keskustelut, koh-
taamiset, sisällöt). Näiden avulla syntyy aito, rehellinen ja lähestyttävä 
henkilökuva. (Pääkkönen, 2017, s. 88) 
 
Tarkoituksenani ei ole rakentaa asiantuntijabrändiä, sillä minulta ensinnä-
kin puuttuu vielä siihen tarvittava asiantuntijuus, ja myös haluan kohdata 
seuraajani samalla tasolla kuin he. Voin inspiroida omalla esimerkilläni, 
nostamatta itseäni jalustalle. 

7.2 Blogin teemat 

Pääteemoja blogissani ovat eettinen tyyli, ekologinen elämä ja henkinen 
kasvu. Aiheet vaihtelevat muodista ja kosmetiikasta ruokaan, sekä kulttuu-
riin. Pohjalla olevia arvoja ovat ympäristöystävällisyys, ihmis- ja eläinoikeu-
det ja hyvinvointi. Tärkeää minulle ovat myös visuaalisuus, huumori, ar-
mollisuus ja ihmisyys. Blogini teemat tasapainottelevat siis vastuullisuu-
den, sekä kauneuden ja keveyden välillä. Blogini pyrkimys on tuoda iloa ja 
kauneutta lukijan elämään, vastuullisuutta unohtamatta.  Blogissa jaan itse 
hyväksi kokemiani vinkkejä, ja se voi auttaa kiinnostunutta lukijaa teke-
mään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja elämässään ja voimaan parem-
min myös itse.  
 
Monet somevaikuttajat painottavat, että on hyvä tehdä sisältöä hyvin ra-
jatusti vain yhdestä aiheesta. Se on tapa erottua muista ja tarjota jotakin 
hyvin tiettyä tarkasti rajatulle käyttäjäkunnalle. Haluan kuitenkin pitää ai-
heet avoinna lifestyle-otsikon sisällä, sillä se antaa minulle enemmän 
mahdollisuuksia. Luulen, että tylsistyisin aika nopeasti, jos rajaisin itseäni 
liikaa. Yhdestä aiheesta loputtoman sisällön keksiminen tuntuu turhan 
haastavalta, ja haluan pitää sisällön tuottamisen itselleni kiinnostavana ja 
mielekkäänä. Haluan kuitenkin aina punoa sisällön jollain tavalla liitty-
mään hyvään ja kestävään elämään. 

7.3 Persoonallisuus 

Brändini on rajattu versio minusta. Sen keskiössä ovat arvoni ja persoo-
nani. On hyvä olla tietty juju, jolla erottuu muista. Olen opiskelujeni ai-
kana päätynyt siihen lopputulokseen, että oma vahvuuteni on taiteelli-
suuteni ja stailaustaitoni. Pyrkimyksenäni on siis, että visuaalinen tyylini 
erottaisi minut muista bloggaajista.  
 
Henkilöbrändiä kasattaessa on tärkeää uskaltaa olla oma itsensä ja antaa 
persoonallisuutensa näkyä. Itsensä tunteminen auttaa. Epätäydellisyy-
destä voi tehdä oman voimavaransa! Se tekee henkilöstä samaistuttavan. 
Olen esimerkiksi itse introvertti ja erityisherkkä, ja koen monet asiat ras-
kaina. Sen ansiosta osaan kuitenkin samaistua muihin samankaltaisiin ih-
misiin ja näen myös maailmassa paljon kauneutta. 
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Kuva 7 Blogini synty 

7.4 Näytä, älä selitä 

Kun puhutaan vaikkapa vastuullisuudesta, on tärkeä tukea aatteitaan fak-
tatiedolla. Raskaista aiheista puhuessa, tietynlainen keveys helpottaa 
kuulijaa olemaan vastaanottavaisempi. Syyllistäminen ei tuota kuulijas-
saan kuin epähalutun vastareaktion. Kukaan ei pidä siitä, että joku toinen 
yrittää sanella, miten tämän tulisi elämänsä elää. Kaikkia ei voi koskaan 
miellyttää, eikä liikuttaa. Empaattisella suhtautumisella oppii ymmärtä-
mään, ettei oma tapa sovi kaikille, eikä sitä tarvitse ottaa henkilökohtai-
sesti. 

 
Olen henkilökohtaisesti kokenut ja oppinut, että on parempi vaikuttaa 
muihin omalla esimerkillään, enemmänkin vain näyttämällä miten hyvältä 
itselleen oikeaksi kokemat valinnat tuntuvat. ”Näytä, älä selitä” on sa-
nonta, joka on juurtunut päähäni lukioaikojen luovan kirjoittamisen kurs-
sin opettajalta. Se pätee kirjoittaessa niin, että tarinan antaa puhua puo-
lestaan, ilman että yksityiskohtia alkaa selittämään puhki lukijan puolesta. 
Lukijan tulkintakykyyn on luotettava jossakin määrin. 
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7.5 Nimen ja kielen valinta 

Nimen keksiminen oli minulle erityisen haastavaa. Anna Kauhala neuvoi 
nimen valitsemisessa, ja kehotti valitsemaan helposti mieleenpainuvan 
nimen. Ensimmäinen nimi-ideani syntyi sanoja yhdistelemällä: ”Radical 
Caring”. Halusin yhdistää nimessä ikään kuin kovaa ja pehmeää, ja tunsin 
että asioista välittäminen ja eettisistä kysymyksistä puhuminen tuntuu 
välillä olevan hieman radikaalia. Nimen ajatus on kiva, mutta totesin lo-
pulta, että se ei istu suomalaisen suuhun ja sen merkityskin alkoi tuotta-
maan minulle turhia paineita. Enhän minä nyt niin radikaali kuitenkaan 
ole, enkä joka hetki niin huolehtiva tai sydämellinenkään, totesin.  
 
Mietin ensin blogin kirjoittamista englanniksi, sillä siten on mahdollista 
tavoittaa suurempi yleisö. Päädyin lopulta kuitenkin suomen kieleen, sillä 
aloin tuntea oloni rajoittuneeksi. Suomella pystyn ilmaisemaan persoo-
naani helpommin, ja halusin tuoda sitä enemmän esiin. Aloin pitkästä ai-
kaa kirjoittamaan Instagramiin tekstejä suomeksi, ja se tuntui todella va-
pauttavalta ja rennolta, sillä minulle on luontevampaa kirjoittaa äidinkie-
lelläni. Totesin, että olisi hämäävää, jos blogilla olisi englanninkielinen 
nimi. 
 
Olin pallotellut erilaisia nimiä, joista tulisi esiin blogini teemat. Ne tuntui-
vat kuitenkin hieman rajoittavilta. Koska tulen kirjoittamaan monista eri-
laisista aiheista, päätin että on parempi valita nimi, joka ei kuvaa yhtä 
asiaa. Pidin aivoriihiä ja kirjoitin ylös sanoja, jotka kuvaisivat blogini tee-
moja ja yritin yhdistellä niitä. Anna oli suositellut suomenkielistä nimeä. 
Halusin kuitenkin saman nimen myös Instagramiini, jossa kirjoitan edel-
leen suomen lisäksi myös englanniksi. Se oli lopulta yksi syy valita nimi, 
joka ei tarkoita mitään.  

 
Ookeri on eräänlainen lempinimi, joka minulle opiskelun aikana on muo-
dostunut. Siinä yhdistyvät etu- ja toinen nimeni. Valitsin lopulta sen blo-
gini nimeksi, sillä se on mielestäni kiinnostavampi kuin pelkkä nimeni, 
mutta kuvaa tavallaan kuitenkin minua. Se kuulostaa hauskalta, eikä ra-
joita liikaa. 

 

7.6 Eteneminen 

Havahduin puolivälissä opinnäytetyötäni, että olin yrittänyt pakottaa brän-
diäni tiettyyn suuntaan. Tekeminen alkoi tuntua työläältä, sillä yritin liikaa. 
Suunta muuttui, kun ymmärsin hellittää vähän ja antaa asioiden muodos-
tua luonnollisemmin. Brändini olen minä itse, ei mikään kiillotettu kuva. 
Brändiään ei voi pakottaa. Opin työn aikana, että blogini ydin ei välttä-
mättä ole eettisyys ja design, kuten olin aluksi ajatellut. Ne tulevat kyllä 
olemaan vahvoja teemoja osassa sisältöäni, mutta kaikista ominaisinta mi-
nulle ovat tunteet ja herkkyys. Tuotteet herättävät tunteita ja eettiset ky-
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symykset herättävät tunteita. Tunteiden ansiosta olen niin estetiikan näl-
käinen ja myös haluan nähdä maailman voivan hyvin. Vastuullisuus vaatii 
ja ruokkii empaattisuutta. 
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8 ULKOASU  

8.1 Esteettisyys 

Minulle on tärkeää, että blogini on esteettinen. Koen huolella valittujen 
kauniiden asioiden elämässäni lisäävän hyvinvointiani. Estetiikka on jotain, 
jota arvioidaan aistinvaraisesti. Siihen kuuluvat muodot, värit ja materiaa-
lin tuntu (Vihma, 2009, s.58). Blogissa asioita ei voida tunnustella ja kokea 
itse, mutta ne voidaan nähdä ja kokea kirjoittajan kautta. Bloggaaja jakaa 
oman tarinansa ja kokemuksensa visuaalisesti ja sanallisesti lukijan kanssa. 
Lukijan on käytettävä mielikuvitustaan eläytyäkseen jaettuun elämykseen. 
Esteettinen arvostelu on kytköksissä tunteisiin, erityisesti mielihyvään ja 
mielipahaan. Arvioimme ympäristöämme sen perusteella, tuntuuko asia 
hyvältä, huonolta vai neutraalilta. Saksalaisen sosiologin Gerhard Schulzen 
mukaan länsimaista ihmistä ohjaa elämysten tavoittelu. Muotoilussa on 
tärkeää tarjota käyttäjälle elämys, joka herättää tunteita. Estetiikka ei ole 
itse tuotteessa, vaan se herää kokijan suhteessa siihen. (Vihma, 2009, s.58) 
Blogissa arvioinnin kohteena ovat kuvitukset ja värimaailma.  
 
Blogi tulee olemaan visuaalisesti oma luova leikkikenttäni, jota pyrin to-
teuttamaan käyttäjälle miellyttävällä tavalla. Käyttäjän huomioon ottami-
nen sisältää esimerkiksi hyvälaatuiset, selkeät ja puhtaan tuntuiset kuvat. 
Koska valitsin Lily-blogiportaalin, en pysty kaikessa vaikuttamaan blogini 
ulkoasuun. Postausteni ilme ja kuvamaailma, sekä blogini banneri, ovat asi-
oita, jotka pystyn itse suunnittelemaan. 

8.2 Suomalaisuus: ”Vähemmän on enemmän” 

 
Taustatieto ja tunneside vaikuttaa siihen, miten koemme tuotteen. Hyvä 
maku viittaa kulttuurissamme kykyyn nauttia asioista, joita pidetään suo-
malaisessa kulttuurissa oikeanlaisina ja täten arvokkaina. (Vihma, 2009, 
s.61) Keskiverto suomalainen on enemmän yksinkertaisuuteen suuntau-
tuva, ja suomalainen design onkin perinteisesti hyvin käytännönläheistä ja 
simppeliä. Keskivertokuluttaja arvostaa enemmänkin tavanomaisuutta, 
eikä mielellään halua erottua massasta. Tavallisuutta arvostava voi silti 
ihailla toisten kohdalla poikkeuksellisuutta. (Vihma, 2009, s.53) Suomalai-
nen osaa arvostaa myös värikkyyttä ja koristeellisuutta. Se näkyy suoma-
laisissa kuoseissa, esimerkkinä Marimekko ja Nanso. Suomalaisuus tulee 
blogini kuvamaailmassa esiin kuvissa esiintyvissä esineissä, paikoissa ja 
luonnossa. Tämä herättää suomalaisella tunnekytköksiä ja suomalaisesta 
kulttuurista kiehtoutuneella mielenkiintoa. 

 
Olen itse kaikkea muuta kuin minimalisti. Se näkyy myös kuvamaailmas-
sani. Nautin värien yhdistelemisestä ja erilaisista pinnoista, sekä eri kult-
tuurien kuva- ja designmaailmasta. Olen ulkonäöltäni myös huomiota he-
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rättävä, sillä minulla on paljon tatuointeja. Se saattaa jakaa ihmisten mie-
lipiteitä, mutta voi erottaa minut monista muista bloggaajista. Olen kuiten-
kin alkanut iän ja muotoilijana kehittymisen myötä arvostaa yksinkertai-
suutta enemmän. Olen karsinut kotonani tavaroita, ja tuottamani kuva-
maailma on kokenut myös karsimista. Asioista luopuminen onkin yksi blo-
gini aiheista. Selkeys herättää mielenrauhaa ja huolettomuutta. Itsensä 
editoiminen on tärkeä taito luomisprosessissa. Aluksi on hyvä, että ideoita 
on liikaakin. Niistä voi aina karsia. Karsiminen voi kuitenkin olla vaativaa. 
Omiin tuotoksiin ei pidä kiintyä liikaa. ”Kill your darlings” on sanonta, jonka 
sisäistin vahvasti lukioaikoina luovan kirjoittamisen kurssin opettajaltani. 
Omia lempielementtejä voidaan helposti käyttää liikaa, jolloin ne kyllästyt-
tävät käyttäjää. 

8.3 Valokuvat 

Visuaalinen sisältö tekee sisällöstä huomattavasti kiinnostavamman ja he-
rättää lukijassa tunteita. Kuulun itse niihin ihmisiin, jotka eivät jaksa ensi-
sijaisesti lukea pitkiä tekstejä, vaan keskittyvät kuviin. Kuvilla voi vangita 
katsojan mielenkiinnon, ja kuvan ollessa tarpeeksi mielenkiintoinen, saat-
taa katsoja perehtyä myös tekstiin. Näin on etenkin kuvapainotteisessa In-
stagramissa. Blogiin eksyvät enemmän ne, joita kiinnostaa moniulottei-
semmin sen aiheet.  
 
Blogiani varten otan itsestäni kuvia, sekä toimin toisinaan valokuvaajien 
kanssa. Kuvieni tarkoitus on esitellä eettistä muotia, ekologisia tuotteita, 
luontoa, ruokaa, sekä ylipäätään elämäntyyliäni. Olen tehnyt valokuvaa-
jien kanssa yhteistöitä tfcd-periaattella, joka tarkoittaa, ettei kuvauksissa 
liiku rahaa. Sekä malli, että valokuvaaja saavat kuvat omaan käyttöönsä. 
Haluan kuitenkin tuottaa suurimman osan sisällöstäni itse, sillä vaikka am-
mattivalokuvaaja osaakin ottaa laadultaan parempia kuvia, on näkemyk-
semme aina hieman erilainen. Tahdon blogini ja sosiaalisen mediani kuva-
maailman pysyvän yhtenäisenä, jolloin itse otetut kuvat ovat paras tapa 
toteuttaa tasapainoinen kokonaisuus. Bloggaajan kohderyhmä on myös 
enemmän kiinnostunut bloggaajasta ihmisenä, kuin ammattitasoisista va-
lokuvista. Tietysti on mahdollista myös löytää yhteistyökumppaneita, joit-
ten tyyli sointuu oman kanssa yhteen.  

 
Työn alussa suunnittelin, että kuvien tavoitteena olisi olla mystisiä, ja 
tuoda ripaus taikuutta arkielämään. Kutsun tätä “arkiseksi fantasiaksi”. 
Työn edetessä suunnitelmani muuttui hieman ja tahdon nyt panostaa 
enemmän arkisiin kuviin, jotka esittelevät oikeaa elämääni. Tosin itseään 
kuvatessa kuvat ovat aina jokseenkin lavastettuja. Sekoittelen joka tapauk-
sessa jossain mittakaavassa arkista ja tarinallisen mystistä tyyliä. Kuvien 
avulla tahdon korostaa luontosuhteen kehittämistä ja eettisen tyylin, sekä 
hitaan elämän merkityksellisyyttä. Haluan myös näyttää, että tyylin kanssa 
voi pitää hauskaa luopumatta arvoistaan.  
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Kuva 8 Kuvamaailman moodboard 

 

 
Kuva 9 Kuvakaappaus Instagram-tililtäni @ookeri 

8.4 Kuvamaailman benchmarking: Henriikka Simojoki 

 
Henriikka hymyilee ja retkeilee luonnossa paljon. Kuvat ovat arkisia, erit-
täin hyvälaatuisia ja suurimmassa osassa Henriikka esiintyy itse. Kuvissa tu-
lee esiin suomalaisuus: laiturit, järvimaisemat, kahvista nauttiminen, ja 
vastaavia suomalaisuuteen liitettyjä asioita. Henriikka jakaa myös lapsuu-
den kuviaan, joista välittyy henkilökohtaisuus ja aitous. Henriikalle on 
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suunniteltu hyvin ammattimainen, yksinkertainen logo, jossa toistuu nok-
kelasti kahviteema. Kuvamaailman elementit joita itse haluan omissa ku-
vissani hyödyntää, ovat juurikin arkisuus ja luonnollisuus.  

 

 
Kuva 10  Aamukahvilla -logo 
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Kuva 11 Kuvakaappaus Instagram-tililtä @aamukahvilla 

8.5 Kuvamaailman benchmarking: Helena Moore 

Helenalla on taito luoda asukuvia, jotka ovat enemmän kuin asukuvia. 
Niissä on juurikin sellaista mystistä arkista fantasian tuntua, johon olen 
osittain halunnut pyrkiä. Kuvasyöte - eli feed - on todella yhtenäinen ja 
kaunis. Kaikki kuvat ovat muokattu samalla tunnistettavalla tavalla, ja vä-
risävyt luovat tasapainoisen kokonaisuuden. Helena esiintyy lähes jokai-
sessa kuvassa itse ja kuvissa on yleensä aina mukana myös luontoele-
mentti. Joko kuvat on otettu ulkona, tai mukana on kukkakimppu, tai ko-
toista tunnelmaa luova teekuppi ja kirja. Tällaiset pienet harkitut yksityis-
kohdat tuovat mukanaan paljon tunnetta. 
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Kuva 12 Kuvakaappaus Instagram-tililtä @helena.moore 

8.6 Kuvamaailman benchmarking: Anamundi Studio 

 
Yrityksen profiili, jossa on runsas kuvamaailma täynnä kukkia, värejä ja yk-
sityiskohtia. Yritysten profiilit poikkeavat yksittäisten henkilöiden profii-
leista, eivätkä välttämättä ole yhtä henkilökohtaisia. Muotoilijana inspi-
roidun myös yritysprofiileista. Anamundi Studion feedissä on valokuvien 
joukossa taittoa ja kuvitusta, jonka vuoksi nostin sen esimerkiksi. Tilin graa-
finen suunnittelu on taitavaa ja ammattimaista. Tähän haluaisin itsekin 
pyrkiä. Valokuvien ja kuvituskuvien yhdisteleminen tuo esiin monenlaista 
osaamista ja näyttää mielestäni hauskalta ja ammattimaiselta. Siinä on sel-
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keä pyrkimys ja harkittu suunnitelma. Pidän itse enemmän tällaisesta run-
saasta kuvamaailmasta, kuin hyvin pelkistetystä. Olen suunnitellut kuva-
maailmani koostuvan suurimmaksi osaksi valokuvista, joitten joukkoon yh-
distelen myös graafisia ja kuvituksellisia elementtejä.  
 

 
Kuva 13 Kuvakaappaus Instagram-tililtä @anamundistudio 
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9 LOPPUTULOS 

Lopputuloksena minulla on määritelty blogini tavoite ja teemat, henki-
löbrändini, blogin käyttäjäprofiili, kerätty eri tutkimusmenetelmillä tietoa 
bloggaamista varten, suunniteltu blogille banneri sekä ideoitu kuvamaail-
maa. Haluan yhdistää blogini kuvitukseen valokuvaa piirrosjälkeni ja graa-
fisen suunnittelun kanssa. Yhdistelemällä eri elementtejä kollaasimaisella 
tavalla antaa mahdollisuuden leikitellä visuaalisuudella monipuolisemmin. 
Se on mielestäni hauskaa ja voin sen kautta myös tuoda eri tyyppistä 
osaamistani esille ja kehittyä näissä asioissa. Tämän opinnäytetyön 
puitteissa en ehdi toteuttamaan vielä näitä suunnitelmiani, mutta ideointi 
sekä suunnitteluprosessini alussa tekemäni moodboard (s.30) auttaa 
jatkossa ideoiden toteuttamisessa. Siinä näkyy taittoa ja leikkisyyttä, 
yhdistettynä mystisyyteen ja luontosuhteen esille tuomiseen.  
 
Tein blogia varten bannerikuvan, jossa käytin aiemmin itselleni suunnitte-
lemaani logoa ja blogiani varten määrittelemääni väripalettia. Värit kuviini 
valitsen pitkälti tunnepohjalta ja intuitiivisesti. Huomaan, että luontaisesti 
viehätyn joistakin tällä hetkellä ”muodikkaista” väreistä. Määrittelin väri-
paletin, johon kuuluu myös värejä, joita olen nähnyt muissa blogeissa, net-
tisivuilla ja Instagram-tileillä. Uskon tämän keskimääräisesti miellyttävän 
myös blogini lukijaa. Väripaletti voi jatkossa muuttua hetkeen sopivaksi. 
Tarkoituksena on, että yhteen postaukseen voin hyödyntää yhdellä rivillä 
olevia värejä. Ennalta määrätty väripaletti on apuväline, jota voi hyödyntää 
tarpeen mukaan.  
 

 
Kuva 14 Suunnittelemani bannerikuva blogilleni 
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Kuva 15 Värikartta 
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10 POHDINTA 

Opinnäytetyön aikatauluun ja sisältöön ei mahtunut kaikki mitä tulen blo-
gissani toteuttamaan, ja etenkin kuvamaailmaa jään hiomaan ajan myötä. 
Blogi onkin jatkuvasti kehittyvä, ja sen ulkoasu ja sisältö voi vuosien var-
rella muuttua täysin. Tulen aina kuitenkin ottamaan vastuullisuuden huo-
mioon suunnittelussani, ja toteuttamaan blogiani arvojeni mukaisista läh-
tökohdista, käyttäjän huomioon ottaen. Muotoiluprosessin avulla voin 
aina päivittää blogiani ajankohtaiseksi ja palata prosessin alkuun tarvitta-
essa. 
 
Mielestäni sain kerättyä hyvät eväät, joilla jatkaa nyt blogiani. Löysin vas-
taukset asettamiini kysymyksiin ja noudatin muotoiluajattelua. Opinnäyte-
työni aihe on valittu henkilökohtaiselta pohjalta, joten toteutin kerronnan-
kin sitä kautta. Opin työtä tehdessä toimimaan ammattimaisemmin ja 
suunnitelmallisemmin, sekä luottamaan omaan tyyliini ja tarkoitukseeni. 
Muotoiluprosessia voin hyödyntää missä tahansa suunnittelussa jatkossa. 
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Liite 1 Haastattelukysymykset 
 
Milloin ja miksi päätit aloittaa bloggaamisen?  
Miten keksit blogisi nimen? Miten kuvailisit brändiäsi? Miten olet kehitty-
nyt vuosien varrella bloggaajana? 
Onko sinulla vinkkejä brändin rakentamiselle ja blogin teemojen rajaami-
selle? 
Onko sinulla vinkkejä säännöllisyyteen ja inspiraation löytämiseen? 
Miten pysyä ajankohtaisena ja pitää lukijoitten mielenkiintoa yllä? 
Miten tavoittaa yleisö? 
Miten blogilla voi tehdä rahaa? Saatko rahaa sivustolla olevista mainok-
sista, vai pääasiassa yritysyhteistöistä? Ottavatko firmat kontaktia tai 
otatko itse heihin yhteyttä? 
Mitä välineitä käytät? 
Millainen kohdeyleisösi on ja miten huomioit sen sisällössä? 
Onko ulkoasusi ja kuva-aiheet tarkasti mietittyjä vai syntyvätkö ne fiilis-
pohjalta? 
Onko blogimaailmassa vaikeaa erottua? Muita vinkkejä aloittelevalle blog-
gaajalle? 
 

 
Miten ja milloin päädyit perustamaan Muslan? Oliko se oma ideasi vai yh-
dessä muitten osallisten kanssa? Miksi halusit aloittaa bloggaamaan? 
Mistä Musla -nimi tulee? 
Oliko Muslalle alusta alkaen selkeästi rajatut aiheet ja arvot mietittynä, vai 
onko suunta kehittynyt matkan varrella? 
Mitä olet oppinut bloggaamisesta ajan myötä? 
Miten sun suunnittelijatausta näkyy Muslassa? 
Sanoisitko että hyödynnät muotoiluajattelua bloggaamisessa ja miten? 
Millaisia neuvoja antaisit aloittelevalle bloggaajalle? 
 


