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Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka käsittelee Kotkalaisia-sisällöntuotantoprojek-

tin toteutusta. Kotkalaisia-projektissa julkaistaan haastatteluja kotkalaisista henkilöistä. 

Projektia varten loin kaksi sosiaalisen median Facebookiin ja Instagramiin tiliä (@kotka-

laisia). Loppuvaiheessa projektille luotiin visuaalinen ilme ja loin niiden pohjalta loin 

verkkosivut: www.kotkalaisia.com.  

 

Kotkalaisia-projekti alkoi elokuussa, jolloin muutin Kotkaan ja sain ideani. Ensimmäinen 

haastattelu julkaistiin syyskuussa. Sen jälkeen julkaisuja on tullut viikoittain (torstaisin). 

 

Olen tehnyt tämän opinnäytetyön palautuksen kohdalla kaksitoista haastattelua, joista 

seitsemän on nyt julkaistu. Tällä hetkellä tileillä on näkyvillä vain kuusi haastattelua, sillä 

yksi jouduttiin poistamaan. Poistamisen syistä kerron luvussa 4 ja 6.  

 

Haastateltavien tarinat kirjoitin niin paljon heidän omin sanoin, kuin oli mahdollista, 

Muokkasin heidän sanomaansa vain jättämällä jotain pois ja editoimalla kevyesti raken-

netta ja muita kielellisiä seikkoja. Tarinat lähetin aina haastateltavalle tarkistettavaksi en-

nen julkaisua ja tarvittaessa muokkasin niitä.  

 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi konseptisuunnitelmaa ja markkinointia sekä brän-

däystä. 

 

Opinnäytetyön lopussa kerron, mitkä asiat olisin voinut tehdä paremmin ja pohdin myös 

onnistumisiani. Pohdin myös haastateltavien löytämistä ja sitä, miksi eri lähtökohdista 

tulevista ihmisistä osa uskaltaa puhua ja osa taas ei.   

Asiasanat 
sisällöntuotanto, sosiaalinen media, konseptointi, markkinointi, haastattelutekniikka 
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1 Johdanto 

 
Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö. Perustin Kotkalaisia-tilin syyskuussa Instagramiin ja 

Facebookiin. Laitoin alusta lähtien tilit yritystileiksi. Määritin toimialaksi toimittajan. Molem-

milla tileillä on identtiset sisällöt opinnäytetyön palautusvaiheessa. Opinnäytetyöni tarkoi-

tuksena on avata sisällöntuotannon prosessia sosiaalisessa mediassa, tilien ylläpitoa ja 

konsepti- ja brändisuunnitelmaa.  

 

Kuten opinnäytetyön nimestä selviää, työ on tehty sosiaalisen median tilin, Humans of 

New Yorkin tyyliin. Kotkalaisia otti tilistä vaikutteita muun muassa siitä, miten ihmisiä löy-

detään haastatteluihin. Sen lisäksi projekti tapahtuu paikallisesti, samoin kuin alkuperäi-

sessä. Tässä projektissa haastateltavat ovat Kotkasta ja haastattelut tapahtuvat myös pai-

kan päällä. Haastattelut olivat tässä projektissa sovittuja tapaamisia, eivätkä tapahtuneet 

suoraan tapaamispaikalla, kuten Humans of New Yorkissa.  

 

Kotkalaisia-tileille ilmestyy viikoittain eri kotkalaisen ihmisen tarina. Haastateltavana on ol-

lut tämän opinnäytetyön aikana kahtatoista ihmistä. Haastateltavat olen löytänyt pääosin 

Kotkansaaren alueelta, satunnaisesti kohdaten. Tämän opinnäytetyön palautushetkellä 

sosiaaliseen mediaan tehtyjä julkaisuja on kuusi.  

 

Haastateltavat ovat ikäjakaumalla 18-66 vuotta. Opinnäytetyön palautusvaiheessa julkais-

tut haastattelut ovat vielä painottuneet nuoriin aikuisiin. Projektin yhtenä arvona on moni-

muotoisuuden vaaliminen. Tarkoituksena on saada mahdollisimman laajasti kaikenikäisiä 

ja eri taustoista tulevia henkilöitä projektiin mukaan kertomaan tarinansa.  

 

Haastattelukysymykset ovat tässä projektissa kaikille samat, mutta luonnollisesti jatkoky-

symykset vaihtelivat tilanteen ja haastateltavan ihmisen mukaisesti. Näin ollen toteutuk-

seen tuli todella erityyppisiä tarinoita.  

 

Suunnittelu on kaikissa projekteissa kulmakivi. Myös tässä projektissa konsepti- ja brändi-

suunnitelmat olivat tärkeimpiä osuuksia, sillä ne määrittävät muun muassa sisältöjen ja 

markkinoinnin suuntaviivat. Projektissa, jossa pääosassa ovat ihmiset, lopputulos voi kui-

tenkin olla melko erilainen, kuin odotettua. Vaikka suunnittelulla ei voi päättää lopputu-

losta, esimerkiksi tavoitteiden määrittäminen ennalta voi vaikuttaa suuresti markkinoinnin 

kautta esimerkiksi seuraajamäärissä.  
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Toteutin projektin niin, että tein ensin konsepti- ja brändisuunnitelmat. Sen jälkeen aloin 

etsin sopivia ihmisiä haastatteluihin. Haastateltavien määrän kasvettua pikkuhiljaa, aloin 

luonnostella haastattelukysymyksiä. Aloin tehdä haastatteluja. Käytin alussa tekemiäni 

haastattelukysymyksiä (jätin osan pois myöhemmin) kaikkiin haastattelemiini ihmisiin. Va-

likoin sopivat teemat haastatteluista, ja kaikki vastaukset eivät missään vaiheessa pääs-

seet koko julkaistuun juttuun mukaan. 

 

Toteutus jatkui niin, että tilasin Lahden muotoiluinstituutin opiskelijan Inna Pääkkösen te-

kemään koulunsa kurssin puitteissa Kotkalaisia-projektille ilmeen. Ilme julkaistiin sosiaali-

siin medioihin aiemmin kuin suunniteltiin, jo lokakuun puolivälissä. Verkkosivuja suunnitel-

tiin toisen toteuttajan kanssa. Toteuttaja joutui perua työn, joten tein itse verkkosivut, jotka 

julkaistiin 30.10., päivä ennen opinnäytetyön palautusta.  

 

Projekti ei tule olemana kestoltaan vain tämän opinnäytetyön mittainen. Projektia jatke-

taan muun muassa tulevilla nettisivuilla, podcastilla ja jatkohaastatteluilla. Podcastia on 

suunniteltu aloitettavaksi puolesta vuodesta vuoteen. Suunnittelut alkavat todennäköisesti 

jo 2021 alussa. Jatkohaastatteluita aletaan tehdä vasta muutama vuosi aloittamisen jäl-

keen, jolloin Kotkalaisia-projektilla on jo tarpeeksi haastatteluja.   

 

Lopussa pohdin projektin onnistumista sekä epäonnistumisia eri näkökulmista. Pohdin 

myös luvussa 4 käsiteltyä kunnianloukkaussyyteasiaa sekä projektin etenemissuunnitel-

mia.  
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2 Konseptisuunnitelma 

Runkoja konsepti- ja brändisuunnitelmaan on monenlaisia. Kuitenkin tärkeimmät elementit 

ovat mitä, kenelle ja miten. Toisekseen suunnitelmassa voidaan määritellä seuraavat: 

kuka, milloin ja resurssit. (Kananen, 2018, 79.) Tähän opinnäytetyöhön on valittu kiteyte-

tysti konseptin rungoksi seuraavat: tausta ja tavoitteet, pääviestit, tarina, kohderyhmät ja 

viestit sekä aikataulu.  

 

Konseptisuunnitelmat kannattaa tehdä heti, kun edes ajattelee aloittavansa uuden projek-

tin.  Tässä opinnäytetyössä konseptisuunnitelma ja brändistrategia ovat sosiaalisen sisäl-

löntuotannon projektiin. Siihen sisältyvät asiat määrittävät paljolti lopputulosta.  

 

Kotkalaisia-projektin konseptisuunnitelma tehtiin elokuussa 2020, jolloin projekti lähti 

käyntiin. 

 

2.1 Tausta ja tavoitteet 

Kotkalaisia syntyi inspiraatiosta Humans of New York -tilistä. Kotkalaisia eroaa Humans of 

New Yorkista alkuunsa paikkakunnan erolla. Tämä projekti on nimensä mukaan toteutettu 

Kotkassa. Tässä projektissa haastateltavat löytyvät spontaanisti, mutta haastattelut teh-

dään sovitusti myöhemmin. Humans of New Yorkissa on yleisesti tapana tehdä haastatte-

lut haastateltavan kohtaamispaikalla.  

 

 
Kuva 1 Kuvankaappaus Humans of New York -tilistä 
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Tausta ja tavoitteet määrittävät pohjan tulevalle projektille, joten konseptisuunnitelmassa 

se on osio, joka kannattaa tehdä huolellisesti. Jotta tekijä voi tietää, mistä voi aloittaa, on 

tunnettava läpikotaisin projektin lähtökohdat.  

 

Alla Kotkalaisia-projektin tausta ja tavoitteet, jotka määriteltiin elokuussa 2020.  

 

Kotkalaisissa on kyse yhteisöllisyydestä. Projektin tarkoituksena on yhdistää kotkalaisia 

ihmisiä. Kaupunki on pieni. Pienessä kaupungissa ongelmana on se, että moni saattaa 

tietää toisensa ulkonäöltä, vaikkei tunnekaan. Tällöin on kysyntää sille, että ihmisten tari-

nat tulevat kerrotuiksi. Kotkalaisia-projekti kertoo myös niistä ihmisistä, joiden tarinaa ei 

olla koskaan aikaisemmin kerrottu.  

 

Projektissa on myös kyse empatian herättämisestä. Tarinat ovat hyvin henkilökohtaisia, 

toki riippuen siitä, mitä haastateltava jakaa haastattelijalle. Monella voi olla paljon paina-

vaa kerrottavaa. Pienen Kotkan kadulla saatetaan törmätä samaan ihmiseen lukuisia ker-

toja tervehtimättä. Kenties tervehtimisenkin, jopa keskustelun aloittamisen kynnys madal-

tuu, kun tämän tutun ihmisen tarina on tullut julki.  

 

Kotkalaisia-projekti sijoittuu alkuun Instagramiin ja Facebookiin. Myöhemmin tilataan ilme 

ja nettisivut julkaistaan viimeistään marraskuussa 2020. Näin projektille saadaan mahdolli-

simman laaja yleisö. Nämä tarinat ovat merkityksellisiä. Projektissa on kyse siitä, että 

muodostamme yhteisön tarinoilla. Tavoitteena on saada kaikkien ihmisten äänet kuuluville 

ja näkyville, katsomatta esimerkiksi taustaan tai ikään. Projektin päälause on: kotkalaisten 

ihmisten sensuroimattomia tarinoita.  

 

2.2 Pääviestit 

Konseptisuunnitelmassa pääviesteillä tarkoitetaan niitä viestejä, jotka välittyvät lukijalle 

kampanjan/projektin kautta. Pääviestien eli ydinviestien sisältöjen tulee olla relevantteja, 

uskottavia ja ainutlaatuisia. (Kananen, 2018, 76.) Pääviestit ovat konseptisuunnitelman 

tärkein osa, ja tässä projektissa se oli myös vaikein osa. Vaikeaa siitä teki se, että ky-

seessä ovat ihmiset. He kertovat tarinoitaan. Projekti vain välittää ne. On vaikeaa ennus-

taa, miltä sisällöt tulevat olemaan. 

 

Alla Kotkalaisia-projektin pääviestit. 

 

Jokaisella meistä on jotain sanottavaa. Kaikilla, ikään tai taustaan katsomatta, on jokin 

tarina kerrottavanaan.  
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Kaikkien tarinoilla on merkitystä. Kotkalaisissa ei ole kyse vain siitä, että kerrot tarinan. 

Puhut todennäköisesti silloin myös monen muun suulla. Uskalla kertoa. Tarinasi kyllä kiin-

nostaa. 

  

Kotkalaisissa on kyse yhteisöllisyydestä. Kyseessä ei ole vain Instagram- tai Face-

book-tili, vaan kokonainen yhteisö. Yhdessä tarinoiden kautta välitämme empatiaa Kotka-

laisia-yhteisössä.  

 

2.3 Äänensävy ja persoonallisuus 

Tässä osiossa määritellään konseptin äänensävy ja persoonallisuus. Tämä osio määritte-

lee konseptille tärkeät suuntaviivat siinä, millä äänensävyllä lukijaa puhutellaan ja minkä-

lainen persoonallisuus on konseptin takana.  

 

Alla Kotkalaisia-projektin äänensävy ja persoonallisuus, jotka on määritelty ennen projek-

tin käynnistymistä. 

 

Sensuroimaton. Korjaamme tarinoita vain kieliasun ja rakenteen osalta. Muutoin tarinat 

ovat suoraan haastateltavan henkilön omin sanoin kerrottuja. 

 

Aito. Kerromme tavallisten ihmisten aitoja tarinoita. Tarinoilla ei ole aina onnellinen loppu. 

Haluamme luoda sellaisen ilmapiirin, että kuka tahansa uskaltaa tulla kertomaan oman ta-

rinansa Kotkalaisia-projektissa. 

 
Rohkea. Uskallamme tarttua merkittäviinkin aiheisiin ja kertoa niistä. Emme pelkää reakti-

oita, toivomme niitä.  

 

Inhimillinen. Tässä projektissa on kyse ihmisistä. Joku saattaa tulla kertomaan elämänsä 

vaikeimmista valinnoista ja tilanteista, jolloin otamme haasteen vastaan. Inhimillisyys tar-

koittaa myös sitä, että jos ihminen on haavoittuvaisessa tilassa, emme kerro hänen tari-

naansa heti, vaan vasta, kun tilanne on rauhoittunut.  

 
Optimistinen. Projekti luo toiveikkuuden ilmapiiriä. Vaikeimmistakin hetkistä voi kuultaa 

toivo.  
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2.4 Kohderyhmät ja viestit 

Kohderyhmät ja viestit -osuus on konseptisuunnitelmassa se, jossa määritellään se, ke-

nelle puhutaan ja mitä puhutaan. Kohderyhmät ovat tärkeitä luokitella, sillä sen jälkeen on 

huomattavasti helpompi suunnitella markkinointia. Asiaa voi katsoa sisältömarkkinoinnin 

näkökulmasta: 

 

 Ketkä ovat meille tärkeimpiä asiakkaita? Millaisia tyyppejä he ovat? Mitä he miettivät 

ja tarvitsevat? Mitkä ovat heidän isoimmat haasteensa ja ongelmansa? (Rummukai-

nen, Hakola & Hiila 2019, 91.) 

 

Alla Kotkalaisia-projektin kohderyhmä ja viestit. 

 

Kotkalaiset nuoret aikuiset. Tässä projektissa käsitellään kaikenlaisten ihmisten tari-

noita. Sosiaalisessa mediassa tarinat ovat siloteltuja ja helposti saa vaikutelman, että kai-

killa menee todella hyvin. Sensuroimattomia tarinoita harvoin pääsee lukemaan mediassa. 

Sinä voit olla mukana muutoksessa. 

 

Kotkassa ruuhkavuosiaan viettävät. Mitä koet, mitä näet? Sinun tarinasi on tärkeä, 

vaikka se saattaisi tuntua aivan tavalliselta. Tämän projektin ydin on tavallisten ihmisten 

tarinoiden välittämisessä ja empatian jakamisessa. 

 
Varttuneempi Kotkan ikäpolvi. Olisi tärkeää, että kaikkien tarinat tulisivat nähdyksi. Si-

nun ikäpolvesi tarinoita harvoin pääsee lukemaan sosiaalisessa mediassa. Tulemalla mu-

kaan kerrot samalla monen muunkin tarinan. 

 

 

 

2.5 Tarina 

Tarina konseptisuunnittelussa kertoo tiiviisti koko konseptin ytimen. Tarinalla annetaan 

asiakkaalle (tässä tapauksessa lukijalle) tieto, mitä sisällöillä on tarkoitus viestittää. (Rum-

mukainen, ym. 2019, 194.) Tarinasta käy ilmi myös projektin tunnelma.  

 
Tarina on ikivanha tapa kertoa merkityksellisistä asioista ja sillä on käyttöä myös yh-

teisöviestinnässä. Hyvä yritystarina on uskottava, haluttava ja ainutlaatuinen. (Juho-
lin, 2009. 79.)  
 

 

Alla Kotkalaisia-projektin tarina.  
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Kotkalaisia-projekti rakentuu ihmisten tarinoiden ympärille. Tarinat kerrotaan sensuroimat-

tomina. Kirjoittaja muokkaa lähinnä rakennetta ja kieltä, muuten tarina on suoraan ihmisen 

sanomaa. Kotkalaisia on syntynyt kirjoittajan inspiroiduttua Humans of New York-tilistä.  

 

Ihmiset pienessä kaupungissa saattavat tietää toisensa, mutta eivät tunne toisiaan. Tämä 

projekti herättelee empatiaa ihmiseltä toiselle, tarinoiden kautta. Kenties tutustumisen kyn-

nys madaltuu, kun henkilö on lukenut toisen tarinan. 

 

Projektiin osallistuvat henkilöt löytyvät spontaanisti Kotkan keskustan (Kotkansaaren) alu-

eelta. Kotkalaisia tulee laajentamaan toimintaansa muihinkin kaupunginosiin. 

 

Projektin arvona on kertoa myös niitä tarinoita, joita ei yleensä medioissa kuule. Toisena 

arvona vaalimme monimuotoisuutta. Haluamme, että kaikkien ihmisten tarinat tulevat ker-

rotuiksi taustoihin katsomatta. 

 

2.6 Aikataulu 

Aikataulutus on tärkeää kaikissa projekteissa. Se on yksi ensimmäisiä asioita, joita tämän 

opinnäytetyön tekijä teki aloittaessaan projektin. On tärkeää määrittää julkaisuajankohdat 

ja pitää yllä koko ajan rytmiä, jolloin pysyy etumatkassa. Haastatteluja kannattaa tekijän 

mukaan tämän tyyppisessä projektissa olla valmiina vähintään kaksi tai kolme. Tällöin ai-

kataulussa pysyy mukana koko ajan, eikä tule ongelmia, jos tekijä estyisi esimerkiksi sai-

rastumisen vuoksi tekemään haastatteluja. Kun tekijä on yksin, on oltava erityisen huolelli-

nen siinä, että jää pelivaraa. 

 

Kotkalaisia-projekti käynnistyi elokuussa, jolloin tekijä muutti Kotkaan ja sai idean. Projekti 

alkoi haastateltavien etsimisellä ja Instagram-tilin perustamisella. Alla alkuperäinen Kotka-

laisia-projektin aikataulu.  

 

Julkaisuja tulee Instagramiin ja Facebookiin kerran viikossa. Julkaisupäiväksi tulee torstai. 

Syyskuun aikana tilille tulee ensimmäinen julkaisu, eli ensimmäisen haastatellun tarina. 

Syyskuun aikana tulee vähintään yksi tarina julkaisuun.  

 

Lokakuussa tilille tulee viisi julkaisua. Julkaisuissa tavoitteena on pitää yllä monimuotoi-

suutta ja saada mahdollisimman erilaisia tarinoita esiin. Suomalaisissa medioissa moni-

muotoisuus näkyy vielä huonosti.  
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Marraskuussa Kotkalaisia-Instagramissa tavoitteena yli 800 seuraajaa. Tämä on pääosin 

laadukkaiden sisältöjen ja markkinoinnin ansiota. Tämän lisäksi tekijä tulee hakemaan 

marraskuun aikana rahoitusta projektille. 

 

Marras-joulukuussa tavoitteena on rahoitus ja seuraajien kasvu yli tuhannen. Projekti jat-

kuu niin kauan, kuin tekijä asuu Kotkassa. 

 

Ensimmäinen haastattelu tehtiin 28.8. Ensimmäisestä haastattelusta poiki myös ensim-

mäinen julkaisu (17.9.) Tämän opinnäytetyön palautusvaiheessa julkaisuja on In-

stagramissa ja Facebookissa kuusi (6). Julkaisutahti jatkuu kerran viikossa -periaatteella, 

kunnes rahoitusasia ratkeaa.  

 

Rahoituksista on tässä opinnäytetyössä oma kappaleensa luvussa 5.  
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3 Markkinointi ja brändäys  

Markkinointi ja brändäys ovat yhtä tärkeitä osioita uuden projektin tekovaiheessa, kuin 

konseptisuunnitelman teko. On yhtä tärkeää hallita markkinoinnin taito, kuin osata kirjoit-

taa, jos haluaa projektinsa menestyvän sosiaalisessa mediassa.  

 

Tässä projektissa ei ole tiimiä, vaan tekijä toimii sekä tuottajana, toimittajana, valokuvaa-

jana että markkinoijana. 

 

Sosiaalisessa mediassa on paljon projekteja, eikä ole helppoa saada omalle projektilleen 

seuraajia. On tehtävä tarkka suunnitelma esimerkiksi siitä, kenelle haluaa viestinsä osoit-

taa. Tämän lisäksi on tiedettävä, mitä tarkalleen ottaen projekti ”myy” (tässä tapauksessa 

tarjoaa).  

 
3.1 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

 

Markkinoinnilla on suuri merkitys sosiaalisen median tilejä perustaessa. Tätä projektia var-

ten luotiin yritystili sekä Instagramiin että Facebookiin. Tällöin on mahdollista tuottaa mak-

sullisia mainoksia.  

 

Markkinointi tässä projektissa tehtiin Facebookissa ja Instagramissa on markkinointityöka-

luilla, joita on (lähes) aloittelijankin helppo käyttää. Ensimmäiset markkinointikampanjat 

olivat Kotkalaisia-projektissa pieniä, noin 7-10 euroa/julkaisu. Niilläkin tuli pientä tulosta 

aikaan.  

 

Markkinointia tehdään yleensä konseptisuunnitelman mukaisesti, mutta sen aika on sen 

jälkeen, kun projekti saa rahoituksen ja on suurempi markkinointibudjetti. Tällä hetkellä 

mainonta on tapahtunut niin pienellä rahalla, ettei ole ollut mahdollisuuksia kohdentaa 

mainontaa kohderyhmittäin ja luoda erikseen mainoksia heille.  

 

Mainonta on tehty tällä hetkellä Kymenlaakson alueen asukkaille ja kaikille ikäryhmille. 

Mainokset on luotu jo kirjoitetuista julkaisuista. Markkinointia aletaan suunnitella nimen-

omaan kohderyhmittäin.  

 

Esimerkiksi Facebookissa on tärkeää, että ymmärtää asiakkaan tarpeet ja sen, miten itse 

voi tyydyttää sen tarpeen palvelullaan. (Kananen, J. 2018, 138.) Kotkalaisia-projektissa on 



 

 

10 

kyse siitä, että sellaiset tarinat tulevat kerrotuiksi, joita yleensä ei mediassa näe. Näillä ta-

rinoilla on merkitystä ja ihmisillä on tarve samastumiselle. Tässä tapauksessa mainonta 

parhaassa tapauksessa johdattelee ihmiset näiden tarinoiden äärelle.  

 

 
Kuva 2 Kuvankaappaus markkinointistatistiikasta 

  
Kuva 3 Kuvankaappaus markkinointistatistiikasta 

 

3.2 Brändäys  

Brändistrategian tekeminen on ensimmäisiä asioita, mitä kaikissa projekteissa tulisi tehdä 

jo ennen kuin projekti käynnistetään. Brändistrategian muodostaminen on koko projektin 

ydin. Brändillä tulee olla tietoisuus siitä, mihin se pyrkii, mikä sen visio ja missio on. (Vah-

tola 2020, 234.) 
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Kotkalaisia-projektin brändin luominen tapahtui kuin itsestään. Kun idea oli jo valmis (Hu-

mans of New York -muunnelma), ei tarvinnut kuin luoda enää strategia. Kun kyseessä ei 

ole (vielä) yritys, eikä Kotkalaisia myy mitään, on strategian luominen hieman erilaista kuin 

siinä tapauksessa, jos kyseessä olisi yritys.  

 

Kotkalaisia-brändissä on kyse ihmisten tarinoista ja niiden kertomisesta sensuroimatto-

mina. Kotkalaisia-projekti on suunnattu lähestulkoon kaikille kotkalaisille ja miksei Kotkan 

ulkopuolisillekin ihmisille.  

 

Samalla tavalla kuin konseptisuunnitelmassa päätetään asiakkaan persoona ja kohderyh-

mät, on tärkeää rakentaa samankaltainen persoona yritykselle (tässä tapauksessa projek-

tille). Brändistrategiassa päätetään, millainen projekti olisi henkilönä, mikä sen persoona 

on. (Vahtola 2020, 236). Kotkalaisia-brändi on luotettava, lämmin ja suorasanainen. Nämä 

ovat samoja ominaisuuksia, kuin mitä pidän hyvinä myös journalistille. Itse olen noudatta-

nut brändin henkeä myös omassa tekemisessäni myös keskusteluissa haastateltavien 

kanssa. 
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4 Toteutus 

Kotkalaisia-projektin teko alkoi elokuussa konsepti- ja markkinointisuunnitelmien sekä 

benchmarkkauksen (vertaisarvioinnin) teolla. Vertaisarvioinnissa huomattiin, että Kotkan 

alueella on jo vastaavanlainen projekti (Humans of Kotham City), mutta hieman erilaisella 

näkökulmalla. He tekevät Humans of New Yorkin tapaan projektiaan, eli haastattelut pai-

kan päällä. Kotkalaisia tapahtuisi sovituilla haastatteluilla. Näin ollen päätin jatkaa projek-

tia.  

 

Seuraavaksi tekijä alkoi aktiivisesti etsiä haastateltavia. Ensimmäinen haastattelu tehtiin 

syyskuussa. Siitä tuli Raimo, 59 -tarina, joka julkaistiin 17.9. Julkaisu tehtiin ensin Face-

bookiin ja sitten Instagramiin.  

 

4.1 Henkilökuvaus 

Kotkalaisia-projektissa oli lähtökohtana se, että kaikista osallistuvista otetaan valokuva, 

jossa näkyy heidän kasvonsa. Kuva on olennainen osa projektia ja sen brändiä. Osa olisi 

halunnut tulla mukaan haastatteluun, mutta ei halunnut kuvaansa internettiin. En halunnut 

tehdä projektia niin, että osalla näkyy kasvot ja osalla ei.  

 

Osa kuvattavista oli epävarmoja ja epämukavuusalueellaan kuvaushetkellä. Tästä syystä 

kuvasin kaikki ihmiset siellä, missä he halusivat tulla kuvatuksi tai paikoissa, jotka olivat 

heille tärkeitä. Valokuvaushetki saattoi kestää pitkäänkin, juuri niin pitkään kuin kuvatta-

valla/haastateltavalla oli tarve. Halusin luoda turvallisen ympäristön ja rennon olon kuvat-

tavalle. Halusin myös, että kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä tulokseen. 

 

Käsittelin kuvia kevyesti Adobe Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla. Muokkasin lähinnä 

valotusta, kontrastia ja värimaailmaa. Halusin pitää kuvat luonnollisen näköisinä ja nou-

dattaa hyvää lehtikuvamaista tyyliä. 

 

Kuvasin kaikki ihmiset isolla aukolla (f1,4-f1,8), sillä tuolloin vain henkilön kasvot erottuvat 

ja tausta näkyy sumeana. Kuvasin kaukaa otetut kuvat pienemmällä aukolla (f4-5,6), jotta 

taustakin näkyisi paremmin. Kaikki kuvat ovat otettu ulkona, jossa on hyvä valo. Kaikki ku-

vat otettiin päivänvalossa, jolloin haastattelutkin on tehty. Kaikki kuvat on kuvattu Canon 

RP-mikrojärjestelmäkameralla. Kaikki valokuvat on otettu ilman salamaa. 
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Kuva 4 Kuva pienellä aukolla                   Kuva 5 Kuva isolla aukolla  

               

 

 

4.2 Sisällöntuotanto sosiaalisessa mediassa 

Sisällöntuotanto on toimintaa, josta syntyy jotain uutta, josta syntyy tekijänoikeuksia (Ope-

tusministeriö, ABC Digi, 2001, 158). Tämän projektin tapauksessa se tarkoittaa, että Kot-

kalaisia-projekti luo omaa, uutta sisältöä johon omistaa tekijänoikeudet.  

 

Sosiaalinen media alustana on haastava, mutta myös antoisa. Siinä on omat mahdollisuu-

tensa kasvaa todella suureksi. Tärkeintä on kuitenkin tietää oman visionsa hyvin ja tarkal-

leen. 

 
On tärkeää kuvailla itselleen ja muille havainnollisesti, mitä tämä palvelu, tuote tai 

teos on valmiina, miten se toimii, miten sitä käytetään, mitä iloa ja hyötyä siitä on. 

Hyvä visio toteuttaa itseään. Ihmiset suuntaavat toimintansa kohti näyn toteutumista. 

Visio täytyy vain ilmaista, tehdä näkyväksi ja tunnetuksi kaikille hankkeessa mukana 

oleville. (Kauhanen-Simanainen, A. 2001. 76) 

 

Projekti päätettiin toteuttaa niin, että kaikki tarinat julkaistaan aina viikoittain torstaina. 

Torstai on juuri ennen viikonloppua, jolloin lukijoilla on todennäköisesti aikaa lukea teks-

tejä, jotka ovat pitkähköjä muihin sosiaalisen median julkaisuihin verrattuna.  
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Markkinointi aloitettiin ensimmäisen julkaisun kanssa samana päivänä. Tekijä kirjoitti päi-

vityksen Puskaradio Kotka -nimiseen Facebook-ryhmään. Päivityksessä kerrottiin, että 

uusi projekti on käynnistynyt Kotkan alueella, johon myös etsitään haastateltavia. Tekijä 

kirjoitti myös omalle Facebook-sivulleen päivityksen projektin käynnistymisestä.  

 

Tekijä on Facebook-päivityksen jälkeen päättänyt pysyä anonyyminä sosiaalisessa medi-

assa. Mistään ei löydy hänen nimeään tai tietojaan. 

 

Ryhmään kirjoitetun päivityksen myötä ei tullut juurikaan uusia haastateltavia, mutta seu-

raajia alkoi tulla paljon etenkin Facebookiin. Kotkalaisia-sivulle tuli kahdessa päivässä yli 

500 seuraajaa ja Instagramiin pari sataa. Viesti sai ryhmässä yli sadalta ihmiseltä tykkäyk-

siä ja myös useita positiivisia kommentteja. Tämän opinnäytetyön palautushetkellä seu-

raajia Facebookissa on 1235 ja Instagramissa 650.  

 

 
Kuva 6 Kuvankaappaus Facebook-tilistä 

 

Kotkalaisia-projektia varten tehtiin yksitoista haastattelua. Haastateltavat löytyivät Kotkan 

keskustan (Kotkansaaren) alueelta. Kysyin ihmisiä kaduilla ja ravintoloissa mukaan pro-

jektiin.  

 

Tällä hetkellä julkaisuja on Kotkalaisia-tileillä kuusi. Viides tarina julkaistiin lokakuun 15. 

päivä. Tarina sai todella paljon huomiota. Instagramissa julkaisuun tuli 259 tykkäystä ja 11 

kommenttia. Valitettavasti julkaisu sai myös ikävää huomiota. Jutussa puhuttiin haastatel-

tavan lisäksi nimettömänä toisesta henkilöstä. Tarina oli kirjoitettu Journalistin ohjeiden 

mukaisesti, eikä henkilöä ei tarinasta voinut tunnistaa.  
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Kotkalaisia-tilin kautta alkoi tulla lukuisia yksityisviestejä, joissa vaadittiin Kotkalaisia pois-

tamaan kyseisen jutun ja pyytämään julkisesti anteeksi. Tekijä otti yhteyttä Journalistiliit-

toon heti, kun ensimmäiset viestit tulivat. Ohjeet tulivat, ja juttu poistettiin, mutta julkista 

anteeksipyyntöä Kotkalaisia ei laatisi. Sama ohje tuli Journalistiliitolta ja poliisilta. 

 

Juttu eteni vielä toisen osapuolen palkattua asianajajan asialle. Tällä hetkellä tilanne on 

Journalistiliiton asianajajan käsittelyssä.   
 

 

 
Kuva 7 Kuvankaappaus Instagram-tilistä 

 

Sosiaalisessa mediassa  

 

4.3 Haastattelut  

Tämän projektin haastattelut ovat olleet tähän mennessä lähes kaikki todella arkaluontei-

sia. Osa haastatteluista on ollut haastattelijalle myös haastavia, juuri arkaluonteisuuden 
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vuoksi. Tässä projektissa kaikki haastattelut on tehty samalla rungolla (liite 1), mutta kai-

kista haastatteluista tuli todella erilaiset, sillä jatkokysymykset määrittivät tässä tapauk-

sessa eniten.  

 

Haastattelut tehtiin Kotkansaaren kahviloissa ja ravintoloissa. Päätin, että haastateltavat 

saavat valita paikan. Mikäli he eivät ehdottaneet paikkaa, ehdotin silloin itse rauhallista 

kahvilaa haastattelulle.  

 

Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalla on oikeus tarkistaa oman lausumisensa.  

 
18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä 

suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain 
haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toi-

mituksen ulkopuolelle. 

 

Itse olen kuitenkin pitänyt Kotkalaisia-projektissa sellaisen linjan, että lähetän aina haasta-

teltavalle tekstini kokonaan, sellaisenaan. Se on perusteltua, sillä tarinat ovat kokonaan 

haastateltavan sanomaa.  

 

Myös lähes kaikki tarinat ovat olleet arkaluonteisia, joten olen mielelläni tehnyt tarinat lop-

puun yhteistyössä haastateltavien kanssa. Olen antanut kaikille saman mahdollisuuden 

vaikuttaa niin paljon lopputulokseen, kuin haluavat.  

 

Tein kaikista haastatteluista nauhoitukset ja muistiinpanot, joita käytin, kun kirjoitin tarinat 

valmiiksi. Tähän mennessä en ole saanut juuri lainkaan korjauspyyntöjä ennen julkaisua. 

Korjauspyynnöt, joita sain ovat olleet lähinnä sanavalinnoista ja -järjestyksestä ja muista 

tämän opinnäytetyön kannalta epärelevanteista asioista. 

 

En tehnyt ennen haastatteluja taustatöitä haastateltavistani. Myöskään faktantarkistus ei 

olisi ollut helppoa, sillä henkilöt ovat ”tavallisia” ihmisiä, eivät siis julkisuuden henkilöitä. 

Tämä osoittautui minulle parhaaksi tavaksi tehdä projektia. En halunnut saada ennakko-

tietoja tulevista haastateltavistani esimerkiksi muilta ihmisiltä. Tämä oli siksi, jotta pystyisin 

pysyä objektiivisena, kuten journalistin kuuluu. 

 

Valitsin haastatteluihin ihmisiä satunnaisesti. Yritin etsiä mahdollisimman moninaista vä-

keä, jotta Kotkalaisia-projektin arvot näkyisivät ulospäin. Valitettavasti tämä oli haasta-

vampaa, kuin luulin. Sain esimerkiksi vain yhden ulkomailta muuttaneen suomalaisen mu-

kaan projektiin. Muut maahanmuuttajataustaiset ihmiset kertoivat pelkäävänsä joutuvansa 

haukkujen kohteeksi, mikäli osallistuvat haastatteluihin. 
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4.4 Ilme ja verkkosivut 

Hyvin suunniteltu ja ajateltu ilme tuo uskottavuutta konseptille. Kotkalaisten ilmeen suun-

nittelee pitkän linjan kuvittaja, kuvataiteen opettaja ja graafinen suunnittelija Inna Pääkkö-

nen. Tällä hetkellä Pääkkönen työskentelee mainostoimisto Måndagilla graafisena suun-

nittelijana. Pääkkönen suunnittele tämän projektin ilmeen Lahden Muotoiluinstituutin kurs-

sitehtävänä, jossa hän opiskelee graafista suunnittelua. 

 

Alkuun Kotkalaisia-projektin logona toimi pelkkä sininen väri profiilikuvassa ja taustaku-

vassa (Facebookissa). Se juontaa Kotkan vaakunan värityksestä. Värit vaakunassa ovat 

sininen, kulta ja valkoinen. Ilme uudistui lokakuun puolessa välissä, kun Pääkkönen toi-

mitti Kotkalaisia-projektille ilmeen logot ja visuaalisen ilmeen ohjekirjan. 

 

 
Kuva 8 Logot                                             

 

Projektin uusi ilme tulee myöskin myötäilemään vahvasti Kotkan vaakunan värimaailmaa. 

Ajatuksena oli, että tuttuus vetää ihmisiä puoleensa. Ilmeessä käytetään yksinkertaista, 

mutta leikittelevää typografiaa, joka näkyy myös kuvissa 6 ja 7. 
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Kuva 9 Värimaailma 

 

Verkkosivut ovat tärkeä osa vakavasti otettavaa konseptia. Vaikka projektin pääkanavat 

ovat sosiaalisissa medioissa, nettisivut ovat virallisempi kanava esimerkiksi niille, jotka ha-

luavat kertoa tarinansa tai antaa palautetta. Verkkosivut löytyvät projektille ostetulta 

omalta domainilta (oma omistettu verkkotunnus) osoitteesta www.kotkalaisia.fi. 

 

Verkkosivuilla on samat tarinat, kuin Facebookissa ja Instagramissa. Sen lisäksi sivuilla 

on yhteydenottolomake ja projektin taustatarina. Sivujen värimaailma sekä logot ovat 

Pääkkösen suunnitteleman ilmeen mukaiset. Typografiaa jouduimme vaihtamaan Avenir- 

ja Georgia -fonttien mukaisiksi, sillä alkuperäistä fonttia ei löytynyt alustalta, jossa sivut 

tehtiin. 

 

Alun perin verkkosivut suunniteltiin tehtäväksi myös toimeksiantona, mutta toimeksianto 

peruuntui. Tein itse verkkosivut, josta minulla ei ole juurikaan kokemusta. Sivut tehtiin 

Wix-palvelun kautta, josta löytyi valmiita pohjia sivuille. Jouduin kuitenkin tehdä lähes kai-

ken alusta, sillä haluamaani pohjaa ei löytynyt.  

 

Sivut valmistuivat kaksi päivää ennen tämän opinnäytetyön palautusta. Verkkosivuja mai-

nostettiin sekä Instagramissa että Facebookissa. Kävijätilastojen mukaan yhden vuoro-

kauden sisällä sivuilla on käyty 65 kertaa. 

 

Wix-palvelun kautta tehdyt verkkosivut maksavat kuukaudessa 15 euroa, johon kuuluu 

oma domain. Perustin samalla sähköpostiosoitteen kotkalaisille: info@kotkalaisia.com. 

Tämä maksaa noin kuusi euroa kuukaudessa.  
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Kuva 10 Valmiit verkkosivut 

 

 
Kuva 11 Suunnittelukuva verkkosivuista 
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5 Jatko 

Kotkalaisia-projekti jatkuu tästä hetkestä eteenpäin niin kauan, kun opinnäytetyön ja Kot-

kalaisia-projektin tekijä asuu Kotkassa. Ei ole syitä, miksi projekti ei jatkaisi kehittymistään 

ja laajenemistaan.  

 

Kotkalaisia-projektin kehitysnäkymiä on useita. Seuraavissa alaotsikoissa käydään läpi 

järjestyksessä projektille suunnitteilla olevia laajenemismahdollisuuksia. 

 

Mikäli projektin alkuperäinen tekijä luopuu syystä tai toisesta vetovastuusta, voidaan Kot-

kalaisia-konsepti myydä eteenpäin seuraavalle/seuraaville tekijälle/tekijöille. Seuraajien 

tulisi edistää projektia samojen aiemmin mainittujen arvojen mukaisesti. Seuraajien on 

mahdollista olla esimerkiksi kaksi henkilöä: kirjoittaja ja valokuvaaja.  

 

5.1 Rahoitus 

Kotkalaisia-konsepti hakee rahoitusta, ja tekijällä on suunnitteilla neuvottelut Kotkassa si-

jaitsevan Cursor-yritysneuvontapalvelun kanssa. Yrittäjät saavat Cursorista ilmaista yritys-

neuvontaa sekä apua yritys- ja hankerahoitusten hakuprosessissa. 

 

Rahoitus on yksi tapa, joka mahdollistaisi Kotkalaisia-konseptin jatkumisen. Mahdollisia 

rahoittajia voisi olla esimerkiksi Visit Kotka-Hamina tai Kotkan kaupunki.  

 

Mikäli Kotkalaisia saa rahoituksen, voidaan projektille mahdollisesti palkata toinenkin te-

kijä. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi julkaisuja voisi tulla enemmän ja useammin. 

Olisi myös mahdollista tehdä pidempiä, moniosaisia julkaisuja ja pidempiä haastatteluja. 

 
5.2 Podcast 

Ääni on voimakas median muoto. Ääni tulee podcastia kuuntelevan korviin usein suoraan 

kuulokkeista, jolloin viesti voi olla vaikuttavampi kuin luettuna.  

 

Kotkalaisia-podcast-sarjan jaksot tulisivat olemaan mahdollisimman leikkaamattomia. Jak-

sojen pituudet tulisivat olemaan pituudeltaan noin 25 minuuttia, eli monen ihmisen työmat-

kan pituuden mitta, minkä olen todennut hyväksi mitaksi muissa podcast-projekteissa. 

 

Podcastin alustana toimisivat Kotkalaisia-projektin nettisivut, mutta ne julkaistaisiin alkuun 

ilmaisilla (Kaiku, iTunes, SoundCloud) alustoilla. Jos projekti saa myös podcastin muo-
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dossa suosiota, toki alustoja mietitään uudestaan. Alustavana ajatuksena parhaalle alus-

talle olisi Spotify, kun Kotkalaisia-podcast on saanut alkuperäisillä alustoilla sopivasti seu-

raajia osakseen. 

 

Podcastin aloittamisessa on haasteita. Voi esimerkiksi olla vaikeampaa saada haastatel-

tavia, kun kyseessä on ääni. Vaikka tähänkin mennessä haastattelut on nauhoitettu, on 

kyseessä entistäkin henkilökohtaisempi haastattelun muoto.  

 

Vaikka Kotkalaisia tuleekin aloittamaan podcastin, tulee henkilöistä kuitenkin sen lisäksi 

myös tarina sosiaalisiin medioihin sekä nettisivuille. Kotkalaisia-podcast luodaan niille 

henkilöille, jotka eivät joko pysty tai halua lukea tarinoita, vaan kuunteleminen on heille ai-

noa tai parempi tapa.  

 

Podcastin on suunniteltu aloitettavaksi puolesta vuodesta vuoteen projektin aloitusajan-

kohdasta. 

 

5.3 Jatkohaastattelut 

Kun ensimmäisistä haastatteluista on kolme vuotta, Kotkalaisia ottaa taas yhteyttä alkupe-

räisiin haastateltaviin. Jatkotarinat kertovat, miten haastateltavan elämä on edennyt ja 

mikä on muuttunut. Kotkalaisia-projektissa ideana on käydä läpi elämän tärkeitä hetkiä ja 

oivalluksia. Jatkotarinoissa saamme taas tietää, mitä haastateltavat ovat elämässä koke-

neet ja nähneet kuluneen kolmen vuoden aikana. 

 

Jatkohaastattelut tulevat tapahtumaan siellä, missä haastateltava sillä hetkellä asuu. Se 

on luonnollisin ratkaisu, sillä yleensä ihminen on luonnollisimmillaan omassa asuinympä-

ristössään. 
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6 Pohdinta 

Tämän projektin teko on ollut minulle todella mieluisaa. Projektia tehdessäni juttujen kir-

joittaminen ja haastatteleminen oli antoisinta. Vaikeinta minulle oli verkkosivujen teko.  

 

Projektin aikana huomasin, että Kotkassa ihmisiä on melko helppoa saada haastatteluihin 

mukaan. Kun aloitin projektin, siirryin kaduille ja kyselin ihmisiä mukaan projektiin. Sain 

eräänkin päivän aikana neljä haastateltavaa. Valitettavasti vielä tämän opinnäytetyön pa-

lautuspäivään mennessä en ole saavuttanut täysin sitä arvoa, mitä projektilla alun perin 

hain: monimuotoisuutta. Tarinat ovat painottuneet tällä hetkellä nuoriin suomalaisiin. Olisin 

toivonut, että saisin haastatteluihin enemmän eri-ikäisiä ihmisiä ja myös esimerkiksi maa-

hanmuuttajataustaisia ihmisiä. 

 

Muutama maahanmuuttajataustainen ihminen jopa pelkäsi tulla mukaan Kotkalaisia-pro-

jektiin, sillä he pelkäsivät suomalaisten reaktioita –rasismia. En siis ole saanut tähän men-

nessä kuin yhden ei-suomalaisen mukaan projektiin. 

 

Olen tavoittanut projektilla lukuisia ihmistä, kuten markkinointiosuudesta huomaa. Olen ty-

kyllä tyytyväinen lukuihin, jotka Kotkalaisia on saanut seuraajikseen. Aion tehdä kuitenkin  

vielä paljon töitä projektin jatkon eteen.  

 

Olen tehnyt runsaasti töitä tämän projektin eteen. Kotkalaisia on vaatinut jokapäiväistä 

työtä: haastatteluja, valokuvauksia, sosiaalisten medioiden tilien ylläpitoa, viesteihin vas-

taamista, haastateltavien etsimistä ja verkkosivujen tekoa. Yllättävän moni ihminen on ot-

tanut yhteyttä minuun Kotkalaisia-tilin kautta ja pyytänyt tekemään haastattelun.  

 

Osa on myös lähettänyt ikävää palautetta. Kuten aiemmin mainitsin, jouduin painostuksen 

kohteeksi projektin tiimoilta. Nyt ymmärrän, että tein virheen siinä, kun kirjoitin toisesta 

henkilöstä tarinaan, joka ei ollut hänen. En silti kirjoittanut hänestä nimellä, ja kuten sanot-

tua, noudatin Journalistin ohjeita. Vastapuoli pyysi minua kuitenkin poistamisen lisäksi jul-

kaisemaan julkisen anteeksipyynnön Kotkalaisia-sivulla. Kieltäydyin, mutta poistin tarinan. 

Sain myös poistokehotuksen ohjeekseni Journalistiliitolta. Tilanne tällä hetkellä on se, että 

asia on Journalistiliiton asianajajan käsissä. Olen todella kiitollinen Journalistiliiton avusta 

tässä asiassa.  

 

Opin tästä kokemuksesta sen, etten enää kirjoita kenestäkään toisesta ihmisestä mitään 

mihinkään Kotkalaisia-projektin julkaisuihin.  

 



 

 

23 

Journalistina opin tästä projektista kovasti. Uskon, että kehityin henkilökuvauksessa. Olen 

tyytyväinen ottamiini valokuviin. Sain kaikilta haastateltaviltani myönteistä palautetta 

heistä otetuista valokuvista. Ennen kaikkea opin kirjoittamaan juttuja nopealla tahdilla. 
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