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IHMISET

Somen pelikenttä tarjoaa mahdollisuuden 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Mukana menossa ovat myös vammaiset 
someinfluensserit.

TEKSTI Pinja Eskola

SOMESSA
vaikutetaan

SOSIAALINEN MEDIA on avannut uusia mahdol-
lisuuksia ilmaista itseään, saada näkyvyyttä työl-
leen tai asialleen ja lisäksi tienata. Mukana uudella 
pelikentällä on myös vammaisia vaikuttajia. 

Heissä kiehtoo usein se, kuinka avoimesti ja 
rohkeasti he uskaltavat kertoa elämästään rajoit-
teiden kanssa täysin tuntemattomalle, parhaim-
millaan monituhatpäiselle yleisölle. Toisaalta he 
osoittavat, ettei elämä pyöri pelkästään rajoittei-
den ympärillä eikä aktivismin tai vaikuttamisen 
tarvitse keskittyä pelkästään näihin seikkoihin. 

Kanssavammaisen näkökulmasta sometilit 
tarjoavat vertaistukea, ja tapa käsitellä haasteita 
tuo usein piristystä ja uusia ideoita arkeen. 

Lusikoita kiitos
Sometyö lähtee usein omasta inspiraatiosta, 
mutta toisinaan se saa sysäyksen ulkopuolelta. 

Lusikoita kiitos -blogin ja samannimisen 
Instagram-tilin takana häärivä kolmekymp-
pinen Anna Giss oli jo tehnyt keikkatyötä 
kokemusasiantuntijana, kun hänelle tultiin 
ehdottamaan blogin perustamista. Kanavillaan, 
joista Instagram on aktiivisempi, Giss kertoo 
avoimesti rajoitteistaan: liikuntavammastaan, 
mielenterveysongelmistaan sekä pitkälle eden-
neen, vaikean CRPS:nsä eli kipuoireyhtymänsä 
vaikutuksista arkeen.

Vaikka Giss käsittelee arkoja aiheita, on hä-
nen tekemisessään rento ote. Esimerkillään hän 
osoittaa, että yleisön tavoittaa paremmin, kun 
ei kerro pelkistä sairauksista ja niiden tuomista 
hankaluuksista. On tärkeää, että somessa nä-
kyy myös kaikkea muuta, sitä positiivis-
takin puolta. Elämää kaikkinensa. 

”Someaan ei kannata raken-
taa vain epäonnen ympärille ”, 
toteaa Giss.  

Vaikuttajan rohkeus käsitellä 
kipeitä asioita varmasti koukuttaa 
seuraajia. 

Räväkkä Repo
27-vuotias Jasmine Repo kertoo somessa 
elämästään selkäydin- ja aivovamman kanssa, 
jotka hän sai liikenneonnettomuudesta. Hän 
aloitti blogilla Rakkauspakkaus, mutta nykyään 
hän vaikuttaa enemmän Instagram-tilillään @
japukka. 

”Halusin vaikuttaa yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin ja kertoa, miten näen ja koen uuden 
elämäni”, hän summaa syitä vaikuttamistyön 
aloittamiseen.

Revon valoisa asenne on tehnyt vaikutuksen 
ihmisiin ja se osoittaa myös somen mahdin, sillä 
hän on päässyt puhumaan vammaisuudesta 



muullekin kuin someyleisölle. Hänelle tarjot-
tiin myös mahdollisuus toteuttaa unelmansa, 
laskuvarjohyppy, kun hän mainitsi haaveesta 
medioissaan. 

Silmät auki
Näille vammaisille vaikuttajille eli influensse-
reille on tärkeää saada ihmisten silmiä auki. He 
toivovat, että avoimen puheen kautta esimer-
kiksi esteettömyysratkaisuihin kiinnitettäisiin  
enemmän huomiota. Toinen tärkeä tavoite on 
tärkeää päästä antamaan vertaistukea muille 
samanlaisessa tilanteessa eläville ja kuulla itse 
heidän kokemuksistaan.

Myös vammautuneiden henkilöiden sisa-
ruksille ja läheisille tällaisista kokemuksista 
lukeminen voi olla väylä ymmärtää uutta ja 
pelottavaa todellisuutta, josta heiltä itseltään 
puuttuu omaa, suoraa kokemusta. 

”Sellaisen palautteen myötä muistan, että 
tämän takia tahdon tehdä tätä”, Repo tuumaa. 

Lisää some- 
vaikuttajia
Molly Burke  Kanadalainen 1,97 miljoonan 
tilaajan värikäs YouTube-kanava, joka ker-
too näkövammaisena elämisestä. Burke 
ansaitsee elantonsa vaikuttamistyöllä. 

Sitting pretty Lolo  Eläväinen 12,2 tuhan-
nen tilaajan YouTube-kanava, joka kuvaa 
pyörätuolissa istuvan naisen elämää ih-
missuhteista yhteiskunnallisiin haasteisiin.

@ogfairydoodles on 28-vuotias Flori-
dassa asuva näkövammainen freelan-
ce-taiteilija Michaela Oteri. Hän kertoo 
vammaisuudesta digitaalisen kuvatai-
teensa kautta yli tuhannelle seuraajalleen 
Instagramissa. 

Squirmy and Grubs Hannahin ja Shanen 
värikäs, liki 582 tuhannen tilaajan kanava 
näyttää paitsi millaista elämä vamman 
kanssa voi olla, myös millaisia ennak-
koluuloja vammaisen ja vammattoman 
suhde voi kohdata. 

@Aktivistikaisa. Suomalaisen, vaikeasti 
liikuntavammaisen nuoren naisen kaunis-
telemattomia pohdintoja ja kannanottoja 
elämästä ja kohtaamisista. Seuraajia 
Insatagram-tilillä on 12,3 tuhatta.

Kynäniekan salaiset mietteet. Liikunta-
vammaisen nuoren mielenterveyskuntou-
tujan räväköitä blogimietteitä ihmisyydes-
tä ja elämästä.@lusikoitakiitos, Instagram @japukka, Instagram

Lisätienestejä tarjolla
Näkyvyyden saaminen vaatii töitä ja kärsiväl-
lisyyttä. Somesta on hankala saada leipätyötä, 
mutta lisätienestejä siitä voi saada. Esimerkiksi 
Giss on saanut somekanaviensa kautta pyyntöjä 
tehdä kaupallista yhteistyötä ja tulla puhujaksi 
suuriin tapahtumiin.

Haasteensa mediavaikuttamiseen tuo Gissin 
mukaan se, ettei yleisön kanssa voi olla suorassa 
vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi blogipos-
tauksesta puuttuvat sanattoman viestinnän 
ulottuvuudet.

”Kukaan ei tiedä, millä filiksellä olen päivi-
tyksen kirjoittanut.”

Usko itseesi
Jos vaikuttamista on tehnyt pitkään, voi alkaa 
tuntua siltä, että uutta puhuttavaa ei ole. Vaikut-
taja voi ajatella, etteivät hänen juttunsa enää kiin-
nosta ketään. Yleensä se ei kuitenkaan ole totta.

”Jos viestini tavoittaa edes kaksi ihmistä, jot-

ka hyötyvät siitä, olen onnistunut”, Repo kuvaa 
omaa tapaansa selvitä luovasta blokista. 

Mielenkiinto pysyy yllä myös siten, että tekee 
somea omista lähtökohdistaan eikä vertaa itseään 
muihin. Vaikka joku jakaisi elämästään paljon, ei 
muiden tarvitse toimia samoin. Jos jonkin asian 
julkaisu arveluttaa vähänkään, kannattaa siis 
julkaisemista pysähtyä toviksi miettimään. 

Tunne rajasi
Jasmin Repo kertoo olevansa itse kiinnostunut 
sometileistä, joissa mennään pintaa syvemmälle. 
Hänen arjessaan pyörivät kuitenkin kumppani 
ja tämän lapset, joten hän joutuu miettimään 
tarkasti, mitä voi jakaa loukkaamatta heidän 
yksityisyyttään. 

Vaikka vaikuttajat tahtovatkin olla aitoja ja 
läsnä seuraajilleen, täytyy siis omat rajat tunnis-
taa ja niitä kunnioittaa. Kaikkea ei tarvitse jakaa.

”Valitsen itse, mitä kerron, ja jätän paljon 
pois”, toteaa myös Anna Giss.
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