
Toimittaja Maarit Juntti: Minkä verran sä itse toimit sosiaalisessa mediassa?  

Syrjälä: No, mun mielestä vähemmän kuin normaali ihminen, tai siis perustyyppi, et mä oon Fa- siis, vuosia 

sitten poistanu Facebookin, tai että mulla on oikeestaan niinku Instagram, ja Whatsappii käytän, mut en 

hirveesti muuten.  

Kulokorpi: Kyl mää aika paljon, että tulee päivittäin oltua, just kaikki Snapchatit ja Instagramit ja noi, että 

aika paljon kyllä.  

Kangas: Öö, hyvin vähän. Et siis käytännössä siis mulla on toki joku Facebook-tili mitä kautta mä seuraan 

esimerkiks jotain tapahtumia tai tällasia, mut siinä se lähinnä on. Sit niinku toki mä jotain Youtubee ja 

sellast käytän, mut en oo siellä niinku aktiivinen niinku tota noin niinku kontentin luoja, enkä oikeestaan 

niinku varsinaisesti osallistu sielläkään siihen keskusteluun millään tavalla, et oikeestaan niinku vaan käytän 

sitä alustaa sen verran, et niinkun mä, niinku katson sieltä, viihdytän itseäni sillä käytännössä.  

Toimittaja Maarit Juntti: Ooksä ite törmännyt tällaseen cancel-ilmiöön, eli tähän et pyritään mitätöimään 

jonkun saavutuksia jonkun somessa sanotun asian perusteella tai – niin, ooksä ite törmännyt siihen 

somessa, tai ooksä kuullut vaikka uutisista tällasesta? 

Syrjälä: Kyl mää oon, kyl mää oon kuullu semmosest. Just jotain julkisuuden henkilöitä, kun jotain mokaa, 

niin sitten tulee hirveet kampanjat, ja siis kyl niinkun ihan jotain just niinkun brändejäkin, miten niinkun 

tavallaan boikotoidaan sen takia, et on tehty jotain hölmöjä päätöksiä, niin on kyl tuttu ilmiö.  

Kulokorpi: No, en oo kyllä törmännyt tommosiin.  

Kangas: Aika paljonkin, et se on – en mä nyt tiedä oikeesti siis, jos me käsitetään niinku tää kaikki sillain 

niinkun isossa kuvassa, et kuinka yleistä se niinkun on, et ihmisille saattaa käydä näin, mut niinkun, öö, 

totta kai niit tulee välillä paljon vastaan. Et jos mää niinkun muistan viimeksi, niin oli joku tapaus, mist mä 

niinkun kuulin, New Yorkissa jossain, öö, Central Parkissa oli joku naispuolinen henkilö, joka käyttäytyi, no, 

vähintään erikoisesti, tota noin, jotain tummaihoista kanssaihmistä kohtaan. Ja, tota noin, siitä lähti 

sellanen lopputulos, että joutu eroamaan ja tekeen sellasen julkisen anteekspyynnön, siis niinkun, se on 

vaan niinkun sellanen viimenen muistikuva.  

Toimittaja Maarit Juntti: Pelottaako sua itseä nettiviha ja sen kohdistuminen suhun itseen tai sun läheisiin?  

Syrjälä: No, ei mua pelota, et oikeestaan kun on sosiaalises mediassa silleen vaan just niinkun yksityinen 

Instagrammi, mis on vaan niinkun läheiset ihmiset, et emmä usko et mä niinkun mitenkään joutuisin 

sellaseen tilanteeseen, et tulis joku isompi, niinkun, et ihmiset alkais mulle kirjotteleen, koska mää oon just 

pitänyt silleen tavallaan sen somen yksityisenä.  

Kulokorpi: Öö, no ei ittee kohtaan sillei niinku ei, mutta sitten läheisiin kyllä, että jos läheisiä kiusataan just 

netissä, mutta ei itteen silleen.  

Kangas: No ei, et ei mul oo oikeen mitään syytä, et mä en oo niinkun ite siellä mitenkään aktiivinen tai 

kukaan mun läheinen ei oo, eikä – enkä mä niinkun koe, että mun lähipiirissä ois niinkun minkään 

muunkaan, taustojen tai muiden asioiden, takia sellasta, sellasta niinkun väkee, et niinkun sellasta vois 

helposti heihin kohdistua.  


