
Toimittaja Josefiina Kivioja: Oletko huomannut erityisen paljon Instagram-kannanottoja omassa ”Insta-
feedissäsi” kesän kuluneen ja syksyn aikana?  
 

Haastateltava Jessika Mikola: – Oon kyllä ihan ehdottomasti huomannut. On ollut tosi paljon enemmän 
tällaista sisältöä mitä aiemmin. Nyt erityisesti tän vuoden aikana kyllä on ihan selkeesti huomannut omassa 
somessa.  

Haastateltava Monna Keinänen: – Joo olen  

Haastateltava Aleksi Partio: – Joo kyllä sillon kun oli oikee ajankohta, niin ihan kokoajan oli ja moni 
ystävänikin jakoi. Ja isommatkin somevaikuttajatkin jakoi siihen liittyviä kuvia ja tekstejä.  
 

Toimittaja Josefiina Kivioja: Entä oletko sä itse osallistunut tällaisiin kannanottoihin?  
 

Haastateltava Jessika Mikola: – En ehkä ihan hirveesti, että olen kyllä niin kuin seurannut niitä, mutta ehkä 
mulle on ollut luonnollisempaa sit osallistua esim. kirjoittamalla adresseihin tai menemällä paikanpäälle 
joihinkin tapahtumiin.  

Haastateltava Monna Keinänen: – En oo osallistunut Instagramissa, mutta pidän niitä tärkeinä kuitenkin.  

Haastateltava Aleksi Partio: – No en oo silleen ottanut kantaa sosiaalisessa mediassa kauheesti, mutta on 
ystäviä, jotka on joutunut kokeen rasismia ja semmosta niin oon heidän puolella asiassa.  
 

Toimittaja Josefiina Kivioja: Ja uskotko sä, että näillä tälläsillä somessa tapahtuvilla mielenvaikutuksilla ois 
vaikutusta?  
 

Haastateltava Jessika Mikola: – Kyllä mä ehdottomasti uskon siinä mielessä, että saadaan tietosuutta 
levitettyä paljon enemmän. Kun miettii kuinka paljon meidän väestöstä jengiä käyttää vaikka Instagramia, 
tai mitä tahansa somee, niin uskon, että saadaan kyllä vaikutusta aikaan. Koska se nousee herkemmin 
puheenaiheeks ja on kaikkien ihmisten kielen päällä.  

Haastateltava Monna Keinänen: – Uskon  

Haastateltava Aleksi Partio: – No sosiaalisessa mediassa kyllä, se saattaa avata ihmisten silmiä enemmän 
asioista ja ymmärrystä siihen liittyen.  
 

Toimittaja Josefiina Kivioja: Uskotko sä, että nää tälläset kannanotot vois lisätä nuorten kiinnostusta 
yhteiskunnallisiin- tai poliittisiin asioihin?  
 

Haastateltava Jessika Mikola: – Ihan ehdottomasti uskon kyllä joo, koska varsinkin nuoret on nykyään niin 
paljon somessa. Ihan sama mikä se sosiaalisen median alusta on. Mä uskon, että se on nuorille varsinkin 
helpoin alusta, mistä löytää tietoo.  

Haastateltava Monna Keinänen: – No omalla kohalla ainakin on lisännyt, joten uskon.  

Haastateltava Aleksi Partio: – No kyllä varmasti, että joku laittaa kuvan siitä taikka jakaa jonkun niin 
varmasti jotkut menee sitten hakeen jopa lisää tietoo asiasta ja haluaa oppia asiasta lisää ja tätä kautta 
sitten vaikuttaa.  
 


