
Töissä vuorokauden ympäri 

 

18-vuotias Annika Ollila kirjoittaa yhtä Suomen suosituimmista lifestyle-blogeista, Annika O. jolla 

on tuhansia lukijoita. Postausideoita saa kaikkialta ja kamera kulkee mukana koko ajan.  

 

Annika asettaa tilaamansa kaakaokupin pöydälle ja kaivaa kameran laukustaan. Hän räpsäisee 

kaakaostaan muutaman kuvan. Toisin kuin useimpien kaakaohetkistä, Annikan kahvilareissusta voi 

lukea kuka vain: Lahdessa asuva Annika Ollilla kirjoittaa Annika O. -nimistä lifestyle-blogia, jonka 

viisivuotiselle taipaleelle mahtuu blogitauko ja harrastuksen muuttuminen työksi. Annikan 

mielestä on hyvä, että blogi itsessään ei rajaa mitään aiheita pois, vaan sinne voi kirjoittaa juuri 

siitä, mikä tuntuu hyvältä: tekemisistä, vaatteista, ruoasta. Bloginsa sisällöstä Annika ei  päättänyt 

etukäteen. 

– Loppujen lopuksi se vain muotoutui ajan kanssa tuollaiseksi. Se tuntu kaikkein luontevimmalta 

mulle, sinne voi oikeastaan kirjoittaa ihan mitä vaan, Annika kertoo bloggaamisensa alkuajoista, 

kun hän aloitti viisi vuotta sitten. Blogin pitäminen alkoi kuitenkin kyllästyttää, kirjoittaminen ei 

enää huvittanut, joten Annika päätti lopettaa. 

 

Paluu blogimaailmaan 

 

Palo bloggaamiseen syttyi kuitenkin uudestaan ja Annika aloitti uudella innolla vuonna 2012 ja 

tunsi tekevänsä taas jotain, mistä tykkäsi. Hänen iloksensa moni vanhoista lukijoista löysi takaisin 

ja hän saa edelleen kommentteja lukijoilta, jotka ovat seuranneet Annika O.:ta alusta asti. 

Uudelleen aloittaminen jännitti Annikaa, mutta vanhoista virheistään viisastuneena hän tiesi nyt 

aiempaa paremmin, mitä kannatti tehdä ja mitä jättää tekemättä: kaverit jäivät nyt enemmän 

blogin ulkopuolelle. Kun Annika lukioaikoina kirjoitti ensimmäistä blogiaan, kaikki hänen 

koulustaan tiesivät Annikan kavereiden nimet ja heidät pystyi tunnistamaan kasvoista. 

– Sitä osasi vähän rajoittaa, Annika toteaa. Kirjoittamisesta tuli myös aiempaa 

suunnitelmallisempaa: - Ei vaan postaa sellaisia ”no, voisin nyt postata jotain ja laittaa kuvia ja pari 

riviä tekstiä” vaan niin, että panostaa oikeasti kunnolla. 

Taidokkaasti otettuja kuvia katsellessa ja joskus vain muutaman rivin pituisia postauksia lukiessa 

lukijalle saattaa muodostua bloggaamisesta vääränlainen kuva. Annika sanookin monien 

kuvittelevan, ettei blogin pitämiseen kuulu muuta kuin se, mitä lukija näkee ruudun toiselle 

puolelle. Usein ei tulla ajatelleeksi, että bloggaaminen on myös paljon muuta. 



”Monet kuvittelevat, ettei blogin pitämiseen kuulu muuta kuin se, mitä lukija näkee ruudun 

toiselle puolelle.” 

– Monet eivät välttämättä oikein ymmärrä sitä, mitä kaikkea muuta siihen kuuluu: monet 

ajattelevat, että yhtä postausta tekee vain sen tunnin päivässä, että eihän siinä nyt voi kauan 

mennä. 

Todellisuudessa kuvien ja tekstien takana on iso työ, ennen kuin ne pääsevät lukijoiden nähtäville. 

Esimerkiksi asukuvia otettaessa ensin mietitään vaatteet, sitten kuvauspaikat ja sen jälkeen 

otetaan itse kuvat. Kuvia ei oteta muutamia, vaan jotta valotus, tarkennus ja ilmeet saadaan 

kohdalleen, kuvia räpsitään useita kymmeniä. Kun kuvat on otettu, ne muokataan, niistä valitaan 

parhaimmat ja vasta sen jälkeen kuvat laitetaan blogiin. Sitten on tekstin vuoro. Annikalla on 

suunnitelmissa toteuttaa ”Päivä mun kanssa”- postaus, jossa hän ottaa kuvia aamusta iltaan koko 

ajan, kaikesta mitä tekee.  Sellaiset postaukset ovat Annikan mukaan lukijoiden mieleen. 

 

Harrastuksesta työksi 

 

Päivitysten tekemisen lisäksi Annikan päivät täyttyvät lukijoiden lähettämien kommentteihin ja 

sähköposteihin vastaamisesta. Bloggaaja on myös päässyt mukaan erilaisiin projekteihin, kuten 

viime keväänä kauppakeskus Triossa järjestetyille muotipäiville. Niille Annika ja Magicpoks- 

lifestyle-blogin bloggaaja Maj keräsivät kummatkin omat rekillisensä vaatteita Trion liikkeistä. 

Bloggaajat tekivät itselleen kuvitteelliset vaatehuoneet, joissa ihmiset saivat vierailla. Annikan 

rekistä löytyi neuletta, raitaa, nahkaa ja erilaista farkkua ja hän sanoo rekiltä löytyneen paljon 

hänen tyylisiään vaatteita. Vaikka Annikan blogissa on asukuvia, hän kokee niiden ennen kaikkea 

olevan tyyliä eikä muotia. Ja kyllä, vastapäätäni istuu kiistatta tyylikäs nuori nainen, joka sai 

valkolakin päähänsä viime keväänä. 

Välivuotta opiskeluista pitävä Annika päivittää blogiaan lähes päivittäin.  Vuoden 2012 lopussa 

blogista tuli virallisesti Annikan työ, kun hän pääsi mukaan blogiportaali Indiedaysiin ja alkoi 

elättää itsensä pelkillä blogituloilla. Indiedaysiin kuuluu 27 suomalaista blogia ja Annika O. on yksi 

suosituimmista. Kuukausittain yli sata tuhatta lukijaa seuraa Annikan elämän käänteitä uudesta 

koiranpennusta ja lomamatkoista aina shoppailu-löytöihin ja meikkivinkkeihin. 

– No välillä niitä vaan tulee ihan näin, Annika sanoo ja napsauttaa sormiaan kysymykseen siitä, 

mistä hän saa postausideoita.  

Annika sanoo keksivänsä aiheita ”ihan koko ajan, ihan joka paikasta”. Ideoita voi saada 

arkipäiväisistä asioista, lukijoilta tai sitten Annika törmää kivannäköiseen asuun jonkun toisen 

blogissa, josta hän inspiroituu ja kehittää siitä oman versionsa. 

 



Blogi mukana koko ajan 

 

Joskus tulee päiviä, jolloin pää on tyhjä ja puhelimeen kerätyssä idealistassa ei lue mitään. 

Sellaisina hetkinä Annika miettii miten blogin käy, kun ei keksi mitään kirjoitettavaa. Hän sanoo, 

että yleensä jo seuraavana päivänä ideoita tulee taas monen päivän edestä.  Jos teksti ei kulje, 

väkisin Annika ei postaa, koska silloin lukijat huomaavat sen eikä Annika itse ole tyytyväinen. 

– Tosin usein sellaisessa tilanteessa mulle tulee sellainen olo, että pettäisin mun lukijat, kun he 

odottavat hirveästi jotain postausta ja sitten ei olekaan mitään kirjoitettavaa. 

Bloggaaminen ja etenkin lifestyle-blogin pitäminen antaa vapauksia, mutta toisaalta työ kulkee 

mukana koko ajan.  Annika sanoo, että ei mene päivääkään, ettei miettisi yhtään mitään blogiinsa 

liittyvää. Vähintään tulee luettua kommentteja ja vastattua niihin. Annikalla on puhelimessa 

sovellus, jolla hän pystyy selaamaan lukijoiden lähettämiä kommentteja. Kamera kulkee mukana 

koko ajan, jos sattuu näkemään jotakin mielenkiintoista kuvattavaa tai hienon taustan asukuvia 

varten – oli loma tai arki. 

– Me (bloggaajat) tehdään töitä periaatteessa kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa, Annika 

toteaa.  Jos bloggaaja lähtee lomalle, hän on töissä sielläkin, mikä ei tarkoita koko päivää koneella 

istumista. – Ihan missä vaan onkin, tulee kannettua kameraa mukana ja otettua kuvia ja mietittyä 

postausaiheita.  Annikan mukaan se pitääkö lomaa, on omasta valinnasta kiinni, mutta hän itse ei 

sano pitävänsä koskaan lomaa. Annikalla ei ole työaikoja, mutta hän sanoo että ei tiedä, 

toimisivatko ne hänen kohdallaan. Toisaalta työajat voisivat Annikan mukaan kuitenkin helpottaa 

sitä, ettei jatkuvasti tarvitsisi olla miettimässä ”blogijuttuja”. Työstä irrottautuminen on vaikeaa 

etenkin silloin, jos postauksia on kesken.  Annika rentoutuu parhaiten sulkemalla koneen ja 

yrittämällä olla katsomatta kommentteja puhelimesta.  

– Katsoo vaikka jonkun leffan… ja yrittää olla näpräämättä sitä puhelinta! Annika toistaa hymyillen.  

Siitä on tullut hänelle jo kommenttia: 

– Mun poikaystävä jaksaa aina valittaa, jos me katsotaan jotain leffaa ja mulla on puhelin kädessä 

ja mä koko ajan katson sieltä jotain kommentteja. 

”Ihan missä vaan onkin, tulee kannettua kameraa mukana ja otettua kuvia ja mietittyä 

postausaiheita.” 

Materiaali omasta elämästä 

Annikan jokainen päivä on erilainen eikä kahta samanlaista työpäivää ole ja työnteko alkaa heti 

Annikan herättyä. 

– Heti jo siinä sängyssä katson puhelimella kaikki uudet kommentit ja muiden blogien uudet 

postaukset, Annika kertoo. Aamupalalla hän lukee muiden blogien uusia postauksia.  Annikalla 



itsellään on tapana ajastaa postauksia jo illalla valmiiksi, niin että ne julkaistaan seuraavana 

aamuna. Bloggaaja on todennut sen parhaimmaksi tekniikaksi itselleen postauksien 

toteuttamiseen: kun sen päivän postaus on valmiina, voi keskittyä jo siihen, mistä seuraavana 

päivänä voisi kirjoittaa. 

Kun materiaalia blogiin kertyy omasta eletystä elämästä, täytyy koko ajan olla hereillä, jos sattuisi 

tulemaan vastaan uusia ideoita blogiin. Herää kysymys, alkaako elämäänsä elää pelkästään blogia 

varten. Annika sanoo, että ei muuten, mutta hän ei välttämättä jaksaisi miettiä niin usein eri asuja, 

ja pukeutuisi useammin samoihin vaatteisiin, jos ei kuvaisi niitä blogiin. Samaa asua ei kuvata 

blogiin kahta kertaa, vaikka Annika pitää sitä myöhemminkin. 

Vaikka Annikan elämään pääsee tutustumaan blogin kautta varsin laajasti, kaikkea Annika ei 

blogissaan jaa, todella yksityiset asiat jätetään ulkopuolelle.  

– Yritän pitää aiheet minussa. Jos esimerkiksi on jonkun sukulaisen ristiäiset, voin ehkä mainita 

että olen ollut siellä, mutta en laita blogiin kuvia.  

Annikan lähipiiri on nykyään tottunut siihen, että hän kävelee kamera kädessä eikä poikaystävänsä 

kanssa yhdessä asuva bloggaaja aina ehdi tulla käymään kotona, jos postauksia on kesken. Annika 

sanoo läheisten kuitenkin suhtautuneen kannustavasti ja rohkaisevasti hänen bloggaamiseensa, 

koska tietävät sen olevan hänelle tärkeää. 

”Välillä on huono päivä ja haluaisi vain käydä kaupassa eikä jutella kenenkään kanssa.” 

Annika itse tunnistetaan kadulla ja lukijat tulevat juttelemaan.  Bloggaajan mukaan se vaikeuttaa 

työn ja vapaa-ajan pitämistä erillään, mutta häntä se ei haittaa: on mukavaa kun lukijat tulevat 

moikkaamaan ja hän saa nähdä, millaiset ihmiset hänen blogiaan lukevat, se piristää.  Annika 

kuitenkin myöntää, että välillä on huono päivä ja haluaisi vain käydä kaupassa eikä jutella 

kenenkään kanssa. 

– Mutta yleensä se tapahtuu juuri silloin, kun lähden ilman meikkiä, kollareissa ja ihan väsyneenä 

ja olen vähän äkäinen, Annika sanoo hymyillen.  

Tulevaisuudessa Annika haluaisi opiskella jotain blogiin liittyvää ja on blogin kautta yrittänyt 

miettiä, mikä häntä kiinnostaa. Kirjoittaminen ja valokuvaaminen ovat sydäntä lähellä ja Annika 

toivoo bloginsa pysyvän sellaisenaan mahdollisimman pitkään. 

Jo samana iltapäivänä kaakaokupin kuva on lukijoiden nähtävissä Annikan blogista yhtenä päivän 

mittaan otetuista kuvista. Kaikesta huolimatta Annika sanoo, ettei bloggaaminen tunnu työltä 

vaan enemmänkin harrastukselta.  

– Totta kai varmasti kuka vain haluaisi omasta sellaisesta jutusta, mitä tykkää tehdä, työn. Ja mä 

olen ollut aika onnekas, että olen saanut siitä itselleni työn. 

Annikan blogia voit lukea osoitteessa: annika-o.indiedays.com 



 

Teksti: Lotta Pellas 

 


