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”Fanittamisen ja 

tykkäämisen välillä on ero. Et voi 
olla fani jos tiedät joltain bändiltä 
vain muutaman biisin. Fanilla on 
jotain syvempää tietoa ihailunsa 
kohteesta”, toteaa Venla, joka kokee 
itsensä monen asian fanaattiseksi 
faniksi. Keskustelemme Green Daystä 
ja televisiosarjoista. Hän kertoo 
olevansa leffafriikki, joka viihtyy 
elokuvan kuin elokuvan ensi-illassa. 
Jos et osaa päättää mitä elokuvaa 
kannattaisi mennä katsomaan, hän 
kyllä osaa suositella hyvää elokuvaa. 
 Fanituksen kohde onkin 
yleensä hyvin iso ja tärkeä osa fanin 
elämää. Internetistä haetaan lisää 
tietoa, ihaillaan kuvia ja katsotaan 
videoita. Fanittaminen koetaan 
merkittävänä omalle identiteetille. 
 ”Se on jotain, mikä on 
aina ollut osa minua, ja aina yhtä 
fanaattisesti. Olisi kamalaa elää ilman 
fanittamista. En pystyisi kuvittelemaan 
elämää ilman sitä. Se on niin suuri 
osa elämääni. Se on suuri osa 
identiteettiäni”, kertoo Venla.   

Samaa toteaa myös 
Internetin keskustelupalstoilla viihtyvä 
”TheJoker”. Hän fanittaa 
televisiosarjoja, kuten Supernaturalia ja 
Gleetä, supersankarielokuvia ja rock-

musiikkia. Kesäisin hänet löytääkin 
kiertämästä festareita. Arkisin hän  
rentoutuu katsomalla DVD:ltä yhä 
uudestaan ja uudestaan 
lempitelevisiosarjojensa jaksoja.  
  
Fanittamisella luodaan omaa 
identiteettiä 

”Fanittaminen on iso osa 
sitä, kuka minä olen. Aina kun 
löydän jotain uutta, mistä innostua ja 
fanittaa, tunnen löytäväni uusia puolia 
itsestäni ja avarran maailmankuvaani.  
Se on iso osa identiteettiäni. Voisin 
sanoa, että sen avulla olen löytänyt 
itseni”, TheJoker toteaa. 
Fanittamisessa viehättääkin se oman 
jutun löytäminen. Se on asia, jolla 
on helppo määritellä itsensä.   

Aiemmin fanittaminen on 
leimattu oireena, joka kertoo yksilön 
psyykkisistä häiriöistä tai yhteiskunnan 
sosiaalisista ongelmista. Nykyään 
tällaisesta määritelmästä on luovuttu. 
Uudempi selitys korostaa faniutta 
kuluttajan aktiivisena kokemistapana. 
 ”Fanius ja fanittaminen 
riippuu täysin ihmisen persoonasta”, 
Venla toteaa. Jokaisen fanin ei siis 
tarvitse olla eturivissä kiljuva bändäri 
tai fanituotteita keräilevä erakko. 
Faniyhteisöt pyrkivät hyväksymään 
kaikenlaiset fanit.  
 



Faniyhteisöllä paikka sydämessä 
Faniyhteisöjen merkitys fanituksessa 
onkin muuttunut yhä tärkeämmäksi 
näin Internetin aikakaudella. Ihmiset 
pystyvät nykyään helposti löytämään 
samoista asioista kiinnostuneita vain 
muutamalla hiiren klikkauksella.  
 ”Ennen kuin löysin väylän, 
jolla tavata ja keskustella kaltaiseni 
ihmisten kanssa, olin yksin fanitukseni 
kanssa. Paras ystävän totesikin 
minulle, ettei ymmärrä fanitustani, 
mutta hyväksyy sen”, TheJoker 
toteaa. Nykyään hänen 
fanituskeskustelunsa ovatkin siirtyneet 
nettiin. 
 Mutta on myös niitä, joille 
faniyhteisön merkitys ei ole näin 
suuri. Venla kertoo, ettei itse viihdy 
netin äärellä, vaan osallistuu 
mieluummin erilaisiin tapahtumiin. 
 ”Pari päivää sitten olin 
elokuvaharrastelijoiden 
elokuvakirpputorilla, ja kohta on 
edessä koko yön kestävä 
kauhuelokuvafestari. Siellä tapaan 
kasvotusten alan harrastajia, ja heidän 
kanssa on mahtavaa jutella 
kauhuelokuvista yön pikkutunneilla. 
Mutta yleensä fanitan yksin. 
Yhteisöllisyyden tunne ei ole elinehto 
fanitukselleni, vaikka aina onkin 
mukavaa jutella hyvistä elokuvista 
muiden fanittajien kanssa.”  
 Useat ovat löytäneet 
ystäviä yhteisöstään. Yhteisöllisyyttä 
luovat sisäpiirin jutut, joita ulkopuoliset 

eivät ymmärrä, ja hyvä ilmapiiri, 
vaikka TheJokerin mukaan aina löytyy 
myös niitä vihamielisiä ja ylimielisiä 
faneja, jotka kokevat oman 
”fandominsa”, faniyhteisönsä ja 
fanittamisensa muita tärkeämmäksi. 
Tällainen muiden fanien kiusaaminen 
on yleistä netissä, sillä anonyyminä 
on helpompi haukkua muita, toisin 
kuin päin naamaa jossain suuressa 
fanitapahtumassa. Heitä kuitenkin 
halveksitaan yhteisöissä, sillä harva 
sietää kiusaamista tai tahallista 
negatiivisen ilmapiirin luomista.  
 
Median antama kuva ei vastaa 
todellisuutta 
Mutta miten media suhtautuu 
fanittajiin? Yleensä otsikoihin pääsevät 
vain niin sanotut hullut fanit, jotka 
tunkeutuvat julkkisten kotiin, tutkivat 
heidän roskapönttöjä ja seuraavat 
heitä kaduilla. Suurin osa faneista on 
kuitenkin tavallisia ihmisiä, he eivät 
vain ole myyviä. Kuka haluaisi lukea 
juttua normaalista fanista, joka istuu 
rauhallisena huoneessaan kuunnellen 
musiikkia ja kirjoittaen fanifiktiota, 
omia tarinoitaan, joiden lähtökohtana 
on heidän fanituksensa kohde, tai 
piirtäen fanitaidetta?  

Vain harvan fanitus 
muuttuu hyvinkin epäterveelliseksi.   
Erilaiset mielenterveyshäiriöt kuitenkin 
altistavat tällaiselle käytökselle. Nämä 
niin sanotut hullut fanit eivät 



kuitenkaan nauti faniyhteisöjen 
suosiosta, päinvastoin.  
 ”Kukaan oikea ja fiksu 
fani ei tahdo kiusata ihailun 
kohdettaan. Eikä toivo tälle pahaa. 
Liikaa näkee mediassa juttuja 
stalkkaavista faneista, jotka eivät jätä 
julkkiksia rauhaan. Se ei ole enää 
tervettä”, TheJoker kommentoi. 
Tällaiset fanit siis tuhrivat myös 
muiden fanien maineen. Lehtijutut 
vaikuttavat ulkopuolisten mielipiteisiin, 
ja siksi yleensä saatetaan jokin tietty 
fanikunta leimata hulluksi vain yhden 
ihmisen käyttäytymisen perusteella.  

 ”Emme me eroa muista 
sen kummallisemmin. Meilläkin on 
omat rutiinimme, opiskelemme, 
käymme töissä ja syömme 
roskaruokaa. Myös meillä on perheet, 
ystävät ja vihamiehet. Elämme 
samanlaista elämää kuten kuka 
tahansa, meidän elämäämme vain 
maustaa fanittaminen. Se on osa 
elämämme rutiineja. Ja jos se tekee 
minusta ja meistä muista oudon, niin 
tehköön. Haters gonna hate”, 
TheJoker toteaa minulle netissä 
haastattelumme jälkeen.

 


