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Vasta 22-vuotias Miisa Rotola-Pukkila on Suomen 
vaikutusvaltaisimpia naisia. Kun videobloggaaja Mmiisas puhuu 

aamupalastaan tai absolutismistaan, yli 300 000 ihmistä kuuntelee. 
Jos et tunne häntä vielä, nyt kannattaa tutustua!

SUSAN NA LEHMUSKOSKI   KUVAT JOUNI HARALA

Suomalaisia kiin-
nostaa toisten arki, 
Miisa Rotola-Pukkila 
sanoo. Vloggaajan 
suosituimpia videoita 
ovat ne, joissa hän
esittelee päivänsä. 
Viime aikoina niihin 
on kuulunut paljon 
junailua Helsingin ja 
Tampereen välillä.

{ SYDÄMENASIA }
Naiset kertovat asioista, joista on tullut heille elämäntehtävä.

Todellinen  
VAIKUTTAJA



22 K A UN E U S  &  T E R V E YS K A UN E U S  &  T E R V E YS  23

HALUAAKO KUKAAN OLLA VEDENLITKIJÄN YSTÄVÄ? Tuleeko 
 minusta hylkiö? Mitä järkeä vedellä läträäjän on edes 
hakeutua yliopistoon?

Tällaiset kysymykset poukkoilivat videobloggaaja 
 Miisa Rotola-Pukkilan, 22, päässä, kun hän aloitti yli-
opisto-opinnot Tampereella kaksi ja puoli vuotta sitten.

Dokaaminen kuuluu olennaisena osana opiskelijaelä-
mään. Kaikkihan sen tietävät. Miten pärjää nuori nai-
nen, joka ei ota pisaraakaan alkoholia? 

Miisa juo vettä. Hurjina päivänä kokista. Hän ei pidä 
alkoholin mausta eikä humaltumisen tunteesta. 

– Negatiivisiakin kommentteja tulee tyyliin kyllä suo-
malaisen pitää viinaa juoda. Mutta olen myös saanut 
paljon tukea ja ymmärrystä. Vähitellen olen profiloi-
tunut naiseksi, joka bailaa selvin päin – ja se on tuonut 
 minulle itsevarmuutta.

YKSI LISÄSYY OLLA SELVIN PÄIN on pari 
vuotta sitten puhjennut paniikki-
häiriö. Miisa ei ota riskiä, että hän 
saisi kohtauksen humalassa. 

Paniikkihäiriö alkoi tubettaja-
tapaamisessa Rovaniemellä. Miisa  
oli mukana, koska hän on yksi 
Suomen kuunnelluimpia ja kat-
selluimpia ihmisiä. Hän on video-
bloggaaja eli vloggaaja ja tubettaja, 
jonka Youtube- kanavalla on yli 
300 000 tilaajaa. Se on enemmän 
kuin Tampereella on asukkaita. Tai puolikkaan Helsin-
gin verran. Siis valtavasti.

Rovaniemellä suosituimpia video bloggaajia oli vastas-
sa satoja ihmisiä. Yli-innokkaat fanittajat ajoivat Miisan 
nurkkaan. Hän meni paniikkiin. Henki tuntui salpau-
tuvan, ja käsistä hävisi tunto. Miisa luuli, että hän saa 
 sydänkohtauksen ja kuolee.

Seuraavina kuukausina kohtauksia tuli useita. Aina 
ei tarvittu stressaavaa tilannetta. Paniikkihäiriö saattoi 
iskeä, kun hän katsoi poikaystävänsä kanssa televisiota 
 kotisohvalla. 

– Se teki minusta vähäksi aikaa pelokkaan ja varautu-
neen. Odotin koko ajan kauhulla seuraavaa kohtausta.

Miisa on opetellut hallitsemaan sairautta. Nykyään 
hän tunnistaa riskihetket. Hän karkottaa ahdistavia aja-
tuksia laittamalla kuulokkeet korviin ja kuuntelemalla 
rentouttavaa musiikkia.

– En kokenut, että tarvitsen terapiaa. En tosin edes 
 halunnut hakeutua siihen sen jälkeen, kun avauduin pi-
meydestä sisälläni Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 
hoitajalle. Hän ei tuntunut olevan kovinkaan kiinnostu-
nut vaan ojensi vain opaslehtisen stressin hallintaan.

Miisa ei ole saanut kohtauksia enää pitkään aikaan, 
mutta hän pitää lääkkeet aina mukana laukussa.

– Paniikkihäiriökohtaukset alkoivat syksynä, jolloin 
olin muuttanut Tampereelle ja tekemistä oli paljon. 
Kaikki oli uutta. Lisäksi videobloggasin säännöllisesti.

MIISAN OPISKELIJAELÄMÄ poikkeaa tavanomaisesta pait-
si päihteettömyyden myös juuri tubettamisen vuoksi. 
Vloggaaminen tuo nuorelle naiselle hyvän kuukausi-
palkan. Sen ansiosta hän matkustelee. Miisa oli juuri 
 Keniassa safarilla katsomassa sarvikuonoja ja seeproja. 

Miisa ei kerro, paljonko hän tienaa kuussa. Sen hän 
myöntää, että palkka on todella hyvä ottaen huomioon, 
että hän on 22-vuotias. 

Hänet kutsutaan usein gaaloihin ja ensi-iltoihin. Niis-
sä Miisa tapaa julkkiksia, joiden kanssa hän “höpöttelee” 
letkeästi. Miisa on haastatellut videoilleen esimerkiksi 
poptähtiä Antti Tuiskua ja Sannia. 

Kun hän tapaa artistin, tämä saattaa  olla aivan 
 innoissaan siitä, että Miisa on postannut keikalta Insta-
gram-kuvan 414 000 seuraajalleen.

Miisa saa artistivieraita videoilleen vloggaajien tallina 
toimivan Splay- yhteisön tuottajan, 
 talent managerin ja projektipäällikön 
kautta. Myös suuri osa kaupallisista 
 yhteistöistä tulee sitä kautta. Siellä tun-
netaan Miisan arvot ja tehdään esikar-
sinta: luomujäätelö erittäin jees, vie-
railu lihantuotantotilalle nou. 

YHTEISTÖITÄ JA KAUPALLISIA VIDEOITA ei 
saa olla liikaa. Siitä Miisa pitää huo-
len. Vloggaaja haluaa, että Mmiisas- 
kanavalla on yhä sisältöä, jolla hän tuli 
tunnetuksi ja suosituksi: 

Miisa puhuu kameralle ilmeikkäät 
vihreän ruskeat silmät sädehtien. Miisa hassuttelee ja 
näyttää, kuinka vanhat ihmiset lähettävät puhelimella 
viestejä yhdellä sormella naputtaen. Miisa valmistaa gra-
nolaa. Miisa lähtee flunssa kierteen jälkeen ensimmäistä 
kertaa kuntosalille.

Videoita, joilla hän näyttää palasia elämästään tai 
kertoo kameralle, mitä ajattelee. Kun Miisa kuvaa elä-
määnsä, hän on hyvän arjen puolella ankeutusta vas-
taan. Videot jättävät katsojalle hyvän mielen. Jos Miisan 
 tavallinen arki on noin kivaa, miksei minunkin tavalli-
nen arkeni olisi!

❶  Sukulaisten luona New Orleansissa vuonna 2005.  ❷  Miisa on hyvän arjen puolella ankeutusta vastaan. ❸  Paniikkihäiriö iski ensi kerran pari vuotta 
sitten. Nyt Miisa on saanut kohtaukset kuriin. ❹  Puheviestinnän opiskelija viettää paljon aikaa junassa. Miisa asuu Tampereella, poikaystävä Helsin
gissä. ❺  Nuorten esikuva ei käytä alkoholia ja puhuu päihteettömyydestään myös videoillaan. ❻  Ensi kertaa Muumimaailmassa vuonna 2000.

M IISA  
ROTOLA- 
PUK K ILA,  22
 
Ammatti: puhevies
tinnän opiskelija ja 
vloggaaja eli video
bloggaaja. Tekee 
videoita You tubeen 
Mmiisas kanavalle. 
Asuinpaikka:  
Tampere
Perhe: poikaystävä 
Tomas Grekov 
(vloggaaja TOMAS) 
sekä lapsuuden perhe 
Keuruulla
Harrastukset: kun
tosali, matkustami
nen ja leipominen 
Motto: Hakuna 
matata – ei huolta. 

”Paniikki- 
häiriö teki 

minusta  
vähäksi aikaa 
pelokkaan ja 

varautuneen.” 
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Miisa on kuin kävelevä kehotus 
nauttia elämän pienistä asioista. 
 Miten ihanaa on leipoa perunaries-
kasia perjantaina oman kullan kans-
sa! Miten täydellisen onnellista on 
laittaa työteliään päivän jälkeen koti-
tossut jalkaan, rojahtaa sohvalle ja 
kastaa kukkakaalia kermaviilidippiin. 

MIISAN YHDEN HENGEN VIDEOTEHDAS val-
mistaa juttusarjoja. Vuoden 2017 
Brekkie-sarjassa Miisa esitteli eri-
laisia aamiaisia, itse tehtyjä ja kah-
viloiden. Hän sai sarjasta palautetta 
You tubessa: ”Mä olisin halunnut, että 
2018 jatkuis brekkie. Ja oot kaunis, 
kiltti, reilu ja ihana.”

Kestosuosikkeja ovat my day 
 -videot, joissa vloggaaja esittelee 
 nopein leikkauksin koko päivänsä. 
Seuraajat ovat uteliaita ja haluavat 
 palan fanittamastaan Miisasta.

– Ihmisiä kiinnostaa toisten ihmis-
ten arki. My day on kestotrendi, ja se 
on vlogi maailmassa yhä nousussa. 
Tykkään laittaa kameran jalustalle ja puhua sille jostain 
aiheesta. Mutta ihmiset kaipaavat eniten videoita minun 
päivistäni. Niistä saa nimittäin eniten tietoa tubettajas-
ta. Ihmisillä on loputon jano tietää koko ajan enemmän 
asioita seuraamistaan vloggaajista.

Itsensä ikäisille Miisa tarjoaa vertaistukea. Sen hän 
huomasi viimeksi, kun hän teki videon ajanhallinta-
ongelmistaan. Voi sitä samaistuneen palautteen määrää! 

Nuoremmille, 10–13-vuotiaille, Miisa uskoo olevansa 
esikuva tai mielikuvitusystävä. 

SEURAAJAT YLISTÄVÄT Miisaa. Erityisen usein joku kirjoit-
taa: ”Olet ihana.” Hän seuraa tarkasti kommentteja ja 
ilahtuu joka kerta, kun joku kertoo nauraneensa. 

Toki hän on saanut toisenlaistakin palautetta.
– Minua saa  sanoa rumaksi ja lihavaksi, ja se menee 

toisesta korvasta sisään ja tulee toisesta ulos. Mutta kun 
joku kirjoitti, että olen persoonaton, jäin miettimään 
sitä. Oliko se vain heitto? Onko monikin  ihminen sitä 
mieltä? Jokaisella ihmisellä on persoona. On hirveää, 
kun väitetään, että minulla ei olisi.

Miisa pohtii, että persoonattomaksi kutsuminen voi 
johtua siitä, ettei hän ota kauheasti kantaa muiden elä-
miin ja mielipiteisiin. Hän antaa kaikkien elää ja olla. 

Vloggaaja on esimerkiksi kasvissyöjä, mutta hänellä ei 
ole tarvetta käännyttää muita luopumaan eläinten syö-
misestä. Toki hän on lihaton eettisistäkin syistä, mut-
ta ennen kaikkea siksi, ettei ole koskaan pitänyt lihan 
mausta tai suutuntumasta. 

Toinenkin palaute sattui: Et ole enää hauska.
– Täytän tammikuussa 23. Aloin tehdä videoita sään-

nöllisesti 18-vuotiaana. Olen kasvanut, ja niiden sisältö 
on aikuistunut. 18-vuotiaana tein videon, jossa koirani 

söi ruokapöydässä ateriaa niin, että 
minun käteni olivat sen tassuina. Nyt 
puhun videoilla päihteettömyydestä.

Miisa käyttää  sisältöjen ja juttusar-
jojen ideointiin paljon aikaa ja aivoja.

– Tubettajia on paljon. Haluan erot-
tua sillä, etten tee niitä helpoimpia 
juttuja. Koko ajan on keksittävä uutta.

VÄLILLÄ MIISA KARKAA ARJESTAAN safarille  
tai lennähtää elokuvan ensi-iltaan 
Kööpenhaminaan. Ahkeran nuoren 
naisen arki on silti kuluttavaa ja täy-
teen pakattua. 

Hän aikoo valmistua maisteriksi 
viidessä vuodessa. Se ei  toteudu, jos ei 
suorita opintopisteitä koko ajan. Nyt 
Miisa tekee kandidaatin tutkinnon 
tutkinto suunnitelmaa.

Hän sai liitettyä opintoihinsa myös 
työhyvinvointikokonaisuuden.

– Olen nuori, mutta tuttavapiiris-
säni on jo burn out -tapauksia. Lop-
puunpalaminen voi ajaa ihmisen 
 todella alas. On järkyttävää, että työn-

teko, jonka kuuluisi olla antoisaa, menee överiksi ja sen 
seurauksena  ihminen on rikki.

Loppuunpalamisen haamu on käväissyt Miisankin 
 selän takana kummittelemassa. 

– Välillä koulun ja työn yhdistäminen on liikaa. Ote 
herpaantuu. Jos suoritettavaa on kasautunut liikaa, en 
enää kestä vaan itken poikaystävän kainalossa. Kun itkut 
on itketty, pitää ottaa järki käteen ja raivata kalenteria.

Yhdestä asiasta Miisa ei silti tingi. Vaikka  videoiden 
määrä vaihtelee viikoittain, perjantaivideon on oltava 
 livenä joka viikko tasan kello 15.

– En suo itselleni sitä, että näin ei olisi. Saan kanavani 
tilaajilta viestiä, jos video on pari minuuttia myöhässä. 
En ota saikkua, vaikka olisin kipeä. Minun on säilytettä-
vä katsojien luottamus. Ilman sitä minulla ei ole mitään. 
Näen monenlaisia painajaisia, mutta en siitä, että katso-
jat katoaisivat. Minulla on uskollinen ydinkatsojajoukko, 
joka tsemppaa minua.

MAAN TUNNETUIMPIIN VLOGGAAJIIN kuuluvan Miisan menestys 
alkoi blogista, jonka hän perusti kuusi vuotta sitten. Blo-
gia varten vanhemmat olivat ostaneet Miisalle järjestel-
mäkameran, jossa oli videotoiminto.

– Sen sisältö oli niin 16-vuotiasta! Otimme kaverin 
kanssa kuvia heinäpellolla valkoisissa mekoissa. 

Ensimmäisen videon hän kuvasi Lontoon- matkalla 
ja sai hyvää palautetta. Miisa päätti tehdä lisää videoi-
ta. Hän  perusti Youtube- kanavan ja halusi sen nimeksi 
Miisa’s. Se oli jo varattu, joten nimen alkuun oli liitettävä 
toinen m-kirjain. 

Näin syntyi Mmiisas, joka sai tuhat katsojaa muu-
tamassa kuukaudessa. Kun Miisa muutti Tampereelle 
vuonna 2015, tilaajia oli jo 200 000.

Miten tuo on mahdollista, Miisahan on niin ujo? 
 sukulaiset kysyivät alussa Miisan vanhemmilta. 

– Olin aina ollut sellainen kuin videoillani, mutten 
 uskaltanut tuoda sitä esiin. Kun löysin vloggaamisen, 
löysin oman juttuni ja avauduin.

Vanhemmatkaan eivät aluksi  täysin ymmärtäneet, 
mistä on kysymys, hän arvelee. 19-vuo tiaana Miisa  
ei hakenut kesätöitä vaan teki videoita ja sai rahaa 
 Google-mainonnasta. Se ihmetytti vanhempia.

Äiti ja isä hyväksyivät silti kaikki tyttärensä videot. 
Miisa esikatselutti videot heillä pitkään vielä sittenkin, 
kun tuli täysi-ikäiseksi. 

MIISA ON MIELIPIDEVAIKUTTAJA, jolla on valtaa. Siihen hän ei 
osannut varautua, kun teki ensimmäisiä videoitaan koti-
paikkakunnallaan Keuruulla. 

Viime vuonna Miisan puhelimeen alkoi eräänä päivä-
nä tulvia onnitteluviestejä kesken luennon. Hänellä ei 
 ollut hajuakaan, mistä oli kyse. 

Googlettamalla selvisi, että Kauppalehti oli listannut 
 hänet sadan vaikutusvaltaisimman suomalaisen joukkoon.

– Se, että minulla on valtaa ja vaikuttamismahdolli-
suuksia, on hieman pelottavaakin. Videoni eivät ole 

 yhteiskunnallisia, mutta puhun kahden asian puolesta. 
Toinen on absolutismi ja toinen nettikiusaamisen kitke-
minen tästä maasta. Haluan tehdä osani sen eteen.

NETTIRAIVO ON kammottava vitsaus ja somen ruma puoli. 
– Ihmiset sokaistuvat tietokoneen tai puhelimen ruu-

dusta. Voi kun  tajuttaisiin, että vastaanottaja on oikea 
 ihminen, jolle ei voi sanoa mitä tahansa.

Hän muistuttaa, että ruma kommentointi satuttaa, 
vaikka emme tietäisi, onko kommentoija edes järjissään. 
Keskustelun taso somessa on äärimmäisen heikko. 

– Siellä huudellaan mielipiteitä, joita ei perustella. Jos 
perustellaan, se tehdään ylimielisesti ja laiskasti: asia on 
näin, koska minusta tuntuu. Tämä koskee kaikenikäisiä. 
Suhtaudun skeptisesti siihen, muuttuuko tilanne. Ehkä 
some on aina villi länsi, jossa voi raivota miten vain. 

Miisa käyttää valtaansa olemalla vilpitön, voimauttava 
ja elämänmyönteinen. Lisäksi hän levittää raittiuden ilo-
sanomaa. 

– Poikaystävänikin on absolutisti. Joskus herkuttelem-
me ajatuksella, kuinka paljon katsojia saisi video, jossa 
vetäisimme lärvit. Mutta emme me vedä. Kaikki ei ole 
myytävänä.○

ASIAA NYT
1. Opin...

yliopistossa tieteellisen 
tekstin viittauskäytännöt. 
Se helpottaa kandidaatin-

työn tekemistä.
 

2. Nauroin...
kun katsoin Napakymppiä. 
Toisilleen täysin sopimaton 

pari lähti lomalle, jossa 
kaikki meni pieleen. 

3. Itkin...
kun koulun deadlinet 

kaatuivat päälle ennen 
Kenian-matkaa. 
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– Kasvot kuluvat, 
se on raaka fakta. 
Kolmekymppisenä en 
ole enää tähti. Näen 
itseni media-alan 
tausta  joukoissa, 
tuottajana tai 
konsulttina, Miisa 
Rotola-Pukkila sanoo.


