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Haukkui esim. lasten eleitä, puhetapaa 
kuvaustaitoja ja yleistä laatua. 

------------------------
Nano ehti julkaista 11 videota puolen 
vuoden aikana.

------------------------
Kokee tietynlaista jonnevihaa, 
stereotypioita nuoremmista. 

ku ul ui suu d e n  
ka n na n ot to
Sami Koivisto julkaisi blogikirjoituksen  
24.8.2014: http://samikoivistoblog.tumblr. 
com/post/92744792641/epatubaajat,  
jossa kyseenalaisti  Nanon videot. 

Mainitsi, että kritiikkiä saa antaa, mutta sen 
pitää olla asiallista.

Lukuisat paheksuvat kommentit, disliket, 
epätubaajiin.

Koiviston mukaan videosarja vaikuttaa 
lasten itsetuntoon negatiivisesti.

Videot saivat entistä enemmän julkisuutta. 

Kritiikki Nanoa kohtaan kasvoi. 

Kantaaottavat vlogit ja blogit lisääntyivät.

Vloggarit halusivat visuaalisuuden keinoin 
antaa hyvän vaikutelman itsestään ja 
käyttivät tilanteen hyväksi.

Kritisoijien joukossa myös sellaisia, 
jotka aiemmin mainitsivat pitävänsä 
Epätubaajat-sarjasta. 

Osa edelleen puolusti Nanoa jonnevihan 
johdosta tai ei ottanut videoita liian 
todesta.

- Aluksi ei kohua.
- Videoista tuli suosittuja.
- Niistä pidettiin.
- Muutama kritisoiva kommentti.

Nano – videoiden tekohetkellä  noin 
20-vuotias Youtube-videoiden tekijä – aloitti 
Epätubaajat-videosarjan.

------------------------
” Tarkoitus tyhjentää Youtube 
roskavideoista”

------------------------
Kritisoi lasten (8–13-vuotiaiden) erilaisia 
Youtubeen tekemiä videoita. 

sos i a al i n e n  
me d i a a l usta na
Videot Youtube-palvelussa, jotka 
koostuivat alkuperäisten videoiden 
osuuksista ja Nanon osuuksista, joiden 
aikana hän kritisoi lasten videoita.
------------------------
Linkit alkuperäisiin videoihin, joiden 
kautta pääsi helposti kommentoimaan 
alkuperäisiä videoita. 
------------------------
Myös Nanon videoissa 
kommentointimahdollisuus, mikä 
mahdollisti syrjivät kommentit (myös 
puolustavat kommentit etenkin 
myöhemmin).

vas ta a not t o

Lopulta Nano ilmoitti, että palaute on vastaanotettu ja videot on poistettu.
Joko hän ymmärsi, että teki väärin tai ei kestänyt valtavaa  verkkokritiikkiä. Tähän vaikutti 
massan painostus somessa  ja oikeiden kanavien käyttö sekä somejulkkiksen esimerkki.
Estääkö tapaus syrjimisen mahdollisesti tulevaisuudessa? Sisäistävätkö muut 
videoidentekijät  saman, minkä Nano sisäisti?
Nuorempiin kohdistuvasta syrjinnästä vaaditaan lisää tutkimusta.

l opputulos

ko mmentit
Kukkahattutädit syyttää nettikiusaamisesta. 
Suurempi huolenaihe on näiden 
jonnevideoiden tekijät. Miten tällaisia 
ihmistyperyksiä voi olla? Ei liiku järki päässä 
ei sitten millään.

- Just thinking (Suomi24)

@NanoDesuX7 Jännä ku ennen kukaan 
ei välittäny epätubaajat videoist mut sit 
jonkun blogi kirjoituksen takii tulee kauhee 
paskamyrsky

@Kuurb43

Mitä tässä nyt on viimeaikoina kuullut 
arvostelua #Epätubaajat kohtaan, niin 
järkympää Nano saa kuin hän itse koskaan 
antanut. #tekopyhyys

@JayEmPlays

#Eheetm #epätubaajat Aloin miettiä: 
Mitä jos ite huomais että on tullu monta 
kommenttia omaan videoon, ja ne ois 
semmosta lynkkauspaskaa...

@SampoAnton

Oon pitkään ajatellu vloggauksen alottamista. Enää en uskalla, joutuisin kuitenkin 
#SinäTuubaTV :n syyniin. #Epätubaajat:lle dislike.

@elisakaarina

No toi Nano kyl ansaitsee kaiken paskan, 
ite kiusannu 10v pentuja ja hakannu niiden 
itsetunnon paskaks

- berserk96 (Suomi24)

@_samikoivisto Mollaa muita ihmisiä 
saadakseen itse mainetta‚ vittu mikä jätkä 
tää #epätubaajat #youtube

-Samoxi (Twitter)


