
Mistä Suomi puhui 2012: Seksikkäät säätytöt ja murhaajat
keskusteluttivat suomalaisia
Suomi24:n vuosittainen Mistä Suomi puhui 2012 -raportti kertoo, mikä suomalaisia
kiinnosti ja keskustelutti vuonna 2012. Julmat väkivallanteot, julkkisten töppäilyt ja
parisuhdesotkut sekä arkipäiväiset ongelmat nousivat vuoden keskustelluimpiin
aiheisiin.

Murhaajat jäljitetään keskustelupalstalla

Kun media uutisoi väkivallanteoista, tekijöiden henkilöllisyyttä ei yleensä kerrota. Uteliaisuus vetää silloin hakukoneen ääreen ja
keskustelupalstoille, joissa niin rikollisten kuin uhrienkin henkilöllisyys selviää yleensä nopeasti. Vuoden haetuimpiin ihmisiin kuului lukuisia
väkivallanteoista epäiltyjä ja tuomittuja henkilöitä.

Valitettava trendi oli perhesurmien yleisyys suosituimmissa keskusteluissa: jopa neljänä kuukautena perhesurma-aiheinen keskustelu oli
kuukauden luetuimpia.

Kun julkkis mokaa tai paljastelee

Vuonna 2012 kuohuttivat muun muassa julkkisten väkivalta, erot, pettämiset, känniriehumiset ja paljastelut. Toukokuussa media kertoi
oululaisen naisnäyttelijän puukottaneen miestään, ja tietoa näyttelijän henkilöllisyydestä etsittiin keskustelupalstalta. Mika Häkkisen
parisuhdekriisi sekä Tauski ja Henna Peltosen dramaattinen avioero kesken raskauden keskusteluttivat helmikuussa.

Koko vuoden haetuin henkilö oli näyttelijä Mari Perankoski, jonka alastonkuva julkaistiin HS:n Kuukausiliitteessä. Huomiotta ei selvinnyt
myöskään kokoomuslainen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola, joka esiintyi Facebook-sivuillaan kesäisesti bikineissä.

Sisar päihitti Tuksun

Palstojen kestosuosikki Johanna ”Tuksu” Tukiainen menetti vuonna 2012 asemiaan. Johanna Tukiaisen ympärillä pyörineet keskustelut eivät
päätyneet tänä vuonna suosituimpien aiheiden joukkoon, sen sijaan Julia-sisaren kooma ja pariutuminen päätyivät.

Seksikkäät säätytöt ja nettijulkkiksen valekuolema

Uusi ilmiö oli meteorologien nousu seksisymboleiksi. Anne Borgströmin ja Mette Mannosen manttelinperijät Kerttu Kotakorpi ja Ilona Lång
nousivat haetuimpien henkilöiden joukkoon.

Netissä on oma maailmansa, josta perinteinen media on usein tietämätön. Esimerkiksi tammikuussa nettikansa kohisi YouTube-esiintyjä
Raumooglen kohtalosta. Raumooglen tiedettiin olleen auto-onnettomuudessa, ja muutama päivä onnettomuuden jälkeen hänen Youtube-
kanavansa suljettiin. Fanit pelkäsivät Raumooglen kuolleen onnettomuudessa, hänelle perustettiin surusivustoja ja hänen kohtaloaan puitiin
keskustelupalstoilla. Todellisuudessa Raumoogle piti vain taukoa videoiden teosta.

Keskustelupalstat ovat edellä mediaa

– Suomi24:n foorumeilla monet asiat nousevat esiin jopa kuukausia ennen kuin media huomaa aiheen. Voi sanoa, että verkkokeskustelut
kertovat ensimmäisenä, mitä Suomessa tapahtuu juuri tällä hetkellä, Suomi24:n toimitusjohtaja Jarno Alastalo sanoo.

Tärppejä Suomi24:n vuodelta 2012:

-          Aktiivisin keskustelija ”vapunen” kirjoitti keskimäärin 25 viestiä päivässä eli yhteensä 9 025 viestiä vuoden aikana. Tavallisimmin
”vapunen” auttaa muita palstalaisia tietotekniikkapulmissa Teknologia-aihealueella.

-          Viestejä palstoilla julkaistiin 6,8 miljoonaa. Näistä ylläpito poisti 14,5 prosenttia.

-          Viestin keskimääräinen pituus oli 310 merkkiä.

-          Suomi24:ssä vieraili keskimäärin 3,28 miljoonaa selailijaa kuukausittain

-          Kestosuosikkeina tänäkin vuonna olivat ihmissuhteisiin ja seksiin liittyvät keskusteluaiheet.

Lisätietoja: Jarno Alastalo, johtaja, Suomi24, Aller Media Oy, puh. 09 8621 7000.

Suomi24 on Aller Media Oy:n omistama, Suomen suurin verkkoyhteisö, jossa TNS Metrixin mukaan vierailee viikoittain yli 1,3 miljoonaa
käyttäjää. Verkkoyhteisön 2800 keskustelupalstalle on kirjoitettu jo yli 60 miljoonaa viestiä. Suomi24:n muita palveluita ovat Suomen suosituin
treffipalvelu, markkinapaikka Tori sekä neljännesmiljoonan suomalaisen käyttämä sähköpostipalvelu.


