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Uskalla Yrittää -podcast 

Podtask 

Kuuntele podcast-jakso ja vastaa jakson avulla seuraaviin kysymyksiin. 

Löydät podcastin kaikki jaksot Spotifysta ja 

https://uskallayrittaa.fi/podcast-jaksot/.

Osio 1: (kesto 00:00-19:00)

1) Miten Pinja Sanaksenaho liittyy Pinkku Pinskuun?
V: Pinjan tubettaja- ja somenimi on Pinkku Pinsku

2) Kuinka vanha Pinja oli tehdessään ensimmäisen kaupallisen yhteistyönsä? 
V: 12–vuotias

3) Miten Pinja tuottaa ja tekee videonsa? 
V: Aikaisemmin – alkuvaiheessa - videot syntyivät tietyssä hetkessä ja tietyssä tilanteessa, osin 
spontaanisti. Nykyään mukana on tavoitteiden asettelua ja suunnittelua ennen videoiden tekoa. Videot 
heijastelevat vahvasti Pinjan omaa elämää ja ympäristöä.

5) Mitä Pinjan yritys tekee? 
V: Sosiaalisen median markkinointia.

6)  Miten Pinja tasapainottelee koulun ja työn ja yrittämisen välillä? 

V: Aikatauluttaminen on keskeistä, joskin välillä työ on vienyt aikaa ja panostusta koululta. Keskeistä olisi
keskittyä yhteen asiaan kerralla.
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JATKUU à
Osio 2: Aihe (kesto 19:00-35:44)

7) Mikä on Pinjan mukaan hänen suosionsa salaisuus? 
V: Vaikea määritellä, mikä on perus Pinkku Pinsku -katsoja. Pinja haluaa olla itsevarma, mutta toisaalta 
näyttää myös sen, että kaikki ei ole täydellistä. Homman aitona pitäminen; videoiden takana ei ole 
kulissielämää!

8) Mitä Aatu tarkoittaa puhuessaan virtuaaliystävistä ja miten nämä liittyvät vaikuttamiseen? 
V: Aatu sivuaa Ulla Vartiaista, vaikuttajatoimiston perustajaa, jonka mukaan vaikuttajien vaikuttavuus 
perustuu siihen, että ihmiset voivat kokea tubettajat virtuaaliystävikseen, ja tässä aitous on varmasti 
merkittävää.

9) Mitä Pinja ajattelee Pinkku Pinskun tulevaisuudesta? 
V: Tavoitteena ajanmukaistaa sisältöjä niin, että Pinja ei ole enää 13-14–vuotias tubettaja vaan nuori 
aikuinen, joka tekee sisältöä.

10) Miten Pinja hakee inspiraatiota, jos syystä tai toisesta oman videon tekeminen ei jonakin päivänä 
onnistu?
V: Pinja katsoo muiden tubettajien videoita: Suomesta Maria Veronicaa ja ulkomailta Emma 
Chamberlainia.

11) Mikä on Pinjan neuvo nuorille, aloitteleville tubettajille?
V: Kaikkia ei voi miellyttää, ole oma itsesi. 

11) Mitkä opit podcastin tiivistelmässä mainitaan?
V: Jos jotain haluaa tehdä, kannattaa vain aloittaa tekeminen. Ja kun aloitat tekemisen, muista että 
kaikkia ei voi miellyttää.
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