
BC_007 
Äänitteen kesto: 12 min 
 
Litterointimerkinnät 
 
Haastattelija: Haastattelija 
Vastaaja: Ilari 
  
  
  
Sa- Sana jää kesken 
(sana) Epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-) Sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) Useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : Kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
[musiikkia] 
 
Haastattelija: 
Oolrait, moikka. Meil on täällä ilari Kliffalta. Miten menee? 
 
Ilari: 
Morjes, morjes. Kiva olla täällä ja oikein hyvin menee, että mikäs tässä. No, kevät 
oli vähän tulos, nyt se otti vähän takapakkia. 
 
Haastattelija:  
No se otti nyt pienen. Kelit muuttu kyllä äkkiä. Hei mahtavaa, että pääsit tänne 
meille Business Collegeen tosiaan tekemään podcastia. Lähetään tämmösellä, että 
kuka tai mikä on Kliffa? 
 
Ilari: 
Tosiaan jotkut luulla, että mä on se Kliffa. Mutta oikeestaan Kliffa on mun ja mun 
kaverin tämmönen, haluttais sanoo, et brändi/yhteisö. Se pyrkii rohkaseen nuorii 
liikkumaan enemmän ja samalla rohkasee nuorii menee kohti omia unelmia 
rohkeesti. Et ei välitä liikaa, mitä muut miettii, vaan menee rohkeesti niit omia 
polkujaan. Se on ehkä se, mitä halutaan ainakin, et Kliffa on. 
 
Haastattelija:  
Siel on varmasti kuuntelijoina joltakin silmäpareja, jotka on törmänny teidän 
TikTokeihin tai muihin someihin. Te teette trickshotteja TikTokiin, niin mitä muuta 
te teette kun näitä trickshotteja? Ylipäätään, mitä kaikkee Kliffa tekee? 
 
Ilari: 
Meil tosiaan some on yksi meidän isoimmista jutuista. Et just TikTokissa aika 
paljon näit trickshottei, vähän jotain muutaki. Sit tietysti tänä vuonna panostetaan 
aika paljon Youtubeen, et koitetaan sinne aika lailla viikottain tehä videoita. Ja 
sielläkin rohkasta samalla liikkumaan, mut samalla myös ehkä ihan vaan 
viihdyttämään. Sit on myös perus muut somet, Instagram, Snapchat. Mutta jos 
miettii, mitä muuta tehdään ku somee, ni meillä on omat verkkosivut. Täl hetkel 



myydään vaatteita. Sitte välil on jotain fribakiekkoja, tulee tämmösii 
nimikkokiekkoja. Mut niit tulee yleens pari kertaa vuodessa, et niit ei oikeestaan 
koko ajan. Ne on ehkä, mitä näkyvää meil on. Mut tietenki yrittäjyydes paljon 
joutuu tekee sen näkyvyyden ulkopuolel hommii. Mut siinä ehkä lähtökohtaisesti, 
mitä me nyt tehdään. 
 
Haastattelija: 
Eli some-vaikuttamista ja vaatteita, et sellane on liiketoimintapuoli siinä. 
 
Ilari: 
Joo, kyllä.  
 
Haastattelija: 
Mitkä teil on yleisesti tavoitteet, mitä te haluatte saavuttaa? 
 
Ilari: 
No sanotaan, et jos mietitään vaikka lähivuoden tavotteit, et esimerkiks nyt tää 
vuosi on ehkä, et yritetään kasvattaa varsinki ehkä Youtubee ja tämmöst somee 
kasvattaa. Mut sitte jos mietitään pidemmälle, ni on aika paljon just tavoitteita, et 
kasvattaa oikeestaan liiketoimintaa. Et aika isojakin tavotteita ja haaveit meil on. 
Et sanotaanko, et ei haluta tulevaisuudes pelkästään meidän vaatteita, et siinä ois 
myös paljon muita juttuja. Mitä lie Dude Perfectin trickshot-halleja ja kaikkia 
tämmösii perustaa. Mut se on sitten eri juttu, et millon ne saa aikaseks. Mutta isoja 
tavoitteita. Mut saa nähä, kuin nopeesti kaikki toteutuu. Se riippuu paljon omast 
tekemisest tietenki. 
 
Haastattelija: 
Koetko sinä, että Kliffan joitain tavoitteita on jo saavutettu? 
 
Ilari: 
No joo. Sanotaanko, et tietenki aina voidaan mennä isommaks ja tietenki kaikki 
ihmiset voi aina mennä isommaks ja isommaks. Mutta sanotaan, et TikTok on 
meillä jollain tavalla saavutettu. Ei tietenkään nyt ihan täysin, eikä nyt haluta 
tyydyttäytyy tähän mitä on. Mut sanotaanko, et se on ehkä semmonen yks, mis 
jollain tavoin onnistuttu jo. Ja ehkä sen takii ollaan nyt panostamas enemmän 
Youtubeen. 
 
Haastattelija: 
Sä tästä Youtubest jo mainitsit pari kertaa, ni onks sul itel ollu jotain uusii 
vaikeuksii näiden Youtube-videoitten tekemisen kaa, verrattun esim. TikTokiin tai 
muihin someihin? 
 
Ilari: 
No sanotaanko, et ylipäätään se nyt on ainaki vähän työläämpää. Et jos miettii, et 
no TikTok ykkösel purkkiin, helppo heitto, niin se on siinä. Et se ei vaadi hirveest 
editointii. Mutta kyllähän Youtube vie aikaa. Et siinä on paljon suunnitteluu. Sit on 
se ite, et se video kuvataan. Sit on vielä editointi, et editointi on ehkä se työläin 
periaattees homma. Et siin menee aika paljon aikaa. Et kyl siin periaattees, et jos 
Youtube-videost haluu hyvän ja menestyvän, ni se vaatii, ainaki koen, et se vaatii 
aika paljon suunnitteluu, et siin on juttui, et miks jengi jaksaa kattoo sitä. Koska 
jos ei siin tapahdu jotain mielenkiintost, ni ei jengi jaksa 10 minuuttia kattoo sitä 
samaa videoo. 



 
Haastattelija: 
Se on kyl totta. Ne vaatii tosi paljon sisältöö ja panostamista etukäteenkin. Et se ei 
oo vaan se, et otetaan kamera ja painetaan rec päälle, et siin on monta eri 
vaihetta. Okei. Sä pelaat ite futista, eikö ollu näin? Sit sä puhut äsken 
fribakiekoista, niin teil on sit kaikenlaisii temppui. Ni mistä nää ideat lähtee Kliffan 
temppuihin? 
 
Ilari: 
Sanotaanko, et ehkä enimmäkseen lähtee omista mielenkiinnon kohteista. Tai 
niinku sanoit, pelaan futista. Pelaa futista ammatikseni just Ilveksessä ja sitten 
friba on mulle enemmän uus harrastus, semmonen intohimo. Et mä tykkää heitellä 
ja sanotaanko, et ehkä sitä myötä suurin osa noist tempuist on tullu sinne 
fribapuoleen, koska sitä mä tykkään tehä vapaa-ajallaki, et se on luontasaa. Mut 
sitte koitetaan just monipuolistaa, vähän niinku kaikkii eri lajei ottaa just yhteen. 
Ja esimerkiks Youtubessa ollaan koitettu vähä yhdistellä. Et me koetaan, et on 
kliffamaista yhdistellä eri lajeja. Esimerkiks oltiin lätkähallis heittelemäs vaikka 
fribaa. Et tykätään vähän niinku rikkoo niit rajoja, yhdistellä eri lajeja.  
 
Haastattelija: 
Nyt ku ollaan puhuttu paljon tästä kliffasta, ni mistä tää nimi Kliffa tulee itessään? 
 
Ilari:  
Se tulee oikeastaan, onks se jopa Stadin slangia, te ootte täältä stadista, sana 
Kliffa. Et se tarkottaa tämmöst mukavaa, kivaa, hauskaa. Ni koetaan, et se on sit 
taas näitä meidän brändin arvoja ja mitä halutaan tuoda esille. Et meil on mukava 
ja hauska ja rento ote, ni nimi on vähän niinku tullu sitä kautta. 
 
Haastattelija: 
Eli tällä Kliffa-nimellä on siis katsojalle, kuuntelijalle tarkoitus viestiä se, että täällä 
meininki on hyvää ja halutaan onnata juttuja hymy suupielessä? 
 
Ilari: 
Kyllä, jep. 
 
Haastattelija: 
Mistäs Kliffa sit on kotosin? Sä pelasit Ilves-futista -? 
 
Ilari: 
Joo, oikeestaan mä ja toi mun kaveri Verneri, ketä ollaan Kliffa perustettu, nii me 
ollaan tutustuttu Säkylän seudun lukiossa. Hän on Säkylästä kotosin, mä oon 
Yläneeltä kotosin. Ne on pikkupaikkakuntii, ette te stadilaiset tiijä niitä. Mutta 
ollaan sielt vierekkäisist kunnist kotosin. Verneri asuu Turussa, mä asuin Turussa 
pitkään. Nyt mä oon Tampereella asunu joku reilu neljä vuotta. Niin vähän niinku 
Turusta/Tampereelta lähtösin. 
 
Haastattelija: 
Noni, sieltä päi,n sieltä päin. Miten pandemia on vaikuttanu sun tai sitten Vernerin 
uraan? 
 
Ilari:  



Sanotaanko että ainakin, jos mietii tätä Kliffa-touhuu, niin periaattees Kliffa alko 
aika samoihin aikoihin, mitä pandemia. Et periaattees meihin se ei oo sit sinänsä 
ainakaan muuttanu mitään, koska me ollaan alotettu sillon pandemian alusta. Et 
en osaa sanoa, miten pandemia ois meihin vaikuttanu. Mutta nyt ku se alko 
samaan aikaan ku pandemia, ni vaikee sanoo. Mutta toisaalt ku pandemias tuli 
kaikkii rajotteita ja piti olla himas, ni toisaalt se myös sopi tähän Kliffan kaa 
yhteen. Et oli paljo aikaa tehä kaikkee. No mullaki nyt futikses tuli sillo just iso 
loukkaantuminen, ku tää Kliffa-homma alko, ni muutenki oli paljon aikaa sillon. Et 
jotai hyvää siitäki. 
 
Haastattelija:  
Eli kaikella on tarkoituksensa ja aikaa oli tehä taustatyötä Kliffan eteen sitten. 
 
Ilari: 
Kyllä. 
 
Haastattelija: 
Mut ison riskin ja harppauksen ootte ottanu, ku pandemian alussa ootte lähteny 
yrittäjäks. Et siin on kyl pistetty likoon itteesä.  
 
Ilari: 
Joo, et toi kaverini Verneri on just varmaan useamman vuoden ennen tätä jo 
miettiny, et haluis alkaa yrittäjäks. Ja oli selkeä tavoite, et hän aikoo olla yrittäjä. 
Hän sit mult joskus sillo 2020 kysy, et kiinnostaisko lähtee mukaan, että hän ei 
ehkä yksin pysty kaikkeen hommaan. Sit mä olin sillee, että kerran tääl ny vaan 
eletään, et miksei lähe koittaa tämmöst mielenkiintost hommaa. Ja en oo kyllä 
hetkeäkään katunu. Et joka päivä oppii vähän uutta ja mielenkiintoista puuhaa ollu. 
 
Haastattelija: 
Ja teillä hyvin pyyhkii somessa, Suomenkin skaalalla aika iso TikTok-tili, kuitenkin 
yli 130 000 seuraajaa ja se on todellakin kunnioitettava määrä. Että jossain ollaan 
selkeesti onnistuttu. 
 
Ilari: 
Joo. Kyl se on semmonen vaikee. Koitetaan olla hyvin vaatimattomii, mut kyl se on 
ehkä semmonen, mist voi ehkä ihan pikkiriikkisen olla ylpee, et on jossain 
onnistunu. 
 
Haastattelija: 
Kyllähän siinä voi sitten henkseleitäkin välillä paukutella, ettei tarvi ihan totisella ja 
täysnöyränä vetää. Mutta hei, kiitoksia sulle todella paljon, Ilari, että olit mukana 
podcastissa ja kiitoksia myös kuuntelijoille. 
 
Ilari: 
Kiitos teille, päästiin tänne mukaan. Ja kiitos kuuntelijalle myös. 
 
Haastattelija: 
Ja muistakaa ottaa Kliffan somet haltuun myös. 
 
Ilari: 
Ja Business Collegen myös, jos niit on. 
 



Haastattelija: 
Kyllä meiltä löytyy, oikeestaan koko skaala. Jes, kiitoksia kaikille. 
 
Ilari: 
Kiitos, kiitos. 
 
[musiikkia] 


