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Helsingin kaupunginteatterin Teatteristudio Pasilan lavalla nähtiin elokuussa Free Hugs -niminen 
esitys, jonka käsikirjoitustapa oli ainutlaatuinen. Näytelmä oli kirjoitettu yhteisöllisellä 
käsikirjoitustyökalu Noodilla, jonka ovat kehittäneet Helsingin kaupunginteatteri ja Metropolia 
ammattikorkeakoulu. Käsikirjoitustyökalu on ilmaiseksi käytettävissä ja soveltuu monenlaiseen 
kirjoittamiseen. Käyttö vaatii rekisteröitymisen Metropolia ammattikorkeakoulun verkkosivujen 
kautta. 

Torstaina 26. elokuuta ensiesitetyllä Free Hugs -näytelmällä oli 14 käsikirjoittajaa, jotka rekrytoitiin 
netistä ilmoitusten kautta IRC-galleriasta ja Facebookista.  Käsikirjoittajat olivat iältään16-25-
vuotiaita. Ryhmän työskentelyä ohjasi kirjailija ja teatteri-ilmaisun opettaja Emma Puikkonen.  
Käsikirjoitus syntyi muutamassa kuukaudessa, ja pääosa työskentelystä tapahtui verkossa. Ryhmä 
tapasi toisiaan kasvokkain vain neljä kertaa. Ryhmäläisten taustat ja lähtökohdat olivat hyvin 
erilaisia. Mukana oli niin teatteriharrastajia, journalistiikan opiskelijoita kuin ammattinäyttelijäkin. 
Ainakin yhdelle käsikirjoittajista Noodi oli elämän ensimmäinen kosketus teatteriin.  
 
”En ollut koskaan ollut missään tekemisissä teatterin kanssa enkä nähnyt yhtään teatteriesitystä. 
Käsikirjoitusryhmän kanssa kävimme teatterissa ja se oli mielenkiintoinen kokemus”, Päivi 
Järvinen kertoi Noodin julkistustilaisuudessa. 

 Peukutusta ja päivitystä 

 
 



Noodi on saanut vaikutteita Facebookista, sillä noodissakin päivitetään statusta ja ”peukutetaan” 
kun tykätään toisten tekemisistä. Noodi on kehitetty ensisijaisesti ryhmätyöskentelyyn ja se 
mahdollistaa yhteistyön maantieteellisistä sijainneista huolimatta.  
 
Noodissa kirjoitetaan vapaasti erilaisia tekstejä ja hahmoja, joita jaetaan muiden kanssa ja 
järjestellään. Eri kirjoittajien teksteistä kootaan käsikirjoitus rakennetyökalun avulla. Noodi tarjoaa 
tukea ja ohjeita kirjoittamiseen ja oppimateriaalia kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. 
 
Noodi on vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Kuka tahansa voi ryhtyä ryhmän vetäjäksi ja kutsua 
muita mukaan. Ryhmä voi olla avoin tai suljettu. Noodi tarjoaa vetäjälle ohjeiden lisäksi myös 
tehtäväpankin, jonka avulla pääsee alkuun, vaikkei käsikirjoittaminen olisi entuudestaan 
tuttua.  Noodissa on myös pieni käsikirjoittamisen sanasto.  
 
Noodi sopii kirjoittamisen työkaluksi myös tutkijoille ja kirjailijoille. Noodin vahvuutena on se, että 
se auttaa jäsentämään tekstiä ja luomaan rakennetta. 
”Eräs tuttavani sanoi, että olisi varmasti kirjoittanut väitöskirjansa Noodilla, jos se olisi ollut 
olemassa jo aiemmin”, Helsingin kaupunginteatterin apulaisjohtaja Kari Rentola kertoi Noodia 
esitellessään.  

 

 
 
Noodin kehittäminen alkoi jo vuonna 2007 koko Suomea kuohuttaneiden koulusurmien 
jälkimainingeissa. Helsingin kaupunginteatterissa pohdittiin erityisesti yksinäisten nuorten 
tilannetta ja mietittiin, miten saada nuoret vuorovaikutukseen teatterin kanssa. Yhteistyössä 
Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa kehitettiin osana Medios-hanketta yhteisöllisen 
käsikirjoittamisen työkalu, joka sai nimekseen Noodi.  
 
Medios on sosiaalisen median menetelmien ja työkalujen kehittämishanke, joka jatkuu kevääseen 
2011 asti. Mediosta rahoittaa sekä Euroopan Sosiaalirahasto että Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus.  Helsingin kaupunginteatteri aikoo jatkossakin käyttää Noodia osana 
taidekasvatus- ja yhteisötyötään erityisesti nuorten kanssa. 

 

 

 



Ilmaisia halauksia 

 
 
Noodilla kirjoitettu näytelmä Free Hugs on käsikirjoitusmenetelmänsä mukaisesti ilahduttavan 
raikas. Tapahtumapaikkana on kaupunki ja päähenkilöitä on kolme hyvin erilaista nuorta. 
 
Kohtauksesta toiseen harppova vauhdikas esitys kertoo yhtenäisen tarinan, jonka ytimenä on 
rakkauden, ystävyyden ja hyväksynnän kaipuu. Kaipaus tulla rakastetuksi ja huomioiduksi on 
yhtäläinen iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.  
 
Free Hugsissa kohtaavat niin kovan kuoren alle kätkeytyvä bileprinsessa kuin nuoruuttaan 
muisteleva rollaattorimummo. Ilmaisia lounaita ei ole, mutta halauksen voi saada ja antaa 
ilmaiseksi. Kadun kanssakulkijan myönteinen huomioiminen ei maksa mitään, mutta voi antaa 
paljon; pieniä onnen hetkiä mielekkään elämän rakennuspalikoiksi. 

Teksti @ Päivi Arvonen 
Kuvat @ Helsingin kaupunginteatteri, Marko Mäkinen 
 
 
Free Hugsin esittivät Metropolian esittävän taiteen linjan opiskelijat ja sen ohjasi Metropolian 
ohjaajatyön lehtori Pieta Koskenniemi. Teatteristudio Pasilassa näytelmällä oli neljä esityskertaa 
elokuun lopussa. 
 
Noodi löytyy netistä: http://noodi.metropolia.fi/ 
 
Medios-hanke tarjoaa 31.1.2011 asti erityisesti opettajille ja ryhmänvetäjille työpajoja, joissa 
tutustutaan Noodiin ja saadaan vinkkejä käsikirjoittaa ryhmän kanssa. Lisätietoja projektituottaja 
Eeva Meltiolta:  eeva.meltio@metropolia.fi 
 
Noodin oppimateriaali:  http://oppimateriaali.wikdot.com  
Free Hugs -näytelmän käsikirjoittajien blogi:  http://kasikirjoittajat.worldpress.com  
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