
Turha mennä 
naamakirjaa edemmäs kalaan
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Siellä missä on ihmisiä, on kohta kulttuuria – tä-
män tiesi jo luolamieskin. Nykyisin ihmiset ovat 
tietysti Facebookissa ja verkon muissa sosiaali-
sissa yhteisöissä. Taide on mennyt perässä.

Kainoimmillaan kulttuurintuottajien ja sosi-
aalisen median välinen vuorovaikutus on sitä, 
että teatteri kyselee netin välityksellä ehdotuk-
sia tuleviksi näytelmiksi. Toinen ääripää on elo-
kuvatuotanto, joka kerää nettifaneiltaan kuusi-
numeroisen summan rahaa, ennen kuin eloku-
vaa on edes kuvattu.

Kaikki tuntuvat kuitenkin olevan yksimieli-
siä siitä, että sosiaalinen media antaa kulttuu-
rille jotakin sellaista, mitä sillä ei ole aiemmin 
ollut. Ja siitä, että Facebookin taide on tullut jää-
däkseen.

Kirja 140 merkissä
140 merkkiä ei ole paljon silloin, kun puhutaan 
kaunokirjallisuudesta. Se on kuitenkin maksimi-
määrä, jonka twitter-viestipalvelun käyttäjä voi 
kerralla nettiin ”visertää”.

Viime keväänä joukko tamperelaisia opiske-
lijoita sai päähänsä kokeilla, voisiko twitterissa 
kirjoittaa kokonaisen kirjan. Toki voisi: maail-
man ensimmäinen twitter-romaani, nimeltään 
Todellisuudesta toiseen, julkistetaan ensi tors-
taina Tampereen Mind Trek -tapahtumassa.

Kirjan sisältö koostettiin kolmestatuhannes-
ta tweetista.

– Niitä tuli noin viideltäsadalta visertäjältä. 
Kirjoittajien tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä 
ylivoimaisesti suurin osa kirjoitti yhteisen nimi-
merkin alla, kertoo twitter-kirjan tuottaja Esa 
Nikkilä.

Jotta homma ei olisi lähtenyt lapasesta, Nik-
kilä ja kumppanit palkkasivat dekkaristi Mik-
ko Karpin kirjoittamaan jokaiselle luvulle alun. 
Sen jälkeen visertäjillä oli kaksi viikkoa aikaa 
keksiä, miten juoni jatkuu.

Nikkilä sanoo yllättyneensä siitä, kuinka eheää 
tekstiä repaleinen nettiyhteisö tuotti.

– En muokannut lauseita oikeastaan ollen-
kaan. Kirjoittajia saattoi tosin ohjata se, että 
Karppi on tunnettu juuri dekkareistaan, Nikki-
lä arvelee.

Nikkilän mukaan twitter-kirjan kirjoituspro-
sessia ei voi sanoa demokraattiseksi, sillä edito-
rilla oli lopullinen valta päättää, mitä otetaan ja 
jätetään. Projekti todisti kuitenkin sen, että twit-
teria voi käyttää muuhunkin kuin ”lenkillä käy-
misistään kertomiseen”.

Todellisuudesta toiseen on luettavissa myös 
netissä, mutta Nikkilä piti silti tärkeänä, että se 
tehdään myös ”oikeaksi” kirjaksi.

– Itselleni se oli ainakin koko projektin kruu-
nu. Painettuun kirjaan laitettiin myös sellais-
ta materiaalia, mitä netissä ei ole, Nikkilä huo-
mauttaa.

Ujokin uskaltaa
Teatteri on kirjallisuutta yhteisöllisempi kult-
tuurimuoto, mutta silti vallalla on monin pai-
koin vielä niin sanottu messias-ajattelu: näytel-
mät tahtovat henkilöityä ohjaajien ja käsikirjoit-
tajien hengentuotteiksi.

Facebook ei perinteisiä sankareita tunnusta. 
Helsingin kaupunginteatteri näki tässä mahdol-
lisuuden löytää uudelleen kadotettu yleisönosa 
– nuoriso. Teatteri kokeili sosiaalista mediaa kä-
sikirjoitustyökaluna Free Hugs -nuortennäytel-
mässä, joka sai kantaesityksensä elokuun lopul-
la.

Yhteistyökumppanina hankkeessa oli Metro-
polia-ammattikorkeakoulu. Kaupunginteatte-
ri ja Metropolia kehittelivät yhdessä virtuaali-
sen kirjoitusympäristön Noodin, minkä jälkeen 
Metropolia etsi näytelmälle sopivat kirjoittajat 
muun muassa Facebookista ja Irc-galleriasta.

– Käsikirjoittajia oli kaikkiaan neljätoista, ker-
too ryhmää vetänyt teatteri-ilmaisun ohjaaja 
Emma Puikkonen.

Kirjoittajat tapasivat neljä kertaa naamakkain, 
mutta muuten työskentely tapahtui kokonaan 
Noodissa. Puikkosen mukaan näytelmien net-
tikirjoittaminen eroaa perinteisestä ensemble-
mallista ainakin siinä mielessä, että sosiaaliset 
estot jäävät pois.

– Jos olisimme olleet samassa tilassa, olisi sii-
nä ideointia rajoittanut ainakin jossakin mää-
rin se, kuinka paljon kukin uskaltaa puhua. Täs-
sä rakennettiin aidosti yhteistä maailmaa, kun 
kaikkien tekstit olivat koko ajan näkyvillä. Luu-
lisin, että se näkyy myös lopputuloksessa, Puik-
konen sanoo.

Lähes miljoona faneilta
Todennäköisesti pisimmälle sosiaalisen me-
dian hyödyntämisen on vienyt suomalais-sak-
salais-australialainen Iron Sky -fantasiaeloku-
va. 6,5 miljoonan euron tuotantobudjetista noin 

900 000 on tarkoitus kerätä elokuvan faneilta ne-
tissä. Toistaiseksi kokoon on saatu reilut 300 000 
euroa.

Nettiyhteisö on osallistunut rahoituksen ohel-
la myös muun muassa elokuvan näyttelijävalin-
toihin, 3D-mallinnukseen ja musiikkien tekemi-
seen.

– Sosiaalinen media on ollut mukana alusta 
asti oikeastaan kaikessa muussa paitsi käsikir-
joittamisessa. Se on ihan orgaaninen osa mei-
dän toimintaamme, kertoo elokuvan ohjaaja Ti-
mo Vuorensola.

Avaruudessa asustavista natseista kertovan 
Iron Sky -elokuvan kehittely tapahtuu Wrecka-
movie-nettiympäristössä. Vuorensola arvelee, 
että aktiivisia kehittelijöitä on ”joitakin tuhan-
sia”.

– Luulen kyllä, että se tuo tätä elokuvaa lähem-
mäs ihmisiä. Tietysti siitä muodostuu myös te-
hokas markkinointikanava. Pystymme tavoitta-
maan sitä kautta miljoonia ihmisiä ympäri maa-
ilmaa parissa päivässä, Vuorensola huomaut-
taa.

Iron Skyn kuvaukset alkavat marraskuussa 
Saksassa, minkä jälkeen siirrytään kuvaamaan 
Australiaan. Mutta miten se 900 000 euroa on 
tarkoitus raapia kasaan?

– Osa tulee perinteisestä oheistuotekaupas-
ta, mutta osa yhteisöstä on mukana myös sijoi-
tusmielessä. Heille on myyty ”sotaobligaatioita”, 
joille maksetaan myöhemmin tuottoa elokuvan 
menestyksen mukaan, Vuorensola sanoo.

Sosiaalinen media antaa kulttuurintuottajille uusia sisältöjä ja yleisöjä – parhaimmillaan rahaakin.

Avaruusnatseista kertovat Iron Sky -elokuva 
aikoo kerätä nettifaneiltaan lähes miljoonan.

Helsingin kaupunginteatterin Free Hugs 
-näytelmä käsikirjoitettiin lähes kokonaan 
netissä. Näyttämöllä esiintyi muun muassa 
Juha Kyyrö.
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Fb-aforismeista 
tuli kirja
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– Facebookin kautta löytää henkilöitä nopeam-
min kuin että alkaisi kysellä esimerkiksi junas-
sa tai bussissa tuntemattomilta runoja. Vaikka 
olen mä niinkin menetellyt, huomauttaa Päivi 
Lappalainen.

Lappalainen kokosi tuttujen ja vähän tunte-
mattomampienkin Facebook-kavereidensa aja-
tuksista runo- ja aforismikirjan Jalkain alla suhi-
see ruohokatras. 40-sivuisessa teoksessa on aja-
telmia 26 kirjoittajalta.

Lappalaisen mielestä oli tärkeää, että Face-
bookissa jaetut ajatukset säilyvät kansien välis-
sä.

– Facebookista löytää myös kykyjä, joita ei ole 
vielä muissa medioissa havaittu. Se monipuolis-
taa kirjallisuutta, Lappalainen uskoo.

Mutta kuka 
tekee tilin?
ESS–Ilkka Kuosmanen

Internetin sosiaalisissa medioissa ihmiset ovat 
tottuneet siihen, että sisältöä tuotetaan ja vas-
taanotetaan ilmaiseksi. ”Oikeassa maailmassa” 
on toisin: kirjoista pitää maksaa, samoin näytel-
mistä ja elokuvista. Parhaassa tapauksessa joku 
niillä vähän tienaakin.

Oletetaanpa, että esimerkiksi tamperelaisten 
twitter-kirja osoittautuisi huimaksi myyntime-
nestykseksi. 

Kuka siitä käärii voitot?
 – Twitterissa tekijänoikeudet siirtyvät auto-

maattisesti twitterille, eli kirjoittajilla ei ole mis-
sään vaiheessa ollutkaan oikeutta omiin teks-
teihinsä. Painettuun tekstiin taas oikeudet ovat 
kirjan toimittajilla, sillä tämä tehtiin omakustan-
teena, kertoo twitter-kirjan tuottaja Esa Nikki-
lä.

Myöskään Helsingin kaupunginteatterin Free 
Hugs -näytelmän kirjoittajat eivät tienanneet kir-
joittamisellaan mitään, sillä kyseessä oli ”työpa-
jamuotoinen koulutusprojekti”. Yleensä käsikir-
joittaja saa ammattiteatterissa 12 prosenttia näy-
telmän lipputuloista.

– Liput olivat tässä tapauksessa ilmaisia, jo-
ten teatterikaan ei tienannut siitä mitään. Pidän 
kuitenkin selvänä, että jos liput ovat maksullisia, 
pitää kirjoittajille maksaa normaali korvaus, oli-
pa työväline sitten mikä tahansa, korostaa Free 
Hugs -näytelmän kirjoittajaryhmää ohjannut 
Emma Puikkonen.
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