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uonna 2016 syksyllä osallistuimme 
ensimmäiseen Helsinki Script -ta-
pahtumaan, missä keskusteltiin laa-
jasti pohjoismaisen sarjakirjoittami-
sen nykytilasta – kaikkia askarruttava 
kysymys tuntui olevan, miksi suoma-
laiset sarjat eivät ole yhtä korkealla 
tasolla kuin tanskalaiset, norjalaiset 
ja ruotsalaiset. 

Helsinki Scriptin jälkeen ryh-
dyimme pohtimaan, mitä voisimme 
ammattikorkeakouluissa asialle 
tehdä. Päätimme lähteä kehittämään 
uudenlaista käsikirjoituskoulutusta, 
joka valmistaisi oppilaita paremmin 
työskentelemään erilaisten sarjojen 
kirjoitusryhmissä.

Ajatusta ryhdyttiin pallottelemaan. 
Erinomaisia kommentteja saatiin kä-
sikirjoittaja Miira Karhulalta, Sunk-
lon toiminnanjohtaja Jukka Asikai-
selta ja Yle Draaman päällikkö Jarmo 
Lampelalta. Ja lopulta he kaikki läh-
tivät avustamaan Virtual Writers’ 
Room -pilottikoulutuksessa. Ilman 
heidän apua ei hommaa olisi saatu 
käyntiin.

Virtual Writers’ Room -koulutuk-
seen valittiin yhdeksän Metropolian 
ja Tampereen ammattikorkeakoulun 
käsikirjoituslinjojen opiskelijaa. 
Opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään 
niin, että molemmissa ryhmissä on 
sekä tamperelaisia ja helsinkiläisiä. 

Ajatuksena oli muodostaa mahdol-
lisimman heterogeenisiä ryhmiä ja 
välttää kilpailuasetelman muodostu-
mista koulujen välille.

Vitun vapaus
VWR-koulutuksen aloitustilaisuu-
dessa Jarmo Lampela esitti tehtävä-
nannon: tehkää havaintoja teemaotsi-
koista ”Voi vitun vapaus” ja ”Rasismi”. 
Lampela ohjeisti opiskelijoita ajattele-
maan rohkeasti, tekemään havaintoja 
ympäröivästä todellisuudesta ja ”me-
nemään heikoille jäille”. Tavoitteena 
oli löytää työryhmissä oleva luovuus ja 
sitä kautta kirjoittaa uudenlaisia, origi-
naaleja verkkosarjan ideoita.

Ensimmäisten kontaktipäivien ai-
kana opiskelijat tutustuivat toisiinsa, 
mutta varsin pian ryhdyttiin pohti-
maan, mitä ajatuksia teemaotsikot he-
rättivät. Miira Karhula kannusti opis-
kelijoita kertomaan itsestään, pohti-
maan omaa taustaansa ja löytämään 
ympäröivästä todellisuudesta link-
kejä teemaotsikoihin. Oikeaa ideaa 
etsittiin useamman viikon ajan eikä 
rynnätty kirjoittamaan ensimmäi-
sestä mieleen juolahtavasta ideasta. 
Eikä toisesta eikä edes kolmannesta.

Ryhmät ovat työskennelleet it-
senäisesti, sopien omat palave-
rinsa ja kirjoitusrutiininsa. Normaa-
liin ammattikorkeakoulun kurssiin 

verrattuna ryhmille on annettu pal-
jon vapautta: he ovat voineet rytmit-
tää oman työskentelynsä ja viedä kir-
joitustyötä haluamaansa suuntaan. 
Ainoastaan deadlinet, palautetilai-
suudet ja muut tärkeät päivämäärät 
on ilmoitettu etukäteen.

Miksi käsikirjoitusryhmä  
kokoontuisi virtuaalisesti?

Helsinki Scriptissä 2017 vierailleet 
norjalaiset veljekset, käsikirjoittaja 
Gjermund S. Eriksen ja tuottaja Ve-
gard S. Eriksen, kiteyttivät writers´ 
roomin idean seuraavasti: käsikir- 
joittajat kokoontuvat yhteen huonee-
seen, jonka seiniin voi laittaa kaiken 
materiaalin näkyviin. 

Kansainväliset – ja yhä useammat  
kotimaisetkin – sarjat kirjoitetaan 
ryhmissä ja nimenomaan writers´ 
roomeissa, joissa kirjoittajat ideoivat 
ja suunnittelevat sarjan käsikirjoituk-
set yhdessä. Usein käytetään postit- 
lappuja, valkotauluja tai muita apu-
välineitä kokonaisuuden hahmotta-
miseen.

Työelämässä ja opinnoissa tulee  
kuitenkin vastaan tilanteita, että yh-
teisen palaverin järjestäminen on 
vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ammat- 
timaisen käsikirjoitusryhmän ko-
koaminen writers´ roomiin edes yh-
deksi viikoksi vaatii aikataulutusta 

ja rahaa. Freelance-käsikirjoittajien 
ei ole helppo löytää ilmaista, ryhmä-
kirjoittamiseen soveltuvaa tilaa – el-
lei kokoonnuta jonkun kotiin tai rau-
halliseen kahvilaan. Virtuaalisen pa-
laverin pitäminen on joskus helpom-
paa, sillä jokainen voi osallistua sii-
hen omalla tietokoneellaan melkein 
mistä tahansa.

Virtuaalisen ryhmätyöskentelyn 
kokeileminen on VWR-koulutuksen 
tutkimuksellinen puoli: voidaanko 
etäyhteyttä käyttää hyödyksi, kun 
matkustaminen samaan tilaan ei ole 
mahdollista. Halusimme tutkia, miten 
virtuaalinen ryhmätyö saataisiin toi-
mimaan välineillä, jotka ovat jokaisen 
käsikirjoittajan saatavilla: kannettava 
tietokone tai älypuhelin, joka on yh-
distetty internetiin. Toimiiko käsikir-
joitusryhmä samalla tavalla virtuaali-
sessa kuin  fyysisessä huoneessa?

Opiskelijaryhmät saivat itse päät-
tää kokoontuvatko he enemmän kas-
votusten vai kohtaavatko he virtuaa-
lisesti. Tosin matkakustannuksia kor-
vattiin niin rajallisesti, että virtuaali-
nen kokoontuminen taisi olla kustan-
nussyistä ainoa mahdollinen tapa.

Tässä opiskelijoiden kommentteja 
VWR-työskentelystä:

”Zoom vähensi matkustamisen tar-
vetta huomattavasti. Emme syksyn 
aikana tavanneet Helsinki-päivien 

ulkopuolella kuin kerran, kokoon-
tuessamme Hämeenlinnaan palavee-
raamaan. Tästä syystä Zoom kyllä 
helpotti työskentelyä paljon.”

”Parhaimmillaan ryhmätyö sujui 
silloin, kun olimme paikan päällä nä-
kemässä toisiamme. Zoom-palave-
rit olivat käteviä, mutta ne muutamat 
live-palaverit, joita kerkesimme pi-
tää, olivat aina lopulta tehokkaampia. 
Zoom-palavereissa taas ryhmätyö 
tuntui sujuvan sitä paremmin, mitä 
rennommalla otteelle niihin suhtau-
duimme. Aluksi kaikki olivat tietoko-
neen ääressä selkä suorassa, mutta 
syksyn mittaan rentouduimme ja ih-
miset olivat usein sängyssä tai soh-
valla makaamassa palaverien aikana. 
Tämä vapautti tunnelmaa, ja ryhmä-
läisten oli ehkä helpompi heitellä ide-
oita ja ajatuksia.”

Miira Karhula toteaa: ”Mentorin 
kannalta zoom on ollut mahtava juttu, 
sillä näen ryhmästä ja sen dynamii-
kasta ja kommunikointikyvystä pal-
jon zoom-palaverissa. Zoomin avulla 
annettu palaute on erilaista verrat-
tuna kirjalliseen palautteeseen. Myös 
oppilaiden tarkentavat kysymykset 
zoomissa ovat mahdollisia. Monta 
kertaa oppilaat ovat kysyneet ja pyy-
täneet tarkentamaan jotain kom-
menttiani ja keskustelun jälkeen asia 
on auennut paremmin kaikille.”

Virtuaalisesti vai  
kasvotusten?
Miira Karhula korostaa, että ryhmän 
on syytä tutustua toisiinsa hyvin en-
nen kuin aloitetaan kokoontuminen 
virtuaalisessa tilassa: ”Writers´ roo-
missa on erittäin tärkeää voida luot-
taa ryhmään ja pystyä avoimuuteen. 
Saman käsisryhmän jäsenet saattavat 
tietää toisistaan enemmän kuin lähei-
set ystävät. Luottamus joutuu erilai-
seen testiin, kun tavataan zoomissa.”

Etäyhteyden avulla tutustuminen  
ei nimittäin ole helppoa ja yleensä 
tekniset ongelmat häiritsvät eniten 
juuri silloin kun virtuaalista työsken-
telyä aloitellaan.VWR-koulutuksen 
kaksi ensimmäistä päivää olikin va-
rattu tutustumiselle ja ryhmäytymi- 
selle. Näiden päivien aikana opiske-
lijat myös opetettiin käyttämään 
zoom-sovellusta.

Opiskelijoiden palautteista on tul-
kittavissa, että virtuaaliset palaverit on 
saatu toimimaan alkuvaikeuksien jäl-
keen. Pisin zoom-palaveri on kestänyt 
8 tuntia, mitä voitaneen jonkinlaisena 
todisteena työtavan toimivuudesta. 
Tekniset ongelmat – hidas tai pätkivä 
internet-yhteys – ovat vaikeuttaneet 
virtuaalisesta työskentelyä.

Virtuaalinen työskentely herättää  
myös kriittisiä ajatuksia: ”Sähköisesti 
työskennellessä kommunikaatio ei 

VIRTUAL  
WRITERS´  
ROOM

   KOULUTUS

Metropolian, Tampereen ammattikorkeakoulun,  
Sunklon ja Yle Draaman yhteisessä pilottikoulu-
tuksessa opiskelijaryhmät kirjoittavat verkko- 
sarjan konsepteja ammattilaisten ohjauksessa.  
Tavoitteena on tutkia erilaisia ryhmäkirjoittamisen 
muotoja, joista yksi on virtual writers´ room, missä 
käsikirjoitusryhmä ei ole fyysisesti samassa  
huoneessa, vaan kokoontuu virtuaaliseen tilaan.

Timo Lehti ja Teppo Nuutinen 
Lehti on käsikirjoituksen lehtori Metropoliassa ja Nuutinen käsi-
kirjoituksen lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa

VWR-koulutuksen 
aloitustilaisuus Villa 
Kivessä 31.8.2017. 
Takarivissä oikealta 
vasemmalle: Jarmo 
Lampela, Teppo 
Nuutinen, Jukka Asi-
kainen ja Miira Kar-
hula, Eturivissä oi-
kealta vasemmalle: 
Tuomas Lento-Huk-
kinen, Ville Kukko-
nen, Niko Rantasalo, 
Viljami Alaheikka, 
Minttu Koskela, 
Anne Kaasinen, Jori 
Korpelainen, Henna 
Yli-Hukka ja Samuel 
Kirkhope Kuva: Timo 
Lehti
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ole yhtä luonnollista kuin livenä, joten ryhmä-
työn ei solju samalla tavoin. Livenä kommuni-
kaatio ei rajoitu vain puheeseen ja ideoiminen 
on vapaampaa. Voi esim. liikkua ja elehtiä mi-
ten haluaa. Lisäksi tietokoneen ruudun tuijotta-
minen on raskasta pidemmän päälle, joten lyhyt 
palaveri tuntuu pidemmältä kuin onkaan.”

Entä verkkosarjojen  
konseptit?

Tätä juttua kirjoitettaessa molempien ryhmien 
projektit ovat konseptivaiheessa. Ryhmät ovat 
sijoittaneet sarjansa todellisiin paikkoihin ja 
pyrkineet tekemään taustatutkimusta mahdol-
lisuuksien mukaan. Ryhmät ovat kirjoittaneet 
sarjojen henkilöistä ja tapahtumapaikoista run-
saasti taustamateriaalia Yle Draaman ohjeistuk-
sella. Kevään 2018 aikana ratkeaa, kuinka pit-
källe sarjakonsepteja kirjoitetaan.

Lopputulos ei kuitenkaan ole ratkaiseva, 
vaan opiskelijoiden saama kokemus ryhmä-
työstä, digitaalisista työvälineistä ja yhteydet 
alan ammattilaisiin. Koulutuksen välipalaut-
teessa opiskelijat kirjoittivat koulutuksesta seu-
raavaa:

”Mielestäni projekti on mahtava ja olen on-
nellinen, että saan olla siinä mukana! Meillä on 
koulussa toki tv-käsiskursseja, mutta tämä erot-
tuu kuitenkin niistä koulutuksen työelämäläh-
töisyyden ja poikkityöskentelyn vuoksi. Tämä 
tuntuu melkein siltä, kun tekisi oikeasti jotain 
projektia Ylelle, mikä on todella mahtavaa.”

”Olen pitänyt koulutuksesta kovasti. Olen op-
pinut paljon syksyn aikana. Siitä on mielestäni 
ollut paljon hyötyä, että olemme joutuneet kir-
joittamaan paljon materiaalia, ja saatu palaute 
on ollut käytännönläheistä ja konkreettisesti 
kirjoittamiseen liittyvää. Etenkin live-palaute-
tilaisuudet,joissa olemme Miiran ja opettajien 
kanssa peranneet hahmoja, teemoja ja juonta 

11 ihmisen  
Zoom-sessio.  
Kuva: Timo Lehti

juurta jaksaen ovat olleet todella hyödyllisiä. 
Niistä on tarttunut mukaan uusia tapoja ajatella 
hahmojen ja tarinan luomista.”

Summa summarum
Projekti on ollut erittäin opettavainen kokemus 
kaikille osallistujille, vaikka kahden koulun ja 
ammattikentän edustajien aikataulujen yhteen-
sovittaminen ei ole aina ollut helppoa. Ajoittain 
projekti on varmasti ylityöllistänyt ja stressan-
nut opiskelijoita, sillä palavereita on jouduttu 
pitämään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pa-
lautteesta on kuitenkin pääteltävissä, että suo-
rat yhteydet alan toimijoihin ja ammattimainen 
palaute ovat jotakin sellaista, mitä opiskelijat 
kaipaavat.

Projekti on jo nyt tuonut uudenlaista ajat-
telua ammattikorkeakoulujen käsikirjoitus-
koulutukseen ja virtuaalisesta ryhmäkirjoitta-
misesta tiedetään paljon enemmän kuin viime 
syksynä. 

Jos suomalaisten sarjojen tasoa halutaan 
nostaa, täytyy myös sarjakirjoittamisen kou-
lutuksen tasoa nostaa. Tämä täytyy tehdä yh- 
teistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta kou- 
lutus vastaa alan työvoimatarpeisiin mah-
dollisimman hyvin. Virtual writers´ room -kou-
lutus on ensimmäinen askel tällä tiellä. 

Zoom
on kuin Skype, mutta Zoomissa on helpompi liit-
tää useampia osallistujia samaan sessioon. Zoo-
missa on myös helppo jakaa oma näyttö mui-
den osallistujien nähtäväksi. Zoomin ilmaisver-
sion puheluiden maksimikesto on 40 minuuttia, 
mikä tietenkin rajoittaa työskentelyä – toisaalta 
se pakottaa myös pitämään jonkin verran tau-
koja. (zoom.us).

Paljas kollektiivisuus
En tässä tarkoita kollektiivisella projektilla 
mitä tahansa ryhmätyötä – sellaista, jossa 
eri tekijöillä ja ammattilaisilla on lähtökoh-
taisesti eri roolit, kuten isoissa taiteellisissa 
tuotannoissa usein on – vaan yritystä pe-
rustaa kollektiivisuus tasa-arvoisuuteen ai-
komusten ja tekemisen lajin tasolla. Tarkoi-
tan sellaisia projekteja, joissa ryhmän jokai-
nen jäsen on vaikkapa kirjoittaja tai jokai-
nen ryhmän jäsen on elokuvantekijä, ilman 
että eriytymistä tapahtuisi liikaa eri tehtä-
vien perusteella. Kutsuttakoon sitä tässä 
vaikkapa radikaaliksi kollektiivisuudeksi. 
Radikaaliudella en tässä viittaa mihinkään 
poliittiseen agendaan, vaan siihen, että tuol-
laisen kollektiivisuuden alla muhii, ei niin-
kään erilaisten taitojen yhteen tuleminen, 
vaan myös jonkinlainen salakavala passii-
visuus, jolloin paljastuu yhteen tulemisen 

”juuri” (lat. radix) jonakin paljaampana, jo-
nakin muuna kuin pystyvien yksilöiden ky-
kynä tuottaa asioita yhdessä.

Yritys perustaa minkäänlainen opetus- 
projekti tuollaiseen ajatukseen on jo heti 
syvästi ongelmallinen. Huomaan sen nyt 
jälkikäteen, sillä tässä ei ole kysymys mis-
tään teoreettisesta pohdinnasta, vaan ope-
tuskokeilusta, joka alkoi jo puolitoista vuot- 
ta sitten. Syksyllä 2016 opetin Aalto-yli-
opistossa yhdessä Maiju Loukolan kanssa 
maisteriopiskelijoille tarkoitetun kurssin,  
jonka nimi kokonaisuudessaan oli Film as 
Contemporary Art: Out 2 – Collective film 
in the Spirit of Jacques Rivette. Olin edel-
lisvuonna nähnyt New Yorkissa Jacques 

Rivetten mammuttimaisen 13-tuntisen elo-
kuvan Out 1: Noli me tangere (1971) ja mi-
nulle oli välittömästi selvää, että halusin 
näyttää kyseisen elokuvan opiskelijoilleni 
ja tehdä sen inspiroimana heidän kanssaan 

”jotakin”. Onnellisten sattumien ja KAVIn 
kanssa sujuneen yhteistyön avulla saimme-
kin Rivetten elokuvan syyskuussa 2016 elo-
kuvateatteri Orioniin nähtäväksemme, nel-
jässä osassa, peräkkäisinä iltoina. 

Elokuvassa minua kiehtoi jo pelkän kes-
ton luoman fyysisen kokemuksellisuuden 
lisäksi elokuvan arvoitukselliset kerron-
nalliset kiemurat ja improvisatorinen tuntu. 
Paljon elokuvia nähneellekin Rivetten elo-
kuvan enigma oli poikkeuksellista, osa hen-
kiin herännyttä elokuvan kulta-aikaa ja kui-
tenkin jotakin raikasta, jopa uudella tavalla 
ajankohtaista. Nyt jälkikäteen huomaan, 
että olisi ehkä kannattanut uskoa ja kavah-
taa elokuvan alaotsikkona toiminutta käs-
kyä Noli me tangere (”Älä koske minuun”) – 
sanoja, jotka ylösnoussut Jeesus lausui Ma-
rialle Johanneksen evankeliumissa – sen 
verran haastavaksi oli meidän projektimme 
osoittautuva. 

Kajota me kuitenkin yritimme Rivetten 
mestariteoksen avaamaan ajatukselliseen 
tilaan: tutkimme Rivetten elokuvallisia läh-
tökohtia ja esikuvia (mm. Edgar Morinin ja 
Jean Rouchin elokuvaa Chronique d’un été, 
1960), eroa 1970-luvun Pariisin ja nykyhet-
kemme välillä, mietimme ”missä olemme 
nyt”, ja aloimme kutoa yhteen eripituisista 
fragmenteista koostuvaa tunteja ja taas tun-
teja kestävää omaa eepostamme. 

Odotushorisontin takana
Minulla oli monenlaisia, tarkkojakin, en-
nakkokuvitelmia, melkeinpä pakkomiel-
teitä, siitä millainen elokuvasta tulisi. Ku-
vittelin, että tekisimme moniäänisen ko-
konaisuuden, joka paitsi kertoisi omia pol-
veutuvia fiktiivisiä tarinoitaan, paljastaisi 
myös dokumentaarisesti jotakin omasta 
ajastamme, ja jopa tekemämme elokuvan 
itsensä tekemisestä. (Olimme mm. varau-
tuneet langattomilla mikrofoneilla ja ku-
vasimme paljon omia keskustelujamme 
näyttääksemme, kuinka elokuva alkoi saada 
hahmoa). Halusin unohtaa, että esikuvana  
meille toimiva Rivetten elokuva oli ollut  
avoimesta ja hengittävästä muodostaan 
huolimatta tiukasti ohjaajansa talutushih-
nassa ja aikansa taitavimpien näyttelijöiden 
luomus. Kuin kapteeni Ahab jahtasin mieli-
kuvaa, jonka vankina silloin olin. Tuon mie-
likuvan kanssa kamppaili kuitenkin alati 
vahvistuva haluttomuuteni toimia minkään-
laisena ohjaavana voimana elokuvamme te-
kemisessä. Sen myötä aloin suunnata mo-
nomaniaani eräänlaiseen passiivisuuteen, 
jos nyt passiivisuutta on mahdollista aktii-
visesti tavoitella. Yritin osaltani olla puut-
tumatta opiskelijoidemme tuottamiin frag-
mentteihin, yrittäen vain ylläpitää jonkin-
laista ajallista raamia, joka houkuttelisi ku-
vaamaan materiaalia – ennen kaikkea siksi, 
että halusin nähdä elokuvan valmiina.

Jollekin taidekasvattajalle tai pedagogille 
tällainen ajelehtiva lähtökohta ja etenemis-
tapa on kauhistus. Itselleni se on opetta-
misen (ja kritiikin) ytimessä tätä projektia 

AJATUKSIA 
KOLLEK- 
TIIVISEN  
PROJEKTIN 
JÄLKEEN (JA 
JÄLJISTÄ)

OUT 2

Kollektiivinen projekti 
tuo mieleen joukon ih-
misiä, jotka kohtalo tai 
usein jokin paljon arki-
sempi syy on viskannut 
hetkeksi yhteen ja hou-
kutellut katsomaan sa-
maan suuntaan. Sellai-
sessa projektissa on toki 
yksittäisiä näkökulmia, 
mutta yhteen keräänty-
neinä ja osoittaen kohti 
jotakin suurempaa, jonka 
osaksi nuo yksittäiset ää-
net ovat huomaamattaan 
tulleet.

Harri Laakso
Kirjoittaja on visuaalisen  
kulttuurin ja taiteen professori 
Aalto-yliopistossa


