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Vanhetessa jaksaminen 
kuitenkin vähenee, ei-
kä liikkeelle ole yhtä 

helppo lähteä kuin ennen. Ny-
kyteknologian avulla kulttuu-
rista voi kuitenkin nauttia 
myös kotoa käsin.

Kulttuuri ei ole pelkästään 
kauniista ja mieltä sykähdyt-
tävistä asioista nauttimista, 
vaan sillä on myös sosiaali-
nen puoli. Onhan taiteesta 
nauttimisen jälkeen ja sen ai-
kana aina mukavaa keskus-
tella kokemastaan. 

Jos ajatusten vaihtoon ei 
ole mahdollisuutta, teknolo-
gian avulla on löydetty rat-
kaisuja tähänkin. Virtuaali-
nen läsnäolo ei tietenkään voi 
täysin korvata oikeaa kohtaa-
mista.

Suoratoistopalvelut avuksi 
Reaaliaikaisella suoratois-

tolla tarkoitetaan reaaliajas-
sa tapahtuvan videon lähet-
tämistä, samaan tapaan kuin 
televisiosta lähetetään suo-
ria lähetyksiä esimerkiksi 
useista urheilutapahtumista. 

Tähän toimintaan omiaan 
on suoratoistopalve lu 
Twitch, jota ei valitettavasti 
kuitenkaan vielä hyödynnetä 
kovin aktiivisesti. Kulttuuri-
sisällön suoratoistoon keskit-
tyviä palveluita ei juuri vielä 
ole syntynyt.

Tulevaisuudessa suora-
toistettujen lähetysten reaa-
liaikaisesta seurannasta voi 
tulla vahvastikin nouseva 
trendi. Katsoja voi itse osal-
listua keskusteluun palvelun 
vetäjän ja muiden katsojien 
kanssa, tai vain lukea reaali-
ajassa muiden käyttäjien 
kommentteja aiheesta. 

Vastavuoroinen keskuste-
lu ja kommunikointi tulevat 
olemaan osa ihmisten virtu-
aalista kulttuurinkulutusta 
yhä enenevissä määrin, eikä 
varmaan kulu kovinkaan 
montaa vuotta, ennen kuin 
Hamletia voi katsoa kotisoh-
valta käsin ja kommentoida 
näyttelijöiden taidokkaita 
roolisuorituksia muiden kat-
sojien kanssa häiritsemättä 
esitystä.

Kulttuuritapahtumiin voi 
internetin avulla osallistua 
myös tallennettujen ohjelmi-
en avulla. Youtube-videopal-
velun kautta voi löytää loput-
tomasti erilaisia videoita mis-
tä tahansa aiheesta. Sieltä voi 
katsoa esimerkiksi joitain 
vanhoja elokuvia, mutta se 
voi olla myös loputon suo, 
josta ei koskaan löydä etsi-
määnsä.

Esimerkiksi englantilaista 
teatteria voi katsoa National 
Theatre Live -palvelun kaut-
ta valikoiduissa elokuvateat-
tereissa. Tämän palvelun 
kautta ei esityksestä voi va-
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litettavasti keskustella sen ai-
kana, sillä oman älylaitteen 
ruudun sijaan esitys tapah-
tuu elokuvateatterin valko-
kankaalla.

Erikoistuneempia palvelui-
ta tarjoaa Yle Areena, josta 
löytyy tallennettuja Ylen te-
levisio-ohjelmia katsottavak-
si silloin, kun se itselle par-
haiten sopii. Palvelut, kuten 
Netflix ja HBO, tarjoavat omia 
sarjojaan ja elokuviaan kuu-
kausimaksua vastaan. Jos 
taas on kiinnostunut teatte-
rista voi kääntyä Digital 
Theatren puoleen, johon on 
tallennettu lukuisia teatteri-
esityksiä maailmalta.

Muuttuva kulttuuri
Digitalisoituvassa maail-

massa kulttuuri tulee sisältä-
mään yhä laajemman kirjon 
tuotteita, palveluita ja tapah-
tumia. Kuka tahansa meistä 
voi tehdä pieniä kulttuurite-
koja itselleen tärkeiksi koke-
miinsa asioihin liittyen. Oman 
menneisyyden muistelu on 
aina ollut ihmisille tärkeää, 
ja erilaisten elämänkertojen 
ja sukututkimuksen suosio 
ovat tästä hyviä todisteita.

Hilda ja Epooq ovat palve-
luita, jotka on suunniteltu 
muistojen jakamiseen. 
Epooqia voi käyttää palvelun 
omien verkkosivujen kautta. 
Hildalla taas on oma appli-
kaationsa, joka tulee ladata 
älylaitteelle. Hilda toimii niin 

älypuhelimella kuin tabletil-
lakin.

Hildaa käytettäessä siihen 
asetetaan oma synnyinvuo-
si, ja kyseisen vuoden perus-
teella applikaatio arpoo kuun-
neltavaksi kappaleita käyttä-
jän lapsuusvuosilta sekä ker-
too, mitä erilaisia tapahtumia 
noina vuosina on tapahtunut. 
Kappaleen kuuntelun jälkeen 
Hildaan voi lisätä oman muis-
tonsa ja kuunnella muiden ih-
misten sinne lisäämiä muis-
toja. 

Epooq taas perustuu muis-
tojen jakamiselle oman lähi-

Pitipä sitten taidegallerioiden kiertämisestä, elokuvien katsomisesta tai 
teatterissa käymisestä, kulttuurista nauttiminen on ihmisiä yhdistävä koke-
mus. Kulttuuri virkistää aivoja, pitää mielen virkeänä ja sitä voi pitää yhtenä 
arvokkaan elämän mahdollistajana. 

piirin kanssa. Käyttäjät voi-
vat luoda omia verkostojaan, 
joihin he lisäävät muistoja 
tekstin, kuvien, videon tai ää-
nen muodossa muiden ver-
koston jäsenien kuunnelta-
vaksi tai katsottavaksi. Näin 
vaikkapa suvun yhteinen ai-
kakirja säilyy helposti kuun-
neltavassa ja löydettävässä 
muodossa.

Kulttuurista nauttiminen 
jokaisen oikeus

Älylaitteiden applikaatioi-
ta voidaan käyttää monin eri 

tavoin kulttuurista nauttimi-
seen. Erilaiset kuvapuhelu-
palvelut ovat olleet arkipäi-
vää jo vuosien ajan esimer-
kiksi Skypen muodossa, mut-
ta nyt kuvapuheluiden poh-
jalta on alettu kehittää yhä 
monimuotoisempia palvelui-
ta.

Sanoste Oy:n palvelusta 
löytyy mm. yhteislaulutilai-
suuksia, jolloin käyttäjät pää-
sevät toteuttamaan itseään 
laulamalla ja samalla osallis-
tumaan sosiaaliseen tilantee-
seen. Tämä mahdollistaa lau-
lamiseen osallistumisen 
myös niille, jotka eivät kyke-
ne fyysisten rajoitteidensa 
vuoksi lähtemään esimerkik-
si eläkeläisyhdistyksen koko-
uksiin laulamaan, vaikka ha-
luaisivat.

Eläkkeensaaja- lehden 
edellisessä numerossa mai-
nitun Memoride-kuntopyö-
rän avulla voi kohottaa kun-
toaan samalla, kun kulkee vir-
tuaalisesti omien lapsuuden 
maisemiensa tai vaikka Parii-
sin halki.

Kulttuurielämyksistä ei 
tarvitse luopua, vaikka oma 
jaksaminen ei enää riittäi-
sikään niihin lähtemiseen. Ja 
hyvä niin, sillä kulttuuri on 
meille kaikille tärkeä osa elä-
mää, ja teknologian avulla se 
on kaikkien saavutettavissa.

Olli Mikkanen
Teknologialainaamo
Laurea-ammattikorkeakoulu

Kulttuuri on meille kaikille tärkeä osa elämää, ja teknologian avulla se on kaikille saavutettavissa.
Kuva: Hannu Huhtamo/ Kardemummo Oy:n Hilda-sovellus.
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