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Kiitokset

”The room is smarter than the individual. It’s a bigger 
brain.”
 
– Warren Leight

On vaikea osoittaa riittävä kiitos kaikille, jotka ovat mahdollistaneet 
Virtual Writers’ Room -hankkeen ja tämän julkaisun. Olemme saaneet 
apua, tukea ja kannustusta erittäin monelta taholta: rahoittajilta, yhteis-
työkumppaneilta, ohjausryhmän jäseniltä ja monelta muulta. Ratkaiseva 
merkitys oli seuraavien tahojen osallistumisella ja positiivisella suhtau-
tumisella: Yle Draama, Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry, 
Tampere Film Festival, Helsinki Script ja Helsingin kaupungin elinkei-
no-osasto.

Jarmo Lampelan ja Anne Orionin panostus koulutukseen oli merkit-
tävä. Yle Draaman kehittelyprosessia hyödynnetään VWR-mallissa 
monin tavoin. Ilman Jarmon ja Annen osallistumista meidän työmme 
olisi ollut paljon vaikeampaa – tai jopa mahdotonta. Yle Nuorten Riikka 
Takilan liittyminen mukaan tiimiin nosti koulutuksen tasoa entisestään.

Suuri kiitos kuuluu Masterclass-tapahtumiin osallistuneille ammatti-
laisille. Heidän ansiostaan tehtiin näkyväksi ja sanoitettiin paljon sarja- 
ja ryhmäkirjoittamiseen liittyvää hiljaista tietoa. Lisäksi useat pääkir-
joittajat ja tuotantoyhtiöt ovat auttaneet meitä monilla eri tavoilla.

Erityismaininta kuuluu niille käsikirjoittajille, jotka osallistuivat 
hankkeen vuonna 2020 toteutettuun kyselyyn sarja- ja ryhmäkirjoitta-
misesta. Kysely tuotti tärkeää tietoa, jota olemme hyödyntäneet tässä 
julkaisussa. Te kerrotte omasta työstänne ja kokemuksistanne selkeästi 
ja ytimekkäästi!

Kaikkein suurin kiitos kuuluu nuorille ja lahjakkaille käsikirjoittajille, 
jotka ennakkoluulottomasti ja innokkaasti osallistuivat koulutukseen: 
9 käsikirjoitusopiskelijaa osallistui VWR-pilottikokeiluun ja 20 varsi-
naiseen VWR-koulutukseen. Ihmiskokeeseen osallistuminen ei ole aina 
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helppoa tai kevyttä, mutta toivottavasti koulutus ja sen kautta muodos-
tuneet kontaktit auttavat teitä valitsemallanne tiellä.

Alusta saakka Virtual Writers’ Room -hankkeen tärkeimpiä arvoja 
ovat olleet keskustelevan yhteistyön korostaminen ja uusien työmuo-
tojen ennakkoluuloton tutkiminen. Toivomme, että tämä julkaisu on 
ensimmäinen askel kohti entistä parempaa yhteistyötä – tapahtuipa se 
sitten kasvotusten tai virtuaalisessa tilassa.

Helsingissä, Keravalla ja Hämeenlinnassa 13.4.2021

Miira Karhula, Timo Lehti ja Teppo Nuutinen
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Johdanto

”Writers’ rooms existed already back in the 50s. These old 
comic legends, three or four of these guys would be in 
rooms together. And I think it evolved from there.”
 
– Jenny Bicks

Writers’ Room -nimitystä käytetään, kun puhutaan useamman käsikir-
joittajan yhteistyöstä televisiosarjan käsikirjoitusprosessissa: joskus 
sillä tarkoitetaan pienen tiimin yhteistyötä ja joskus yli kymmenen 
hengen kirjoitusryhmää. Vaikuttaa siltä, että jokaisella pääkirjoittajal-
la, sarjatuotannolla ja tuotantokulttuurilla on oma versionsa writers’ 
roomista eli kirjoittajahuoneesta. Vaikka käsitettä ei ole yksiselitteisesti 
määritelty, suoratoistopalveluiden menestyksen siivittämänä Suomessa-
kin tehdään kirjoittajahuonetyöskentelyä jatkuvasti enemmän.

Perinteisesti suomalaisissa oppilaitoksissa ei ole opetettu writers’ 
room -työskentelyä, vaan käsikirjoituskoulutuksen pääpaino on ollut 
yksittäisen kirjoittajan taitojen kehittämisessä. Kirjoittajahuoneen idea 
on nimenomaan yhteistyö ja kirjoitusvastuun jakaminen ryhmän kesken. 
Kirjoittajahuone tarjoaa mahdollisuuden sarjan käsikirjoitusprosessin 
nopeuttamiseen ja tehostamiseen – joskus sanotaan, että kirjoittaja-
huoneessa on enemmän aivovoimaa kuin yksittäisellä käsikirjoittajalla. 
Kirjoittajahuoneessa käsikirjoittajilta vaaditaan ammattitaitoa, elämän-
kokemusta ja ryhmätyötaitoja. Ja tietysti pitää osata myös kirjoittaa, sillä 
työtapaan kuuluu vaiheita, missä käsikirjoittajat työskentelevät itsenäi-
sesti.

Virtual Writers’ Room -hanke käynnistettiin, jotta mahdollisimman 
moni sarjakirjoittamisesta kiinnostunut pääsisi kokeilemaan ryhmä-
kirjoittamista käytännössä. Hankkeessa luotiin malli kirjoittajahuo-
nekoulutukselle, joka perustuu nelihenkisen työryhmän yhteistyölle. 
VWR-malli eroaa vallalla olevasta johtajavetoisesta pääkirjoittajamallis-
ta, jota suurin osa ammattimaisista kirjoittajahuoneista käyttää. Tästä 
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syystä VWR-malli soveltuu ennen kaikkea oppilaitoksiin ja täydennys-
koulutukseen.

Tärkeä osa hanketta oli tutkia, onko kirjoittajahuone mahdollista siir-
tää virtuaaliseen tilaan. Hankkeen alkuvaiheessa kuului erilaisia epäilyk-
siä virtuaalista työskentelyä kohtaan, mutta hankkeessa on pyritty aidosti 
tarkastelemaan asioita uudesta kulmasta ja katsomaan tulevaisuuteen. 
Haasteista huolimatta etätyöskentely tuo mukanaan paljon positiivisia 
asioita: joustavuutta, tehokkuutta ja jopa konkreettisia säästöjä – hiilija-
lanjäljen pienentymisestä puhumattakaan.

Hankkeen aikana moni tapahtuma on yllättänyt meidät positiivisesti: 
ennen kaikkea nuorten käsikirjoittajien innostus löytää tarinoita omasta 
todellisuudestaan. Hankkeessa on koulutettu 20 nuorta käsikirjoittajaa ja 
kehitetty 5 täysin uutta sarjakonseptia. Koulutettavat ovat saaneet uusia 
kontakteja alalta, ja moni heistä on työllistynyt. Lisäksi on onnistuttu 
nostamaan yleiseen keskusteluun kirjoittajahuonetyöskentelyyn liittyviä 
kysymyksiä, ongelmia ja haasteita.

Kirjan tavoite on sanallistaa kirjoittajahuoneen keskeiset piirteet, 
kuvata VWR-malli ja pohtia Virtual Writers’ Room -hankkeen aikana 
heränneitä ajatuksia. Tämä julkaisu on enemmänkin keskustelunavaus 
kuin yritys kuvata kaikkia mahdollisia kirjoittajahuoneeseen liittyviä 
nyansseja. Kirja on suunnattu opiskelijoille, ammattilaisille ja alasta 
kiinnostuneille.
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Kirjassa esiintyvät hahmot

”A writers’ room is like a classroom. The students will 
compete for the teachers’ approval, as well as for the best 
grades. And some students will be more competitive than 
others.”
 
– Christina Kallas

Tämä kirja avaa monin tavoin sitä, miksi hyvin toimiva kirjoittajahuone 
on niin suosittu ja tehokas työtapa ammattimaisessa käsikirjoittami-
sessa. Kuitenkin kirjan kuvituksessa esiintyvä kirjoittajahuone on kari-
katyyri huonosta kirjoittajahuoneesta. Se kuvaa niitä virheitä, joihin 
voidaan sortua, kun tavoitteet on asetettu väärin ja toimintatavat ovat 
huonoja.

Kuvituksen kirjoittajahuone on painajaismainen tila, jossa hyviä ideoi-
ta ei uskalleta sanoa ääneen, huonoissa ideoissa roikutaan kiinni vaikka 
väkisin ja tunnelma on kireä, kyttäävä ja negatiivinen. Lähdetään liian 
vaativista tavoitteista, syytellään 
epäonnistumisesta toisia ja päädy-
tään burn outiin ennen kuin käsi-
kirjoitus on valmis.

Pääkirjoittaja on stressaan-
tunut ja itsesäälin vallassa: ”Mä 
joudun kuitenki kirjottamaan 
uusiks kaiken, mitä te teette.” 
Pääkirjoittaja näkee projektin tiellä
vain esteitä ja budjettiongelmia ja 
tuo kaikki huolensa kirjoittajahuo-
neeseen nujertamaan tunnelmaa. 
Huoneessa istutaan joka päivä 
kymmenen tuntia ahdistumassa ja 
riitelemässä. ”Tää on aina niin tätä.”
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Muutkin ryhmän jäsenet ovat satiirisia 
malleja niistä huonoista toimintatavoista, 
joita kirjoittajahuoneeseen voi pesiytyä:

Ujo nuori kirjoittaja ei saa sanaa suus-
taan, vaikka ideoita olisikin. Huoneen 
tunnelma on niin jännitteinen, että sanat 
juuttuvat Ujon kurkkuun. Vaikka joku kysyy, 
Ujo toteaa: ”Eiku meni pois mielestä.”

Tyrkky tyrkyttää kerta toisensa jälkeen 
omaa ideaansa, eikä kuuntele muita: ”Mut 
mä palaan nyt siihen MUN ideaan.”

Koomikko lyö läskiksi ja tekee pilkkaa 
muista ja heidän ideoistaan: ”Hei, kattokaa 
tää sun idea näyttää ihan kirkkoveneeltä!”
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Kriitikko analysoi ja 
arvostelee jokaisen ideanpoi-
kasen hengiltä, ennen kuin se
on ehtinyt lentokykyiseksi: 
”Väsynyttä. Toi on tehty niin 
sata kertaa jo ysärillä.”

Peesaaja myötäilee ja 
mielistelee Pääkirjoittajaa, 
vailla pienintäkään halua 
ottaa riskiä ja ideoida itse: 
”Mennää vaa sillä, mitä sä 
ekaks sanoit.”

Kuvittaja Allu Laitila on 
antanut näille tragikoomisil-
le hahmoille hulvattomat ulkoasut, jotka ovat paitsi hyvin kuvaavia, myös 
iättömiä ja sukupuolettomia. Tällä haluamme korostaa sitä, että näitä 
huonoja toimintatapoja voi uransa varrella ajautua käyttämään lähes 
jokainen käsikirjoittaja. Useimmat kirjoittajat käyvät läpi oppimisproses-
sin, jossa virheiden kautta kasvetaan kirjoittajana ja ryhmätyöntekijänä.
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Kirjoittajahuone —  
mitä se tarkoittaa?

”Parhaimmillaan writers’ room on moninainen joukko eri 
vahvuuksilla varustettuja käsikirjoittajia, jotka saavat 
yhdessä aikaan enemmän kuin osiensa summan.” 
 
– kyselytutkimukseen vastannut käsikirjoittaja

Yksinkertaisimmillaan writers’ room eli kirjoittajahuone tarkoittaa 
huonetta, jossa käsikirjoittajat keskustelevat, ideoivat ja kirjoittavat. 
Parhaimmillaan se on rauhallinen ja muusta hälinästä eristetty tila, 
joka on kuin turvallinen pesä, jossa kaikki kirjoittajat kokevat olevansa 
hyväksyvässä ilmapiirissä ja uskaltavat sanoa ajatuksensa ääneen. Yksi 
heittää idean, toinen nappaa siitä kiinni ja jatkaa kehittelyä.

Huoneessa on pöytä ja mukavia tuoleja kirjoittajille, ja yleensä 
huoneen seinillä on valkotauluja, joihin voidaan kirjata työn alla olevan 
projektin ideoita, rakennetta ja kohtauksia. Jotkut käyttävät suuria pape-
riarkkeja ja kirjaavat ideoita värikkäille post it -lapuille, joita voi siir-
tää paikasta toiseen, kun sarjan rakenne kehittyy. Kun huomataan, että 
kohtaus tai idea onkin parempi toisessa jaksossa, se on helppo siirtää 
post it -lapulla. Jaksoa kirjoitettaessa jotkut kirjaavat kohtaukset lius-
koille, joita he siirtelevät paikasta toiseen. Tapoja on monia, ja jokainen 
kirjoittajahuone käyttää itselleen sopivinta työtapaa.

Tärkeintä kirjoittajahuoneessa ei kuitenkaan ole huone tai fyysi-
nen tila, jossa työskennellään. Kirjoittajat voivat tehdä kävelypalaverin 
– lämmin suositus! – tai työskennellä etäyhteydellä – tästä myöhemmin 
lisää – tai tehdä vaikka taustatutkimusta maastossa, kumisaappaat jalassa.

Kaikkein merkityksellisintä kirjoittajahuonetyöskentelyssä ovat 
ihmiset: käsikirjoittajat jotka työskentelevät yhdessä. Kirjoittajahuo-
neen keskeinen ajatus on tuoda samaan tilaan erilaisia kirjoittajia, jotka 
yhdessä luovat jotakin itseään suurempaa, sellaista, mihin kukaan heistä 
ei yksin pystyisi. Kirjoittajat tuovat mukanaan erilaiset elämänkoke-



12

muksensa, ammattitaiton-
sa, persoonallisuutensa ja 
tapansa katsoa maailmaa. 
Tuloksena on toivottavasti 
käsikirjoitus, jossa kaik-
kien kirjoittajien parhaat 
puolet sekoittuvat ja pääse-
vät esiin.

Usein projektin alku-
vaiheessa, erityisesti jos 
kirjoittajat eivät tunne 
toisiaan entuudestaan, on 
hyvä istua samassa tilas-
sa ja puhua paljon. Jutella, 
lätistä ja jorista. Asiasta ja 
asian vierestä. Kertoa omia 
kokemuksia, jotka löyhästi 
liittyvät aiheeseen. Tehdä 
tunnustuksia ja tutustua. 
Tälle vaiheelle kannattaisi 
aina varata riittävästi aikaa.

Yhteistä kaikille kirjoit-
tajahuoneille on pyrkimys 
löytää vastaukset kysy-
myksiin: Mitä tarinaa 
olemme kertomassa ja 
mikä on paras tapa kertoa 
se? Keskustelu näistä 
kysymyksistä on kirjoit-
tajahuonetyöskentelyn 
sisällöllinen kivijalka: jos 
kirjoittajat eivät pääse 
näistä asioista minkäänlai-
seen yhteisymmärrykseen, 
yhteistyö voi olla vaikeaa 
tai jopa mahdotonta.



13

Usein kirjoittajahuone mahdollistaa myös nopeamman työprosessin: 
Kolme kirjoittajaa pystyy tuottamaan moninkertaisen määrän materi-
aalia verrattuna yksinäiseen kirjoittajaan. Kuitenkaan tärkeintä ei ole 
nopeus, jolla käsikirjoitus kirjoitetaan, vaan erilaisten näkökulmien 
tutkiminen, henkilöiden moniulotteisuus ja tarinoiden kerroksellisuus.

Kirjoittajaryhmän kokoonpanoa mietittäessä kannattaa avoimesti 
tarkastella, millaista tarinasisältöä ja millaiselle kohdeyleisölle tarkoi-
tettua sarjaa on tarkoitus tehdä. Voisiko ryhmään löytää kirjoittajia, 
joilla on aiheesta omakohtaista sanottavaa? Tai ainakin kirjoittajia, jotka 
tuntevat käsikirjoituksen kohteena olevan elämänpiirin hyvin? Kirjoitta-
jahuone on hyvä keino luoda tasa-arvoisempaa ja monikulttuurisempaa 
kerrontaa.

Laajemmin ajateltuna writers’ room tarkoittaa työtapaa, jossa useam-
man käsikirjoittajan ammattitaito valjastetaan yhteisen sisällön kehit-
tämiseen. Työtavasta on monia variaatioita, ja voidaan ajatella, että 
suomenkieliset nimitykset – ryhmäkirjoittaminen, (käsi)kirjoitustiimi, 
tarinatiimi, kirjoittajahuone – tarkoittavat suurin piirtein samaa asiaa.
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Työroolit

”Pääkirjoittaja johtaa writers’ roomia. Hänen tehtävänään 
on suojella idean ydintä ja ohjata keskustelua takai-
sin sen luo siinä ristiaallokossa, jonka idearikkaiden 
ihmisten ideointi yleensä muodostaa. Jaksokirjoitta-
jien rooli on yrittää päästä jyvälle siitä, millaisen sarjan 
pääkirjoittaja aikoo tehdä, ja tuottaa parhaansa mukaan 
sellaista materiaalia, jolla päästään hyvään loppu-
tulokseen. Tämä ei tarkoita myötäilyä, vaan tarpeen 
tullen myös kyseenalaistamista. Kaikkien ideoihin tulee 
suhtautua tasa-arvoisesti.” 
 
– kyselytutkimukseen vastannut käsikirjoittaja

Suomalaisissa kirjoittajahuoneissa on yleensä pääkirjoittaja, joka johtaa 
työskentelyä, kantaa vastuun aikatauluista sekä tehdyn työn laadusta. 
Pääkirjoittajan lisäksi ryhmässä on muita käsikirjoittajia, joita kutsu-
taan yleensä nimellä jaksokirjoittaja. Jaksokirjoittaja kirjoittaa yhden 
tai useamman yksittäisen jakson sarjaan, mutta usein myös ideoi koko 
sarjan tarinaa osana kirjoittajahuonetta.

Tavallisesti pääkirjoittaja valitsee jaksokirjoittajat itse. Usein tavoit-
teena on saada huoneeseen tarpeeksi monipuolinen joukko erilaisia 
kirjoittajia, mielellään eri ikäisiä, eri sukupuolta ja erilaisella elämänko-
kemuksella varustettuja. Jos kirjoittajahuoneen tiimi on aivan saman-
mielinen ja samanhenkinen, saattaa käsikirjoituksesta tulla ennalta-ar-
vattava ja tasapaksu.

Kirjoittajilla on erilaisia vahvuuksia: yksi on aivan loistava ideatyk-
ki ja positiivinen, pulputtava voima kirjoittajahuoneessa; toinen taas on 
ryhmässä hiljainen, mutta osaa poimia parhaat ideat ja kirjoittaa niis-
tä loistavia kohtauksia, kun pääsee näppäimistön ääreen; kolmas tuo 
huoneeseen vahvan henkilökohtaisen kokemuksensa aiheesta. Hienoim-
millaan kirjoittajahuoneeseen syntyy luova ilmapiiri, jossa keskustelun 
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tai jopa väittelyn kautta 
löydetään uusia tapoja 
kertoa tarinoita.

Pääkirjoittajalla 
täytyy olla vahva visio, 
jonka mukaan käsi-
kirjoitustyö etenee. 
Parhaassa tapauksessa 
se on kirkas muttei liian 
joustamaton tai yksisil-
mäinen. Toimivimpaan 
lopputulokseen pääs-
tään, kun pääkirjoitta-
jan visio muovautuu ja 
kehittyy kirjoittajahuo-
neessa, muttei kuiten-
kaan löysty tai latistu. 

Joskus ryhmässä 
saattaa tulla isoja-
kin mielipide-eroja 
tarinan suunnasta, ja 
niiden välillä on tehtä-
vä päätöksiä, jotta 
työssä voidaan jatkaa 
eteenpäin – silloin 
pääkirjoittaja päättää 
ja myös kantaa vastuun 
päätöksestä. Toivotta-
vaa kuitenkin olisi, ettei 
kirjoittajahuone muis-
tuttaisi ankaran aukto-
riteettijohtajan pitämää 
puhuttelua kurittomalle 
tiimille vaan tunnel-
massa olisi vapautta, 
innostusta ja leikkiä. 
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Parhaimmillaan ideointi on tasa-arvoista ja tuntuu pakottomalta: kaikki 
uskaltavat heittää ideoita vailla pelkoa siitä, että niitä arvotetaan hyvik-
si tai huonoiksi.

Hyvä jaksokirjoittaja osaa ottaa sarjan omakseen. Vaikka sarja olisi 
jaksokirjoittajalle vain yksi projekti muiden joukossa, hän on valmis 
näkemään vaivaa, paneutumaan ja kirjoittamaan tarpeen tullen monta 
versiota tekstistä. Hän löytää projektiin intohimoa ja luomisen iloa. 
Hän ymmärtää sarjan genren konventiot – esim. komedia, poliisisarja, 
perhedraama – mutta osaa suhtautua niihin avoimesti ja luovasti. Hän 
ymmärtää sarjan konseptin ja oman roolinsa ryhmässä. Hän uskaltaa 
ajatella, kysyä ja kyseenalaistaa, mutta ymmärtää myös, milloin työssä 
on pakko mennä eteenpäin. Hän luottaa pääkirjoittajan visioon ja pyrkii 
auttamaan sen terävöittämisessä. 

Työnkuvat ja työtavat vaihtelevat paljon eri kirjoittajahuoneiden 
välillä. Siksi onkin hyvä, että käsikirjoittaja keskustelee ja neuvottelee 
sopimusta tehdessään siitä, mitä häneltä kyseisessä projektissa odote-
taan: kuinka pitkää läsnäoloa kirjoittajahuoneessa, kuinka monta kirjoi-
tuskierrosta kohtausluettelosta ja kuinka monta versiota jaksokäsikirjoi-
tuksista jne. Mitään aina voimassaolevaa sääntöä ei näistä ole, jokainen 
projekti on omanlaisensa.

Virtual Writers’ Room -hankkeen Masterclass-tapahtumissa nostet-
tiin esiin hyvin erilaisia kirjoittajahuoneita, mm. Aallonmurtaja, Baby-
lon Berlin, Bad Apples, Karppi, Koukussa, Paratiisi ja Sisäilmaa. Näiden 
sarjojen kirjoitusprosessit eroavat toisistaan huomattavasti, mutta silti 
niiden ytimessä on useamman kirjoittajan yhteistyö.

 
”Everybody keeps telling me how a writers’ room should 
work. But we do it our own way.”
 
– Henk Handloegten
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Työvaiheet

”... olen työskennellyt yli kymmenessä writers’ roomissa, 
eikä yksikään niistä ole vielä kauheasti muistuttanut 
toisiaan. Jokainen writers’ room pitää rakentaa pohjasta 
asti aina uudestaan olosuhteet, persoonat, tilaus ja muut 
tekijät huomioiden.” 
 
– kyselytutkimukseen vastannut käsikirjoittaja.

Sarjojen kirjoitusprosessit voivat erota työvaiheiltaan ja aikatauluiltaan 
huomattavasti. On kuitenkin löydettävissä työvaiheita, jotka toistuvat 
melkein jokaisessa kirjoitusprosessissa.

Yleensä sarjan konseptista on olemassa jonkinlainen versio, jolla 
sarja on myyty kanavalle. Saattaa olla olemassa myös pilottijakson käsi-
kirjoitus. Usein nämä dokumentit ovat pääkirjoittajan kirjoittamia.

Projektista riippuen kirjoittajahuoneen ensimmäinen työvaihe saat-
taa olla taustatutkimuksen tekeminen. Jos kirjoitetaan sarjaa lääkäreistä 
tai poliiseista, on hyvä tutustua heidän työhönsä ja arkeensa huolelli-
sesti. Usein kannattaa tehdä ennakkotutkimusmatkoja ja haastatteluja. 
On hienoa, jos näissä voi olla mukana koko kirjoitusryhmä, jolloin kaikki 
saavat ensikäden tietoa ja voivat keskustella havainnoistaan yhdessä.

Monesti kirjoittajahuoneessa puhutaan aluksi paljon sarjan henkilö-
hahmoista, millaisia he ovat, millaisia valintoja he tekevät, mikä heidän 
tarinankaarensa on. Jokaisen kirjoittajan pitää oppia tuntemaan hahmot 
niin hyvin, että he alkavat elää kirjoittajan mielessä.

Kirjoittajahuoneessa harvoin kirjoitetaan valmiita käsikirjoituksia 
tai edes kohtausluetteloita sanatarkasti. Yleensä kirjoittajahuoneessa 
ideoidaan koko tarinan kaari, jaksokohtaiset tapahtumat ja käydään 
jokainen jakso läpi kohtaustasolla. Tässä työvaiheessa eri juonilinjat ja 
kohtaukset visualisoidaan valkotaululla tai eri väristen post it -lappu-
jen avulla. Monesti se helpottaa suurten kokonaisuuksien hallintaa ja 
rakenteen suunnittelua.
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Yhteisen suunnitelman 
valmistuttua jaksot jaetaan 
ja jokainen kirjoittaja siirtyy 
kirjoittamaan omaa osuut-
taan kirjoittajahuoneessa 
tekemiensä muistiinpa-
nojen pohjalta. Jaksokirjoit-
taja kirjoittaa itsenäisesti 
etukäteen sovitun tekstin 
(esim. synopsis, outline, 
treatment tai kohtausluette-
lo) ja palauttaa sen pääkir-
joittajalle. Usein kun on 
hajaannuttu kirjoittamaan 
ensimmäiset tekstit, onkin 
tarpeen kokoontua uudelleen 
ja käydä kokonaisuutta vielä 
läpi yhdessä kirjoittajahuo-
neessa.

Pääkirjoittajan palaut-
teen pohjalta jaksokirjoitta-
ja tekee tekstistä yhden tai 
useamman version. Vasta kun 
pääkirjoittaja antaa luvan, 
jaksokirjoittaja siirtyy kirjoit-
tamaan ensimmäistä käsikir-
joitusversiota. Usein jaksokir-
joittaja tekee vähintään kaksi 
versiota käsikirjoituksesta, 
ennen kuin hän luovuttaa sen 
pääkirjoittajalle.

Sanotaan, että kirjoit-
taminen on suurimmaksi 
osaksi uudelleenkirjoitta-
mista, ja se pitää paikkansa 
myös kirjoittajahuoneessa. 
Kirjoittajilta vaaditaan kärsi-
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vällisyyttä, kun jo kertaalleen sovittuja tarinoita joudutaan moneen 
kertaan muokkaamaan. Kun on kyse sarjasta, usein muutos jaksossa 
kaksi aiheuttaa muutoksen myös jaksossa neljä. Kaikki vaikuttaa kaik-
keen. Jos kirjoittajan on hyvin vaikea luopua yksittäisistä kohtauksista 
tai ideoista, hän voi kokea uudelleenkirjoittamisen vaikeaksi ja turhaut-
tavaksi. Yleensä kuitenkin kokenut jaksokirjoittaja osaa nähdä metsän 
puilta ja ymmärtää, milloin on turha roikkua yksittäisessä kohtauksessa 
tai ideassa kokonaisuuden kustannuksella.

Viimeisen editointikierroksen tekee pääkirjoittaja. Tällöin jaksokir-
joittajat ovat jo muualla, toisissa projekteissa. Pääkirjoittajan tehtävä on 
muokata käsikirjoitukset yhtenäiseksi sarjaksi, jonka hahmot ja tapah-
tumat muodostavat järkevän kokonaisuuden. Usein varsinkin repliikeis-
sä on suurta hajontaa ja pääkirjoittaja huolehtii, että hahmot puhuvat 
samalla tavalla läpi sarjan.

Pääkirjoittaja muokkaa käsikirjoituksia tarpeen mukaan myös esituo-
tanto- ja kuvausvaiheessa. Hänellä on paras tieto sarjan kokonaisuudes-
ta, ja hän yleensä saa tehtyä tuotannollisista syistä vaaditut muutokset 
niin, ettei sarjan kokonaisuus kärsi. Tuotannollisia muutoksia saattaa 
tulla esimerkiksi, kun näyttelijä sairastuu, kuvauspaikka vaihtuu tai 
kohtauksia joudutaan poistamaan.

Yleensä pääkirjoittaja on mukana myös jälkituotannossa eli editoin-
tivaiheessa, jolloin hän katsoo ja kommentoi sarjan off line -leikkausver-
siot. Pääkirjoittaja on siis sarjan tekoprosessissa mukana aivan alusta 
loppuun saakka.
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Millä asenteella kirjoittajahuoneeseen?

”…se, että kaikki kirjoitustiimin jäsenet tietävät, että 
heidän ideoihinsa suhtaudutaan avoimesti ja kunnioit-
tavasti, vapauttaa siten, että keskustelu soljuu, ajatukset 
lentävät ja hyvää tavaraa syntyy helposti.”
 
– kyselytutkimukseen vastannut käsikirjoittaja

Kirjoittajahuonetyöskentely saattaa kuulostaa leppoisalta jutustelulta, 
mutta todellisuudessa uuden sarjan kehittäminen on raskasta työtä, jota 
on vaikea tehdä intensiivisesti kovin pitkään. Aivot käyvät kovilla kier-
roksilla. On kestettävä muutosta, epävarmuutta ja painetta. Usein kirjoit-
tajahuoneessa vietettyjen päivien jälkeen olo aivan uupunut, eikä halu-
aisi sanoa sanaakaan kenellekään.

Pahimmillaan kirjoittajahuone tuo esille kaikkien kirjoittajien 
huonoimmat puolet ja epävarmuudet. Varsinkin jos kirjoittajilta puuttuu 
yhteinen visio, voi kirjoittajahuone johtaa vaikeaan ilmapiiriin ja aika-
taulupaineessa tehtyihin kompromisseihin. Sarjasta saattaa tulla inno-
ton ja varovainen, vanhoja kikkoja kierrättävä genrensä edustaja. Kirjoit-
tajahuone ei siis ole mikään ihmekeino, jolla kirjoitetaan aina hienoja 
sarjoja. Kenties jotkut sarjat on syytä kirjoittaa yksin tai työparin kanssa.

Kannattaa muistaa, että monet kirjoittajat ovat tarkkailijoita, jotka 
ovat tottuneet havainnoimaan ihmisiä ja huomaamaan muiden mielen-
tilat. Pienessä ryhmässä on helppo havaita, jos jonkun mieli on muualla. 
Jos liian tiukat farkut hiertävät ja aamuinen riita puolison kanssa pyörii 
mielessä, muut kyllä huomaavat sen. Keskittyminen ja kuunteleminen ovat 
olennaisia asioita kirjoittajahuoneessa – kun työskentely on käynnissä, ei 
ole asiallista selata somea tai varata kampaaja-aikaa. Jokaisella kirjoitta-
jalla on suuri vastuu ryhmän ilmapiiristä, ja yhdenkin kirjoittajan huono 
keskittyminen tai negatiivinen energia tarttuu helposti koko ryhmään.

Toimintatapa, jota kannattaa välttää kokonaan, on toisten ideoiden 
lyttääminen joko ilmeillä, eleillä tai ääneen. Silmien pyörittely, huokai-
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lu ja tuhahtelu nujertaa kanssakirjoittajan usein vielä helpommin kuin 
ääneen esitetty kritiikki. 

On vanha, hyvä sanonta, että huonot ideat kuolevat itsekseen, niitä ei 
tarvitse erikseen tappaa. Ryhmäs-
sä kyllä huomaa nopeasti, mitkä 
ideat sytyttävät ryhmän ja saavat 
aikaan jatkoideoita. Ei ole tarvetta 
lytätä tai vähätellä toisen haparoi-
vaa ideaa. Ja joskus hyvän tari-
nan sytykkeenä saattaa olla aivan 
hölmö heitto, joka alkaakin poikia 
jotain hienoa.

Hyvä käsikirjoittaja ymmär-
tää, ettei ideoita myöskään kanna-
ta pantata. On turha ajatella, että 
ei kerro jotakin loistavaa ajatusta, 
koska voisi kenties käyttää sen 
jossain muualla. Luovuus on kuin 
rakkaus; se lisääntyy, kun sitä 
käytetään. Kun sarjan tarina alkaa 
toden teolla pyöriä päässä ja tulee 
uniinkin, alkaa ideoita putkahdella 
usein niin hurjaa tahtia, ettei niitä 
tarvitse säästellä.

On jokaisen oma asia, kuinka 
paljon hän haluaa itsestään, histo-
riastaan ja omasta elämäntilantees-
taan puhua. Kuitenkin kokemus on 
osoittanut, että lopputulos on paras, 
jos kirjoittajahuoneessa on niin 
luottamuksellinen ja avoin ilma-
piiri, ettei kukaan pelkää puhua 
hankalistakaan asioista. Kannattaa 
myös sopia, että kirjoittajahuonees-
sa tehdyt tunnustukset pysyvät 
kirjoittajahuoneessa.
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Huoneentaulu kirjoittajahuoneeseen

  • Oletko ajoissa paikalla? Keski-
tytkö työskentelyyn? Kuuntelet-
ko, mitä muut sanovat?

  • Luotatko pääkirjoittajan ja 
muiden kirjoittajien ammatti-
taitoon?

  • Luotko omalla käytökselläsi 
vapautunutta ja luottamuksel-
lista ilmapiiriä?

  • Kerrotko tarinoita elävästä 
elämästä ja todellisista ihmisis-
tä? (Vai ovatko ideasi lainauksia 
elokuvista ja sarjoista?)

  • Ethän jankkaa omia ideoita-
si loputtomasti? (Ethän esitä 
samaa idea enempää kuin 
kolme kertaa? Neljäs kerta alkaa 
jo tuntua saman asian toistami-
selta.)

  • Ethän vähättele muiden ideoi-
ta? (Ethän myöskään huokaile, 
haukottele tai pyörittele silmiä-
si muiden kertoessa ideoitaan?)

  • Teetkö yhteisestä ideoinnis-
ta hyvät muistiinpanot, joiden 
pohjalta voit myöhemmin 
kirjoittaa oman osuutesi?
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Virtuaalinen kirjoittajahuone

”Virtuaalinen työskentely on tietyllä tavalla persoonat-
tomampaa kuin kasvokkain työskentely. Työskentely ei 
onnistu, ellei toisille anna tilaa puhua, koska päällek-
käin puhuminen aiheuttaa käsittämättömän kakofo-
nian. Silti pitäisi pystyä olemaan rento ja luova, ja pitäisi 
pystyä luottamaan toisiin.”
  
– VWR-pilottikokeiluun osallistunut käsikirjoittaja

Virtuaalinen kirjoittajahuone tarkoittaa writers’ room -työskentelyn siir-
tämistä virtuaaliseen tilaan. Käytännössä virtuaalinen tila muodostuu, 
kun käsikirjoittajat kommunikoivat Zoomin, Teamsin, WhatsAppin tai 
muun sovelluksen avulla, joka mahdollistaa audio- ja videoyhteyden.

Virtuaalisessa kirjoittajahuoneessa korostuvat ne asiat, jotka ovat 
merkityksellisiä myös perinteisessä kirjoittajahuoneessa: keskittynyt 
läsnäolo, tarkka kuunteleminen, puheenvuoron antaminen muille ja 
hyvän ilmapiirin rakenta-
minen. Monesti työskente-
lyssä hyödynnetään näytön 
jakamista, pilvipalvelussa 
olevaa yhteistä tekstitie-
dostoa tai vaikkapa kame-
raa, joka kuvaa valkotaulua. 
Tapoja on monia, ja olisi 
väärin väittää, että virtuaa-
lisessa kirjoittajahuonees-
sa pitää toimia juuri tietyl-
lä tavalla – lopultahan kyse 
on samanlaisesta luovasta 
yhteistyöstä kuin perintei-
sessä kirjoittajahuoneessa.
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Työskentely virtuaalisessa  
kirjoittajahuoneessa

”Writers’ room on yhdistelmä demokratiaa ja diktatuu-
ria. On hyvä, että ryhmällä on johtaja, jonka ääni painaa 
enemmän, mutta muiden ryhmäläisten motivaation 
kannalta hänen on syytä olla demokraattinen ja päästää 
jokainen ääni kuuluviin.” –
  
kyselytutkimukseen vastannut käsikirjoittaja

Virtuaalisen työskentelyn onnistuminen ei ole itsestäänselvyys. Jos 
nettiyhteys tai laitteet eivät toimi, virtuaalinen kirjoittajahuone ei toimi. 
Yhdenkin kirjoittajan yhteysongelmat vaikeuttavat koko ryhmän työs-
kentelyä. Virtuaalisen kirjoittajahuoneen kannalta on olennaista, että 
kaikki ryhmän jäsenet huolehtivat omien laitteidensa, sovelluksiensa ja 
yhteyksiensä toimivuudesta.

Moni kokee työskentelyn virtuaalisessa tilassa kuormittavampana 
kuin perinteisessä kirjoittajahuoneessa, ja saman työmäärän tekeminen 
virtuaalisessa tilassa vie pidemmän ajan. Säännöllisten taukojen merki-
tys korostuu. On myös syytä huomioida, ettei työpäiviä kannata turhaan 
venyttää. Jos perinteisessä kirjoittajahuoneessa voidaan ideoida jopa 
kuusi tai kahdeksan tuntia yhteen soittoon, se tuntuu virtuaalisessa 
huoneessa helposti ylivoimaisen pitkältä ajalta. Uuden tarinan kehittä-
minen on niin raskasta työtä, että kirjoittajat ovat helposti uuvuksissa jo 
neljän tunnin kohdalla.

Virtuaalisessa tilassa sanattomat viestit eivät välity yhtä helposti 
kuin perinteisessä kirjoittajahuoneessa. On vaikeampi tulkita sanatonta 
palautetta, ja väärinymmärrysten riski kasvaa. Varsinkin jos etäyhteydel-
lä ei käytetä kameraa ja ollaan pelkän äänen varassa, puhutaan helposti 
samaan aikaan. Toisaalta, mitä tottuneempi ryhmä on virtuaaliseen työs-
kentelyyn, sitä vähemmän virheellisiä tulkintoja tulee.
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Virtuaalisen kirjoittajahuoneen ongelmat näyttävät korostuvan, jos 
käsikirjoittajat eivät tunne toisiaan entuudestaan. Virtuaalisessa tilassa 
tutustuminen ei ole mahdotonta, mutta se on vaikeampaa kuin kasvok-
kain. Onkin järkevää käyttää aikaa epäviralliseen keskusteluun ja kuulu-
misten vaihtoon, koska tämä helpottaa ryhmän hitsautumista yhteen.

On huomattu, että virtu-
aalisessa kirjoittajahuonees-
sa on mahdollista käydä läpi 
jo kirjoitettua outlinea tai 
käsikirjoitusta varsin tehok-
kaasti. Tällöin sama teksti voi 
olla auki kaikkien osallistuji-
en omilla tietokoneilla ja he 
voivat seurata keskustelua ja 
osallistua siihen. Tämä työvai-
he saattaa toimia jopa mutkat-
tomammin virtuaalisessa 
tilassa kuin fyysisessä tilassa.

Virtuaalisen kirjoittajahuo-
neen vahvuuksia ovat jousta-
vuus ja ajan säästyminen, kun 
turha matkustaminen vähenee. 
Jokaisen työryhmän kannattaa 
pohtia, miten parhaalla taval-
la voi hyödyntää perinteistä ja 
virtuaalista kirjoittajahuonetta 
joustavasti yhdistellen.
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Huoneentaulu virtuaaliseen  
kirjoittajahuoneeseen 

  • Onhan nettiyhteys on kunnos-
sa ja ohjelmistot ajan tasalla? 
Toimivatko kuulokkeet, mikro-
foni ja web-kamera moitteetto-
masti?

  • Asennoidutko virtuaaliseen 
työskentelyyn samalla tavalla 
kuin perinteiseen kirjoittaja-
huoneeseen? Oletko ajoissa 
paikalla ja minimoitko kaikki 
mahdolliset häiriötekijät?

  • Keskitytkö työskentelyyn – vai 
selaatko sähköpostia, uutisia 
tai sosiaalista mediaa?

  • Osallistutko aktiivisesti 
keskusteluun? Pidätkö puheen-
vuorosi lyhyinä ja selkeinä? 
Annathan muille puheenvuoron, 
etkä puhu muiden päälle?

  • Varmistatko, että olet ymmär-
tänyt ryhmän tekemät päätök-
set samalla tavalla kuin muut? 
Teetkö muistiinpanoja?
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VWR-mallin perusajatus

”Kuvailisin koulutusta eräänlaiseksi ihmiskokeeksi, jossa 
tulosta tärkeämpää on yksilön oppiminen ja kasvu niin 
kirjoittajana kuin ryhmätyöskentelijänäkin.”
 
 – VWR-koulutukseen osallistunut käsikirjoittaja

VWR-malli on kehitetty ensisijaisesti oppilaitoksia ja täydennyskoulu-
tusta varten. Oppilaitoksessa ollaan usein hyvin erilaisessa tilanteessa 
kuin ammattimaisessa kirjoittajahuoneessa eikä writers’ room -työs-
kentelyn simuloiminen ole helppoa. Oppilaitosten aikatauluja silmällä 
pitäen VWR-malli on suunniteltu ensisijaisesti lyhyiden sarjamuotojen, 
ns. short form -sarjojen, kehittelyä varten.

VWR-mallin tarkoitus on antaa koulutettaville käsitys kirjoittaja-
huonetyöskentelystä ja sarjakonseptin kehittelyprosessista. Parhaiden 
ideoiden tunnistaminen ja valitseminen on keskeinen osa mitä tahan-
sa käsikirjoitusprosessia: päätösten ja kompromissien tekeminen vie 
prosessia eteenpäin. Ideana on siis tekemisen kautta oppiminen. 

VWR-mallissa suurin osa ryhmien työskentelystä tapahtuu virtuaa-
lisessa tilassa. Tämä vähentää opiskelijoiden ja mentoreiden tarvetta 
liikkua yhteisiin tapaamisiin. Se myös helpottaa koulutuksen järjeste-

lyjä ja useimmiten vähentää 
kustannuksia.

Pienryhmät päättävät 
itse, kuinka usein ja pitkään 
he tapaavat. Virtual Writers’ 
Room -hankkeessa koulutet-
tavat tapasivat toisiaan myös 
kasvotusten ja kävivät teke-
mässä taustatutkimusta koko 
ryhmän voimin. Vaikuttaa 
siltä, että ylimääräiset tapaa-



33

miset ja onnistuneet taustatut-
kimusretket parantavat ryhmä-
henkeä ja motivaatiota – ja sitä 
kautta myös ryhmän kehittämää 
sarjakonseptia.

VWR-malli toimii pitkäl-
ti Mentoreiden ammattitai-
don ja johtajuuden varassa. 
Mentorit johtavat pienryhmien 
työskentelyä aikatauluttamal-
la ja ohjeistamalla, millaisia 
”paketteja” kirjoitetaan. Mentorit myös antavat sisällöllistä palautetta 
ryhmille. Mahdollisissa ongelmakohdissa he auttavat ryhmiä matalalla 
kynnyksellä. Ongelmat voivat liittyä dramaturgiaan, päätöksentekoon 
tai ryhmädynamiikkaan. Mentorien tehtävänä on myös kertoa ammatti-
maisten kirjoittajahuoneiden käytänteistä samalla, kun ryhmät etenevät 
oman sarjakonseptinsa kehittelyssä – myös keskeinen sarja- ja ryhmä-
kirjoittamisen teoria tuodaan mukaan palautteen ohessa. Mentorien 
rooli on keskeinen, ja heidän asenteensa on merkittävä koko koulutuk-
sen onnistumisen kannalta.

VWR-mallin ytimessä on nelihenkinen, demokraattinen opiskelijaryh-
mä. Ryhmällä ei ole johtajaa, vaan päätökset tehdään yhteisesti: kaikkien 
on oltava päätöksistä samaa mieltä – tai ainakin sopeuduttava tehtyyn 
kompromissiin. VWR-malli pakottaa koulutettavat keskustelemaan ja 
pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja. Työskentelymalli vaatii aikaa ja sitou-

tumista, eikä päätöksenteko 
demokraattisessa pienryhmäs-
sä ole aina helppoa. Jos ryhmä 
ajautuu täydelliseen umpiku-
jaan Mentorit auttavat ratkai-
sun löytämisessä.

Pienryhmien omien sarjai-
deoiden kehittely lähtee 
täysin puhtaalta pöydältä. 
Kimmoke ideointiin tulee 
Tilaajan ehdottamien teemo-
jen muodossa, ja niiden 
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pohjalta pienryhmät alkavat 
keskustelulla, mikä juuri 
heidän ryhmänsä sarjai-
dea voisi olla. Osallistujat 
eivät siis tule koulutukseen 
valmiiden sarjaideoiden 
kanssa, eikä heitä siihen 
kannusteta. Alusta saakka 
on tärkeää painottaa koulu-
tettaville, että VWR-mallis-
sa ei ole kyse omien ideoi-
den runnomisesta läpi ja 
muiden ideoiden nujertamisesta – kyse on keskustelevasta ryhmätyöstä 
ja kyvystä löytää parhaat ja sopivimmat ideat kyseisen ryhmän yhdessä 
kehittämään sarjakonseptiin. Keskeistä on löytää ”meidän juttu”, johon 

koko ryhmä sitoutuu.
Ideointivaiheen jälkeen 

ryhmä voi ehdottaa keskuudes-
taan pääkirjoittajaa tai Mento-
rit voivat määrätä, kuka ryhtyy 
pääkirjoittajaksi. Pääkirjoitta-
jan valinta ei ole välttämätöntä, 
mutta useimmiten se helpottaa 
päätöksentekoa ja sujuvoittaa 

työskentelyä.
VWR-mallin tarkoitus 

on rakentaa turvallinen 
”kupla”, jossa koulutettavat 
voivat kehittää ideoitaan, 
harjoitella ryhmätyötaito-
ja ja jalostaa ymmärrystä 
omasta itsestään kirjoit-
tajana. Tavoitteena on 
luoda positiivinen ilmapii-
ri, missä ideat ovat koko 
ryhmän ideoita ja kaikki 
ryhmän jäsenet kokevat 
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sarjakonseptin yhteiseksi projektiksi. Olennaista on jakaa omia ajatuk-
sia, havaintoja ja kokemuksia – ja kuunnella muita.

Lopulta VWR-mallissa tärkeintä ei ole uusi originaali sarjakonsepti – 
vaan ryhmätyön opettelu ja kehittelyprosessin läpikäyminen.

Tutustuminen  
ja ryhmäytyminen

Kokemus on osoittanut, että tutus-
tuminen ei ole kovin helppoa 
virtuaalisessa tilassa. Siksi tutus-
tuminen kannattaa tehdä kasvo-
tusten, ja sille on syytä varata 
riittävästi aikaa.

VWR-mallin tutustumisvai-
heessa Mentorit käyvät läpi tele-
visiokerrontaan ja käsikirjoitta-
miseen liittyviä peruskäsitteitä. 
Tavoitteena on, että kaikki puhu-
vat samaa kieltä ja asennoituvat 
ryhmäkirjoittamiseen samalla 
tavalla.

Tutustumisvaiheessa tehdään 
yksilötehtävä, jossa koulutettavat 
jakavat toisilleen tarinan omas-
ta elämästään. Tarinoiden myötä 
koulutettavat oppivat tuntemaan 
toisensa paremmin, ja samalla 
rakentuu myös luottamukselli-
nen ilmapiiri. Tehtävä valmistaa 
koulutettavia siihen, että kirjoit-
tajahuoneessa täytyy olla valmii-
na jakamaan kokemuksiaan ja 
ehkä vaikeitakin muistoja omasta 
elämästään.
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Koulutettavien jakaminen neljän hengen ryhmiin on tärkeä osa tutus-
tumisvaihetta. Ennen lopullista ryhmäjakoa voidaan kokeilla erilaisia 
kokoonpanoja ja ryhmien toimintaa lyhyissä ideointiharjoituksissa. 
Harjoitusten seuraamisen kautta Mentorit muodostavat lopulliset neli-
henkiset ryhmät, joissa koulutettavat työskentelevät koulutuksen ajan. 
Tavoitteena on, että ryhmiin sijoitetaan kirjoittajia, jotka ovat taustal-
taan, elämänkokemukseltaan ja luonteeltaan erilaisia – luovan prosessin 
kannalta on tärkeää, että pienryhmän jäsenet eivät ole kaikesta samaa 
mieltä ja uskaltavat myös tuoda omat eriävät mielipiteensä esiin.

Teemat Tilaajalta

Tilaajan roolissa voi periaatteessa toimia kuka tahansa, mutta on toimi-
vampaa, jos Tilaaja toimii aktiivisesti elokuva- ja tv-alalla. Parhaassa 
tapauksessa Tilaajan palautteet opettavat koulutettaville jotakin alan 
todellisuudesta ja lainalaisuuksista. On tärkeää, että Tilaaja sitoutuu 
osallistumaan VWR-mallin mukaiseen koulutukseen.

Varsinainen ideointi lähtee liikkeelle Tilaajan ehdottamista teemois-
ta. Virtual Writers’ Room -koulutuksessa teemat olivat hyvin vaihtelevia, 
mutta esimerkkinä mainittakoon ”**tun vapaus” ja ”millenniaalien halut-
tomuus lisääntyä”. On tärkeää, että teemat ovat ajatuksia herättäviä ja 
niitä on useampia kuin yksi.

Mentoreiden tehtävä on kannustaa ryhmiä puhumaan teemoihin 
liittyvistä omakohtaisista havainnoista – ja ohjata keskustelua pois 
ideoista, jotka ponnistavat suoraan jo nähdyistä elokuvista ja sarjoista. 
Oman, autenttisen havainnon löytäminen on olennaisen tärkeää käsi-
kirjoittamisessa. Tämän havainnon jakaminen muiden kanssa ja havain-
non hyödyntäminen fiktiivisen tarinan kertomisessa ovat asioita, joiden 
merkitystä kirjoittajahuoneessa ei voi liiaksi korostaa.

Ideointi

Ideointi lähtee siis liikkeelle laajoista teemoista ja koulutettavien 
tarkoista havainnoista niihin liittyen. On tärkeää saada ryhmät jaka-
maan keskenään omia elämänkokemuksiaan, koska pyrkimyksenä on, 



37

että koulutettavat kertovat tarinoita, 
jotka ovat heille merkityksellisiä. Kun 
koko ryhmän elämänkokemukset ja 
havainnot yhdistetään, on käytettä-
vissä valtava määrä aitoja tarinoita, 
jotka linkittyvät samaan teemaan.

Ideointivaiheessa painote-
taan taustatutkimuksen merkitys-
tä. Ryhmiä kannustetaan ottamaan 
yhteyttä asiantuntijoihin, vieraile-
maan aidoilla tapahtumapaikoilla ja 
etsimään kiinnostavaa tietoa kaikilla 
mahdollisilla tavoilla. Kirjoittajan 
täytyy oppia tuntemaan tarinansa maailma ja henkilöt mahdollisimman 
tarkasti, jotta hän voi uskottavasti kirjoittaa niistä.

Paketit

Mentorit määrittävät pienryhmille selkeät tehtävänannot eli pake-
tit. Pakettien laajuudet, keskeiset painotukset ja deadlinet ilmoitetaan 
hyvissä ajoin. Paketit voivat olla esim.: 

1. Paketti: Ideointi
2. Paketti: Sarjakonsepti
3. Paketti: Viimeistelty sarjakonsepti ja ensimmäisen jakson käsikirjoi-

tus

(Virtual Writers’ Room -hankkeessa käytetyt paketit on kuvattu liitteissä 
6.1-6.3.) 

 
Paketit ohjaavat pienryhmien työskentelyä: alkuvaiheessa keskitytään 
teemoihin ja laajempiin tarinan kaariin eikä juututa esimerkiksi pohti-
maan loppukohtauksen loppuratkaisua.

Tarvittaessa pakettien sisältöjä räätälöidään jokaiselle pienryhmälle 
sopivaksi. Paketin on syytä olla ryhmälle riittävän haasteellinen, mutta 
sen ei pitäisi olla lannistava, tavoitteiltaan abstrakti tai liian vaikea. Ei ole 



38

mielekästä, että ryhmät kirjoitta-
vat paljon tekstiä vain kirjoitta-
misen takia.

Mentorit lukevat ryhmien 
paketit ja antavat niistä palau-
tetta. Kysymyksillä ja kommen-
teilla he auttavat ryhmiä eteen-
päin. Tarvittaessa Mentorit 
suuntaavat pienryhmien työs-
kentelyä oikeaan suuntaan. 
Jos ryhmä päätyy umpikujaan 
eikä pysty tekemään päätös-
tä, Mentorit tekevät päätöksen 
ryhmän puolesta.

Mentorien haastavana tehtä-
vänä on tulkita, millainen on 
ryhmien työskentelyn ilma-
piiri. Jos ryhmädynamiikka tai 
konfliktit haittaavat työsken-
telyä, Mentorien on pystyttä-
vä ratkaisemaan nämä tilan-
teet tavalla, joka mahdollistaa 
työn jatkumisen. Tässä tullaan 
VWR-mallin ydinajatuksen 
äärelle: tärkeintä on oppiminen, 
ja usein oppimista tapahtuu 
haasteiden ja ongelmatilan-
teiden äärellä. Jos ryhmä oppii 
itse ratkaisemaan haasteensa 
keskustelemalla, heidän ryhmä-
työtaitonsa todennäköisesti 
kehittyvät.
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Sarjakonseptin esittely Tilaajalle

Ryhmien sarjakonseptit lähetetään Tilaajalle etukäteen luettavik-
si. Varsinaisessa palautetilaisuudessa ryhmät esittelevät sarjaidean-
sa lyhyesti, esim. enintään viiden minuutin pitchauksella. On tärkeää, 
että ryhmä kykenee tiivistämään 
sarjaidean olennaiset elementit 
suulliseen esitykseen mielenkiin-
toisesti ja ymmärrettävästi.

Palautetilaisuus on ennen kaik-
kea oppimistilanne, ja siksi Mento-
reiden läsnäolo palautetilaisuu-
dessa on tärkeää. Mentorit voivat 
tarvittaessa nostaa esiin olennaisia 
asioita sarjakonseptin kehittelystä 
ja valmiista konseptista. Mentorit 
voivat myös kysyä tarkentavia kysy-
myksiä, ja he toimivat tilanteessa 
ryhmien tukena.

Palautetilaisuudet Tilaajan 
kanssa tarjoavat ryhmille mahdol-
lisuuden peilata omaa työskente-
lyään suhteessa ammattikenttään 
ja omaan tekijyyteen. Jos mahdol-
lista, Tilaajan kanssa voidaan sopia 
myös palautetilaisuuksia 1. tai 2. 
pakettiin liittyen.

Loppukeskustelu  
ja palaute

Tilaajan kanssa käydyn palaute-
keskustelun jälkeen Mentoreiden 
on hyvä kohdata ryhmät. Ryhmät 
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saattavat ymmärtää Tilaajan 
palautteen jollakin tavalla, ja 
yksittäiset koulutettavat saattavat 
tulkita sanottuja asioita omalla 
tavallaan. Nämä asiat on hyvä 
keskustella auki.

Loppukeskustelu on VWR-mal-
lin päätepiste, jonka jälkeen 
ryhmät voivat itse tehdä päätök-
sen, jatkavatko he sarjaidean 
kehittelyä vai luopuvatko he siitä. 
Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat 
ryhmän jäsenille – Mentorit ja 
Tilaaja ovat tehneen oman osuu-
tensa palautteen muodossa, mutta 
heille ei muodostu tekijänoikeuk-
sia VWR-mallissa.

Loppukeskustelu on myös 
tärkeä hetki kuulla koulutettavien 
kokemuksia liittyen VWR-malliin: 
mitä opittiin, mikä tuntui toimi-
valta, mitä olisi kaivattu lisää ja 
mikä ei toiminut ollenkaan?
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Huoneentaulu Mentoreille

  • Ovatko kaikki ryhmän jäsenet 
sitoutuneita yhteiseen työsken-
telyyn ja aikatauluun?

  • Uskaltavatko kaikki ryhmän 
jäsenet ilmaista oman mielipi-
teensä?

  • Toimiiko joku ryhmän jäsenis-
tä ”piilojohtajana” ja ohjailee 
ryhmän toimintaa taustalla?

  • Saako ryhmän toimimaan 
paremmin, jos 
heidän keskuudes-
taan valitaan pääkir-
joittaja?

  • Perustuuko ryhmän 
idea todellisuuteen, 
jonka ryhmä tuntee, 
ja ihmisiin, jotka 
ovat heille tuttuja – 
ja teemoihin, jotka 
ovat heille tärkeitä?

  • Liittyykö sarjan 
pääteema sarjan 
henkilöihin ja 
henkilöiden välisiin 
konflikteihin?

  • Tekeekö ryhmä riittävästi taus-
tatutkimusta, joka tukee sarjai-
dean kehittelyä?

  • Yrittääkö ryhmä vain toteut-
taa ”koulutehtävää” tuottamalla 
riittävän määrän sivuja paket-
teihin ja sitä kautta miellyttää 
Mentoreita? Vai kehittääkö 
ryhmä sarjaideaa, johon he 
todella uskovat?
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Loppusanat

”Jos kaikki ovat oivaltaneet syvällisesti, mistä sarja 
kertoo ja millaisia henkilöt ovat, tarina alkaa jossain 
vaiheessa – sitten kun tarpeeksi ajatustyötä on tehty ja 
materiaalia alkaa olla kasassa – ikään kuin kirjoittaa itse 
itseään.” 
 
– kyselytutkimukseen vastannut käsikirjoittaja

Kun Virtual Writers’ Room -hanke alkoi, ei koronapandemiasta ollut vielä 
kuultukaan. Hankkeen avainhenkilöt kohtasivat vapaassa keskustelus-
sa alan ammattilaisten kanssa monia ennakkoluuloja: uskottiin, että 
käsikirjoittamistyötä on lähes mahdotonta tehdä virtuaalisesti, ja moni 
näki etätyöskentelyssä enemmän hankaluuksia kuin mahdollisuuksia. 
Keväällä 2020 pandemia muutti koko ammattikentän suhtautumista 
etätyöskentelyyn nopeasti ja radikaalisti. Äkkiä virtuaaliset työskentely-
mallit olivatkin jotain, mitä ei voinut sivuuttaa.

Koronapandemian ohella ripeä kansainvälistyminen on tehnyt 
etäkokouksista arkipäivää ammattimaisesti toimiville käsikirjoittajille. 
Sarjojen tilaajat ja levittäjät ovat usein ulkomailla, ja käsikirjoituksia 
kommentoidaan ja kehitetään etäyhteyksien turvin jatkuvasti. Nyt ja 
jatkossa tarvitaan käsikirjoittajia, joille etäyhteyksillä työskentely on 
tuttua, helppoa ja luontevaa.

VWR-malli on luotu täydentämään perinteistä käsikirjoituskoulutus-
ta, missä fokus on yksittäisen kirjoittajan taitojen kehittämisessä. Mallin 
tarkoitus on mahdollistaa luovan pienryhmän toiminta turvallisessa 
ja kannustavassa ilmapiirissä. On olennaista oppia kirjoittajahuonees-
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sa tarvittavia taitoja ja asennetta 
tekemisen kautta, sillä tulevaisuu-
dessakin ammattimaisten kirjoit-
tajahuoneiden tärkeimmän osan 
muodostavat motivoituneet ja 
yhteistyökykyiset kirjoittajat riip-
pumatta siitä, tapahtuuko työsken-
tely perinteisessä vai virtuaalisessa 
kirjoittajahuoneessa.

”A writers’ room is critical. 
Not just for the individual 
stories each writer brings in, 
but because the explosion 
of storytelling that goes on 
back and forth as the result 
of bringing these people 
together. It really is extraor-
dinary.”
  
– Janet Leahy
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Liite 1: VWR-mallin paketit
Tässä liitteessä esitellään VWR-mallin mukaiselle koulutukselle soveltu-
vat kolme pakettia. Mitään yksiselitteisiä sääntöjä paketin muodolle ei 
ole, ja jokainen paketti on omanlaisensa.

6.1 PAKETTI 1: Ideointi

Visuaalisuus on tärkeässä roolissa sarjaidean esittelyssä, sillä kuvien 
avulla on helpompaa välittää tietoa tarinan maailmasta, henkilöistä, 
tunnelmasta ja tyylistä. Olennainen kysymys on: miten herättää mielen-
kiinto ja saada lukija haluamaan lisää?

Mahdollisimman selkeä ja visuaalinen esittely sarjaideasta. Max. 
10 diaa (Microsoft PowerPoint tai Google Slides. Esitys voi olla myös 
pdf-muodossa).

  • 1. Kuvallinen kansilehti:  
Nimi, tekijöiden nimet, sarjan jaksojen määrä ja kesto

  • 2. Sarjan esittely lyhyesti:  
logline, genre, teema, kohderyhmä, mistä sarjan tunnelma 
syntyy

  • 3. Keskeiset henkilöt:  
henkilöiden nimi, ikä, lyhyt luonnehdinta ja kuva

  • 4. Maailma:  
miltä sarjan maailma näyttää ja tuntuu

  • 5. Ensimmäisen kauden tarina tiiviissä muodossa
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6.2 PAKETTI 2: Sarjakonsepti

Sarjakonseptia kirjoittaessa kannattaa miettiä, mikä on olennaista tietoa 
lukijan kannalta. Kaikkea ei voi kuitenkaan sisällyttää tiiviiseen paket-
tiin, joten valintoja on tehtävä. Olennainen kysymys on: mikä on paras 
tapa esitellä tämä sarjaidea?

Mahdollisimman tiivis ja visuaalinen esittely sarjaideasta. Max. 10 
A4-sivua selkeästi nimetyssä pdf-tiedostossa (tekstiä ja kuvia voi työstää 
esim. Microsoft Wordissa tai Google Docsissa).

1. Kansilehti 

Kansilehti on ensimmäinen asia, jonka lukija näkee.

  • Sarjan nimi, jaksojen määrä ja kesto

  • Mahdollinen kansikuva (miettikää kuvat niin, että ne kertovat 
sarjan tunnelmasta ja sävystä)

  • Tekijöiden nimet ja sähköpostiosoitteet

2. Esittelysivu

Sarjan esittely yhdellä A4-sivulla: 
Kuka on sarjan päähenkilö? Mitä hän tavoittelee ja mikä häntä estää?

  • Mikä on sarjan pääteema? (Tässä voi kertoa sarjan tekijöiden 
omista havainnoista/kokemuksista liittyen teemaan.)

  • Sarjan genre (jos kyseessä on komedia, pyrkikää avaamaan, 
millaisesta komediasta on kyse)

  • Sarjan kohderyhmä ja ajatus siitä, miksi kohderyhmä  
kiinnostuisi sarjasta.
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3. Keskeiset henkilöt

Henkilökuvauksista pitäisi käydä selkeästi ilmi keskeisten henkilöiden 
suhteet toisiinsa. Keskeisten henkilöiden ei pitäisi olla toisistaan irral-
lisia, vaan heidän välisensä suhteet ovat ”tarinan moottori”. Henkilöiden 
välillä täytyy olla ristiriitoja, jännitteitä ja konflikteja, jotka tuottavat 
kiinnostavia draamallisia kohtauksia. 

Kirjoittakaa jokaiselle keskeiselle henkilölle:

  • Nimi ja ikä (mahdollisesti kuva)

  • Mitä hän tavoittelee? Mikä häntä estää saavuttamasta  
tavoitettaan?

  • Mikä on henkilön sisäinen ristiriita?

  • Miten sarjan pääteema liittyy henkilöön ja hänen  
toimintaansa?

  • Mikä liittää hänet muihin henkilöihin? (Sarjan päätarinan pitää 
tapahtua keskeisten henkilöiden välillä!)

5. Synopsis

Sarjan ensimmäisen kauden synopsis.

6. Moodboard

Kuvia ja visuaalista materiaalia, jotka kertovat sarjaidean  
tyylistä ja tunnelmasta.
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OHJEET (kohdat 1–6)

  • Pyrkikää siihen, että konseptipaketti välittää olennaiset asiat 
sarjastanne. Älkää siis noudattako tätä ohjeistusta orjallisesti – 
tämä on minimitaso, josta lähdetään ponnistamaan ylöspäin!

  • Välttäkää suuria ”tekstimassoja”, kirjoittakaa mieluummin 
lyhyesti ja ytimekkäästi.

  • Ajatelkaa, miten saatte lukijan kiinnostumaan ja innostumaan 
juuri tästä sarjasta!

  • Ajatelkaa asioita henkilön näkökulmasta (miltä tuntuisi olla 
juuri tämän ihmisen ”nahoissa” tietyllä hetkellä). Pyrkikää 
kohtaamaan kaikki henkilöt samalla tasolla ja välttäkää ulko-
kohtaisia henkilökuvauk-
sia.

  • Muistakaa, että jos sarja 
on komedia, pyrkikää 
kirjoittamaan niin, että 
lukija ymmärtää, mistä 
huumori syntyy. 

  • Koko paketti yhteensä 
max. 10 A4-sivua, sisäl-
täen kansilehden, mood-
boardin ja mahdolliset 
kuvat. 
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6.3 PAKETTI 3: Viimeistelty sarjakonsepti  
+ käsikirjoitus

Mahdollisimman viimeistelty sarjakonsepti 
ja ensimmäisen osan käsikirjoitus (tai sovittu 
määrä käsikirjoituksia).

Lisäksi ryhmien on syytä valmistautua esitte-
lemään sarjakonsepti n. 5 minuutin pitchaukses-
sa Tilaajalle.

Max. 10 A4-sivua + käsikirjoitus selkeästi 
nimetyissä pdf-tiedostoissa.

1. Kansilehti 

Kansilehti on ensimmäinen asia, jonka lukija 
näkee.

  • Sarjan nimi, jaksojen määrä ja kesto

  • Mahdollinen kansikuva (miettikää kuvat niin, että ne  
kertovat sarjan tunnelmasta ja sävystä)

  • Tekijöiden nimet ja sähköpostiosoitteet

2. Esittelysivu

Sarjan esittely yhdellä A4-sivulla:

  • Kuka on sarjan päähenkilö? Mitä hän tavoittelee  
ja mikä häntä estää?

  • Mikä on sarjan pääteema? (Tässä voi kertoa sarjan tekijöiden 
omista havainnoista/kokemuksista liittyen teemaan.)
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  • Sarjan genre (jos kyseessä on komedia, pyrkikää avaamaan, 
millaisesta komediasta on kyse)

  • Sarjan kohderyhmä ja ajatus siitä, miksi kohderyhmä  
kiinnostuisi sarjasta.

3. Keskeiset henkilöt

Henkilökuvauksista pitäisi käydä selkeästi ilmi keskeisten henkilöiden 
suhteet toisiinsa. Keskeisten henkilöiden ei pitäisi olla toisistaan irral-
lisia, vaan heidän välisensä suhteet ovat ”tarinan moottori”. Henkilöiden 
välillä täytyy olla ristiriitoja, jännitteitä ja konflikteja, jotka tuottavat 
kiinnostavia draamallisia kohtauksia. 

Kirjoittakaa jokaiselle keskeiselle henkilölle:

  • Nimi ja ikä (mahdollisesti kuva)

  • Mitä hän tavoittelee? Mikä häntä estää 
saavuttamasta tavoitettaan?

  • Mikä on henkilön sisäinen ristiriita?

  • Miten sarjan pääteema liittyy henkilöön 
ja hänen toimintaansa?

  • Mikä liittää hänet muihin henkilöi-
hin? (Sarjan päätarinan pitää tapahtua 
keskeisten henkilöiden välillä!)

5. Synopsis

Sarjan ensimmäisen kauden synopsis.

6. Paikat/miljöö

Valitkaa ja kuvailkaa 2–4 keskeistä sisä-/ulkotilaa ja hakekaa niille  
referenssikuvat. Kirjoittakaa yleinen kuvaus miljööstä.
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7. Lyhyet tekijäesittelyt

Esitelkää itsenne lyhyesti, muutamalla rivillä. Muistakaa mainita myös 
yhteystiedot. 

8. LIITE: Käsikirjoitus pdf-muodossa 

  • Kirjoittakaa käsikirjoitusformaattiin. Tallentakaa pdf-muodos-
sa ja nimetkää selkeästi. 

  • Pyrkikää kirjoittamaan kohtauksia, joista on luettavissa sarjan 
tyyli, tunnelma ja päähenkilöiden luonne. Esim. jos sarja on 
komedia, kirjoittakaa niin, että lukija ymmärtää, mistä huumori 
syntyy.
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LIITE 2: Nostoja  
kyselytutkimuksesta

Tähän liitteeseen on valittu joitakin suoria lainauksia vuoden 2020 kyse-
lytutkimuksen vastauksista, jotka kuvaavat kirjoittajahuonetyöskente-
lyä erityisen hyvin. Selkeyden vuoksi vastauksia on lyhennetty ja kaikki 
vastaajiin tai sarjoihin liittyvät viittaukset poistettu. Lisäksi on korjattu 
ilmeiset kirjoitusvirheet.

”Writers’ room konkreetti-
simmillaan on pieni jouk-
ko käsikirjoittajia yhdessä 
luomassa tv-sarjaa joko alusta 
lähtien tai konseptia eteen-
päin kehittäen ja syventäen.”

”Ryhmässä on yleensä pääkir-
joittajan lisäksi 2–4 jaksokir-
joittajaa. Hyöty syntyy yhdes-
sä ideoinnista, ideoita syntyy 
enemmän ja nopeammin. 
Pääkirjoittaja johtaa ideointia. 
Se, miten itse sarja sitten kirjoi-
tetaan – siihen on monta mallia.”

”Useampi kirjoittaja ideoi samaa 
tarinaa hyvässä hengessä, 
toisia kunnioittaen ja itseään 
revitellen. Pelätä ei saisi ja 
kaikilla pitäisi olla hauskaa. 
Ja kohteliaita pitäisi olla!”

”Parhaimmillaan writers’ 
room on moninainen jouk-
ko eri vahvuuksilla varus-
tettuja käsikirjoittajia, jotka 
saavat yhdessä aikaan enem-
män kuin osiensa summan. 
Writers’ roomissa voidaan 
kehittää esim. sarjan koko-
naiskaari ja jaksojen tapahtu-
mat, joita kirjoittajat lähtevät 
syventämään tahoillaan.”

”Writers’ room tarkoittaa 
minulle ryhmää, johon kuuluu 
pääkirjoittaja ja hänen lisäk-
seen yleensä 2–3 jaksokirjoit-
tajaa. Writers’ roomin tehtävä 
on ideoida yhdessä TV-sarjan 
konseptia, rakennetta, henkilö-
hahmoja, teemaa ja kausitari-
naa. Writers’ room -työskentely 
tähtää lopulta aina siihen, että 
jokainen sarjan jakso ”biita-

Mitä tarkoittaa writers’ room?
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taan” eli sarjan tarina luodaan 
mahdollisimman valmiiksi.”

”Jokainen writers’ room pitää 
rakentaa pohjasta asti aina 
uudestaan olosuhteet, persoo-
nat, tilaus ja muut tekijät 
huomioiden. Eli kaipa se 
tarkoittaa vaan työtilaa ja 
-tilannetta, jossa tehdään luovaa 
ideointi- ja kirjoitustyötä.”

Työroolit

”Pääkäsikirjoittaja tekee lopul-
liset päätökset, mutta hyvä 
pääkäsikirjoittaja kuuntelee 
avoimesti kirjoittajiaan eikä 
jämähdä omiin ideoihinsa.”

”Erilaisia koostumuksia. Kuka on 
sarjan luoja? Onko hän muka-
na? Luultavasti? Onko hänellä 
auktoriteettiasema? Yleensä 
on, mutta ei aina. Voi olla myös 
demokratia, jossa päätökset 
tehdään yhteisymmärryk-
sessä keskustelun jälkeen.”

”Writers’ room on yhdistelmä 
demokratiaa ja diktatuuria. On 
hyvä, että ryhmällä on johtaja, 
jonka ääni painaa enemmän, 
mutta muiden ryhmäläisten 
motivaation kannalta hänen 
on syytä olla demokraatti-
nen ja päästää jokainen ääni 
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kuuluviin. Käytännön työtä 
ja kommunikaatiota muun 
tuotannon kanssa helpottaa, 
jos ryhmää edustaa pääkir-
joittaja. Muita hierarkian 
tasoja ei mielestäni tarvita.”

”Writers’ roomissa on pääkir-
joittaja, joka johdattaa proses-
sia. Hän myös tarvittaessa on 
se, joka päättää mitä tehdään, 
jos ei osata yhdessä löytää 
parasta tietä. Aina pääkirjoit-
tajan ei tarvitse johtaa työp-
rosessia, vaan sen voi tehdä 
myös joku muu, esim. yhtiön 
pääkirjoittaja tai luova tuottaja. 
Käsikirjoittajien rooli vaihte-
lee työvaiheen mukaan. Alus-
sa syötetään ideoita, ajatuksia 
”taululle”. Kirjoitetaan henkilö-
hahmojen kaaria, tarinaluon-
noksia ja jossain vaiheessa 
siirrytään käsikirjoittamiseen.”

”…lisäksi huoneessa olisi hyvä 
olla ainakin yksi ”tykki-ideoi-
ja”, jolta vaan koko ajan tulee 
juttua. Ehkä kaksi, mutta ei 
liikaa, ettei mene ihan sotkuun. 
Olisi hyvä, jos mukana olisi 
myös järjestelmällisempi 
kirjoittaja, joka pitää ”systee-
mistä” ja jatkuvuudesta huol-
ta. Jonkun pitäisi osata myös 
kyseenalaistaa, mutta niitä ei 
kiitos yhtä enempää. Ja yksikin 



56

on melkein jo liikaa. :) Huumo-
rintajua pitäisi olla paljon, 
tehtiin draamaa tai ei. Nauraa 
pitäisi häpeilemättömästi.”

”Pääkirjoittaja johtaa writers’ 
roomia. Hänen tehtävänään on 
suojella idean ydintä ja ohja-
ta keskustelua takaisin sen 
luo siinä ristiaallokossa, jonka 
idearikkaiden ihmisten ideointi 
yleensä muodostaa. Jaksokir-
joittajien rooli on yrittää päästä 
jyvälle siitä, millaisen sarjan 
pääkirjoittaja aikoo tehdä, ja 
tuottaa parhaansa mukaan 
sellaista materiaalia, jolla pääs-
tään hyvään lopputulokseen. 
Tämä ei tarkoita myötäilyä, vaan 
tarpeen tullen myös kyseen-
alaistamista. Kaikkien ideoihin 
tulee suhtautua tasa-arvoises-
ti. Pääkirjoittaja ei saa suojella 
omaa egoaan pitämällä kiinni 
omista ideoistaan, jos toisil-
ta tulee parempia. Kaikki ovat 
ikään kuin idean palvelukses-
sa, mutta ristiriitatilanteissa 
pääkirjoittaja tekee lopulliset 
päätökset. Hän myös kantaa 
vastuun lopputuloksesta.”

”…en ole vielä törmännyt 
kahteen samanlaiseen writers’ 
roomiin. Päätöksenteko ja 
työroolit määräytyvät aina 
uudestaan ryhmädynamiikan 
mukaan. Sen olen kuitenkin 
havainnut, että tietty hierark-
kisuus selkeyttää asioita, toisin 
sanoen on hyvä, että writers’ 
roomissa on yksi veto-oikeutta 
harjoittava pääjehu, joka viime-
kädessä käyttää päätäntäval-
taa ja kantaa myös vastuun.”

”Ongelma on, että writers’ 
roomin johtaminen on haas-
teellista työtä, mutta johtajilla 
ei yleensä ole johtajakoulu-
tusta. Suomessa ei välttämättä 
ole montaa ihmistä, joka olisi 
rautainen ammattilainen sekä 
kirjoittajana että johtajana. Itse 
tykkään kirjoittaa tiimissä ja 
tiedostan, että jokainen jäsen 
on vastuussa ilmapiiristä, ei 
vain tiimin vetäjä. Ymmärrän 
myös niitä, jotka kammoavat 
writers’ roomeja. Kirjoittajatii-
missä olisi hyvä olla erilaisia 
ihmisiä. Ei voi olla niin, että 
vain ekstrovertit, jotka tykkää-
vät kertoa omia mielipiteitään, 
valtaavat writers’ roomit.”
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Milloin työskentely sujuu – tai ei suju?

”Pääkäsikirjoittaja ja muut 
kirjoittajat kannustivat toisiaan 
ja syttyivät toistensa ideoista. 
Sillä ei ollut väliä, kuka idean 
alun perin keksi, vaan kaikki 
suhtautuivat kaikkiin ideoihin 
positiivisesti: vaikka ei heti 
ollut kohdallaan, niin lähdet-
tiin miettimään, että voisiko 
siitä kuitenkin saada jotain sen 
sijaan, että ammutaan kaikki 
alas, jos ei ole heti täydellistä.”

”Olennaista oli se, että pääkir-
joittaja luotti sekä kirjoittajiin 
että prosessiin. Kun kirjoit-
tajatiimissä on työskennellyt 
jonkin aikaa yhdessä ja tiimis-
sä on turvallista olla, ryhmälle 
muodostuu eräänlainen ”share 
mind”, aivan kuin tiimillä voisi 
olla jaetut aivot eli juurikin tuo 
group flow. Se on hieno tunne!”

”Jos ideointi ei suju, on usein 
hyvä pitää tauko. Aivot väsyvät. 
Jos tauko ei auta ja tahmeus 
jatkuu, on hyvä pohtia, ollaan-
ko ajauduttu väärille jäljille. 
Mikä on sarjan ydin ja ollaanko 
edelleen sen ympärillä? Joskus 
on vaikea päästää irti ideasta, 
jonka kokee hyväksi, vaikka se 
ei kokonaisuuteen sopisikaan. 
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Silloin ideointi voi muuttua 
jankkaamiseksi, mikä turhaut-
taa. Näin käy varmaankin 
kaikissa projekteissa jossain 
kohtaa, joko pääkirjoittajalle tai 
jaksokirjoittajalle, eikä sitä tule 
pelästyä. Jälleen usein tauko 
– esimerkiksi välissä nukuttu 
yö – jo auttaa. Jos se tai keskus-
telu ei asiaa ratkaise, pääkir-
joittajan tulee osata viheltää 
peli poikki ja siirtyä eteenpäin.”

”Ei ole sujunut koskaan kuin 
tanssi. Ja ne, jotka näin väit-
tävät, haluavat elää hetken 
huumassa. Itse näen tarkka-
juonisen tv-sarjan tekemi-
sen luovana, mutta työlää-
nä ja vaativana prosessina, 
jossa on flow-hetkiä, mutta 
tyypillinen realismi on 
ongelmien ratkontaa.”

Millä asenteella kirjoittajahuoneeseen?

”Hyvä ilmapiiri syntyi keski-
näisestä kunnioituksesta, avoi-
muudesta ja ennen kaikkea 
jokaisen yksilön kyvystä kuun-
nella muita ja tunnistaa hyvä 
idea ilman turhia egoiluja.”

”Ihmiset tekevät ilmapiirin. Ei 
ole tarpeen pelätä myöskään 
ristiriitoja ja eriäviä mielipi-
teitä, kunhan välit muuten 
pysyvät kunnossa. Kuten 
sanoin, hyvä tv-sarja vaatii 
kovaa työntekoa, jossa ei 
missään tapauksessa kanna-
ta mennä sieltä, missä aita on 
matalin. Tämä pitää muistaa 
myös kirjoitushuoneessa.”

”Ilmapiirin kannalta tärkeää 
on se, että kaikki kuuntelevat 
toisiaan ja uskaltavat antaa 
itsestään – writers’ roomissa 
tulee vallita täydellinen luotta-
mus. Mutta ei käy kiistäminen 
sitä, etteivätkö myös henki-
lökemiat vaikuttaisi. Yleensä 
tunnelma writers’ roomissa 
kiristyy silloin, jos joku ei 
ymmärrä yhteistä tavoitetta 
tai pokkuroi vastaan pokku-
roimisen ilosta. Tai ei kuunte-
le muita. Tai tyrmää muiden 
ideoita tarjoamatta itse mitään 
tilalle. Tällainen työsken-
tely johtaa nopeasti hedel-
mättömään tilanteeseen.”
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”Yhdenkin ihmisen huono tuuli 
tarttuu helposti koko ryhmään. 
Negatiivinen energia patoaa 
luovan virran. Lopulta kaikki 
toistelevat pelkkiä kieltosano-
ja. Writers’ roomissa henkilö-
kohtaiset tunteet on pyrittävä 
jättämään ideointitilanteen 
ulkopuolelle. Pääkirjoittajal-
la on tästä erityisvastuu.”

”On tärkeää, että jokainen 
ryhmän jäsen kokee voivansa 
pukea ajatuksensa sanoiksi 
vapaasti, pelkäämättä tuomit-
semista tai vähättelyä. Toisaal-
ta myös negatiiviset tunteet on 
voitava sanoittaa, jos jonkun 
puheenvuoro esimerkiksi 
loukkaa. Huumoria ja yleis-
tä höpöttämistä on hyvä olla 
mukana. Myös luottamus on 
tärkeää. Jokaisen on koettava, 
että itsestään ja elämästään 
voi kertoa kipeitäkin asioita 
pelkäämättä, että ne koskaan 
vuotavat huoneen ulkopuo-
lelle. Parhaat tarinat löytyvät 
usein oman itsen pimeimmäs-
tä nurkasta. Vaatii valtavasti 
luottamusta ja me-henkeä, 
jotta uskaltaa päästää työka-
verinsa kurkistamaan sinne.”

”Kyse on siitä, millaisia henki-
löitä huoneessa on. Kaikkien 
on oltava valmiina jakamaan 
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ideoitaan, myös huonoja. Sekä 
kuuntelemaan muiden ideoi-
ta. Ylimääräinen kriittisyys 
pitää unohtaa, mutta session 
vetäjän pitää pystyä ampu-
maan rakkaudella ja nopeasti 
ei-soveliaat ideat alas. Jokai-
sella on oma tilansa, jos joku 
haluaa lojua sohvalla, ok, jos 
joku haluaa täpöttää pöydän 
ääressä, ok. Jokaisen session 

päämäärä ja maali on selvä, eli 
prosessi on hyvin suunniteltu.”

”Pitäisi saada kiroilla paljon, 
latoa irvokkuuksia ja päästä 
siis puhumaan sillä tavalla, 
ettei sitä ulkopuolella huonetta 
suvaittaisi. Estot karisee näin, 
ja juonet soljuvat paremmin. 
Enkä voi painottaa tarpeeksi 
sitä, että henki pitää olla hyvä.”

Työskentely virtuaalisessa kirjoittajahuoneessa

”Koronatilanne on todistanut, 
että writers’ roomin voi toteut-
taa kokonaan etänä käyttäen 
pilvipalveluja ja videoyhteyt-
tä. Tekniset ongelmat toki 
turhauttavat, eivätkä kaik-
ki viestinnän nyanssit välity. 
Toisaalta ihmiset ovat usein 
kotioloissa vapautuneempia 
kuin toimistossa. Työpäivät 
saattavat lyhentyä mukavasti, 
sillä kukaan ei jaksa höpistä 
kovin montaa tuntia putkeen 
tietokoneen ruudulle. Etäyh-
teyden päässä ollaan siis 
parhaimmillaan tehokkaampia.”

”Korona-aikaan writers’ roomit 
ovat olleet lähinnä virtuaali-
sia, ja voi pojat se vasta onkin 
uuvuttavaa puuhaa! Vaik-

ka ilmapiiri muuten on hyvä, 
kaikki tuntuvat väsähtävän 
viimeistään kahden tunnin 
kohdalla, jolloin alkaa tiuski-
minen ja päällepuhuminen. En 
suosittele. Writers’ roomit ovat 
sosiaalisesti niin hienovirei-
siä ja herkkiä tilanteita, että 
pätkivien puheiden ja jähmet-
tyvien pikselikasvojen tuijot-
taminen ei tee sille hyvää.”

”Etäyhteydessä katsekontak-
tin puute ja kehonkielen puut-
teellinen havaitseminen sekä 
samassa tilassa olemisen ener-
gisoiva vaikutus uuvuttavat 
nopeasti. Usein ilmenee myös 
jotain teknisiä ongelmia, jotka 
katkovat ideointia. Etenkin 
projektin alussa on mielestä-



61

ni ehdottoman tärkeää viettää 
aikaa samassa tilassa. Esimer-
kiksi luottamus syntyy paljon 
helpommin kosketusetäisyy-
dellä. Vain ruudussa näkyvä 
ihminen jää kaukaisemmaksi.”

”Etäneuvottelut ovat hyviä, 
jos kyseessä on tietty tilanne 
tai yksittäinen ongelma. Tai 
kun käsitellään esim. step by 

step outlinea tms. konkreet-
tista. Silloin voidaan puhua 
aihe kerrallaan. Ideointiin 
se ei ole niin hyvä. … Digi-
taaliset työkalut vähentävät 
turhia palavereita ja mahdol-
listavat esim. joka-aamuisen 
palaverin hyvinkin kaukana 
olevien kirjoittajien välil-
lä. Mielestäni ne tukevat 
writers’ roomia, eivät korvaa.”
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