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1.'Johdanto'

1.1.'Tutkielman'tavoite'ja'rakenne'

!
So!If!I!buy!a!Coke,!they!spend!my!money!advertising!Coke.!But!if!I!buy!Red!

Bull,!they!launch!people!to![the]!edge!of!space!and!let!them!jump?!Sold.!

(Ferguson!2012)!
!

Lokakuun!14.!päivänä!vuonna!2012!itävaltalainen!baseMhyppääjä!Felix!

Baumgartner!kohosi!heliumMpallon!nostamassa!teräskapselissa!stratosfääriin!ja!

hyppäsi!sieltä!vapaapudotuksella!alas.!Neljän!minuutin!ja!16!sekunnin!kuluttua!

hän!laukaisi!laskuvarjon,!ja!noin!viiden!minuutin!päästä!hänen!jalkansa!koskettivat!

jälleen!maanpintaa.!Lyhyen!ilmalennon!aikana!rikkoutuivat!maailmanennätykset!

putoamisnopeudesta,!korkeimmalta!tehdystä!hypystä!ja!vapaapudotuksen!

pituudesta!(Sampiero!2013).!Tapahtumaa!on!sanottu!maailman!näyttävimmäksi!

markkinointitapahtumaksi!(Heitner!2012),!ja!se!keräsi!miljoonia!reaaliaikaisia!

seuraajia!(Katz!2012).!

Tutkin!tässä!työssä!markkinoinnin!kertomuksia.!Siinä!missä!tuotteita!ja!

palveluita!myytiin!ennen!lähinnä!niiden!ominaisuuksia!luettelemalla,!

nykyaikaisilla!markkinointitoimenpiteillä1!pyritään!rakentamaan!laajempia!

monikanavaisia!kertomuksia,!joissa!kuluttaja!astuu!keskiöön!osallistuvana!ja!

merkityksellistävänä!lukijana!(Hamm!2013).!Hyvä!tarina!on!edelleen!

ainutlaatuisen!mainonnan!kulmakivi,!mutta!erilliset!markkinointitoimenpiteet!

toimivat!moninverroin!tehokkaammin,!kun!kertomus!laajenee!välittömästä!

kontekstistaan!laajemmalle!ja!kuluttaja!pääsee!siihen!kiinni!monissa!eri!kanavissa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Käytän!tässä!työssä!toistuvasti!termiä!”markkinointitoimenpide”.!En!siis!puhu!
vain!mainoksista,!vaan!haluan!kohdistaa!huomion!kaikkiin!markkinointitoimiin,!
jotka!eri!tavoin!ja!eri!kanavissa,!suoraan!ja!välillisesti,!tähtäävät!tuotteen!tai!
palvelun!myynnin!lisäämiseen.!
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(Rathbone!2011).!Tätä!voidaan!tutkia!transmediaMtarinankerronnan!(Jenkins!

2003)!ja!vahvemmin!narratologian!käsitteistössä!intermediaalisuuden!

(Grishakova!&!Ryan!2010)!avulla.!Esimerkiksi!Old!Spicen!vuoden!2010!

viraalimarkkinoinnin2!taidonnäytteeksi!noussut!mainoskampanja,!The!Man!Your!

Man!Could!Smell!Like!(Old!Spice!2010)3,!aloitettiin!tavanomaisella!30!sekunnin!

spotilla,!jota!esitettiin!tv:ssä.!Kuitenkin!tämän!jälkeen!kampanja!laajeni!lukuisiin!

sosiaalisen!median!palveluihin.!Käyttäjät!esittivät!”Old!Spice!Mmiehelle”!

Twitterissä,!Facebookissa,!Redditissä!ja!Diggissä!kysymyksiä,!joihin!hän!vastasi!

Old!Spicen!YouTubeMkanavalla.!Kampanja!oli!yhtä!aikaa!yksilöllinen!ja!

yhteisöllinen:!Old!Spice!Mmies!vastasi!sadoille!ihmisille!henkilökohtaisesti,!ja!

vastausvideoita!katsottiin!miljoonamäärin.4!TvMspotilla!luotiin!tarinamaailma!

(Ryan!2014),!jonka!perustalle!sitä!seuraavia!markkinointitoimenpiteitä!

rakennettiin.!

Narratologia!ei!tutki!vain!fiktiivisten!kertomusten!rakenteita!ja!

periaatteita,!vaan!kaikenlaisia!kertomuksia,!ja!sen!kenttä!on!1900Mluvun!lopusta!

lähtien!laajentunut!yhä!vahvemmin!myös!muille!kulttuurin!alueille!(Grishakova!&!

Ryan!2010,!1).!Narratologian!alaan!kuuluu!kaikki!media,!jolla!voidaan!välittää!

kertomuksia!(Wolf!2011,!146).!Tutkielmani!lähtöasetelmiin!kuuluu!keskeisesti!

narratologian!tutkijoiden!kasvanut!kiinnostuneisuus!transmediaalisuuteen!(Ryan!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Viraalimarkkinointi.!“[Viraalimarkkinointi]!on!markkinointia,!jossa!mainosviesti!
kulkee!ihmiseltä!toiselle!nopeasti.!Viraalimarkkinointi!perustuu!kuluttajan!
osallistuttamiseen!yrityksen!markkinointiprosessiin!joko!käyttäjätuottajina!tai!
yleisöosallisina.”!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Viraalimarkkinointi]!
3!Kts.!esim.!kampanjan!ensimmäinen!YouTubeMvideo!“The!Man!Your!Man!Could!
Smell!Like.”!YouTube!2010.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE]!
4!Kts.!kampanjan!videovastaukset!YouTubessa.!YouTube!2011.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/user/OldSpice/videos]!
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2012),!niihin!tapoihin!ja!periaatteisiin,!joilla!kertomukset!siirtyvät!mediasta!

toiseen:!romaaneista!elokuviin!ja!videopeleihin,!elokuvista!sarjakuviin!ja!tvM

sarjoihin.!Tätä!käsittelen!myös!Linda!Hutcheonin!adaptaation!teorian!(Hutcheon!

2013)!kautta.!Toisaalta!yhä!useammin!intermediaalista!kerrontaa!luodaan!jo!alun!

alkaen!monimediaisesti!ja!sen!eri!osat!toimivat!sekä!yhdessä!että!erikseen!

luettavina!teksteinä.!Tällöin!ei!tarvitse!olla!kyse!perinteisestä!fiktiivisestä!

kertomuksesta!–!kuten!esimerkiksi!romaanista,!elokuvasta!tai!tvMsarjasta!–!vaan!

kerrontaa!voidaan!tuottaa!useaan!kanavaan!tehtyinä!intermediaalisina!sisältöinä.!

Nimenomaan!tällaiset!kertomukset!ovat!työni!kohteena.!

Sovellan!työssäni!modernin!kertomusteorian!käsityksiä!ja!teoriaa!

markkinointiviestinnän!tarkasteluun.!Rajaan!aineiston!markkinoinnin!

kertomuksiin:!mainontaan!ja!muihin!kuluttajille!suunnattuihin!

markkinointitoimenpiteisiin.!Puhun!myös!oppiaineelleni!epäsopivasti!lukijasta!

usein!kuluttajana,!sillä!kyseinen!termi!soveltuu!aineistoni!kertomuksia!kokevalle!

monella!tapaa!paremmin.!Kysehän!on!kertomuksista,!jotka!eivät!ole!vain!luettavia,!

vaan!ennen!kaikkea!katsottavia,!pelattavia,!jaettavia.!Aineistoni!kertomuksille!on!

ominaista!niiden!toimiminen!pääasiassa!digitaalisten!kanavien!puitteissa:!

sosiaalisessa!mediassa,!YouTubessa!ja!vuorovaikutteisina!toteutuksina.!

Teoriapohjani!rakentuu!intermediaalisuuden!tutkimukselle!sen!eri!muodoissa.!

Taustalla!ovat!erityisesti!viestinnän!tutkijan!Henry!Jenkinsin!tutkimus!transmediaM

tarinankerronnasta,!kirjallisuustieteilijä!Linda!Hutcheonin!työ!adaptaation!teorian!

parissa!ja!MarieMLaure!Ryanin!kerronnan!ja!intermediaalisuuden!tutkimus.!Näiden!

lisäksi!viittaan!melko!paljon!erilaisiin!verkkojulkaisuihin,!mikä!on!työn!sisältö!

huomioon!ottaen!hyvinkin!perusteltua.!Näistä!en!kuitenkaan!hae!teoreettista!

tukea,!vaan!ennemminkin!taustoitan!käyttämääni!aineistoa!artikkelien!ja!
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kolumnien!avulla.!Tuoreimmat!ilmiöt!ja!kuranteimmat!artikkelit!löytyvät!verkosta.!

Mitään!selvästi!rajattua!ja!teoreettisesti!hermeettistä!tutkimustraditiota!työni!

taustalla!ei!siis!ole,!eikä!ehkä!voisikaan!olla.!Vaikka!digitaalisen!kulttuurin!

kertomukset!muistuttavat!monin!tavoin!perinteisempiä!kerronnan!muotoja,!ei!

niitä!silti!voi!sulloa!aivan!samaan!tutkimuskehykseen.!Verkosta!löytyviin!

artikkeleihin!viitatessani!en!yleensä!lisää!tekijän!perään!huomiota!

sivunumeroinnin!puuttumisesta.!Tämän!ilmoitan!erikseen!vain!niissä!tapauksissa,!

joissa!oletan!lukijan!odottavan!tietoa!tarkasta!sijainnista!–!johtoajatuksena!

luettava!ja!helppokäyttöinen!teksti.!Alaviitteisiin!olen!lisännyt!aiheeseen!liittyvää,!

mutta!vähemmän!olennaista!tietoa,!sekä!viittauksia!lisätiedon!pariin.!WikipediaM

selitykset!olen!kääntänyt!englannista!suomeen.!

Käsittelen!aineistoja!monissa!eri!kanavissa!esitettävinä!kertomuksina.!

Tutkin!sitä,!miten!tavoitteellisesti!rakennetaan!kuluttajaa!osallistavaa!

tarinankerrontaa,!miten!sitä!luetaan,!minkälaiset!kertomukset!kenties!helpommin!

ovat!”transmedioitavissa”!–!ja!sitä,!miten!kuluttajan!rooli!intermediaalisena!

lukijana!määrittää!markkinointitoimenpiteiden!luonnetta.!Tällä!tarkoitan!sitä,!

millaiseksi!markkinoinnin!viestit!itse!asiassa!muodostuvat,!kun!kuluttajat!lukijoina!

ovat!eri!tavoin!osallistuneet!kerrontaan:!muokanneet,!lainanneet,!leikanneet!ja!

jakaneet!kertomusta.!Väitetään,!että!yrityksen!brändi!ei!ole!viime!kädessä!sen!

itsensä!määriteltävissä,!vaan!yritys!voi!vain!parhaansa!mukaan!yrittää!rajata,!

tarkentaa!ja!kohdentaa!sitä!(Putkinen!2002,!59).!Samalla!tapaa,!kun!

markkinoinnillinen!kertomus!leviää!digitaalisissa!kanavissa,!voivat!kertomuksen!

muoto!ja!sisältö!olla!hetken!kuluttua!jotakin!aivan!muuta,!kuin!mitä!yrityksen!

markkinointiosastolla!oli!alun!perin!mielessä.!
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Työni!merkitys!ihmistieteille!yleisesti!ja!kirjallisuudentutkimukselle!

erityisesti!syntyy!markkinointiviestinnän!ja!narratologian!ristiaallokossa.!

Markkinoinnin!kertomukset!eivät!ole!vain!viestintää,!vaan!koko!ajan!suuremmaksi!

kasvava!osa!kulttuuriamme.!Työni!ensisijainen!tarkoitus!on!tarjota!narratologista!

käsitteistöä!sisältötuotannon!apuvälineeksi!–!osoittaa,!minkälaisista!

kertomuksellisista!tekijöistä!paljon!palstatilaa!saaneet!markkinointitoimenpiteet!

koostuvat!ja!mikä!näissä!on!kuluttajia!kiinnostavaa.!Mainonnasta!ja!

markkinoinnista!kirjoitettaessa!usein!tyydytään!toteamaan,!että!brändistä,!

tuotteesta!tai!palvelusta!viestittäessä!on!tärkeää!olla!”hyvä!tarina”,!mutta!tätä!

hyvää!tarinaa!harvoin,!jos!koskaan,!sen!tarkemmin!määritellään.!Tämä!työ!on!yksi!

tapa!lähestyä!tuota!myyttistä!hyvää!tarinaa.!Toisaalta!haluan!nostaa!

kirjallisuustieteen!piiristä!esiin!käyttökelpoisia!menetelmiä,!joilla!voidaan!tutkia!

kaikkialla!ympärillämme!olevia!digitaalisia!sisältöjä.!Kuluttajat!ovat!jatkuvasti!

erilaisten!viestien!ja!mainoskertomusten!kohteena,!joten!on!luontevaa!pyrkiä!

tarkastelemaan!näitä!kaikin!käytettävissä!olevin!teoreettisin!apuvälinein.!Tälläkin!

alueella!narratologialla!on!paljon!annettavaa.!Jonkinlaisena!linjaerotteluna!

voitaisiin!edellä!esitettyä!kutsua!karkeasti!tuottajanäkökulmaksi!ja!

kuluttanäkökulmaksi,!joista!edellisellä!kohdistan!huomiota!siihen,!milloin!ja!

minkälaiset!kertomukset!tai!kerronnan!tavat!mahdollistavat!tehokkaan!

intermediaalisen!tarinankerronnan,!ja!jälkimmäisellä!siihen,!millä!tavoin!ja!

perustein!näitä!kertomuksia!voidaan!analysoida.!

Tutkielmani!tavoitteet!ovat!kootusti:!
!
• Avata!intermediaalisten!markkinoinnin!kertomusten!lainalaisuuksia!
• Tutkia!kuluttajaa!markkinoinnin!viestejä!kokoavana,!täydentävänä,!
merkityksellistävänä!sekä!kertomusta!konstruoivana!lukijana!



! 7!

Ensin!mainittu!tavoite!on!tieteellisesti!kiinnostava!siksi,!että!

intermediaalisia!markkinoinnin!kertomuksia!ei!juurikaan!ole!tutkittu!

narratologisesta!kulmasta,!vaikka!juuri!tätä!kautta!niiden!(laadullista)!

vaikuttavuutta!voidaan!itse!asiassa!arvioida.!Pyrin!käyttämään!narratologian!

käsitteistöä!markkinointitoimenpiteiden!avaamiseen!ja!sitä!kautta!antamaan!

teoreettisia!työkaluja!yhä!tarkoituslähtöisemmän!sisältötuotannon!kehittämiseksi.!

Toisena!mainittu!tavoite!on!tieteellisesti!kiinnostava!siksi,!että!perinteinen!

viestinnän!tutkimus!keskittyy!enemmän!viestiin,!kuin!sen!tulkintaan,!joka!

puolestaan!on!ollut!kirjallisuudentutkimuksen!keskiössä!1960Mluvun!

jälkistrukturalismista!lähtien.!Työni!kiintopisteenä!on!aina!ihminen!aktiivisena!

merkityksen!muodostajana.!

Seuraavassa!luvussa!esittelen!aineiston.!Luvussa!kaksi!esittelen!

tutkielmani!keskeiset!käsitteet!ja!teoreettisen!viitekehyksen.!Kolmannessa!luvussa!

aloitan!aineiston!varsinaisen!käsittelyn!ja!tutkin!narratologian!käyttöä!

markkinoinnin!suunnittelun!osana.!Tässä!yhteydessä!rajaan!käsittelyäni!yhä!

edelleen!ja!korostan!nimenomaan!digitaalisten!kanavien!keskeisyyttä!

markkinoinnin!kertomuksissa.!Neljännessä!luvussa!siirrän!näkökulman!enemmän!

kohti!kuluttajaa.!Viidennessä!luvussa!jatkan!tätä!käsittelyä!ja!esitän!havaintoni!

siitä,!kuinka!kuluttajan!rooli!kertomusta!aktiivisesti!konstruoivana!lukijana!

korostuu!intermediaalisissa!markkinointitoimenpiteissä!–!tai!jopa!määrittää!niitä.!

'

1.2.'Aineiston'esittely'

'

Aineistoni!koostuu!kolmesta!suuresta!markkinointikampanjasta,!joiden!lisäksi!

esitän!sivuhuomioina!muutamia!muita!esitystäni!valottavia!

markkinointitoimenpiteitä!ja!intermediaalisia!tuotantoja.!



! 8!

Ensimmäisenä!aineistoesimerkkinä!esitän!itävaltalaisen!

energiajuomavalmistajan!järjestämän!avaruussukellusprojektin!Red!Bull!Stratos.5!

Itävaltalainen!baseMhyppääjä!Felix!Baumgartner!lähetettiin!lokakuussa!2012!

stratosfääriin,!josta!hän!hyppäsi!vapaapudotuksella!alas.!Avaruussukellusprojektin!

kampanjointia!luonnehti!monikanavaisuus.!Red!Bull!tuotti!Twitteriin!ja!InstagramM

kuvapalveluun!viestejä,!joissa!raportoitiin!projektin!etenemisestä.!TwitterMviestit!

olivat!lähinnä!lyhyitä!faktoja,!toteamuksia!tai!lainauksia,!jotka!tiiviillä!sisällöllään!

kannustivat!helppoon!edelleen!jakamiseen.6!FacebookMviestit!mahdollistivat!lisäksi!

suoraan!viestiin!liitetyt!kommentit!ja!kuvakokoelmat.7!Kerronta!oli!luonteeltaan!

vahvasti!visuaalista:!suurin!osa!viesteistä!Twitterissä!ja!Facebookissa!sisälsivät!

tekstin!lisäksi!relevantin!kuvan!tai!kuvia.8!Red!Bull!loi!tapahtumalle!hashtagin9!

#stratos,!joka!kokosi!kaikki!tapahtumaa!käsittelevät!viestit.!

Itse!tapahtuma!puolestaan!seurasi!klassisen!sankaritarinan!rakennetta!

(Propp!1971,!92):!sankari!saa!tehtävän,!jota!hän!lähtee!suorittamaan!kaukaisille!

maille.!Hänellä!on!vastassaan!erilaisia!uhkia,!mutta!hänen!onnistuu!tiedon!ja!

taidon!avulla!voittaa!ne!ja!palata!takaisin!kotiin.!Yhtä!lailla!tapahtuman!

viestinnässä!korostettiin!sankaruutta:!kuvallisesti!edettiin!lähes!aina!protagonisti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Kts.!esim.!projektin!verkkosivut.!Red!Bull!Stratos.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.redbullstratos.com/]!
6!Esim.!”Felix!has!passed!the!Armstrong!line.!The!point!in!which!a!pressurized!suit!
is!required!to!survive.!http://win.gs/stratoslive”!Red!Bull!Stratos!2012b!
(@RedBullStratos).!Viitattu!8.2.2015.!
7!Esim.!kuvakokoelma!noususta!laskeutumiseen.!Facebook!2013.!Viitattu!
8.2.2015.l[http://www.facebook.com/media/set/?set=a.507275739283434.1227
01.122924687718543]!
8!Esim.!TwitterMviesti!Baumgartnerin!noususta!kapselissa.!Red!Bull!Stratos!2012c!
(@RedBullStratos).!Viitattu!8.2.2015.!
[http://twitter.com/RedBullStratos/status/257507835028574209]!
9!Hashtag.!“Hashtagin!perimmäinen!tarkoitus!on!saattaa!saman!aihealueen!viestit!
yhteen,!jotta!tiedonhakijan!olisi!helpompi!tarkastella!ja!yhdistellä!tietoja.”!
Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Hashtag]!
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edellä10,!ja!Baumgartnerin!lausahduksia!esitettiin!”elämää!suurempina”!

lainauksina!Twitterissä.11!Johdonmukaista!sankaritarinaa!rakennettiin!sen!

monissa!kosketuspisteissä!läpi!kampanjan.!

Stratos!markkinointitapahtumana!ei!tietenkään!ollut!vain!tuo!15!

minuutin!hyppy.!Se!oli!jättimäinen!prMprojekti,!jota!rakennettiin!viiden!vuoden!

aikajaksolla!huolellisella!ennakkoM!ja!jälkimarkkinoinnilla,!jotka!toteutettiin!

käytännössä!kokonaan!digitaalisissa!kanavissa.!Voimme!puhua!siitä!transmediaM

tuotantona,!jossa!tehtiin!useaan!kanavaan!sisältöä.!Kertomuksen!ytimessä!oli!

sankari!ja!hänen!tehtävänsä,!minkä!ympärille!kokonaisuus!levittäytyi.!Tapahtuman!

verkkosivut!olivat!kokoelma!faktoja,!videoita!ja!muuta!sisältöä,!ja!ne!olivat!

eräänlainen!tietokeskus!kaikelle!aiheeseen!liittyvälle.!Pääosa!viestinnästä!tehtiin!

Twitterissä12,!joka!on!luonteeltaan!vapaalle!keskustelulle!avoin.!Kertomusta!

alustettiin,!dramatisoitiin!ja!laajennettiin!videoilla!YouTubeMvideopalvelussa.13!

Varsinainen!hyppy!lähetettiin!suorana!YouTubessa,!lukuisten!

mediakumppaneiden!verkkosivuilla!sekä!monilla!kansallisilla!televisiokanavilla.!

Stratos!oli!lähtökohtaisesti!digitaalisiin!kanaviin!tuotettu!kertomus.!

TwitterMviestit!herättivät!mielenkiintoa!aiheeseen!ja!niitä!oli!usein!täydennetty!

kuvalla!ja!linkillä,!joiden!avulla!käyttäjiä!ohjattiin!eri!sisältöjen!pariin!Stratosin!

verkkosivuilla,!YouTubeMvideoihin!jne.!Palaan!Stratosiin!seuraavassa!luvussa.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Esim.!projektin!FacebookMsivun!kansikuvat.!Facebook!2012.!Viitattu!8.2.2015.!!
[http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383415021669507.99160.122924
687718543]!
11!Esim.!"Sometimes!you!have!to!go!up!really!high!to!understand!how!small!you!
are".!Red!Bull!Stratos!2012a!(@RedBullStratos).!Viitattu!8.2.2015.!
[http://twitter.com/RedBullStratos/status/257583511307964418]!
12!Kts.!projektin!TwitterMtili.!Viitattu!8.2.2015.!!
[http://twitter.com/RedBullStratos]!
13!Kts.!tapahtuman!videot!YouTubessa.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/user/redbull/search?query=stratos]!
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Toisena!aineistoesimerkkinä!esitän!BatmanMelokuvan!The!Dark!Knight!

markkinointikampanjan!Why!So!Serious?,!joka!alkoi!toukokuussa!2007,!kesti!15!

kuukautta!ja!päättyi!elokuvan!julkaisuun!vuonna!2008.!Tarinamaailma!on!sama!

kuin!elokuvan!kertomuksen!maailma!ja!sitä!hyödynnettiin!monin!tavoin!

verkkopeleistä!aina!fyysisessä!maailmassa!toteutettaviin!aktivointeihin.!!

Kampanja!käynnistyi!ComicMCon!tapahtumassa!2007,!missä!

kiinnostuneet!kutsuttiin!osallistumaan!eräänlaiseen!aarrejahtiin14,!josta!heidät!

palkittiin!paljastamalla!tulevasta!elokuvasta!hieman!lisää.!Tehtävät!tapahtuivat!

oikeassa!maailmassa!ja!monissa!maailman!kaupungeissa,!joissa!osallistujat!

kuvasivat!itsensä!Jokeriksi!meikattuna!tunnettujen!paikallisten!maamerkkien!

luona.!Suoritettuaan!tehtävän!osallistujat!saivat!postissa!The!Gotham!Times!!

Msanomalehden15,!josta!he!löysivät!lisää!vihjeitä!Gotham!Cityn!arvoituksiin.!

Elokuvassa!näyttelevän!Heath!Ledgerin!kuoltua!markkinointia!

hienosäädettiin!muistamalla!häntä!eri!verkkosivustoilla!(Crooks!&!Sanders!2008).!

Rinnakkaismaailmassa!tapahtuva!peli!jatkui!edelleen.!Painopiste!siirtyi!Jokerista!

senaattori!Harvey!Dentiin.!Pelaajat!pääsivät!osallistumaan!kuvitteelliseen!

poliittiseen!kampanjaan,!jossa!he!lähettivät!senaattorille!kuvia!ja!videoita!itsestään!

kampanjapaita!yllään.!”Dentmobilet”,!Harvey!Dentin!kampanjaMautot,!virittivät!

joukkoja!33!amerikkalaiskaupungissa!huutamaan!iskulauseita!senaattorin!

kampanjan!puolesta.!

Kampanjan!lopussa,!viikko!ennen!elokuvan!ensiMiltaa,!sadat!osallistujat!

kerääntyivät!New!Yorkiin.!He!näkivät!jättimäiseksi!heijastetun!lepakkokuvion,!

jonka!pyyhki!pois!Jokerin!pahanilkinen!”Ha!ha!ha”!Mteksti!ja!pian!tämän!jälkeen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Kts.!liite!1!
15!Kts.!liite!2!!
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Batmanin!arkkivihollisen!mielipuoliset!viestit!sotkivat!kaikki!”Gotham!Cityn”!

verkkosivustot.!

Why!So!Serious?!käytti!hyväkseen!Batmanin!tarinamaailmaa!ja!siinä!

erityisesti!The!Dark!Knightin!juonta.!Jokeri!uhkaa!Gotham!Cityä!ja!hänen!

hulluutensa!vaanii!joka!puolella.!Ei!ole!mitenkään!yllättävää,!että!nimenomaan!

elokuvateollisuuden!prMtuotannot!ovat!usein!transmediaMkerronnallisia:!

taustamateriaali!on!olemassa!jo!valmiiksi!ja!kyse!on!lähinnä!sen!soveltamisesta!

käytettävissä!oleviin!kanaviin!ja!haluttuihin!kohderyhmiin.!Neljännessä!luvussa!

käsittelen!viihdeteollisuuden!transmediaMtuotantoja!erinomaisina!esimerkkeinä!

kuluttajia!–!ja!erityisesti!faneja!–!aktivoivasta!kerronnasta.!!

Kolmantena!aineistoesimerkkinä!esitän!Audin!markkinointikampanjan!

The!Art!of!the!Heist,!jolla!herätettiin!kiinnostusta!vuoden!2006!Audi!A3!Mmalliin.16!

Vuorovaikutteista!kampanjaa!on!luonnehdittu!vaihtoehtoismaailmassa!

tapahtuvaksi!peliksi!(alternate!reality!game,!ARG17),!mitä!myös!edellä!esitetty!Why!

So!Serious?!oli.!Kampanjan!toteuttanut!amerikkalainen!markkinointitoimisto!

Campfire!NYC!luonnehti!kampanjaa!”eläväksi!vakoilujännäriksi”!(Campfire!NYC,!ei!

julkaisuvuotta,!käännös!minun).!!

Kampanja!alkoi!lavastetulla!Audi!A3:n!varkaudella.!Kaksi!ryöstäjää!

murtautui!Audin!jälleenmyyjän!liikkeeseen!ja!vei!sieltä!Yhdysvaltojen!

ensimmäisen!uuden!Audi!A3:n.!Seuraavana!päivänä!pidetyssä!New!Yorkin!

autonäyttelyssä!A3:n!paikka!loisti!tyhjyyttään,!ja!vieressä!olevissa!kylteissä!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Kts.!kampanjan!tapaustutkimus.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://campfirenyc.com/work/audiMartMofMtheMheist]!
17!Alternate!reality!game.!Vaihtoehtoismaailmassa!tapahtuva!peli!on!
vuorovaikutteinen!kertomus,!joka!tapahtuu!oikeassa!maailmassa!ja!käyttää!
transmediaMtarinankerrontaa!kertomuksen!välittämiseen,!mihin!vaikuttavat!myös!
osallistujien!toimet.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game]!
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kerrottiin,!että!auto!oli!varastettu.!Autonäyttelyyn!osallistuneet!bloggaajat!

raportoivat!tästä!blogeissaan.!Muutamaa!viikkoa!myöhemmin!rakennusten!

seinissä!ja!sanomalehdissä!oli!ilmoituksia,!joissa!kyseltiin!yleisövihjeitä!

kadonneesta!autosta.!Television!mainostauoilla!kuulutettiin!kadonneen!auton!

perään.!Audin!ylläpitämillä!A3:n!verkkosivulla!kerrottiin!lisätietoja!varastetusta!

autosta.!

Myöhemmin!selvisi,!että!Audi!oli!palkannut!varkaiden!löytämiseksi!

ryhmän,!joka!on!erikoistunut!kalliiden!taideMesineiden!varkauksiin.!Ryhmän!nimi!

löytyi!oikeiden!taidelehtien!ilmoitussivuilta,!mikä!vahvisti!sen!uskottavuutta.!

Ryhmän!omilta!verkkosivuilta!löytyi!vihjeitä,!joiden!perusteella!kiinnostuneet!

saattoivat!alkaa!jäljittämään!varkaita.!Lukijalle!selvisi,!että!ryhmää!oli!lähestynyt!

videopelien!suunnittelija,!joka!tarjoutui!auttamaan!auton!etsimisessä,!jotta!saisi!

Audilta!luvan!käyttää!uutta!automallia!uudessa!pelissään.!Suunnittelija!oli!läsnä!ja!

antamassa!haastatteluja!mm.!E3Mpelimessuilla,!joten!hänkin!saattoi!olla!todellinen!

henkilö.!

Lisää!taustoja!salapoliisitarinalle!antoi!bloggaaja,!joka!oli!seurannut!

AudiMryöstöä!alusta!saakka!ja!jakoi!blogissaan!tietoja!siitä.!Hänen!sivustoltaan!

käyttäjä!saattoi!löytää!linkkejä!videoihin,!jotka!antoivat!mahdollisuuden!seurata!

jännärin!tapahtumia!kuin!perinteistä!elokuvaa.!Lisää!vihjeitä!jaettiin!mm.!MonsterM

työnhakupalvelussa.!Vihjeitä!onnistuneesti!ratkaisseet!osallistujat!kutsuttiin!

erilaisiin!tapahtumiin,!joissa!he!saivat!mahdollisuuden!tavata!tarinan!hahmoja!ja!

suorittaa!tehtäviä!yhdessä!heidän!kanssaan!kadonneen!Audin!takaisin!saamiseksi.!

Kuten!edellä!esitelty!Why!So!Serious?,!myös!The!Art!of!the!Heist!oli!ARG.!

Rakenne!oli!monin!tavoin!samanlainen:!pelaaja!ryhtyi!salapoliisityöllä!

selvittämään!annettuja!tehtäviä.!Siinä!missä!edellisen!maailma!oli!entuudestaan!
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tuttu,!oli!jälkimmäisen!viittauskohteena!jonkinlainen!geneerinen!”vakoilujännäri”.!

Vaikka!kertomus!itsessään!olisi!ollut!vieras,!sen!temaattinen!rakenne!oli!

länsimaiselle!lukijalle!tuttu.!Käsittelen!Audin!markkinointikampanjaa!laajemmin!

viidennessä!luvussa!ja!lähestyn!intermediaalisuutta!erityisesti!siitä!näkökulmasta,!

miten!kuluttaja!aktiivisella!osallistumisellaan!konstruoi!kertomusta.!

!
2.'Teoreettinen'viitekehys'

2.1.'Narratologian'laajeneva'kenttä'ja'intermediaalisuus'

'

Narratologia!tutkii!kerronnan!logiikkaa,!periaatteita!ja!käytäntöjä!(Meister!2011).!

En!problematisoi!tässä!sen!suuremmin!narratologian!käsitettä,!vaan!rajaan!sen!

oman!käsittelyni!kannalta!keskeisin!osin.!Työni!teoreettisena!taustana!on!

erityisesti!MarieMLaure!Ryanin!tutkimus!kerronnasta!muissa!kuin!kirjallisissa!

ympäristöissä.!Siinä!missä!esimerkiksi!Monika!Fludernik!on!tutkinut!

kerronnallisuutta!(narrativization)!hyvinkin!hienovaraisten!kerronnallistavien!

elementtien!kautta!(Fludernik!1996),!pyrin!pitämään!oman!rajaukseni!selvästi!

kertomukseksi!nimettävän!kohteen!ympärillä.!

On!myös!tärkeä!huomioida!viestivälineen!vaikutus!kertomuksen!

muotoutumiseen.!Viestiväline!ei!ole!tyhjä!putki,!jonka!läpi!kertomus!esitetään,!

vaan!se!myös!aina!määrittää!itse!sisältöä!(Ryan!2004,!1M2;!Hutcheon!2013,!34).!

Kertomakirjallisuuden!lisäksi!esimerkiksi!elokuvallista!kerrontaa!ja!kyseisen!

median!vaikutusta!itse!sisältöön!on!tutkittu!valtavasti,!mutta!digitaalisia!sisältöjä!

ja!kanavia!toistaiseksi!vähemmän,!johtuen!ymmärrettävästi!kyseisen!median!

nuoresta!iästä.!Toinen!merkittävä!huomio!on!kerronnallisuuden!jonkinlainen!

”asteisuus”!–!Ryan!(2004,!9)!tekee!erotuksen!sen!välillä,!onko!jokin!kertomus!

(being!a!narrative),!ja!sen,!onko!jossakin!kerrontaa!(possessing!narrativity).!
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Teoksessa,!kuten!esimerkiksi!musiikissa!tai!tanssissa,!voi!olla!kerrontaa,!sen!silti!

olematta!kertomus.!

Werner!Wolf!luokittelee!suulliseen!ilmaisuun!perustuvat!kerronnan!

muodot!aidosti!kerronnallisiksi,!verrattuna!sellaisiin!kerronnan!muotoihin,!jotka!

voivat!olla!korkeintaan!kvasiMkerronnallisia!(Fludernik!&!Olson!2011,!15).!Wolf!

liikkuu!mediaMrelativismin!ja!mediaMdeterminismin!välillä!(emt.!16).!Eri!

viestivälineillä!on!erilaiset!valmiudet!välittää!ja!muokata!kerrontoja,!minkä!Wolf!

(2011,!166)!toteaa!sopivan!yksiin!Ryanin!pragmaattisen!luonnehdinnan!kanssa!

siitä,!millä!tavoin!media!vaikuttaa!kerrontaan:!

!

[W]hat!counts!as!a!medium!for!the!narrative!scholar!is!a!type!of!material!

support![…]!that!truly!makes!a!difference!as!to!what!kind!of!narrative!!

content!can!be!evoked![…]!how!these!contents!are!presented![…]!and!how!

they!are!experienced.!

(Ryan!2005,!290)!
!
Grishakova!ja!Ryan!(2010)!purkavat!auki!intermediaalisuuden!termiä!

NarratologiaMsarjan!24.!julkaisun!esipuheessa.!He!lainaavat!Wolfia,!jonka!mukaan!

intermediaalisuus!voidaan!nähdä!laajassa!ja!kapeassa!merkityksessä!(emt.!3).!

Laajassa!merkityksessä!se!on!intertekstuaalisuutta!vastaava!termi!ja!kattaa!

erilaisten!medioiden!väliset!suhteet.!Kapeassa!merkityksessä!se!viittaa!useamman!

kuin!yhden!median!läsnäoloon!tietyssä!työssä:!esimerkiksi!oopperaan!sisältyy!

erilaisia!eleitä,!kieltä,!musiikkia!jne.!Jos!intermediaalisuudella!kohdennetaan!tähän!

laajempaan!merkityssisältöön,!täytyy!kapeampia!merkityssisältöjä!tarkentaa!

toisilla!termeillä.!Grishakovan!ja!Ryanin!mukaan!(emt.)!Wolf!ehdottaa!sopivaksi!

termiksi!monimediaalisuutta!töille,!jotka!pitävät!sisällään!erilaisia!semioottisia!

järjestelmiä,!transmediaalisuutta!kertomuksille,!joiden!ilmaisu!ei!ole!rajattu!yhteen!
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tiettyyn!viestivälineeseen,!intermediaalista!transpositiota!viestivälineestä!toiseen!

sovitetuille!kertomuksille!ja!intermediaalista!viittausta!kertomuksille,!jotka!

tematisoivat!toista!viestivälinettä!(esimerkkinä!romaani,!joka!kertoo!säveltäjän!tai!

taidemaalarin!urasta),!lainaavat!sisältöjä!toisesta!mediasta!(esimerkkinä!

maalaukseen!lisätty!teksti),!kuvailevat!toista!viestivälinettä!(esimerkiksi!

ekfrasiksen!avulla),!tai!muotonsa!puolesta!imitoivat!toista!mediaa!(esimerkkinä!

fuugan!muotoinen!romaani).!!

'

2.2.'Transmedia=tarinankerronta'

!
While!the!technological!infrastructure!is!ready,!the!economic!prospects!

sweet,!and!the!audience!primed,!the!media!industries!haven’t!done!a!very!

good!job!of!collaborating!to!produce!compelling!transmedia!

experiences.[…]!We!need!a!new!model!for!co\creation\rather!than!

adaptation\of!content!that!crosses!media.!

(Jenkins!2003)!
!

Tiettävästi!ensimmäisen!kerran!termiä!’transmedia’!käytti!Kalifornian!yliopiston!

professori!ja!elokuvatutkija!Marsha!Kinder!vuonna!1991!(Harvey!2014;!Kinder!

1993,!40),!mutta!sen!täydentämisestä!ja!popularisoinnista!on!vastannut!

amerikkalainen!viestinnän!tutkija!Henry!Jenkins.!Jenkins!kirjoitti!vuonna!2003!

MIT’n!Technology!Reviewiin!artikkelin!”Transmedia!Storytelling”.!Kirjoituksen!

keskeinen!ajatus!on,!että!mediakonvergenssin!(Jenkins!2008,!2)!aikakautena!on!

järkevää!ja!taloudellista!jakaa!käytettävissä!olevia!työkaluja!(esim.!

henkilöhahmoja!ja!tarinamaailmoja)!eri!medioiden!välillä.!Haaste!on!kuitenkin!se,!

että!eri!mediatoimijat!eivät!välttämättä!halua!niinkään!luoda!aitoa!synergiaa,!vaan!
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kilpailevat!keskenään!ja!ajavat!omaa!etuaan!–!vaikka!yhtä!aikaa!on!itsestään!

selvää,!että!yhteistyö!olisi!kaikille!osapuolille!edullista.!

Jenkins!(2003,!ei!sivunro)!esittää!tästä!johtopäätöksenä,!että!

tarvitsemme!uuden!mallin!eri!medioiden!yhteiselle!sisällöntuotannolle.!

Esimerkiksi!elokuvien!markkinoinnin!yksipuolinen!lisensointijärjestelmä18!johtaa!

helposti!tuotoksiin,!jotka!ovat!yksinkertaisia,!latteita!ja!sisäisesti!ristiriitaisia!

(emt.).!Tällainen!lopputulos!johtuu!lähinnä!tehokkuusajattelusta:!johdetaan!

mahdollisimman!pienellä!vaivalla!uusia!sovelluksia,!harkitsematta!sen!tarkemmin!

eri!kanavien!sopivuutta!erilaisille!kerronnan!tavoille.!Yhtä!aikaa!on!kuitenkin!

selvää,!että!uusia!kertomuksia!mahdollistava!transmediaMtoteutus!saavuttaa!

suuremman!nettoyleisön.!Jos!meillä!on!esimerkiksi!joukko!ihmisiä,!jotka!eivät!ole!

kiinnostuneita!videopeleistä,!mutta!jotka!ovat!sen!sijaan!kiinnostuneita!Lord!of!the!

Rings!Mtarinamaailmasta,!saattaa!tämä!joukko!tarttua!peliohjaimeen!hyvän!Lord!of!

the!Rings!Mpelin!kohdalla!–!ja!sama!tietysti!kääntäen!sellaisen!joukon!kohdalla,!joka!

ei!ole!kiinnostunut!LOTRMmaailmasta,!mutta!on!halukas!pelaamaan!hyvää!

videopeliä.!Jason!Mittell!(2014,!ei!sivunro)!erottaakin!yhtäältä!transmediaM

kerronnan,!toisaalta!transmediaMlaajennukset.!TransmediaMtarinankerronta!on!

alun!alkaen!pitkäjänteisempää!synkronoitua!tarinan!tuottamista!ja!transmediaM

laajennukset!lähinnä!ydintarinan!tukemista!parateksteillä!(emt.).!

Kaksiosaisessa!verkkoartikkelissaan!”The!Revenge!of!the!Origami!

Unicorn:!Seven!Principles!of!Transmedia!Storytelling”!Jenkins!(2009a;!2009b)!

hahmottaa!transmediaMtarinankerrontaa!seitsemän!ominaispiirteen!avulla,!jotka!

linjaan!tässä!työssä!käyttämääni!aineistoon.!Näistä!ensimmäinen!on!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Elokuvayhtiö!myy!lisenssin!ostajalle!valmiin!paketin,!johon!ei!oston!jälkeen!
juurikaan!voi!vaikuttaa.!Tavaramerkkilait!pitävät!lisenssin!sisältöön!kuuluvien!
asioiden!(hahmot,!tarinamaailmat,!jne.)!oikeudet!alkuperäisellä!haltijalla.!
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jaettavuus/porattavuus!(spreadability!vs.!drillability)!(Jenkins!2009a,!ei!sivunro).!

Jaettavuudella!tarkoitetaan!transmediaMtarinankerronnallisten!sisältöjen!

leviävyyttä!ja!levitettävyyttä!sosiaalisen!median!verkostoissa!(emt).!Jaettavuutta!

voidaan!ajatella!horisontaalisena!akselina!ja!porattavuutta!vertikaalisena,!missä!

sisällöt!avautuvat!yhä!enemmän!suhteessa!niiden!parissa!vietettyyn!aikaan!ja!

vaivaan.!Esimerkiksi!Stratos!loisti!erityisesti!jaettavuudellaan,!siinä!missä!Why!So!

Serious?!ja!The!Art!of!the!Heist!edellyttivät!paikoin!suurtakin!vaivannäköä,!jotta!

lukija!pääsi!porautumaan!syvemmälle!kertomukseen.!

Toisena!transmediaMkerronnan!tunnusmerkkinä!Jenkins!(emt.)!esittää!!

jatkuvuuden/moninaisuuden!(continuity!vs.!multiplicity).!Esimerkiksi!

sarjakuvajulkaisijoiden!DC:n!ja!Marvelin!supersankarihahmot!elokuvissa,!

sarjakuvissa!ja!videopeleissä!muodostavat!erilaisine!suhteineen!monisyisen!

jatkumon!yhtenäisen!tarinamaailman!sisällä.!Moninaisuus!puolestaan!on!

tarinamaailmojen!ja!henkilögallerian!luovempaa!soveltamista:!Hämähäkkimies!voi!

asuttaa!useampia!rinnakkaisia,!erimittaisia!maailmoja,!jotka!saattavat!vastata!

hyvinkin!erilaisten!kohderyhmien!odotuksiin.!Kirjallisena!esimerkkinä!Jenkins!

(emt.)!mainitsee!mashupMparodiat!klassikoista,!Ylpeys!ja!ennakkoluulo!ja!zombit!

(GrahameMSmith!2009)!sekä!Järki!ja!tunteet!ja!merihirviöt!(Winters!2009).!

Aineistossani!Why!So!Serious?!viittaa!Batmanin!tarinamaailmaan,!mutta!sekä!

jatkuvuus!että!moninaisuus!toteutuvat!heikosti:!kyse!on!ennen!kaikkea!Batmanin!

tarinamaailman!ammentamisesta!ja!eri!kuluttajaMaktivointien!naamioimisesta!

Batmanin!maailmaan!istuvaksi.!

Kolmas!Jenkinsin!(2009b,!ei!sivunro)!mainitsema!transmediaM

kerrontaa!luonnehtiva!ominaispiirre!on!uppoutuminen/poimiminen!(immersion!vs.!

extractability).!Lukija!uppoutuu!tarinan!maailmaan,!mikä!erityisesti!korostuu!
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visuaalisen!kerronnan!muodoissa:!elokuvissa!ja!videopeleissä.!Poimiminen!

puolestaan!on!lukijan!aktiivista!kertomuksen!”fanittamista”,!kun!hän!poimii!

jotakin!kertomuksen!maailmasta!tuttua!omaan!elämäänsä,!mistä!cosplayM

harrastus19!on!hyvä!esimerkki.!Esiin!nostamissani!ARGeissa!tämä!piirre!näyttäytyy!

kirkkaana:!reaalimaailmassa!tapahtuva!peli!on!vielä!videopeliäkin!tehokkaampi!

tapa!uppoutua!tarinaan,!ja!samalla!oikeassa!maailmassa!toimivat!pelaajat!poimivat!

pelaamiensa!hahmojen!ominaisuuksia!ylleen.!

Neljäntenä!tunnusmerkkinä!Jenkins!(emt.)!esittää!maailman!

rakentamisen!(worldbuilding),!joka!on!keskeistä!tarinaan!uppoutumisessa.!

Erityisesti!fanit!janoavat!lisää!sisältöä!suosimansa!kertomuksen!ympärille,!ja!tähän!

tarpeeseen!vastaavat!juonelle!kenties!tarpeettomat,!mutta!tarinamaailmaa!

laajentavat!yksityiskohdat.!Esimerkiksi!J.!R.!R.!Tolkien!loi!kertomustensa!tueksi!

haltiakielen!ja!lukuisia!karttoja,!kuvituksia!jne.!Mitä!laajempi!kertomuksen!

maailma!on,!sitä!enemmän!siinä!on!lukijalle!työstettävää,!ja!ahkerimmat!fanit!

rakentavat!omaehtoisesti!taksonomioita!tarinamaailmojen!sisällöistä.!The!Art!of!

the!Heistin!tarinamaailmaa!vahvistettiin!monilla!yksityiskohdilla:!taidelehden!

ilmoituksella!taidevarkauksiin!erikoistuneesta!ryhmästä,!pelisuunnittelijan!

pelimessuilla!antamalla!haastattelulla,!vihjeillä!MonsterMurapalvelussa!jne.!!

TransmediaMkerrontaa!luonnehtii!usein!jonkin!asteinen!sarjallisuus!

(seriality)!(emt.).!Kerronta!voi!olla!joukko!monista!eri!pisteistä!lähestyttäviä,!

hypertekstuaalisia!kertomuksen!osia,!mutta!usein!taustalla!on!kuitenkin!jokin!

vahvempi!juoni!tai!periaate,!johon!nojaten!lukija!voi!tehdä!hyppyjä!eri!osien!välillä.!

Jenkins!(emt.)!sanookin!haastavaksi!löytää!tapoja,!joilla!transmediaMkerronnassa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Cosplay.!“Harrastus,!jossa!ihmiset!pukeutuvat!mangaM,!animeM,!sarjakuvaM,!peliM!
tai!elokuvahahmoiksi.”!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Cosplay]!
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voitaisiin!tehdä!”cliffhangereita”!–!miten!motivoida!lukijaa!siirtymään!osasta!

toiseen.!Lineaarisesti!sarjoittuvat!sarjakuvat!ja!romaanisarjat!onnistuvat!luomaan!

odotuksia!osien!välille,!mutta!mikäli!transmediaMtarinankerronta!on!

lähtökohtaisesti!hypertekstuaalista,!millä!tavoin!”hyvä”!transmediaMkerronta!

motivoi!lukijaa!eri!sisältöjen!välillä?!

Kuudenneksi!Jenkins!(emt.)!esittää!subjektiviteetin!(subjectivity)!

ominaispiirteen.!Usein!transmediaMkerronnoissa!nostetaan!henkilöhahmoja!

laidoilta!keskiöön,!ottaen!näin!käyttöön!paikoin!yllättäviäkin!fokalisoijia.!Jenkins!

mainitsee!esimerkkinä!HeroesMsarjakuvat,!jotka!kuvaavat!tvMsarjan!sivuhenkilöiden!

edesottamuksia!Heroesin!tarinamaailmassa!(emt.).!Kiinnostava!toteutus!oli!myös!

Mad!Men!MtvMsarjan!hahmoille!perustetut!TwitterMtilit.!Osa!tileistä!oli!tvMyhtiö!

AMC:n!perustamia,!osa!fanien,!ja!sarjasta!tutut!henkilöhahmot!kävivät!Twitterissä!

vuoropuhelua!keskenään.!ARGeissa!ja!LARPeissa20!jokainen!pelaaja!tuo!

kertomukseen!oman!henkilökohtaisen!osansa,!mutta!pelatut!hahmot!eivät!yleensä!

siirry!kertomuksen!muihin!linjoihin.!

Työni!kannalta!erityisen!oleellinen!tunnuspiirre!on!Jenkinsin!(emt.)!

seitsemänneksi!esittämä!performanssi!(performance).!Monissa!transmediaM

kerronnoissa!on!kyse!juuri!kuluttajien,!käyttäjien,!lukijoiden!aktiivisesta!

toiminnasta!kertomuksen!parissa.!Aineistoni!ARGMesimerkeissä!tämä!näkyy!

selvästi:!lukijat!osallistuvat!kertomuksiin!aktiivisina!pelaajina.!Vaikka!sosiaalinen!

media!tarjoaa!periaatteessa!valmiin!alustan!sisällöntuotantoon,!jää!sen!käyttö!

usein!melko!yksipuoliseksi!kommentointialustaksi.!Digitaaliset!kanavat!kuitenkin!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!LiveMroolipelaaminen.!“LARP![…]!on!roolipelaamisen!muoto,!jossa!pelaajat!
ilmaisevat!roolihahmojensa!toimintaa!käyttäen!kokonaisvaltaisesti!koko!kehoaan!
apuna!sekä!pukeutumalla!hahmonsa!mukaisesti.”!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!
2014.!Viitattu!8.2.2015.![http://fi.wikipedia.org/wiki/LiveMroolipelaaminen]!
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eittämättä!tarjoavat!matalan!kynnyksen!osallistua!sisällön!tuottamiseen,!mikä!

useammin!korostuu!omistautuneemmissa!ryhmissä,!kuten!esim.!RedditM

viihdesivustolla.!Sivusto!synnyttää!jatkuvasti!uusia!InternetMilmiöitä,!perustuen!

usein!alkuperäisteokseen,!jonka!tekijä!ei!ole!alun!perin!kaavaillut!teoksella!

leikittelyä.!Erilaisilla!nettifoorumeilla!käyttäjät!kerääntyvät!fanijoukoiksi!tai!

löyhemmiksi!viiteryhmiksi,!jotka!aktiivisella!toiminnallaan!muokkaavat!sisältöjä!

ennalta!määrittelemättömiin!suuntiin.!

Hollantilainen!Matthijs!Baarspul!kritisoi!transmediaMtarinankerrontaa!

tutkielmassaan!”Where!Transmedia!Storytelling!Goes!Wrong”!(Baarspul!2012).!

Hänen!mukaansa!transmediaMtarinankerronta!ei!ole!teoria,!vaan!ennemminkin!

joukko!tekniikoita!tai!periaatteita,!joilla!voidaan!määrittää!tietyn!tyyppisiä!

kerrontoja.!Keskeinen!kysymys!Baarspulin!työssä!on!se,!missä!laajuudessa!

transmediaMtarinankerrontaa!esiintyy!eri!mediaMalustoilla.!Taustalla!on!Henry!

Jenkinsin!ajatus!transmediaMtarinankerronnasta!jonkinlaisena!kertomusten!

kokonaisuutena,!johon!eri!mediaMalustoilla!esitetyt!kertomukset!tuovat!oman!

osansa.!Baarspul!(emt.!24)!kuitenkin!argumentoi,!että!itse!asiassa!monet!

transmediaMkerronnoiksi!esitetyt!työt!toimivat!vallan!hyvin!kukin!omassa!

mediassaan,!vailla!taustoittavaa!kertomuksen!kokonaisuutta.!Esimerkiksi!Matrixin!

tarinamaailma!antaa!hyvin!löyhän!rakenteen!eri!sovellutuksille,!eikä!minkäänlaista!

kertomuksen!kokonaisuutta!ole!tarpeen!nähdä!ymmärtääkseen!franchisen!eri!osia!

–!elokuvia,!sarjakuvia!ja!videopelejä.!

Baarspulin!mukaan!Jenkinsin!transmediaMtarinankerronta!voi!toimia!

abstraktina!tai!ideaalisena!konstruktiona.!Jenkinsin!käyttämät!esimerkkitapaukset!

ja!niiden!rajaukset!eivät!kuitenkaan!välttämättä!käyttäydy!todellisuudessa!

Jenkinsin!määrittämien!oletusten!mukaisesti.!Puhe!intertekstuaalisista!
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viittaussuhteista!on!ehkä!analyyttisesti!hedelmällisempi!pohja!teoreettiselle!työlle.!

Transmediaaliset!kerronnat!eivät!ole!mitään!erityisluonteista!nimenomaan!

uudelle!medialle,!vaan!jotakin!mediaMalustoja!yleisesti!kuvaavaa.!Uuden!median!

tuotannot!ovat!ehkä!korkeintaan!korostaneet!tätä!referentiaalisuutta!ja!

kerrontojen!läheisyyttä!toisiinsa.!(Emt!30.)!

!
2.3.'Media=alusta'rajoittavana'ja'mahdollistavana'–'adaptaatioita'ja'

intertekstejä'

!
[T]he!paradigm!shift!of!designing!transmedia!works!is!that!new!projects!

are!conceived!as!having!multiple!points!of!entry!via!unique!elements!of!

interconnected!content,!rather!than!one!channel!of!access![…].!

(Hutcheon!2013,!194)!
!

TransmediaMtarinankerronnan!vahvuus!on!nimenomaan!niissä!huomioissa,!joissa!

Jenkins!käsittelee!mediasisältöjen!konvergenssia.!Tämän!puolestaan!

mahdollistavat!toisilleen!läheisessä!suhteessa!olevat!mediaMalustat.!Myös!

mediasisällöt!yhdistyvät!toisiinsa!jatkuvasti!huomaamattomammin,!ja!esimerkiksi!

Red!Bullin!markkinointi!enteilee!yhä!totaalisempaa!markkinoinnin!kerrontojen!

operointia.!Käsittelen!tässä!luvussa!sisältöjen!limittymistä!kahdesta!

näkökökulmasta!–!MarieMLaure!Ryanin!intermediaalisuuden!ja!Linda!Hutcheonin!

adaptaation!teorian!kautta.!

Kuten!edellisessä!luvussa!esitin,!kulloinkin!valittu!mediaMalusta!rajaa!

kerronnan!tapoja!ja!toisaalta!mahdollistaa!juuri!tietyn!tyyppisiä!kertomuksia!

(Ryan!2004,!19).!Genremääritykset!ovat!ihmisten!luomia,!kun!mediaMalustojen!

rajat!ja!mahdollisuudet!puolestaan!määrittyvät!niiden!materiaalisten!

ominaisuuksien!kautta!(emt.).!Mediaa!puolestaan!voi!tutkia!joko!
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kommunikaatiokanavan!näkökulmasta!tai!ilmaisun!muotona,!joista!ensin!mainittu!

on!perinteisen!mediatutkimuksen!kohde.!Ryan!kuitenkin!painottaa!

tutkimuksessaan!nimenomaan!mediasisältöjen!ilmaisumuotojen!aspektia.!Hän!

ottaa!esiin!uudelleen!sovittamisen!(remediation)!käsitteen!(emt.!32).!Tälle!työlle!

relevantti!uudelleen!sovittamisen!muoto!on!mediasisällön!sovittaminen!toiselle!

mediaMalustalle!(emt.!33),!mistä!on!kyse!esimerkiksi!romaanin!adaptaatiossa!

elokuvaksi!tai!videopeliksi.!

Klassisena!adaptaation!perustyyppinä!on!teksti,!jota!seuraavat!muut!

tekstit.!Tyypillisenä!esimerkkinä!tällaisesta!on!romaanin!adaptaatio!elokuvaksi.!

Kuvaavaa!on,!miten!Linda!Hutcheon!tarkentaa!tutkimuskohdettaan!teoksensa!

esipuheessa:!

!

It!obviously!becomes!harder!and!harder!to!think!in!terms!of!”original”!or!

”source”!stories!or!even!story!worlds!when!dealing!with!these!kinds!of!

adaptations,!because!here!simultaneity,!not!priority,!reigns.!Movie!and!

video!game!versions,!for!instance,!are!conceived!and!even!executed!

simultaneously;!there!is!no!single!and!prior!adapted!work.!

(Hutcheon!2013,!xxiv)!
!

Digitaalisen!markkinoinnin!suhteen!on!yhtä!lailla!tarpeetonta!puhua!

adaptaatiosta,!jossa!jokin!seuraa!jotakin.!Sisältöä!lähtökohtaisesti!luodaan!

monimediaisesti!ja!pyrkimyksenä!on!tehdä!kuluttajalle!relevanttia!sisältöä!–!oli!

mediaMalusta!mikä!hyvänsä.21!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Vuonna!2012!vaatevalmistaja!Only!tuotti!vuorovaikutteisen!videon,!jossa!joukko!
nuoria!lähtee!ahtaasta!pikkukaupungista!pakoon.!Kyse!on!mainosvideosta,!jonka!
voi!pysäyttää!koska!tahansa!ja!nähdä!näyttelijöiden!päällä!olevien!vaatteiden!
nimet.!Vaatteita!klikkaamalla!katsoja!voi!ostaa!niitä!tai!tykätä!niistä!Facebookissa.!!
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Hutcheon!esittää!yhdeksi!tavaksi!ajatella!adaptaatio!joko!tuotteena!tai!

prosessina!(emt.!22).!Ensimmäisessä!tapauksessa!kyse!on!jostakin!tietystä!

transkoodauksesta,!eli!esimerkiksi!edellä!mainitusta!romaaniin!perustuvasta!

elokuvaMadaptaatiosta.!Toisessa!tapauksessa!adaptaatio!on!laveammin!

ymmärrettävissä!luovaksi!tulkinnaksi!ja!intertekstuaalisuuden!muodoksi.!Why!So!

Serious?!nojaa!intertekstuaalisiin!viitteisiin,!joiden!kohteena!on!Batmanin!

tarinamaailma.!Kyse!ei!ole!suorasta!adaptaatiosta,!vaan!hienovaraisemmista!

lainauksista.!Hutcheon!toteaakin!adaptaation!vetovoimasta,!että!se!perustuu!

”toiston!ja!vierauden,!tuttuuden!ja!uutuudenviehätyksen!sekoitukseen”!(emt.!114,!

käännös!minun).!Prosessinomaisuus!toteutuu!ARG:eissa!myös!muilta!osin!–!

pelaajat!toimivat!yhdessä!ja!rakentavat!kertomusta!sitä!mukaa!kun!tilanne!elää.!

Hutcheon!kirjoittaa,!

!

In!interactive!digital!installations!and!Internet\connected!work,!a!

collective!model!of!creation!best!describes!the!web!of!interlinkages!that!

are!constantly!being!reorganized!by!the!various!participants!both!before!

and!during!the!interaction!itself.!This!fluid!collaboration!is!more!like!that!

of!an!ongoing!stage!play!than!a!product!like!a!film!or!video.!

(emt.!80)!
!

Rinnastus!näyttämöstä!ja!teatterista!sopii!hyvin!ARG:ien!

luonnehdintaan:!pelaajien!toiminta!on!monin!tavoin!lähempänä!näyttelijän!kuin!

katsojan!toimintaa.!He!ovat!ikään!kuin!suurella!lavalla,!pohjaavat!toimintansa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lyhyen!visuaalisen!kasvutarinan!ohella!myydään!vaatteita,!ja!lopputuotosta!voi!
pitää!itsenäisenä!kertomuksena!musiikkivideon!muodossa.!Vuorovaikutteinen!
video!on!yhtä!aikaa!sisältömarkkinointia,!elokuvallista!kerrontaa,!musiikkivideo!ja!
ostokanava.!
Kts.!The!Liberation.!Viitattu!8.2.2015.![http://onlybecausewecan.com/]!
Kts.!Liberationin!tapaustutkimus.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/watch?v=kCr7ZP7KC0Q]!!
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käsikirjoitukseen!ja!ohjaukseen,!mutta!toisaalta!improvisoivat!ja!toimivat!oman!

tahtonsa!mukaan.!

Hutcheon!käsittelee!adaptaatiota!kolmen!moodin!kautta:!näyttämisen,!

kertomisen!ja!vuorovaikutteisuuden.!Näiden!avulla!voidaan!tarkentaa!sitä,!miten!

adaptaatiot!sallivat!lukijoiden!toimia!kertomusten!kanssa!(emt.!22).!Eri!

sovelluksissa!nämä!limittyvät!eri!tavoin.!Tyypillinen!sovellus!kertomisen!moodista!

näyttämiseen!on!romaanin!adaptaatio!esitykseksi:!näyttämölle!tai!elokuvaksi!(emt.!

38).!Näyttämisen!moodin!sisällä!tehdystä!sovelluksesta!on!kyse!esimerkiksi!

adaptaatioissa,!joissa!tvMsarjasta!tehdään!elokuva!(emt.!46).!Oma!haasteensa!on!

näyttämisen!ja!kertomisen!suhde!vuorovaikutteisuuteen!(emt.!50).!Elokuva!tarjoaa!

siihen!perustuvalle!videopelille!viitekehyksen,!mutta!vuorovaikutteinen!peli!on!

lisäksi!paljon!muuta.!Sitä!määrittää!ennen!kaikkea!prosessinomaisuus!–!peliä!

pelataan,!jotta!kertomus!muovautuu.!

Kaikkia!moodeja!määrittävät!niiden!ominaispiirteet.!Siirryttäessä!

kertomisen!moodista!näyttämiseen,!”adaptaation!on!dramatisoitava:!kuvaus,!

kerronta!ja!representoidut!ajatukset!on!transkoodattava!puheeksi,!toiminnaksi!ja!

visuaalisiksi!kuviksi”!(emt.!40,!käännös!minun).!Muutokset!moodeissa!muokkaavat!

aina!jollain!asteella!myös!kerrontaa.!Mitkä!ominaisuudet!riittävät!kertomuksen!

”minimimuodon”!läpimenoon,!on!tärkeä,!joskin!aavistuksen!filosofinen,!kysymys.!

Käytännön!tapauksista!on!helposti!löydettävissä!lukuisia!esimerkkejä!siitä,!miten!

kertomuksen!adaptaatio!nuukahtaa!alkuperäisteoksen!vetovoimaan!nähden.!

Tutkielman!alussa!kokoamistani!tavoitteista!ensimmäinen!oli!avata!

intermediaalisten!markkinoinnin!kertomusten!lainalaisuuksia.!Hutcheonin!

erottelu!moodeihin!on!hyvä!käsitteellinen!työkalu!sen!tutkimiseen,!miten!voidaan!

tietyllä!tapaa!arvottaa!kertomuksen!”transmedioitavuutta”.!Kuten!esitin!edellä,!
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mediaMalustat!rajaavat!kerronnan!tapoja.!Materiaaliset!ominaisuudet!ja!niitä!yhä!

edelleen!tarkentavat!kerronnan!moodit!rajaavat!sitä,!mitä!kanavat!ja!valitut!

kerronnan!muodot!itse!asiassa!voivat!kertomuksesta!välittää.!Voimme!pyrkiä!

määrittämään!niitä!kertomuksen!piirteitä,!jotka!voimme!onnistuneimmin!siirtää!

tai!sovittaa!toiseen!kanavaan.!

!
3.'Intermediaalisuus'osana'markkinointia'

3.1.'Markkinoinnin'digitaalinen'murros:'Red'Bull'sisältömarkkinoinnin'

edelläkävijänä'

'

Red!Bull!on!alun!perin!thaimaalainen,!sittemmin!itävaltalaisen!Red!Bull!GmbH:n!

vuonna!1987!lanseeraama!energiajuomabrändi,!jonka!markkinointi!perustuu!

lähinnä!sisältömarkkinointiin22!ja!erilaisten!extremeMlajien,!Mtapahtumien!ja!!

Murheilijoiden!sponsorointeihin.!Red!Bullin!pääviesti!on!monelle!tuttu!”Red!Bull!

antaa!siivet”.!!

Yrityksellä!on!oma!tuotantoyhtiö,!vuonna!2007!perustettu!Red!Bull!

Media!House,!joka!vastaa!sen!sisältömarkkinoinnista.!Monia!tuotantoyhtiön!

julkaisuja!on!mahdotonta!tai!tarpeetonta!erottaa!tavanomaisesta!

urheiluviihteestä.23!Harva!yritys!on!panostanut!sisältömarkkinointiin!samassa!

mittakaavassa!kuin!Red!Bull!(Iezzi!2012).!Red!Bull!Media!House!on!

energiajuomavalmistajan!työkalu,!joka!auttaa!suunnittelemaan!markkinointia!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Sisältömarkkinointi.!“Sisältömarkkinointi!on!yrityksen!liiketoiminnan!
edistämiseen!tähtäävää!ja!asiakkaan!tarpeista!nousevaa!sisällöntuotantoa,!jonka!
tarkoituksena!on!sitouttaa!olemassa!olevia!asiakkaita!ja!hankkia!uutta!
asiakaspintaa.”!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Sisältömarkkinointi]!
23!Kts.!esim.!The!Art!of!FLIGHTin!esittelyfilmi.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/watch?v=kh29_SERH0Y]!
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pitkäkestoisemmin!kuin!alalle!tyypilliset!mainostoimistoyhteistyöt!–!

kokonaisuutena,!joka!auttaa!kertomaan!samaa!tarinaa!kanavasta!riippumatta.!

Red!Bull!ei!koskaan!eksplisiittisesti!kehota!ostamaan!tuotettaan,!vaan!

yrityksen!markkinointi!perustuu!sen!visuaalisen!ilmeen,!logon!ja!värimaailman,!

läpitunkevaan!toistoon!tapahtumissa,!sponsoroinneissa!ja!elokuvatuotannoissa,!

sekä!toisaalta!mainoskertomusten!levitettävyyteen!digitaalisissa!kanavissa.!

Vuoden!2011!The!Art!of!FLIGHT!(2011)!on!tästä!hyvä!esimerkki:!yritykselle!

tyypillisesti!lumilautailuelokuvassa!ei!koskaan!puhuta!itse!tuotteesta,!mutta!

yrityksen!logo!pois!lentävässä!helikopterissa!jää!hyvin!mieleen.!

Red!Bull!Media!House!operoi!syvällä!kohderyhmänsä!sisällä,!ja!tuotteen!

haluttavuutta!rakennetaan!ennemminkin!myymällä!elämäntyyliä!–!seikkailua,!

vapautta,!urheilullisuutta!ja!itsensä!ylittämistä.!Digitaalisten!kanavien!

hyödyntäminen!ja!sosiaalinen!media!ovat!Red!Bullin!markkinoinnin!ytimessä.!

Keskeisenä!kanavana!on!videopalvelu!YouTube,!jonka!videoita!käyttäjien!on!

helppo!jakaa!omalle!viiteryhmälle.24!Tuotteella!on!itse!asiassa!hämmästyttävän!

vähän!merkitystä!markkinoinnin!sisältöjen!suhteen.!Kyse!on!viime!kädessä!

tuotteesta,!joka!on!monella!tapaa!tulkinnalle!avoin:!väline,!merkitsijä,!johon!liittää!

haluttuja!merkityssisältöjä.!

Tavallisella!kuluttajalla!ei!ole!mitään!syytä!viettää!aikaa!verkkosivulla,!

joka!kertoo!energiajuomasta,!mutta!mikäli!tuotetut!sisällöt!kilpailevat!käytännössä!

perinteisten!toimijoiden!(esim.!urheiluviihdekanavien)!tuotantojen!kanssa,!

kuluttajat!viettävät!niiden!parissa!mieluusti!aikaansa.!Digitaaliset!kanavat!

mahdollistavat!kuluttajien!välittömän!siirtymisen!sinne,!missä!hyvää!sisältöä!on!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Red!Bull!tuottaa!jatkuvasti!videomateriaalia!YouTubeen,!ja!näitä!julkaistaan!
keskimäärin!useita!kappaleita!päivässä.!Red!Bullin!tuottamia!videoita!on!katsottu!
YouTubessa!tähän!päivämäärään!(8.2.2015)!mennessä!yli!miljardi!kertaa.!
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tarjolla!ja!sisältöjen!levittämisen!yhä!edelleen.!Merkityksetön!sisältö!on!

korkeintaan!pahanilkisten!kommenttien!kohde,!yleensä!ei!sitäkään!–!se!jää!vain!

löytämättä!ja!jakamatta.!

!
3.2.'Red'Bull!Stratos!intermediaalisena'kertomuksena'

!
Kuten!esittelin!edellä,!energiajuomavalmistaja!Red!Bull!järjesti!lokakuussa!2012!

avaruushypyn.!Itävaltalainen!Felix!Baumgartner!hyppäsi!stratosfääristä!

vapaapudotuksella!kohti!maata!ja!laskeutui!laskuvarjoineen!turvallisesti!joitakin!

minuutteja!myöhemmin.!Tapahtuma!keräsi!suurta!mediahuomiota,!josta!osa!oli!

maksettua!ja!osa!ansaittua.25!Tapahtumaa!ei!varsinaisesti!mainostettu,!vaan!

kuluttajia!ohjattiin!tapahtuman!äärelle!sosiaalisen!median!kanavissa!tapahtuvalla!

raportoinnilla!ja!ajankohtaisen!verkkosivuston!ylläpidolla.!Kuluttaja!saattoi!

törmätä!tapahtuman!ennakkomarkkinointiin!esimerkiksi!avaamalla!linkin!

FacebookMuutisvirrassaan.!Vasta!lukijan!tutustuttua!tapahtuman!luonteeseen!

omaehtoisesti!kertomuksen!kokonaisuus!saattoi!alkaa!hahmottua.!Lukijan!

ensimmäinen!kosketus!tapahtumaan!saattoi!olla!esimerkiksi!seuraavanlainen:!

!
Käyttäjä!A!uudelleenjakaa!@RedBullStratosin!tweetin26,!joka!näkyy!
käyttäjän!B!TwitterMuutisvirrassa.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Earned!media.!Ansaittu!media!on!julkisuutta,!jota!saadaan!
myynninedistämiskeinoilla,!jotka!eivät!ole!(ostettua)!mainontaa.!Wikipedia:!The!
Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_media]!
26!Esim.!”Many!steps!lead!to!the!final!jump.!#stratos!#livejump!
http://win.gs/X95cix!pic.twitter.com/QhMu8S6S”!Red!Bull!Stratos!2012d!
(@RedBullStratos).!Viitattu!8.2.2015.!
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Käyttäjä!B!klikkaa!viestissä!olevan!linkin!auki!ja!löytää!itsensä!Stratosin!
verkkosivujen!alasivulta27,!jonne!on!koottu!numeraalisia!faktoja!hypyn!
kulusta.!
!
Käyttäjä!siirtyy!etusivulle28!ja!alkaa!käydä!läpi!sivuston!muuta!sisältöä,!
jolloin!käsitys!kertomuksen!kokonaisuudesta!alkaa!hahmottua.!

!

Projektin!suunnittelu!alkoi!seitsemän!vuotta!aiemmin!(Long!2012).!

Varsinaista!hyppyä!edelsi!ennakkomarkkinointi:!lukuisat!Twitter!ja!Facebook!M

viestit,!jotka!alustivat!tapahtumaa.!Ensimmäinen!viesti!tammikuulta!2010!oli!lyhyt!

ilmoitus!tapahtumasta!ja!ohjaus!verkkosivuille.29!Verkkosivustolla!käyttäjille!

tarjottiin!taustoittavia!tietoja.!Näitä!olivat!mm.!aikaisemmat!hyppyennätykset,!

tieteelliset!faktat!olosuhteista!ja!laitteistosta,!muut!ennätyspyrkimykset!ja!

sankarin!”ansioluettelo”.!Projekti!ja!viestintä!menivät!jäihin!lokakuun!2010!

lopussa!oikeusjutun!johdosta.!Juttu!sovittiin!ja!projekti!lähti!uudestaan!käyntiin!

helmikuussa!2012.!Hyppyä!seurasi!jälkimarkkinointi.!Hypystä!julkaistiin!leikattu!

video!ja!Twitterissä!viestittiin!projektin!ja!Baumgartnerin!saamista!palkinnoista.!

Kuluttajan!kosketuskohdat!tapahtumaan!olivat!Twitterissä,!

YouTubessa,!Facebookissa,!projektin!verkkosivuilla!ja!yrityksen!markkinoinnista!

riippumattomissa!kanavissa!(esim.!sähköpostilinkki!tai!kaverin!linkki!

pikaviestipalvelussa).!Kertomus!ei!välttämättä!koskaan!näyttäytynyt!lukijalle!

lineaarisena!tarinana,!vaan!se!oli!lähinnä!joukko!kerronnallisia!kosketuspisteitä,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Kts.!blogaus!kapselin!valmistelusta!lähtökuntoon.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.redbullstratos.com/blog/post/33562498303]!
28!Kts.!projektin!verkkosivut.!Red!Bull!Stratos.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.redbullstratos.com/]!
29!"Officially!announcing!Red!Bull!Stratos:!Felix!Baumgartner!will!jump!from!the!
edge!of!space,!achieving!supersonic!speed.".!Red!Bull!Stratos!2010!
(@RedBullStratos).!Viitattu!8.2.2015.!!
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joista!johonkin!lukija!saattoi!tarttua.!Tässä!mielessä!kyse!oli!ennen!kaikkea!

kerronnasta!hypertekstinä!(Ryan!2004,!340).!Keskeistä!oman!käsittelyni!kannalta!

Stratosin!tapauksessa!on!se,!kuinka!kerronnan!kappaleilla!johdatetaan!kohti!

kertomuksen!kokonaisuutta,!ja!miten!tämä!kokonaisuus!hahmottuu!lukijan!

aktiivisuuden!myötä!hänen!tutustuessaan!sisältöihin!monissa!eri!kanavissa.!!

Tapahtumassa!voi!narratologin!silmin!nähdä!täyttyvän!kertomukselle!

asetetut!edellytykset!(Ryan!2006,!8):!

!
Tilallinen!ulottuvuus:!tapahtumalla!on!oma!maailmansa,!jossa!asiat!
tapahtuvat!ja!jossa!on!erikseen!nimettyjä!henkilöitä!ja!asioita:!
kertomuksen!sankari!Felix!Baumgartner,!apuri!Joseph!Kittinger,!
erikoisvalmisteinen!kapseli!nousua!varten,!jne.!
Ajallinen!ulottuvuus:!tapahtumat!olivat!sidottuja!aikaan!ja!siinä!
tapahtuviin!muutoksiin.!
!
Psyykkinen!ulottuvuus:!sankarin!sielunelämä!oli!mittavassa!osassa,!ja!
hänen!ajatuksiaan!esitettiin!lainauksina!Twitterissä.!Baumgartnerin!
ääntä!kuultiin!paikoin!suorana!lähetyksenä!ja!osa!tapahtuman!
jännitettä!oli,!miten!hän!reagoi!tapahtumiin.!
!
Muodollinen!ulottuvuus:!tapahtumalla!oli!selvä!alku!ja!loppu.!Jos!
sankari!onnistui!tehtävässään,!hän!rikkoi!monia!ennätyksiä,!toi!gloriaa!
ihmiskunnalle!ja!tuotti!uutta!tieteellistä!tietoa.30!Jos!hän!ei!olisi!
onnistunut,!kertomuksella!olisi!ollut!traaginen!loppu.!
!
Tapahtuman!sisältö!oli!tiedossa!jo!alkumetreiltä.!Tietyllä!tapaa!

tapahtuman!luonnetta!voisi!kuvata!niin,!että!ensin!kerrotaan!juoni!ja!sen!perään!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!“Summary!Report:!Findings!of!the!Red!Bull!Stratos!Scientific!Summit”.!Viitattu!
8.2.2015. [http://issuu.com/redbullstratos/docs/red_bull_stratos_summit_report_
final_050213]!
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esitetään!tarina.!Koska!asiat!tapahtuivat!oikeassa!elämässä,!tämä!kuitenkin!teki!

niistä!mielenkiintoisia!”juonipaljastuksista”!huolimatta.!Osa!jännitysmomenttia!

luonnollisesti!oli,!sujuisiko!kaikki!niin!kuin!oli!suunniteltu.!Tässä!mielessä!korostui!

ajatus!tapahtumasta!tieteellisenä!projektina!tai!tutkimusmatkana.!

Vahvempaa!kerrontaa!olivat!erityisesti!itse!hyppy!ja!sen!reaaliaikainen!

raportointi.!Hypyn!aikana!Baumgartneriin!piti!yhteyttä!vain!yksi!henkilö,!entinen!

Yhdysvaltain!armeijan!lentäjä!Joseph!Kittinger,!jolle!myös!kuului!stratosfääristä!

tehdyn!hypyn!aiempi!ennätys.31!Tapahtumaa!seuraaville!viestittiin!heidän!välistä!

kommunikaatiotaan,!joka!koostui!lähinnä!Kittingerin!antamista!käskyistä!ja!

Baumgartnerin!vastauksista!niihin.32!Tapahtuman!kulussa!on!helposti!nähtävissä!

viitteitä!sankaritarinasta,!jossa!päähenkilö!lähtee!kaukaisille!maille!ja!palaa!

voittajana!takaisin.!Myös!Joseph!Campbellin!ajatus!monomyytistä33,!toteutuu:!

!

A!hero!ventures!forth!from!the!world!of!common!day!into!a!region!of!

supernatural!wonder!(x):!fabulous!forces!are!there!encountered!and!a!

decisive!victory!is!won!(y):!the!hero!comes!back!from!this!mysterious!!

adventure!with!the!power!to!bestow!boons!on!his!fellow!man!(z).!

(Campbell!2008,!23)!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Kts.!Project!Excelsior.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Excelsior]!
32!Kts.!Red!Bull!Stratos!Freefall!Jump!“Full!Video”.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/watch?v=Dt0QuBsGU20]!
Kts.!koko!hyppy!niin!kuin!se!esitettiin!reaaliajassa.!Red!Bull!Stratos!–!Space!Jump!
LIVE!Stream!Video.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/watch?v=rNhmYaWiPEk]!
33!Monomyytti.!“Termi!tarkoittaa!eri!maiden!kansantarinoissa!ja!Msaduissa!
esiintyvää!tyypillistä!juonirakennetta,!jossa!tarinan!sankari!lähtee!seikkailuun!ja!
palaa!sieltä!paitsi!voittajana,!myös!muuttuneena!ja!viisastuneena!ihmisenä.”!
Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Monomyytti]!
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Viitaten!luvun!alussa!esittämääni!Ricoeurin!lainaukseen:!

minimikertomusta,!tai!teemaa,!ei!ole!mitenkään!hankala!löytää!tapahtuman!

esitystavasta.!Kerrontaa!on!kauttaaltaan!dramatisoitu!täysipainoiseksi!tarinaksi,!

aina!tyhjän!avaruuden!alleviivaamisesta!kuvallisessa!esityksessä,!editoituun!

ääneen,!jossa!sankarin!hengitysääntä!korostetaan!ympäröivää!hiljaisuutta!vasten!

ja!viestinvaihtoon!Kittingerin!ja!Baumgartnerin!välillä,!missä!korostuu!mestarin!ja!

oppipojan!asetelma.!Teemallisesti!taustalla!on!koko!ajan!seikkailu!

tuntemattomaan!ja!siitä!selviäminen.!

Ryan!kirjoittaa!(liittyen!erityisesti!vahvempiin!digitaalisiin!

narratiiveihin!–!videopeleihin,!hypertekstiin,!jne.!–!mutta!mielestäni!lainaus!on!

relevantti!myös!tässä),!

!

To!say!that!digital!media,!as!randomly!accessible!data!banks,!have!no!

built\in!affinities!for!narrative!does!not!mean!that!they!cannot!support!a!

narrative!experience.![…]!The!task!of!the!writer,!in!the!digital!age,!is!to!!

design!a!narrative!experience!that!grants!agency!to!users![…]!

(Ryan!2004,!332)!
!

Edellä!olevan!lainauksen!”writer”!voisi!korvata!aivan!hyvin!sanalla!

”producer”,!tuottaja.!Mainostuottajat,!erilaiset!sisältötuottajat!ja!yritysten!

markkinointiosastot!ovat!käytännöllisesti!katsoen!nykyajan!tarinankertojia.!

Heidän!toimenkuviaan!rajaavat!toki!kaupalliset!intressit,!mutta!kuluttajalle!lienee!

yleisesti!ottaen!yhdentekevää,!kuka!kiehtovan!tarinan!tekee!tai!tilaa.!Stratosin!

kertomukseen!ohjattiin!lyhyillä!viesteillä,!jotka!herättivät!uteliaisuuden.!

Markkinoinnin!tehtävä!oli!viitata!matkalla!oleviin!haasteisiin,!nostaa!sankari!

jalustalle!ja!luoda!henkilökohtaisuutta!suoraan!lukijoille!kohdistetuilla!viesteillä.!

Kertomuksen!kokemus!saattoi!syntyä!erinomaisen!vahvana!lukijan!mielessä,!kun!
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tämä!jakoi!StratosMaiheisia!kuvia!omalla!seinällään!ja!peilasi!ystäväpiiriinsä!sitä,!

miltä!mahtoi!tuntua!hypätä!tyhjyyteen!39!kilometrin!korkeudelta.!Tosielämän!

sankari!tarjosi!aivan!poikkeuksellisen!fokalisoijan!kuluttajien!käyttöön.!

Kertomusta!rakennettiin!monessa!kanavassa!ja!eri!kulmilla.!TwitterM

viestit!voidaan!jakaa!seuraaviin!kategorioihin!perustuen!viestien!muotoon:!

!

Kategoria' Esimerkki'tyypillisestä'viestistä'

Tapahtumareportaasit! The!team!pays!tribute!to!a!mission!
accomplished!at!the!Stratos!exhibit!opening.!
@smithsonian!win.gs/dcs!
pbs.twimg.com/media/BkVjrqMCUAAvG5t…!

Yleisölle!kohdistetut!kysymykset! What!do!you!want!to!#AskFelix!?!Let!
@redbullDC!and!@airandspace!know!by!
tomorrow!!win.gs/AskFelix!

Faktat! Fastest!human!freefall:!614mph.!Longest!
fall:!4min!36sec.!Highest!parachute!jump:!
102,800ft.!What!next?!@RedBullStratos.com!
(via!@redbull)!

Lainaukset! "Everyone!has!limits,!but!not!everyone!
accepts!them."!Felix!Baumgartner!

Vastaukset!käyttäjien!viesteihin! @aust1nmann7!We!have!another!angle!for!
ya!;)!win.gs/1a9nZVz!#stratosbowl!

!
Moniin!TwitterMviesteihin!sisältyi!linkki!ja/tai!kuva.!Usein!linkki!

johdatti!projektin!verkkosivuille,!joilta!lukija!saattoi!löytää!lisää!tietoa.!TwitterM

viestejä!on!käyttäjältä!RedBullStratos!tähän!päivämäärään!(8.2.2015)!mennessä!

yhteensä!2767!kappaletta.!Näistä!suurin!osa!ajoittui!muutamalle!viikolle!itse!

tapahtuman!ympärillä.!Tapahtumareportaasit!kuljettivat!lineaarista!tarinaa!

eteenpäin.!Näillä!viestittiin!tiimin!ja!Baumgartnerin!toimia!hyppyyn!
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valmistautumisessa.!Faktat!viittasivat!usein!matkalla!oleviin!haasteisiin.!Yleisölle!

kohdistetut!kysymykset!ja!vastaukset!käyttäjien!viesteihin!osallistivat!lukijoita,!

lainaukset!puolestaan!ylevöittivät!sankarin!persoonaa.!

Facebookin!viestit!olivat!oikeastaan!yksi!ulostuloväylä!lisää!samalle!

sisällölle,!kuin!mitä!Twitterissä!tarjoiltiin.!Kumpaankin!kanavaan!julkaistiin!

yleensä!samaan!aikaan!samansisältöinen!viesti.!Poikkeuksena!Twitteriin!Facebook!

tarjoaa!intiimimmän!kommunikointikanavan!käyttäjien!väliselle!keskustelulle.!

Kunkin!viestin!yhteydessä!FacebookMkäyttäjät!saattoivat!kommentoida!sitä,!jakaa!

sen!omalla!seinällään!tai!tykätä!siitä.!!

YouTube!oli!merkittävä!kanava.!Päällimmäisenä!erona!edellisiin!on!sen!

visuaalinen!luonne,!sillä!sisältö!on!videoita.!YouTubeMvideoita!tuotettiin!useita!

kymmeniä.34!Videot!käsittelivät!yleensä!taustoja!ja!haasteita35!ja!toisaalta!

Baumgartnerin!urheilijasankaruutta.36!YouTuben!kautta!lähetettiin!myös!suora!

lähetys!itse!hypystä.!

Visuaalisena!merkkinä!joka!paikassa!oli!Red!Bullin!härkä.!Koko!

projektin!tiimoilta!ei!ole!yhtäkään!julkaistua!kuvaa,!josta!ei!kävisi!selväksi,!mistä!

brändistä!on!kyse.37!Tätä!merkitsijää!täydennettiin!merkityssisällöillä:!sankaruus,!

tiede!ja!teknologia,!urheus!ja!Red!Bull,!siivet!antava!energiajuoma,!joka!voi!

aktualisoida!jokaisen!potentiaalin.!Kyse!ei!ollut!vain!aivan!poikkeuksellisesta!

stuntMtapahtumasta,!vaan!brändilupauksen!ytimeen!osuvasta!kerronnan!

sovelluksesta:!mikä!tahansa!on!mahdollista,!kun!on!rohkeutta,!tahtoa!ja!taitoa.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Kts.!energiajuomavalmistajan!StratosMaiheiset!YouTubeMvideot.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/user/redbull/search?query=stratos]!
35!Kts.!esim.!Altitude!chamber!test!jump.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/watch?v=39a7oXKKMPk]!
36!Kts.!esim.!Felix!Baumgartner!–!The!man!behind!the!parachute.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://www.youtube.com/watch?v=rbEDyf7KcCc]!
37!Kts.!liite!3!
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Kukin!kanava!rajoitti!ja!mahdollisti!mediasisältöjä.!Twitter!ja!Facebook!

välittivät!ajankohtaista!tietoa,!Twitterissä!pidettiin!yhteyttä!kuluttajiin,!ja!viestit!

Facebookissa!tarjosivat!materiaalia!käyttäjille,!jotakin,!minkä!he!pystyivät!

liittämään!omaan!henkilöönsä.!YouTube!toimi!mediaMalustana,!joka!tarjosi!

perinteisemmän!viihteen,!jossa!sisältö!on!valmiiksi!tuotettu.!Ainoa!suora!lähetys!

oli!itse!hyppy,!muuhun!videosisältöön!kuluttajat!tutustuivat!omia!aikojaan.!

Kaiken!keskiössä!oli!itse!tapahtuma!–!sen!odottaminen,!varsinainen!

suora!lähetys!ja!sitä!seuraava!jälkimarkkinointi.!Eri!kanavat!ja!sisällöt!johdattivat!

tapahtuman!äärelle.!Perusmotiivina!tuotannolle!oli!rakentaa!odotusta!ja!

kuluttajalle!selvittää,!mistä!on!kyse.!Konnotaationa!on!aina!läsnä!kuoleman!uhka!ja!

sankarin!kohtalo.!Kuten!aineiston!esittelyssä!kuvasin,!lukijaa!johdatettiin!viestien!

pohjalta!kohti!parempaa!ymmärrystä!itse!tapahtumasta.!Projektin!verkkosivut!

muodostivat!eräänlaisen!tietokeskuksen!kaikelle!informaatiolle!ja!lukijan!kontolla!

oli!selvittää!mistä!on!kyse.!Red!Bull!ei!mainostanut!tapahtumaa!tiettävästi!millään!

markkinaMalueella,!vaan!kaikki!tiedotus!nojasi!sosiaalisen!median!käyttöön!ja!

oletukseen!siitä,!että!itse!tapahtuma!on!niin!mielenkiintoinen,!että!kuluttajat!

hoitavat!suurimman!osan!tiedotuksesta.!Usko!tapahtuman!herättämään!

mielenkiintoon!mahdollisti!sen,!että!sisältötuotanto!perustui!lähinnä!volyymitason!

jakamiseen:!kokonaisuus!käsitti!useita!viestikanavia,!lukuisia!viestejä!ja!paljon!

edelleen!jaettavaa!sisältöä.!Taustalla!oleva!suuri!tarina!oli!niin!vahva,!että!sen!

saattoi!kommunikoida!tehokkaasti!ja!kulttuurivapaasti!ympäri!maailman.!

!
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4.'Kuluttaja'keskellä'fiktiivistä'kertomusta:'tuotantoja'ja'toteutuksia'

4.1.'Viihdeteollisuuden'tuotannot'transmedia=kerrontoina'

!
Storyworlds!hold!a!greater!fascination!for!the!imagination!than!the!plots!

that!take!place!in!them,!because!plots!are!self\enclosed,!linear!

arrangements!of!events!that!come!to!an!end!while!storyworlds!can!always!!

sprout!branches!to!their!core!plots!that!further!immerse!people,!thereby!!

providing!new!pleasures.!

(Ryan!2014)!
!

Siinä!missä!Stratos!on!erinomainen!esimerkki!luontevasti!sosiaaliseen!mediaan!

rakennetusta!kertomuksesta,!monet!viihdeteollisuuden!tuotannot!antavat!

vankemman!pohjan!”perinteiselle”!kertomukselle,!jota!voidaan!sovittaa!muihin!

alustoihin.!Näissä!on!usein!lähtökohtana!osallistaa!kuluttajia!tuomalla!mainonnan!

kohteena!oleva!kertomus!lähelle!heitä!ja!heidän!elämäänsä.!Tästä!on!kyse!

esimerkiksi!The!Dark!Knight!Melokuvaa!varten!rakennetulla!mainoskampanjalla,!

jolla!aktivoitiin!kuluttajia!luomalla!tosielämään!viittauksia!elokuvan!tarinaan.!

Kuluttajat!saivat!esimakua!elokuvan!kertomuksesta!elämällä!sitä!itse,!

osallistumalla!vaihtoehtoismaailmassa!tapahtuvaan!peliin.!

Tällaiset!kuluttajaMaktivoinnit!perustuvat!ydinkertomuksesta!tuttuihin!

asioihin,!jotka!minimimuodossa!lähinnä!kopioivat!kertomuksesta!tuttuja!piirteitä!

toisaalle!ja!laajemmassa!muodossa!laajentavat!kertomuksen!universumia.!Vaikka!

Why!So!Serious?!oli!tuotantona!varsin!mittava,!se!ei!silti!tuonut!varsinaiseen!

tarinaan!mitään!uutta.!Toisaalta!esimerkiksi!Matrixin!transmediaMkertomukset!

animaatiofilmeineen!ja!sarjakuvineen!laajensivat!elokuvan!lanseeraamaa!

universumia!(Jenkins!2008,!95),!ja!Lostin!katsojille!luotu!sisältö!paljasti!saaren!
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mysteeristä!uteliaalle!katsojalle!lisää!(Askwith,!ei!julkaisuvuotta,!ei!

sivunumerointia).!

Matrixin!universumi!laajeni!kauas!elokuvien!ulkopuolelle!(Jenkins!

2008,!96).!Ensimmäisen!MatrixMelokuvan!jälkeen!julkaistiin!verkosta!ladattava!ja!

DVD:lle!painettu!animeMsarja38,!joka!täydensi!elokuvien!tarinaa.!Kolmannen!

MatrixMelokuvan!jälkeen!fanit!saivat!pelata!samaan!maailmaan!sijoittuvaa!

verkkomoninpeliä.39!Monet!kosketuspisteet!tarjosivat!kuluttajille!useita!pääsyjä!

Matrixin!tarinamaailmaan.!Franchisen!eri!osat!toimivat!siinä!mielessä!itsenäisesti,!

että!kuluttajan!ei!tarvinnut!välttämättä!hallita!kaikkia!kanavia.!Eri!sisällöt!toimivat!

omien!lakiensa!mukaisesti,!mitä!käsittelin!edellä:!elokuvat!ja!televisio!tavoittavat!

laajan!massan!ehkä!hyvinkin!eri!tyyppisiä!katsojia,!siinä!missä!sarjakuvat40!ja!

pelit41!vastasivat!huomattavasti!pienempien!ryhmien!kysyntään.!Kun!sisällöt!

istuvat!luontevasti!kulloiseenkin!mediaMalustaan,!ne!kasvattavat!kuluttajaryhmien!

sisällä!kiinnostusta!kokea!kertomus!hieman!eri!näkökulmasta!ja!eri!tavalla.!

Lopputuloksena!mediasisältöjen!kokonaiskulutus!lisääntyy.!

Monia!viihdeteollisuuden!transmediaMtuotantoja!kuvaa!se,!että!lukija!

tuntee!maailman!jo!entuudeltaan!–!tai!ainakin!osia!siitä.!Sarjakuvista!elokuviksi!

sovitetut!tuotannot!Marvelilta42,!DC!Comicilta43!ja!Dark!Horse!Comicilta44!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!The!Animatrix.!Warner!Brothers!2003.!
39!Verkkomoninpeli.!Verkkomoninpelit!“ovat!internetin!välityksellä!tietokoneilla!
tai!pelikonsoleilla!pelattavia!videopelejä,!joihin!osallistuu!samanaikaisesti!erittäin!
suuri!määrä!pelaajia”.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Massiivinen_monen_pelaajan_verkkopeli]!
The!Matrix!Online.!Sega!&!Warner!Brothers!Interactive!2005.!
40!The!Matrix!Comics.!Burlyman!Entertainment!2003M2004.!
41!Enter!the!Matrix.!Atari&!Bandai!2003;!The!Matrix!Online.!Sega!&!Warner!
Brothers!Interactive!2005.!
42!Esim.!XMmen!ja!Iron!Man!Melokuvat!
43!Esim.!Batman!ja!Teräsmies!Melokuvat!
44!Esim.!Hellboy!ja!Sin!City!Melokuvat!
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perustuvat!osittain!tuttuuteen.!Kaikkea!ei!ole!tarpeen!selittää!katsojille,!sillä!

merkittävä!osa!heistä!koostuu!sarjakuvien!lukijoista.!Edellä!mainittu!Matrix!saattoi!

olla!monelle!katsojalle!jopa!liian!vaativa!(Jenkins!2008,!96),!sillä!uusia!hahmoja!

tuotiin!paikoin!niin!nopeaan!tahtiin!ja!selittämättä,!että!vähemmän!franchisen!

parissa!aikaa!kuluttaneet!saattoivat!tuntea!olonsa!vieraaksi.!Tällaisissa!

transmediaMsovelluksissa!haastavaa!onkin!löytää!kerronnallisia!ratkaisuja,!jotka!

vastaavat!sekä!fanien!että!uusien!katsojien!tarpeisiin!vieraannuttamatta!

kumpaakaan!kohderyhmää.!Tällaisten!transmediaMlaajennusten!pitää!toisaalta!

palkita!fanit,!mutta!olla!vieraannuttamatta!niitä!kuluttajia,!jotka!eivät!tutustu!

laajennuksiin!(Mittell!2014,!ei!sivunro).!

Lojaali,!brändiin!sitoutunut!asiakas!on!yritykselle!tärkeä,!joten!on!

luontevaa,!että!kuluttajia!sitoutetaan!myös!viihdetuotantoihin,!aktivoimalla!heitä!

liiketoiminnan!kasvattamisen!näkökulmasta.!Toisaalta!tämä!synnyttää!usein!myös!

paljon!sellaista,!mikä!ei!välttämättä!ole!yritysten!odotusten!mukaista.!Hyvässä!ja!

huonossa,!elokuvatuotantojen!luonne!on!laajentunut!merkittävästi!perinteisestä!

tarinakeskeisyydestä.!Kuvaava!on!Jenkinsin!haastatteleman!käsikirjoittajan!

tunnustus!alan!nykytilasta:!

!
When!I!first!started,!you!would!pitch!a!story!because!without!a!good!

story,!you!didn’t!really!have!film.!Later,!once!sequels!started!to!take!off,!

you!pitched!a!character!because!a!good!character!could!support!multiple!

stories.!And!now,!you!pitch!a!world!because!a!world!can!support!multiple!

characters!and!multiple!stories!across!multiple!media.!

(Jenkins!2008,!116)!
!
Kuluttajat!ovat!oppineet!lukemaan!kertomusta!moniaalta!ja!eri!

kanavissa.!Fanit!tekevät!paljon!töitä!kootakseen!tarvittavat!tiedot!tarinamaailman!
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ymmärtämiseksi!ja!luovat!siinä!samassa!uutta.45!Mikäli!tarjottu!tarinamaailma!on!

tarpeeksi!laaja,!fanit!saattavat!omaksua!sen!pelikentäkseen.!Yhtä!lailla!

tuotantoyhtiöt!voivat!ottaa!aktiivisemman!roolin!ja!joukkoistaa!markkinointiaan!

luovilla!ratkaisuilla,!mistä!oli!kyse!The!Dark!Knightin!ennakkomarkkinoinnissa.!

!
4.2.'Fanijoukot'markkinoinnin'tukena:'Why!So!Serious?'

!
In!an!increasingly!networked!world,!audiences!seek!meaningful!

connections,!not!only!with!the!stories!they!care!about!but!with!each!other.!!

From!friends!to!family!to!press,!everyone!wants!to!tell!a!great!story,!or!!

better!yet,!be!a!part!of!one.!

(42!Entertainment)!
!

Vuoden!2007!loppupuolella!käynnistyi!poikkeuksellisen!laaja!

markkinointikampanja!uuden!BatmanMelokuvan!The!Dark!Knight!ympärille.!

Yhdysvaltalainen!markkinointitoimisto!42!Entertainment!suunnitteli!

vaihtoehtoismaailmassa!tapahtuvan!pelin!ja!sosiaalisessa!mediassa!levitettäväksi!

tehtyjä!viraaliaktivointeja,!joilla!saatiin!BatmanMfanit!ympäri!maailman!

osallistumaan!erilaisiin!tempauksiin!ja!samalla!levittämään!tietoa!uudesta!

elokuvasta!yhä!edelleen.46!Yli!10!miljoonaa!ihmistä!oli!tavalla!tai!toisella!mukana!

pelissä,!joka!rakentui!oikeaan!maailmaan!tuodun!Gotham!Cityn!kaupungin!ja!sen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45!Esim.!fanifiktio,!joka!“on!fanien!tuottamaa!fiktiivistä!tekstiä,!jossa!lähtökohtana!
on!käytetty!jotakin!populaarikulttuurin!tuotetta,!kuten!televisiosarjaa,!elokuvaa,!
kirjaa,!sarjakuvaa!tai!julkisuuden!henkilöitä.!FanifiktioMmateraalissa!
alkuperäistekstin!juonta,!genreä!ja!näkökulmaa!on!yleensä!muokattu!tai!
laajennettu”.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Fanifiktio]!
46!Pelinkulku!kaikkine!materiaaleineen!(kuvat,!videot,!alkuperäiset!viestit)!on!
kerätty!fanien!toimesta!mm.!tähän!wikiin:!http://batman.wikibruce.com.!ARG:n!
tapahtumat!aikajärjestyksessä!on!kerätty!tälle!sivulle:!
http://batman.wikibruce.com/Timeline!
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tapahtumien!ympärille.!The!Dark!Knightin!ensiMilta!oli!Yhdysvalloissa!heinäkuun!

14.!2008,!noin!vuosi!kampanjan!alkamisen!jälkeen.!

Pelin!tapahtumat!nivoutuivat!elokuvaohjaaja!Christopher!Nolanin!

luoman!uuden!Batmanin!tarinaan.!ARG!alkaa!siitä!mihin!Batman!Begins!päättyi.!

Elokuvan!keskeiset!henkilöt,!Jokeri!ja!Harvey!Dent,!olivat!kertomuksessa!vahvoja!

taustahahmoja.!Lisäksi!tarinassa!pistäytyivät!lukuisat!The!Dark!Knightin!

sivuhenkilöt.!Elokuvan!ja!ARG:n!tarinat!toimivat!jossain!määrin!ristiin,!mutta!

elokuva!on!silti!aivan!yksiselitteisesti!”yksinään”!toimiva,!eikä!sen!tarinan!

ymmärtäminen!edellyttänyt!ARG:n!pelaamista!tai!seuraamista.!

Peli!koostui!useista!eri!tehtäväjaksoista.!Pelaajia!palkittiin!fyysisillä!

palkinnoilla!(Gotham!Cityn!sanomalehti,!klovnimaski,!matkapuhelin),!minkä!lisäksi!

he!pääsivät!käsiksi!elokuvan!promomateriaaleihin,!trailereihin,!kuviin!ja!

julisteisiin.!42!Entertainment!ja!Warner!Bros!toimivat!”gamemastereina”47,!jotka!

järjestivät!tehtävät.!Kyse!oli!aarteenmetsästysMtyyppisestä!pelistä,!jossa!varsinaisia!

yksilöityjä!rooleja!ei!pelaajille!ollut.!Enimmillään!nämä!edustivat!elokuvan!

tarinaan!sopivia!ryhmiä:!Jokerin!seuraajat!ja!Harvey!Dentin!puolesta!

kampanjoivat.!Vaikka!pelaajien!toimilla!ei!ollut!suurta!vaikutusta!pelin!

tarinankulkuun,!heidän!toimensa!silti!avasivat!lukkoja!tehtävien!edetessä.!

Jenkins!kutsuu!tämän!tyyppistä!rakennetta!sulautetuksi!kerronnaksi!

(embedded!narrative)!(Jenkins!2004,!126),!mistä!Ryan!esittää!esimerkkinä!

etsivätarinan,!jossa!on!kaksi!kerronnan!lankaa.!Toinen!on!tarina!murhasta!ja!

toinen!on!tarina!tutkimuksesta!(Ryan!2006,!113).!Murhatarina!on!tekijän!luomaa,!

mutta!tutkimuksen!tarinan!kirjoittavat!käyttäjät!omilla!toimillaan!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Gamemaster.!Gamemaster!on!henkilö,!joka!johtaa!roolipelin!pelinkulkua.!
Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://en.wikipedia.org/wiki/Gamemaster]!
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vaihtoehtoismaailmassa.!Ryan!käsittelee!vuorovaikutteista!narratologiaa!kahden!

käsiteparin!kautta,!sisäinen/ulkoinen!vuorovaikutteisuus!ja!tutkiva/ontologinen!

vuorovaikutteisuus,!joiden!yhdistelmät!muodostavat!neljä!erilaista!

vuorovaikutteisuuden!tyyppiä!(emt.!107).!Jenkinsin!sulautettu!kerronta!rinnastuu!

Ryanin!sisäinenMtutkivaMvuorovaikutteisuuteen,!jota!määrittävät!pelaajan!käsitys!

hänestä!itsestään!yhtäältä!ensimmäisestä!persoonasta!käsin!minäMpelaajana!ja!

toisaalta!annettua!maailmaa!kartoittavana!toimijana.!!

Pelin!intermediaalisia!suhteita!elokuvaan!voi!tarkastella!mm.!

seuraavien!sisältöjen!kautta:!!

!
• koenäytösten!repliikit48,!jotka!vuodettiin!verkkoon!
• hahmot,!joiden!tarinat!nivoutuvat!elokuvan!tapahtumiin!
• elokuvan!juoneen!limittyvät!tapahtumat!pelissä!
!
Koenäytösten!repliikit!vuodettiin!löydettäväksi!elokuvarooleja!etsivien!

näyttelijöiden!käyttämälle!verkkosivustolle.!Repliikkejä!sai!ostaa!yhden!dollarin!

hintaan!ja!ne!käsittivät!lyhyitä!muutaman!repliikin!vuoropuheluita!elokuvan!

hahmojen!välillä.!Kaikki!vuodetut!repliikit!esiintyvät!elokuvassa.!ARG:ssa!on!

lukuisia!hahmoja,!jotka!näyttäytyvät!myös!elokuvassa,!ja!pelin!tapahtumat!

laajentavat!elokuvan!kertomusta49!–!kuitenkin!niin,!että!mitään!aivan!keskeistä!ei!

tapahdu!elokuvakatsojan!silmien!ulottumattomissa.!Esimerkiksi!ARG:tä!varten!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!Kts.!kokoomasivu!repliikeistä.!The!Dark!Knight!ARG!Wiki.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://batman.wikibruce.com/Castingsides]!
49!Kts.!kokoomasivu!kaikista!viittauksista!elokuvaan.!The!Dark!Knight!ARG!Wiki.!
Viitattu!8.2.2015.![http://batman.wikibruce.com/Film_references]!
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tuotettu!Gotham!Cable!News!Muutisten!kuudennessa!”lähetyksessä”!kerrotaan!

pankkiryöstöstä50,!joka!tapahtuu!elokuvan!alussa.!

Pelissä!käytettiin!mm.!seuraavia!medioita:!

!
Media' Esimerkki'sisällöstä'

Verkkosivut51! ibelieveinharveydent.com,!
whysoserious.com,!jne.!

Vuorovaikutteiset!pelit! Erilaiset!pulmat!ja!arvoitukset!–!pelaajat!
joutuivat!esimerkiksi!etsimään!”Gotham!
Cityn”!jonkin!verkkosivun!lähdekoodista!
vihjeitä!

Matkapuhelimet! Tekstiviestien!ja!puhepostin!käyttö!
Printti!(julisteet,!lehdet)! Gotham!City!Times52!
Sähköposti! Pelaajia!aktivoidaan!lähettämällä!heille!

sähköpostia,!jonka!lähettäjänä!on!jokin!
kertomuksen!hahmoista!

Tapahtumat!oikeassa!maailmassa! LiveMtapahtumat!keräsivät!pelaajia!
yhteen!ja!toivat!Gotham!Cityn!oikeiden!
kaupunkien!kaduille!

Video!ja!kuvat! Vihjepaketit!pelaajille!
Keräilyesineet! Klovnimaski,!Harvey!Dent!!

Mkampanjamateriaali!
!

Vaikka!peli!oli!volyymiltään!laaja,!se!pysyi!alusta!alkaen!tiukasti!

tuotannon!käsissä.!Varsinaisille!luoville!toteutuksille!ei!pelaajien!kohdalla!ollut!

juurikaan!sijaa.!Kyse!ei!ollut!LARPista,!vaan!ennemminkin!perinteisestä!

aarteenmetsästyksestä,!elokuvaan!liittyvistä!paljastuksista!ja!yhdessä!tekemisestä.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Kts.!litteroitu!uutislähetys.!The!Dark!Knight!ARG!Wiki.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://batman.wikibruce.com/GT6transcript]!
51!Kts.!listaus!ARG:ssa!käytetyistä!“Gotham!Cityn”!verkkosivuista.!The!Dark!Knight!
ARG!Wiki.!Viitattu!8.2.2015.![http://batman.wikibruce.com/Home]!
52!Kts.!liite!2!
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Ryan!käsittelee!digitaalisen!kerronnan!myyttejä!(Ryan!2006,!122),!

joista!tässä!yhteydessä!voisi!nostaa!esiin!kaksi.!Ensimmäiseksi,!vapaa!maailma!ja!

loputtomat!valinnat!eivät!välttämättä!tuo!autuutta,!vaan!esteettinen!kokemus!voi!

olla!enemmänkin!sidottu!varsin!tiukasti!määriteltyihin!rooleihin!ja!tapahtumiin.!

Se,!että!peli!seuraa!rajattuja!tehtäväkehyksiä,!voi!olla!aivan!riittävän!

mukaansatempaavaa!pelaajalle!(emt.!123).!Toiseksi,!jonakin!tiettynä!

sankarihahmona!toimimista!voisi!ajatella!kerronnallisena!huippukokemuksena!

(emt.!124),!mutta!miten!tyydyttävää!loppujen!lopuksi!olisi!seurata!juonta!jonkin!

tietyn!hahmon!sotisovassa?!Why!So!Serious?!tarjosi!osallistujille!väljät!roolit!

Harvey!Dentin!ja!Jokerin!kannattajina,!sitoen!kuluttajat!elokuvan!maailmaan,!

mutta!välttäen!sitomasta!heitä!siihen!liian!tiukasti.'

'

5.'Intermediaalinen'lukija'

5.1.'Audin'The!Art!of!the!Heist!kuluttajia'osallistavana'kertomuksena'

!
The!Art!of!the!Heist!oli!amerikkalaisen!markkinointitoimiston!vuonna!2005!

tuottama!ARG,!jossa!kuluttajat!valjastettiin!osallistumaan!

markkinointitempaukseen!(Campfire!NYC).!Lähtökohtana!oli!uuden!Audi!A3:n!

lanseeraus!Yhdysvalloissa!ja!mallin!tunnettuuden!kasvattaminen!

amerikkalaisyleisössä.!Peli!oli!rakennettu!vuorovaikutteisen!vakoilujännärin!

muotoon.!

Kertomus!alkoi!Yhdysvaltojen!ensimmäisen!Audi!A3:n!lavastetulla!

varkaudella.!Tämä!tapahtui!New!Yorkin!Park!Avenuen!jälleenmyyjällä,!jossa!kaksi!

mustiin!pukeutunutta!miestä!rikkoi!liikkeen!ikkunan!ja!ajoi!varastetulla!autolla!

pois.!Valvontakameravideo!vuodettiin!nettiin,!mikä!oli!lähtölaukaus!pelille.!

Seuraavana!päivänä!New!Yorkin!kansainvälisessä!autonäyttelyssä!Audi!A3:n!
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esittelyjalusta!loisti!tyhjyyttään!ja!sen!läheisyyteen!oli!sijoitettu!kylttejä,!joissa!

pyydettiin!ihmisiä!ottamaan!yhteyttä,!mikäli!he!saisivat!tietoonsa!kadonneen!

auton!sijainnin.!

Bloggaajat!ympäri!maailman!raportoivat!kadonneesta!autosta,!ja!

muutamaa!viikkoa!myöhemmin!New!Yorkin!kaduille!sijoitettiin!jättimäisiä!

ilmoituksia,!joissa!pyydettiin!yleisöltä!apua!auton!takaisin!saamiseksi.!Apua!

pyydettiin!myös!sanomalehdissä!ja!television!mainostauoilla.!Televisiossa!

näytetyssä!katoamisilmoituksessa!listattiin!kyseisen!auton!tunnusmerkkeinä!

uuden!mallin!teknisiä!ominaisuuksia.!

Peli!tapahtui!verkkoympäristössä,!josta!viitattiin!tosimaailmaan!ja!

takaisin!verkkoon.!Utelias!pelaaja!aloitti!etsivätyönsä!todennäköisesti!Audin!

verkkosivuilta,!joilta!hän!löysi!tiedon,!että!Audi!oli!pestannut!avukseen!

taidevarkauksiin!erikoistuneen!ryhmän.!Edelleen!kyseisen!ryhmän!verkkosivuilta!

pelaaja!löysi!johtolankoja!–!puhelutietoja,!fakseja,!viestejä,!kuitteja,!valokuvia!jne.!

Ryhmän!toimintaa!lavastettiin!uskottavaksi!mainostamalla!sitä!lehtien!sivuilla.53!

Ryhmää!vetäneellä!Nisha!Robertsilla!osoittautui!olevan!ihailija,!

videopelisuunnittelija!Virgil!Tatum,!joka!väitti!pystyvänsä!löytämään!varastetun!

auton.!Miehellä!oli!peliyritys!ja!kadonneen!auton!löytäessään!hän!uskoi!pystyvänsä!

tekemään!sopimuksen!Audin!kanssa,!jotta!voisi!käyttää!omissa!peleissään!

saksalaisvalmistajan!automalleja.!Pelisuunnittelija!oli!roolinsa!puolesta!mm.!

jättimäisillä!E3Mpelimessuilla,!jossa!hän!tapasi!muita!suunnittelijoita!ja!antoi!

haastatteluja.!

Pelaaja!saattoi!löytää!myös!Toddin,!bloggaajan,!joka!tavallaan!toimi!

jännärin!kertojana,!keräten!johtolankoja!yhteen!paikkaan,!jossa!näihin!pystyi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!Mm.!toukokuun!2005!Wired,!Esquire,!Robb!Report,!USA!Today!Mlehdissä!
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tutustumaan!kootusti.!Verkkosivuilta!käyttäjä!löysi!videopätkiä,!jotka!esittivät!

tapahtumia!elokuvatarinan!muodossa.!Vihjeitä!jaettiin!mm.!MonsterMurapalvelussa!

ja!niitä!selvittäneet!pelaajat!palkittiin!kutsumalla!heitä!kutsuvierastilaisuuksiin,!

joissa!nämä!saattoivat!tutustua!pelistä!tuttuihin!hahmoihin!ja!tehdä!yhdessä!

heidän!kanssaan!erilaisia!tehtäviä.!

Pelissä!vaikutti!vahvana!klassinen!vakoilujännärin!kehystarina,!jonka!

avulla!tuotanto!patisti!pelaajia!etsimään!johtolankoja!mysteerin!selvittämiseksi.!

Tuottajat!loivat!ohuita!hahmoja,!jotka!korostivat!jännärin!luonnetta.!Kertomusta!

rakennettiin!monessa!kanavassa!ja!useissa!tapahtumissa.!Siinä!missä!Why!So!

Serious?!oli!kenties!hieman!enemmän!suurempien!joukkojen!yhdessä!toimimista,!

Audin!markkinointikampanjassa!palkittiin!ja!nostettiin!esille!selvemmin!tiettyjä!

pelaajia,!jotka!sitten!ratkaisivat!päähenkilöiden!kanssa!tehtäviä.!

Tässäkin!esimerkissä!toistuu!edeltävän!luvun!asetelma,!missä!

johtotarinaa!rakennettiin!perinteisemmin!kertomuksena!ja!sen!sivuun!rakentuivat!

aktivoinnit,!jotka!kerronnallisesti!olivat!ehkä!täysin!etäällä!varsinaisesta!tarinasta.!

Mikäli!vakoilujännärin!yhteydessä!käyttäjälle!annetaan!pulmatehtävä!koota!

näytölleen!joukko!kuvia!oikeaan!järjestykseen,!ei!näillä!asioilla!ole!välttämättä!

mitään!tekemistä!keskenään.!Ryan!esittää!peliteoreetikko!Juulin!väitteen,!”you!

cannot!have!interactivity!and!narration!at!the!same!time”!(Ryan!2006,!186).!Usein!

ARG!rakentuukin!niin,!että!taustakertomuksesta!paljastetaan!lisää,!tai!sitä!

kirjoitetaan!lisää,!kun!pelaaja!tai!pelaajat!pääsevät!tietyn!esteen!yli.!Tämä!este!

voinee!olla!lähes!mitä!vain!–!oleellista!on!käyttäjän!toiminnan!viivyttäminen,!mikä!

psykologisesti!asettaa!painoarvoa!viivytystä!seuraavalle!paljastukselle.!

Hahmojen!roolitus!oli!kiinnostava.!Pelin!tuottanut!Campfire!NYC!toteaa!

tapaustutkimusvideossaan,!että!bloggaaja!Todd!toimi!”nykypäivän!kreikkalaisena!
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kuorona”!(Campfire!NYC,!käännös!minun),!jonka!tehtävä!siis!oli!koota!tapahtumia!

ja!toistaa!niitä,!jotta!yleisö!pysyi!tapahtumien!tasalla.!Tuottajaryhmä!joutui!

tekemään!kerronnallisia!ratkaisuja!ottaen!huomioon!mahdolliset!tilannekohtaiset!

yllätykset,!jotka!piti!sitoa!kertomuksen!kokonaiskulkuun.!

'

5.2.'Kuluttaja'markkinointitoimenpiteiden'kerrontaa'konstruoivana'

lukijana'

!
Edellä!esitettyjä!markkinoinnin!tarinoita!yhdistää!se,!miten!ne!oikeastaan!

aktualisoituvat!vasta!kuluttajien!myötävaikutuksella.!Toki!perinteinen!

mainoskuvakaan!ei!merkitse,!ellei!sille!löydy!tulkitsijaa,!mutta!intermediaalisten!

markkinointitoimenpiteiden!koko!ajatus!nojaa!kuluttajan!aktiivisen!toiminnan!

varaan.!Stratos!oli!ennen!kaikkea!sosiaalisen!median!kampanja,!joka!ilman!

jakamisen!kulttuuria!olisi!ollut!vetovoimaltaan!vain!murtoMosa!siitä!mitä!se!itse!

asiassa!oli.!TvMspottina!se!olisi!tapahtunut!ja!unohtunut!viikossa,!mutta!jakamista!

mahdollistavien!tarinan!kappaleiden!kerryttäminen!ja!perusoletus!siitä,!että!

kuluttajat!itse!ottavat!selvää,!tuottivat!valtavan,!vahvoja!muistijälkiä!tuottavan!

suuren!tarinan!ja!mahdollisen!sukupolvikokemuksen.!Why!So!Serious?!ja!The!Art!of!

the!Heist!puolestaan!aktivoivat!ihmisiä!aivan!sananmukaisesti!–!kuluttajat!ottivat!

toiminnan!omakseen!ja!pelasivat!mainoskertomusta!keskenään!ja!

vuorovaikutuksessa!tuottajien!kanssa.!

MarieMLaure!Ryan!tutki!artikkelissaan!”Will!New!Media!Produce!New!

Narratives”!(Ryan!2004,!337)!uusia!kerronnan!muotoja!ja!keräsi!nämä!

ominaisuuksiensa!perusteella!taulukoksi!(emt.!355).!Tällainen!typologisointi!voi!

olla!hedelmällinen!suunniteltaessa!kuluttajia!aktivoivia!kertomuksia!ja!ylipäätään!

sitä,!millä!tavoin!kerrontaa!voi!esittää!tietyllä!alustalla!tai!tietyssä!muodossa,!ja!
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mitkä!kerronnan!muodot!ovat!kullekin!alustalle!sopivimmat.!Sisältötuotannon!

näkökulmasta!on!sekä!prosesseja!selkeyttävää!että!aikaa!säästävää,!jos!voidaan!

ykskantaan!hylätä!heikot!kerronnalliset!ideat!jo!suunnitteluvaiheessa.!

Ryanin!typologisointi!esittää!eri!tyyppisiä!kerronnan!ominaisuuksia!

digitaalisissa!teksteissä!(emt.).!Hän!jakaa!käsiteltävät!tyypit!hypertekstiin,!

tekstipohjaiseen!virtuaalitodellisuuteen,!vuorovaikutteiseen!draamaan,!

tietokonepeleihin!ja!webMkameroihin.!Kutakin!alustaa!määrittävät!erilaiset!

ominaisuudet!koskien!niiden!kerronnan!moodia,!käytettyjä!tekniikoita,!teemoja,!

käyttäjän!suhdetta!tekstiin,!käyttäjän!roolia,!suunnittelun!ongelmia!ja!kerronnan!

asemaa.!Typologisointi!on!mielestäni!aivan!omiaan!myös!markkinoinnin!tekstien!

luokittelemisen!ja!suunnittelun!apuvälineeksi,!ja!esitetyt!tyypit!vertautuvat!

markkinoinnin!kertomusten!muotoihin:!vaihtoehtoismaailman!peli!näyttäytyy!

vuorovaikutteisena!draamana,!jossa!kuluttajat!pelaajina!rakentavat!kertomusta.!

Tuotannon!haasteena!on!samaan!aikaan!tarjota!pelaajille!liikkumavapautta!ja!

toisaalta!kuljettaa!tarinaa!johdonmukaisesti!eteenpäin,!minkä!Ryan!esittää!

vuorovaikutteisen!draaman!suunnitteluongelmana.!Hän!myös!korostaa!

vuorovaikutteisen!draaman!pyrkimystä!aristoteeliseen!juoneen,!mutta!toisaalta!

suosittelee!ennemmin!episodista!kerrontaa,!mikä!tuntuu!hyvinkin!mielekkäältä!

kuluttajaMaktivoinnin!kannalta.!Pitkäkestoisempaan!juonikuvioon!mukaan!

meneminen!vaatii!sitoutumista!ja!oikeaMaikaisuutta,!siinä!missä!episodimaisuus!

mahdollistaa!mukaan!hyppäämisen!suvantokohdissa!ja!sitä!kautta!laajemman!

tavoittavuuden!(vrt.!Jenkinsin!’jaettavuus’,!s.!17).!

Käyttäjän!suhde!tekstiin!puolestaan!auttaa!jäsentämään!kerronnan!

tapaa!ja!lukijan!odotuksia.!Etsivätehtävä!asettaa!odotushorisonttiin!

”etsivätarinalle”!sopivia!kerronnan!tapoja!ja!ratkaisuja,!mutta!toisaalta!



! 47!

etsiväkertomuksen!mikrotarinat!ovat!sovellettavia!ainakin!pinnallisesti!melkein!

minkälaisen!tarinan!kanssa!tahansa.!Uutta!käsisaippuaa!voi!sosiaalisessa!mediassa!

mainostaa!osallistamalla!kuluttajia!etsivätarinan!ratkaisijoina,!ja!toisaalta!yllättävä!

siirtyminen!kerää!korkki!Maarteenmetsästyksestä!trillerin!keskelle!voi!tuottaa!

mieleenpainuvaa!markkinointia.!

Kaikessa!laajuudessaan!Ryanin!typologisointia!voisi!varmasti!käsitellä!

kokonaisen!tutkielman!verran!ja!ehkä!laajentaen!käyttää!sitä!vertailukarttana!

digitaalisten!markkinoinnin!kertomusten!yksityiskohtaisempaan!analysointiin.!

!
6.'Yhteenveto'

!
People!don't!hate!advertising.!They!hate!advertising!that!is!bad!or!

irrelevant.!

(Kiley!2005,!ei!sivunro)!
!
Lähtiessäni!työssäni!liikkeelle!oletin!löytäväni!yksioikoisen!kaavan!kaikelle!

transmediaMkerronnalliselle!markkinoinnille.!Kuitenkin!käsitellessäni!aineistoja!

päädyin!pian!huomaamaan,!että!käsittelemäni!intermediaaliset!kertomukset!

kokoavat!käyttöönsä!laajan!valikoiman!erilaisia!tapoja!aktivoida!kuluttajia!ja!

rakentaa!kiinnostavaa!kerrontaa.!Markkinointitoimenpiteiden!taustalla!vaikuttava!

kokoava!voima!on!yhä!kertomuksessa,!jossa!on!tarttumapintaa.!Tämän!

kertomuksen!ytimen!ympärille!yritykset!rakentavat!tyypillisempää!

markkinointiviestintää,!joiden!päämääränä!on!varsinainen!ostotapahtuma.!

Stratos!osoittautui!tietyllä!tapaa!luontevimmaksi!transmediaM

kertomukseksi.!Viestintä!eri!kanavissa!toteutui!medioiden!omilla!ehdoilla!ja!yleisö!

aidosti!huomioon!ottaen.!Why!So!Serious?!ja!The!Art!of!the!Heist!olivat!

vaihtoehtoismaailmassa!tapahtuvia!kertomuksia,!jotka!nojasivat!kerrontansa!
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konstruoinnissa!kuluttajien!omaehtoiseen!aktiivisuuteen.!Taustalla!kaikissa!

kolmessa!esimerkissä!oli!vahva!tarina!–!Stratosissa!piilotetummin,!kummassakin!

ARG:ssä!näkyvämmin.!

Intermediaalinen!kerronta!on!eri!asteista.!Digitaalisissa!kanavissa!

esitetyt!kertomukset!ovat!lähtökohtaisesti!transmediaMtarinankerronnallisia,!

mutta!vain!osassa!toteutuksia!voidaan!puhua!vahvoista!kertomuksista,!sellaisista,!

joissa!kertomukselle!asetetut!edellytykset!täyttyvät!(kts.!s.!29).!Monen!

intermediaalisen!markkinoinnin!ilmiön!kohdalla!on!kyse!siitä,!että!rakennetaan!

ydintä!ja!sen!päälle!koukkuja,!jotka!kannustavat!johonkin!tekemiseen.!Muistijälki!

ja!mielikuva!brändistä!vahvistuvat,!kun!kuluttaja!itse!tekee!jotakin.!Jos!

kertomukseen!vielä!nivoutuu!emotionaalinen!lataus,!sankaritarinat!ja!jännitys,!on!

lopputuloksena!jotakin!paljon!vaikuttavampaa!kuin!pesuainemainoksen!tuottama!

välittömästi!katoava!focus.!!

Kiinnostava!havainto!oli!se,!miten!lukijan!liikkumavapaus!vie!

kertomuksen!voimaa.!Jos!toimitaan!ja!tehdään,!niin!ei!ehkä!koskaan!voida!

saavuttaa!sellaista!emotionaalista!voimaa,!mitä!romaani!tai!elokuva!voivat!välittää.!

Kertomus!jää!aina!tekemisen!taustalle.!

Yhtenä!haasteena!työssäni!tuli!vastaan!aineiston!saavuttamisen!

vaikeus,!jonka!myös!Jason!Mittell!oli!kohdannut:!

!

Exploring!transmedia!storytelling!poses!significant!research!challenges,!

as!many!paratexts!are!hard!to!access!after!their!initial!release,!whether!

they!are!online!sites!that!are!pulled!from!the!web,!ephemeral!objects!that!!

disappear!from!circulation,!or!emergent!practices!that!change!over!time.!!

(Mittell!2014)!
!
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Jo!muutaman!vuoden!vanhan!aineiston!löytäminen!tuotti!hankaluuksia.!

Jotta!tämän!tyyppisten!aineistojen!sisältöihin!ja!vastaanottoon!pääsisi!kunnolla!

kiinni,!niiden!pitäisi!olla!jotakin!vastikään!tapahtunutta,!jolloin!ensikäden!

kokemuksia!voisi!paremmin!kartoittaa.!

Työni!keskeiset!tavoitteet!olivat!avata!intermediaalisten!markkinoinnin!

kertomusten!lainalaisuuksia!ja!tutkia!kuluttajaa!markkinoinnin!kertomuksia!

konstruoivana,!täydentävänä,!merkityksellistävänä!lukijana.!Mitä!tulee!

ensimmäiseen!tavoitteeseen,!jonka!nimesin!tuottajanäkökulmaksi,!tein!arvokkaita!

havaintoja.!Linda!Hutcheonin!adaptaation!teoria!antaa!työkaluja!siihen,!millä!

tavoin!kertomuksia!voidaan!soveltaen!viedä!toiseen!mediaan.!MediaMalustan!

ominaispiirteet!määrittävät!sitä,!mitä!itse!asiassa!voidaan!kertoa.!LaajaMalainen!

ymmärrys!sekä!mediaMalustoista!että!kerronnan!tyypeistä!mahdollistavat!

laadukkaan!sisältötuotannon,!jossa!resursseja!hukataan!mahdollisimman!vähän!

tehottomiin!intermediaalisiin!toimenpiteisiin.!Tuotannolle!on!tärkeää!ymmärtää!

niin!valitut!mediaMalustat,!kuin!myös!kohdeyleisön!odotukset!ja!adaptaation!

teorian!perusteet.!Hyvä!transmediaMtuottaja!osaa!valita!ne!kertomuksen!piirteet,!

jotka!parhaiten!toimivat!kussakin!kohdekanavassa.!MarieMLaure!Ryan!tutki!tätä!

samaa!ongelmaa!omasta!intermediaalisesta!viitekehyksestään!käsin,!mitä!

käsittelin!edellisessä!luvussa.!Markkinointiviestinnän!tutkimus!on!perinteisesti!

keskittynyt!erilaisiin!kvantitatiivisiin!mittareihin.!Tutkimisen!apuvälineiden!

ulottaminen!niihin!tapoihin,!joilla!voidaan!tarkastella!sisällön!muotoa!ja!

vastaanottamista,!laventaa!ymmärrystä!merkityksen!muodostumisen!tasolla!–!

siinä!pisteessä,!jossa!lukija!itse!asiassa!kohtaa!tekstin.!Nämä!merkitykset!syntyvät!

kulttuurisessa!tilassa.!!
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Toisen!tavoitteeni!ja!kuluttajanäkökulman!suhteen!päädyin!lähinnä!

alleviivaamaan!sitä,!kuinka!keskeinen!kuluttaja!–!kenties!aivan!odotetusti!–

markkinoinnin!kertomuksissa!on.!Mainonnan!päällimmäinen!tarkoitus!tietysti!on!

vakuuttaa!kuluttaja!ja!saada!hänet!toimimaan.54!Tällöin!kuitenkin!saatetaan!sortua!

yksinkertaistavaan!ajatukseen!markkinointiviestinnästä!tunnelina,!millä!

kommunikoidaan!täydellisesti!rajattua!viestiä!kohderyhmälle.!Intermediaaliset!

kerronnan!muodot!osallistavat!kuluttajat!keskeisiksi!toimijoiksi!ja!ilman!heitä!

varsinaiset!markkinointitoimenpiteet!jäisivät!keskeneräisiksi!tai!täysin!huomiotta.!

Vaihtoehtoismaailmassa!tapahtuva!peli!näyttäytyy!vuorovaikutteisena!draamana,!

jossa!kuluttajat!aktiivisina!toimijoina!rakentavat!kertomusta.!Kaupalliset!

sisältötuotannot!kilpailevat!muun!viihteen!kanssa!kuluttajien!huomiosta,!mikä!

laajentaa!entisestään!kriittisen!medialukutaidon!kehittämisen!kenttää.!Kuluttaja!

toimii!Red!Bullin!videoita!jakaessaan!ilmaisena!mainostajana!ja!

transmediakertomukseen!osallistuessaan!franchisen!kasvona!omassa!

viiteryhmässään.!Olkoonkin,!että!kaupallisuus!nivoutuu!arkielämäämme!monin!eri!

tavoin!ja!harva!tuomitsee!sen!yksiselitteisesti!pahaksi!asiaksi,!on!silti!aivan!

keskeistä!tiedostaa!taustalla!vaikuttavien!eturyhmien!pyyteet.!

Kuluttajanäkökulmaa!voisi!suuresti!tarkentaa!jatkotutkimuksella,!keskittyen!

esimerkiksi!siihen!prosessiin,!kuinka!kuluttajasta!voi!tulla!brändin!lojaali!käyttäjä!

ja!brändistä!osa!hänen!omaa!henkilökohtaista!elämäkertaansa.!Tutkimalla!

tuotetarinoiden!ja!elämäkertojen!ristiaallokkoa!voi!syntyä!tärkeitä!huomioita!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!Vrt.!markkinoinnin!AIDAMkaava:!mainostaja!pyrkii!saamaan!kuluttajan!huomion!
(attention),!herättämään!tämän!kiinnostuksen!(interest),!vakuuttamaan!kuluttaja!
tuotteen!tai!palvelun!merkityksellisyydestä!ja!saada!hänet!haluamaan!(desire)!sitä,!
lopulta!johtaen!hänet!kohti!varsinaista!toimintaa!(action):!ostotapahtumaa.!
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kulutuskulttuuristamme!ja!siitä!kuinka!markkinoinnin!tarinat!limittyvät!

elämäämme.!

Sisältötuotanto!on!kasvava!markkinointiviestinnän!ala,!joka!edellyttää!

laajaMalaista!osaamista!aina!kertomuksen!mekanismeista!kuluttajapsykologiaan.!

Yhtä!aikaa!painetun!median!kysyntä!laskee!laskemistaan.!On!äärimmäisen!tärkeää,!

että!ihmistieteet!pyrkivät!linjaamaan!tutkimuksensa!luonnontieteiden!ja!

liiketoiminnan!oheen,!sillä!vain!tämä!voi!synnyttää!uutta!ja!relevanttia!monialaista!

osaamista!–!myös!omassa!tiedekunnassani.!Digitaalisen!kulttuurin!ilmiöt!kuuluvat!

aivan!ehdottomasti!humanistin!työpöydälle.!Samat!periaatteet,!jotka!ovat!sitoneet!

kuulijoita!tarinan!äärelle!jo!tuhansia!vuosia,!tarjoavat!puitteet!elämyksellisten!

markkinoinnin!kertomusten!tekemiseen,!ehkä!sillä!muutoksella,!että!

osallistaminen!ja!performanssi!liittävät!kuulijan!kiinteämmin!osaksi!kertomusta.!

Aloitin!työni!tarinalla!ja!päätän!sen!toiseen.!Stratosin!lisäksi!vuonna!

2012!verkossa!tapahtui!lisäksi!jotakin!muuta.!4chanMnimiselle!

keskustelupalstalle55!lähetettiin!tammikuun!4.!päivä!kuva56,!jossa!haastettiin!

ihmisiä!etsimään!kyseisen!viestin!lähettäjä!käsiinsä.!Avattaessa!kuva!

tekstieditorilla,!tiedoston!loppuosasta!löytyi!seuraava!teksti:!

!
TIBERIVS!CLAVDIVS!CAESAR!says!"lxxt>33m2mqkyv2gsq3q=w]O2ntk"!

!

Viesti!viittasi!CaesarMsalakirjoitukseen57,!jota!käyttämällä!siitä!sai!

purettua!webMosoitteen.!Osoitetta!seuraamalla!vastaan!tuli!jatkuvasti!yhä!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!4chanMkeskustelupalsta.!Viitattu!8.2.2015.![www.4chan.org]!
56!Kts.!liite!4!
57!Caesarin!salakirjoitus.!“Caesarin!salakirjoitus!on!laajalti!tunnettu!ja!hyvin!
yksinkertainen!salausmenetelmä.!Menetelmässä!salattavan!tekstin!jokainen!kirjain!
korvataan!sitä!aakkosissa!aina!saman!sovitun!kirjainmäärän!jälkeen!tulevalla!
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vaikeampia!kryptografisia!haasteita.!Hieman!myöhemmin!osallistujia!ohjattiin!

soittamaan!puhelinnumeroon,!ja!vähän!sen!jälkeen!osallistujat!saivat!käsiinsä!

joukon!koordinaatteja.!Koordinaatit!viittasivat!eri!paikkoihin!ympäri!maapalloa,!

joten!eteneminen!oli!kiinni!myös!siitä,!kuinka!ihmiset!tekisivät!yhteistyötä!

haasteiden!suorittamiseksi.!Tässä!kohtaa!alkoi!myös!selvitä,!että!pelin!järjestäjänä!

toimi!laajempi!organisaatio.!Merkittävä!osa!pelistä!tapahtui!”syvässä!webissä”.58!

Haasteiden!lähettäjä!allekirjoitti!viestinsä!numerojoukolla!3301!ja!käytti!

tunnuskuvanaan!laulukaskasta,!mistä!juontui!ryhmän!nimi!Cicada!3301.!Ryhmän!

antamat!vihjeet!annettiin!monissa!eri!muodoissa:!verkossa,!puhelimitse,!

musiikkina,!ohjelmistoasennuksina,!kuvina,!julisteina!jne.59!Usein!ne!olivat!

kryptattu!erittäin!hankalasti!avattavaksi,!millä!eroteltiin!pelaajista!jatkoon!vain!

kaikkein!kyvykkäimmät.!Vihjeiden!viittaukset!kohdistuivat!kirjallisuuteen!ja!

taiteeseen!(mm.!nuolenpääkirjoitukseen,!Escherin!töihin,!mayojen!numerologiaan,!

runoihin),!filosofiaan!(mm.!jesuiittojen,!Kierkegaardin,!Nietzschen!ja!Sartren!

filosofiaan,!Kabbalaan)!sekä!kryptografiaan,!matematiikkaan!ja!teknologiaan!(mm.!

erilaisiin!salausjärjestelmiin,!lukuteoriaan,!Gödelin!epätäydellisyyslauseisiin).!

Pelissä!pisimmälle!päässeet!eivät!ole!kertoneet!etenemisestään!tai!

myöhemmistä!haasteista!julkisuuteen.!Peli!käynnistyi!joka!tammikuu!vuodesta!

2012!vuoteen!2014,!eikä!ryhmästä!tai!sen!motiiveista!tiedetä!yhtään!sen!enempää!

kuin!alussa.!Jäljelle!on!jäänyt!vain!loputon!määrä!intermediaalisia!viittauksia.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kirjaimella.”!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Caesarin_salakirjoitus]!
58!Deep!web.!Deep!web!on!hakukoneisiin!indeksoimatonta!webMsisältöä,!jonka!
liikennettä!kierrätetään!eri!palvelimien!kautta!käyttäjien!anonymiteetin!
tehostamiseksi.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Web]!
59!Cicada!3301.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.!
[http://en.wikipedia.org/wiki/Cicada_3301]!
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