
TAMPEREEN YLIOPISTO

Tero Laukkanen

HEI, ME FANIUDUTAAN
Internetin televisiofanit digiajan osallistuvan mediakulttuurin tiennäyttäjinä

Tiedotusopin Pro gradu -tutkielma
Toukokuu 2003



TAMPEREEN YLIOPISTO

Tiedotusopin laitos

LAUKKANEN, TERO: Hei, me faniudutaan. Internetin televisiofanit digiajan osallistuvan
mediakulttuurin tiennäyttäjinä.

Pro gradu -tutkielma, 121 s., 9 liites.

Tiedotusoppi

Toukokuu 2003

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutkielma käsittelee internetiin syntynyttä televisiofanikulttuuria. Kyseessä ei ole ensisijai-
sesti fanitutkimus, vaan tutkimus mediakulttuurin digitaalisesta murroksesta. Tavoitteena
on fanikulttuuria tarkastelemalla kartoittaa niitä uudenlaisia sosiaalisen kanssakäymisen ja
kulttuurisen toiminnan mahdollisuuksia, joita internet on mediayleisöille avannut. Tarkas-
telun kohteeksi on valittu fanit, sillä poikkeuksellisen aktiivisen ja sosiaalisen mediasuh-
teensa vuoksi he ovat omaksuneet uudet teknologiat muita yleisöjä ripeämmin. Tutkiel-
man perusoletus kuitenkin on, että internetin ja muun uuden teknologian vaikutuksesta
myös "tavallisten" yleisöjen mediasuhde on muuttunut fanimaisemmaksi. Fanit siis edus-
tavat tutkielmassa edelläkävijöitä, jotka viitoittavat tietä digitaaliajan osallistuvalle me-
diakulttuurille.

Pääasiallinen tutkimusmenetelmä internetin fanikulttuurin tarkastelussa on suora havain-
nointi. Esitutkimusvaiheessa havainnoinnin pohjustukseksi on tehty myös sähköposti-
haastatteluja. Keskeisen tutkimusaineiston muodostavat seitsemän amerikkalaisen televi-
siosarjan kansainväliset fanisivustot ja keskustelufoorumit. Laveahkon perspektiivin avulla
pyritään luomaan mahdollisimman monipuolinen yleiskuva internetin fanikulttuurista sekä
parantamaan havaintojen yleistettävyyttä fanikulttuurin ulkopuolelle. Tutkimusote on laa-
dullinen, ensisijaisesti ilmiötä kuvaileva ja vasta toissijaisesti tulkitseva.

Internetin fanikulttuuria tarkastellaan yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.
Käytännössä nämä osa-alueet niveltyvät erottamattomasti toisiinsa. Yhteisöllisyyden tar-
kastelu kohdistuu keskustelufoorumeille syntyneiden verkkoyhteisöjen kanssakäymiseen
sekä teknologian rooliin faniyhteisöjen ja -identiteettien rakentumisessa. Tarkastelussa
nousee esille, kuinka valtaisasti internet on helpottanut fanien kohtaamista. Toiminnalli-
suuden osalta huomio kiinnittyy internetin mahdollistamiin fanilähtöisiin tv-sarjojen jakelu-
tapoihin sekä internetin merkitykseen fanien oman kulttuurisen tuotannon julkaisu- ja tuki-
verkostona. Juuri fanitoiminnassa käy ilmi uuden teknologian potentiaali kulttuurista pro-
sessia demokratisoivana voimana. Internetin olemattoman julkaisukynnyksen ansiosta
fanien ruohonjuuritason tuotanto on lisääntynyt merkittävästi, rikastunut muodoiltaan ja
saavuttanut aivan uudenlaisen julkisuuden. Fanien kulttuurista toimintaa kuitenkin varjos-
tavat tekijänoikeuksiin liittyvät kärhämät.

Tutkielman lopuksi internetin fanikulttuurin tarkastelu kytketään laajempaan kontekstiin,
mediakulttuurin yleiseen "faniutumiseen" ja osallistuvan kulttuurin syntyyn. Faniutumisella
viitataan kahteen toisiinsa niveltyvään trendiin: (media)kulttuurisen toiminnan lisääntymi-
seen ja mediasuhteen yhteisöllistymiseen. Kummankin trendin keskeinen käyttövoima on
uusi teknologia. Mediateollisuuden asenne yleisöjen faniutumiseen on ristiriitainen. Viime
kädessä ristiriitojen taustalla voidaan nähdä internetissä yhteen törmänneiden mediateol-
lisuuden ja tietotekniikkateollisuuden vastakkaiset intressit.
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1. JOHDANTO – MUUTTUVA MEDIA, MUUTTUVAT YLEISÖT

Mediakulttuuri voidaan ajatella prosessiksi, jossa vain muutos on pysyvää1. Erilaisia risteile-

viä, limittyviä, toisiaan tukevia ja vastakkaisiakin muutospaineita kohdistuu jatkuvasti niin

mediatuotantoon kuin -kulutukseenkin. Kunkin aikakauden mediakulttuuria muovaavat

muun muassa tarjolla oleva mediateknologia, mediamarkkinoiden luonne sekä vallitseva

poliittinen ilmapiiri. Myös kaupungistumisen tai väestön ikärakenteen muutoksen kaltaiset

laajemmat yhteiskunnalliset kehityskulut vaikuttavat omalta osaltaan mediakulttuurin ole-

mukseen (Herkman 2001, 157). Mediakulttuurin muutokselle – kuten yhteiskunnalliselle

muutokselle yleensäkin (Castells 1998, 28) – on ominaista kiihtyä aika ajoin rajuksi murrok-

seksi. Ilmeisiä syitä murroksiin ovat esimerkiksi uudet mediateknologiset keksinnöt2. Tämän

tutkimuksen lähtökohta on, että oman aikamme mediakulttuurissa on parhaillaan käynnissä

voimakas murros, jonka primus motorina toimii mediateknologian digitalisoituminen3.

Digitalisoitumisen vaikutukset mediakulttuuriin ovat varsin laaja-alaisia ja läpitunkevia. Ne

koskettavat yhtä lailla tuotantoa, jakelua, kulutusta kuin itse mediaesityksiäkin. Digitaalinen

mediateknologia on muun muassa tehostanut tuotantoprosessia (esim. tietokonetaitto),

synnyttänyt kokonaan uusia sisältömuotoja (kolmiulotteiset tietokoneanimaatiot, digi-tv:n

lisäpalvelut), parantanut – erityisesti sähköisessä mediassa – mediatekstien teknistä laatua

(cd- ja dvd-levyt) ja monipuolistanut vastaanottotapoja (mobiilit mediateknologiat).

Mediakulttuuria kokonaisuutena tarkastellen eräs merkittävimmistä muutoksista on ollut

perinteisten mediarajojen hämärtyminen. Digitaalisessa mediaympäristössä kaikki me-

diatekstit – lehtiartikkelit, valokuvat, musiikki, videot – muodostuvat samanlaisista sähköi-

sistä biteistä. Tämä yhteinen digitaalinen kieli on mahdollistanut eri medioiden tuotanto-,

jakelu- ja vastaanottotekniikoiden yhdistymisen eli mediakonvergenssin. Vaikka vielä tois-

taiseksi eri medioiden sisällöntuotanto on pysynyt koko lailla itsenäisenä, mediaomistuksen

kiivas horisontaalinen keskittyminen – ts. eri media-alojen tuotannon yhdistyminen saman

konsernin suojiin – viittaa konvergenssin syvenemiseen tulevaisuudessa. Merkille pantavaa

                                                
1 "Kulttuurilla" viittaan tutkimuksessani hyvin laajasti merkitysten tuottamisen inhimilliseen vuorovaikutusprosessiin (ks.
Herkman 2001, 18). Mediakulttuurin erottaminen omaksi kulttuurin osa-alueekseen on mahdollista vain käsitteellisellä tasolla,
sillä media muodostaa modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa keskeisimmän osan koko kulttuurista merkitysten tuotannon
ja kiertokulun prosessia.
2 Uudet (media)teknologiat eivät toki synny yhtäkkiä, vaan niiden taustalta voidaan aina jäljittää pitkä historia ja hyvin
päämäärätietoinen kehitystyö. Williamson (1974, sit. Moores 1992, 72) korostaakin, että teknologinen kehitys on tiivisti
sidoksissa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Monet keksinnöt on tietoisesti kehitetty palvelemaan jotain kulloisessakin
historiallisessa tilanteessa ilmennyttä tarvetta. Esimerkiksi television samanaikaisesti yksityistävä (kotikeskeisyys) ja
mobilisoiva ("ikkuna maailmaan") luonne palveli teollistuneen yhteiskunnan keskeisiä kulttuurisia tarpeita. Television avulla
toisistaan yhä selkeämmin fyysisesti eristyneet kotitaloudet voitiin sitoa (kansalliseksi) mielikuvayhteisöksi (Ang 1996, 6)
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tässä mediakonvergenssiin valmistautuvassa omistuksen keskittymisessä on mediayhtiöi-

den liittoutuminen telekommunikaatio- ja tietotekniikka-alojen yritysten kanssa. Teollisuu-

denalat on tuonut yhteen uusi tietokoneita ja televerkkoja hyödyntävä digitaalisen median

jakelukanava, internet. (Heinonen 2002, 173–174; Herkman 2001, 15–16)

Internetin keskeistä roolia 2000-luvun alun mediakulttuurin muotoutumisessa ei käy kiistä-

minen. Julkinen tietoyhteiskuntaretoriikka on saattanut toisinaan olla poliittisten ja taloudel-

listen intressien värittämää (Inkinen 1999), mutta kun monessa suhteessa täysin uudenlai-

nen kommunikaatiojärjestelmä levittäytyy alle vuosikymmenessä ympäri maailman, puheet

vallankumouksestakaan eivät ole aivan kohtuuttomia4.

Internetin myllerrykset ulottuvat yhteiskunnassa huomattavasti mediakulttuuria laajemmalle,

muun muassa talouselämään, koulutukseen, poliittiseen toimintaan ja sosiaaliseen kanssa-

käymiseen. Vaikutustensa laaja-alaisuuden vuoksi internet on herättänyt valtaisaa kiinnos-

tusta monien eri tieteenalojen tutkijoissa. Mediatutkijoiden huomio on toistaiseksi kohdistu-

nut ennen kaikkea internetin mahdollistamiin uudenlaisiin yleisölähtöisiin viestintämuotoihin

sekä siihen, miten internet on vaikuttanut perinteisten medioiden tuotantoprosessiin ja ta-

louteen (Bailey 2002, 239). On pohdittu muun muassa television ja internetin konvergenssin

seurauksia, tiedonvälityksen (oletetun) demokratisoitumisen vaikutusta toimittajan rooliin,

printtimedian kohtaloa internetin uutispalvelujen paineessa sekä mediakonvergenssin vai-

kutuksia medialaitosten työtapoihin ja organisaatioihin (ks. mm Heinonen 2002; Kauppi &

Sommers 2002).

Tuotantoon ja jakeluun liittyviä muutoksia selvästi vähemmälle huomiolle ovat jääneet inter-

netin vaikutukset perinteisten medioiden yleisöihin (Bailey 2002, 240). Tähän laiminlyötyyn

ongelmakenttään aion omassa tutkimuksessani tarttua. Lähtökohtana on ajatus, jonka mu-

kaan internet ei ole ainoastaan synnyttänyt kokonaan uusia "nettiyleisöjä" – joita kyllä on

tutkittu – vaan on myös merkittävällä tavalla muokannut perinteisten medioiden yleisöjen

mediasuhdetta (mt.). Nimenomaan tämä muuttunut mediasuhde on oman tutkimukseni

kohteena. Pyrin selvittämään, miten internet ja digitalisoituminen on vaikuttanut yleisöjen

rooliin mediatekstien tuotanto- ja jakeluprosessissa. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, missä

määrin ja millä tavoin teknologian digitalisoituminen on demokratisoinut mediakulttuuria.

Minkälaisia uusia mahdollisuuksia kulttuuriseen prosessiin osallistumiseen internet on ku-

                                                                                                                                                      
3 Mediakulttuuria ravistelevat parhaillaan useatkin muutostrendit, kuten globalisaatio, sääntelyn löystyminen ja kilpailun
lisääntyminen (Heinonen 2002, 163). Trendit ovat toisistaan riippuvaisia, joten on käytännössä mahdotonta sanoa mikä niistä
on muutoksen tärkein veturi. Esimerkiksi Castells (1998, 29–30) kuitenkin pitää nimenomaan teknologiaa nykyisten murrosten
keskeisenä muutosvoimana.
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luttajille tarjonnut, ja miten mediateollisuus on näihin uusin mahdollisuuksiin suhtautunut?

Tuotanto- ja jakeluprosessin ohella tarkastelen myös internetin vaikutuksia mediatekstien

tulkintaprosessiin ja yleisöjen muodostumiseen. Tulkintojen tutkimisen sijasta keskitän kui-

tenkin huomioni internetin tarjoamiin uudenlaisiin tulkinnan puitteisiin ja yhteisöllisiin lähtö-

kohtiin.

1.1. Tutkimuskohteena fanit

Rajaan tarkasteluni televisioyleisöihin ja vielä täsmällisemmin fiktiivisten televisiosarjojen

faniyleisöihin. Esittelen faniyleisöjen ominaispiirteitä myöhemmin tarkemmin. Tässä yhtey-

dessä riittänee toteamus, että fanin mediasuhde on tyypillisesti sitoutuneempi, intensiivi-

sempi, aktiivisempi ja sosiaalisempi kuin keskimääräisellä mediakuluttajalla.

On selvää, että tarkastelun rajaaminen fanien kaltaiseen erityisyleisöön kaventaa tutkimuk-

sen yleistettävyyttä. Yleistettävyys ei kuitenkaan ole tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena.

Teorian ja tutkimusmetodien osalta tutkimukseni sijoittuu (joskin hieman epäortodoksisesti,

ks. luku 2) kulttuuritutkimuksen piirissä tehtävän laadullisen yleisötutkimuksen kenttään.

Laadullisen yleisötutkimuksen lähtökohtana on televisioyleisön heterogeenisyys. Ei ole ole-

massa mitään yhtä yhtenäistä televisioyleisö-objektia, joka sellaisenaan voitaisiin alistaa

tutkimuksen kohteeksi. Sen sijaan on olemassa lukuisia televisioyleisöjä, joiden erilaiset

kulttuuriset ja sosiaaliset taustat tuottavat varsin erilaisia mediakokemuksia (Moores 1993,

1-2). Laadullisen yleisötutkimuksen tavoitteena on siten ensisijaisesti tutkimuskohteeksi

valitun konteksti- ja historiasidonnaisen osayleisön syvällisempi ymmärtäminen,, ei maail-

mojasyleileviin yleistyksiin pyrkiminen (Ang 1996, 71). Toisaalta laadullisin menetelmin han-

kitun spesifin ymmärryksen avullakin kuitenkin voidaan – kun se kytketään laajempaan yh-

teiskunnalliseen viitekehykseen – kertoa jotakin oman aikamme kulttuurista myös yleisem-

mällä tasolla (mt., 4). Omassa tutkielmassani tällaisena laajempana viitekehyksenä toimii

digitalisoitumisen aiheuttama mediakulttuurin murros. Faniyleisön tarkastelun kautta pyrin

kertomaan jotakin myös mediateknologian digitalisoitumisen seurauksena syntyneestä

"osallistuvasta kulttuurista" ja sen kehitystä varjostavasta kulttuurin omistusoikeuksiin liitty-

västä kamppailusta.

Miksi sitten kaikista mahdollisista osayleisöistä valitsin tarkastelun kohteeksi nimenomaan

fanit? Syitä oli monia. Ensinnäkin, fanien mediasuhde on jo valmiiksi korostuneen aktiivinen.

Fanit etsivät alati uusia tapoja olla tekemisissä ihailunsa kohteen kanssa, joten he ovat

usein edelläkävijöitä uusien mediateknologioiden ja -käytäntöjen omaksumisessa. Näin

                                                                                                                                                      
4 Vaikka internetin ensiaskeleet otettiinkin jo 60–70-lukujen taitteessa, käytännössä sen leviäminen yliopistojen ulkopuolelle
alkoi vasta 90-luvun puolenvälin jälkeen.
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näyttäisi olevan myös digitaalisten teknologioiden kohdalla (Jenkins 1998). Uutta mediaa

käsittelevät tutkimukset ovat teknologian nopean kehityksen vuoksi usein vanhentuneita jo

valmistuessaan. Kenties voin välttyä tältä sudenkuopalta, kun kohdistan tarkasteluni fanien

pioneerijoukkoon.

Toinen syy faniyleisön tutkimiseen on se, että fanien poikkeuksellisen toiminnallinen me-

diasuhde tekee mediakulttuurin kokemuksen näkyväksi (Herkman 2001, 198). Kulttuuritut-

kimuksen raameissa toimivat yleisötutkijat ovat jo 80-luvulta alkaen korostaneet, etteivät

mediayleisöt suinkaan ole helposti aivopestäviä sohvaperunoiden massoja (kuten vasem-

mistolainen massakulttuurin kritiikki on esittänyt) vaan ajattelevia yksilöitä, jotka tulkitsevat

mediatekstejä aktiivisesti oman sosiaalisen kokemuksensa pohjalta (Ang 1996, 5–6). "Ta-

vallisten" tv-yleisöjen mediasuhde jää kuitenkin yleensä subjektiiviseksi kokemukseksi, mikä

tekee sen tutkimisesta ja aktiivisuuden todistamisesta vaikeaa. Faniyleisöiden aktiivinen

mediasuhde sen sijaan konkretisoituu omaehtoisesti erilaisen kulttuurisen ja sosiaalisen

fanitoiminnan muodossa. Internetin ansiosta fanien toiminta on entistä helpommin tutkijan

tarkasteltavissa. Ei olekaan mikään ihme, että internetfanien tutkimuksesta on viime vuosina

tullut eräs laadullisen yleisötutkimuksen suosituimmista tutkimuskohteista (MacDonald

1998).

Tärkein perustelu faniyleisöjen tutkimiselle kuitenkin on tutkimukseni keskeinen lähtöotak-

suma, jonka mukaan keskivertokuluttajan mediasuhde on viime vuosina muuttunut entistä

fanimaisemmaksi – siis aktiivisemmaksi ja sosiaalisemmaksi. Sinänsä tämä ajatus ei ole

vallankumouksellinen. Fanikulttuurin perehtyneet, aktiivisen yleisön nimiin vannovat me-

diatutkijat (mm. Fiske 1992, Jenkins 1992) ovat jo aikapäiviä sitten esittäneet, ettei fanien

mediasuhde poikkea "tavallisista" kuluttajista läheskään niin paljon kuin usein kuvitellaan.

Lähinnä kyse on liukuvista aste-eroista. Voimakkaasti lisääntyneen mediatarjonnan ja yh-

teiskunnan medioitumisen (ts. kokemusten mediavälitteisyyden) uskotaan viime vuosina

entisestään edistäneen fanimaisten piirteiden yleistymistä (Abercrombie & Longhurst 1997;

Herkman 2001, 195).

Omassa tutkimuksessani pyrin osoittamaan, kuinka nimenomaan uuden mediateknologian

ansiosta valtavirran mediasuhde on ottanut huiman harppauksen lähemmäksi fanikulttuuria.

Tähän lähentymiseen voidaan esittää kaksi syytä (Jenkins 1998): Yhtäältä uusi mediatek-

nologia kannustaa – ellei suorastaan painosta – mediasuhteen aktivoitumiseen. Luonteva

purkautumistie tälle aktiivisuudelle on fanimainen kulttuurinen toiminta. Toisaalta itse fani-

kulttuurikin on internetin ansiosta arkipäiväistänyt merkittävästi. Internetin kautta fanitoimin-

taan on huomattavasti entistä helpompaa ja turvallisempaa osallistua. Faniyhteisöt eivät ole
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enää vain sisäänpäin lämpiäviä alakulttuureja, vaan yhä näkyvämpi osa mediakulttuurin

valtavirtaa ja viihdeteollisuuden markkinointistrategioita (mt.).

Vaikka uuden mediasukupolven aktiiviset ja sitoutuneet "fani-kuluttajat" ovat arvokas kohde-

ryhmä vapaan kilpailun pirstomilla mediamarkkinoilla, mediakulutuksen faniutuminen on

aiheuttanut viihdeteollisuudelle myös tukun harmaita hiuksia. Digitalisoitumisen myötä pe-

rinteinen tuottaja–kuluttaja-valtahierarkia on joutunut tekemään tilaa osallistuvalle kulttuuril-

le, jossa pääsy mukaan kulttuuristen tekstien tuotanto- ja jakeluprosessiin on mahdollista

yhä useammille (Jenkins 1998). On selvää, että valtahierarkian huipulla muuttunut tilanne

koetaan huolestuttavaksi, kun taas hierarkian alemmissa kerroksissa kaikki uudet mahdolli-

suudet otetaan innolla vastaan. Ilmeisen eturistiriidan vuoksi eräs mediakulttuurin faniutumi-

sen seurauksista onkin ollut tuottajien ja kuluttajien välisten suhteiden tulehtuminen. Aion

tutkimuksessani kiinnittää erityistä huomiota tähän kulttuurin omistusoikeuksista käytävään

kamppailuun, jonka eturintamassa mediafanit juuri nyt taistelevat.

1.2. Tutkielman rakenne

Tutkielmani jakautuu kuuteen lukuun. Johdannon jälkeisessä luvussa esittelen kulttuuritut-

kimuksen piirissä tehdyn laadullisen yleisötutkimuksen peruskäsitteistöä ja tutkimusmene-

telmiä ja pyrin siten sijoittamaan tutkimukseni laajempaan teoreettiseen viitekehykseen.

Lisäksi käyn läpi pääkohdat laadullisen yleisötutkimuksen ja ns. aktiivisen yleisön paradig-

man osakseen saamasta kritiikistä. Luvun lopuksi arvioin omien tutkimusmenetelmäni

käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta.

Kolmannessa luvussa esittelen (televisio)fanikulttuurin luonnetta yleisellä tasolla ja käyn läpi

aiemman fanitutkimuksen päälinjoja. Luvun lopuksi esittelen lähtökohtiani internetin fani-

kulttuurin empiiriseen tutkimukseen.

Tutkielman empiirinen osa jakautuu lukuihin neljä ja viisi. Neljännessä luvussa tarkastelen

internetin fanikulttuurin yhteisöllisiä piirteitä, viidennessä puolestaan uuden teknologian

mahdollistamia toiminnallisuuden muotoja. Keskityn nimenomaan yhteisöllisyyteen ja toi-

minnallisuuteen siksi, että juuri näillä osa-alueilla digitalisoitumisen vaikutukset mediakult-

tuuriin ovat olleet nähdäkseni kaikkein merkittävimpiä. Tavoitteeni on internetin fanikulttuurin

tarkastelun kautta luoda yleiskuva siitä, minkälaisia mahdollisuuksia uusi teknologia on

avannut mediasuhteen aktivoimiseen ja kulttuuriseen prosessiin osallistumiseen. Vaikka

tutkimuksessani painottuvatkin uuden mediateknologian mahdollisuudet, en myöskään

unohda digitaaliajan aktiiviseen mediasuhteeseen liittyviä ongelmia. Erityistä huomiota kiin-

nitän osallistuvan kulttuurin valtataisteluihin, jotka konkretisoituvat lukuisissa tekijänoikeuk-
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siin liittyvissä kiistoissa. Ensisijainen metodini tässä empiirisessä tarkastelussa on internetin

faniaktiviteettien suora havainnointi. Esitutkimuksen yhteydessä olen tehnyt myös yhdeksän

sähköpostihaastattelua.

Tutkielman kuudennessa luvussa tarkastelen "tavallisten" mediayleisöjen mediasuhteen

faniutumista ja uuden teknologian roolia tässä kulttuurisessa muutoksessa. Erottelen faniu-

tumisesta kaksi toisiinsa niveltyvää trendiä: mediasuhteen yhteisöllistymisen ja (me-

dia)kulttuuristen aktiviteettien lisääntymisen. Esitykseni rinnastuu edeltävään fanikulttuurin

empiiriseen tarkasteluun, mutta on luonteeltaan spekulatiivisempaa. Luvun lopuksi pohdin

mediateollisuuden ristiriitaista suhdetta niin faniutuneisiin kuluttajiinsa kuin tietotekniikkate-

ollisuuteenkin, joka internetin myötä on noussut tärkeäksi tekijäksi mediakentällä.
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2. LAADULLINEN YLEISÖTUTKIMUS

Kuten tutkielmani johdannossa kävi ilmi, oma tutkimukseni sijoittuu laadullisen yleisötutki-

muksen kenttään. Laadullinen yleisötutkimus on kehittynyt yhtenä tärkeänä osana kulttuu-

rintutkimukseksi (cultural studies) kutsuttua monitieteellistä suuntausta. Kulttuurintutkimuk-

sen sinänsä hajanaista ja ristiriitaistakin "koulukuntaa" yhdistävä lähtökohta on ajatus kult-

tuurista merkitysten tuotannon, jakelun ja kulutuksen alati muuttuvana sosiaalisena proses-

sina (Ang 1996, 133; kulttuurintutkimuksen sisäisistä ristiriidoista ks. Morley 1992, 2–7).

Koska kulttuuri nähdään prosessina, kulttuurintutkimuksessa ei edes pyritä universaalien

tieteellisten totuuksien löytämiseen, vaan paikallisten ja historiallisten ilmiöiden perusteelli-

seen kuvailuun, tulkitsemiseen ja arviointiin. Kulttuurintutkimusta voidaankin pitää eräänlai-

sena akateemisen tutkimuksen ja kulttuurikritiikin ristisiitoksena. Kulttuurintukijoiden tavoit-

teena ei ole ensisijaisesti objektiivisen tieteellisen tiedon kasautuminen – positivismi on

pannassa – vaan osallistuminen aikalaiskulttuurin arviointiin ja kritiikkiin poliittisesti motivoi-

tuneessa keskustelussa. Tässä keskustelussa kriittinen ajattelutapa, ajankohtaisuus ja

herkkyys paikallisille erikoisuuksille ovat tärkeämpiä kuin teoreettinen ja metodologinen

puhdasoppisuus tai yleistettävät totuudet. (Ang 1996, 134–135) Juuri nämä lähtökohdat

mielessäni olen omaakin tutkimustani lähestynyt.

Esittelen seuraavassa muutamia kulttuurintutkimuksen lähtökohdista tehtävän laadullisen

yleisötutkimuksen perusteemoja ja niistä käytyä kriittistä keskustelua. Kaikki käsittelemäni

teemat eivät välttämättä nouse suoraan esille omassa empiirisessä tutkimuksessani, mutta

mielestäni niiden lyhyt esittely on silti paikallaan, sillä niillä on kuitenkin ollut tärkeä merkitys

paitsi laadullisen yleisötutkimuksen, myös fanitutkimuksen kehityksessä. Luvun lopuksi

pohdin vielä oman tutkimukseni paikkaa laadullisen yleisötutkimuksen kentällä ja arvioin

käyttämieni tutkimusmenetelmien kelpoisuutta.

2.1. Yleisöt, media ja valta

Yleisötutkimuksen oppihistoriaa on värittänyt olennaisella tavalla kysymys medi-

an/mediatekstien ja yleisön välisistä valtasuhteista. Varhaiset yleisötutkimukset 1930–50-

luvulla jyvittivät vallan käytännössä kokonaan medialle. Näissä amerikkalaiseen MCR (Mass

Communication Research) -perinteeseen kytkeytyvissä vaikutustutkimuksissa median vai-

kutukset oletettiin varsin suoriksi (ns. lääkeruiskumalli) ja yleisöt nähtiin passiivisina mas-

soina, joita joukkoviestimet joko johdattivat moraaliseen rappioon (oikeistolainen näkemys)
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tai manipuloivat ideologisesti (vasemmistolainen näkemys). (Moores 1993, 5; Abercrombie

& Longhurst 1997, 4–5; MCR-perinteestä ks. Pietilä 1997)

Hieman myöhemmin (60-luvulla) suosioon noussut käyttötarkoitustutkimus (uses and grati-

fications) käänsi vaakakupit nurinpäin. Kun vaikutustutkimuksen pyrkivät selvittämään, mitä

(pahaa) media tekee ihmisille, käyttötarkoitustutkimus pyrki selvittämään, mitä (hyvää) ihmi-

set tekevät medialla. Lähtökohtana oli ajatus, jonka mukaan ihmiset käyttävät mediaa hy-

väkseen tyydyttääkseen erilaisia henkilökohtaisia tarpeitaan (esim. rentoutuminen, eska-

pismi, tiedonhankinta). (Pietilä 1997, 194–203)

1960-luvun lopun vasemmistolaisen opiskelijaliikehdinnän vanavedessä syntyneet kriittiset

teoriat palauttivat vallan jälleen medialle. Mediainstituutiot koettiin keskeiseksi "väärää tie-

toisuutta" ylläpitäväksi ideologiseksi koneistoksi. Tilanne oli varsin toivoton, sillä yleisöt sen

paremmin kuin mediainstituutiot itsekään eivät olleet tietoisia ideologisesta manipulaatiosta.

Kenties vaikutusvaltaisin ideologiakriittinen teoria oli elokuvatutkimuksen screen-teoria, jon-

ka mukaan klassisen Hollywood-elokuvan realistinen tyyli "huijasi" yleisöt hyväksymään

elokuvan sanoman ja siinä sivussa vallitsevan yhteiskunnallisen todellisuuden (ts. kapitalis-

tisen riiston). (Moores 1993, 13–14; screen-teoriasta ks. Pietilä 1995, 261–266).

Kulttuurintutkimus syntyi osittain vastareaktiona screen-teorian edustamalle antihumaanille

tekstuaaliselle determinismille (Moores 1993, 6). Yhteisistä vasemmistolaisista taustoistaan

huolimatta kulttuurintutkimus suhtautui yleisön mahdollisuuksiin huomattavasti kriittisiä teo-

rioita optimistisemmin5. Kulttuurintutkimuksellisen viestinnäntutkimuksen lähtökohdaksi

muodostui ajatus, jonka mukaan mediatekstien merkitykset eivät kulje teksteissä kuin vesi

pullossa, vaan syntyvät vasta tekstin ja vastaanottajan välisessä dialogissa. Tämä oli tärkeä

käännekohta median ja yleisön valtasuhteiden tarkastelussa, sillä se tarjosi aiemmin hei-

koilla olleelle yleisölle mahdollisuuden osallistua "kamppailuun merkityksistä" (mt., 7). Vies-

tinnäntutkimuksen painopiste siirtyi teksteistä yleisöihin ja median vaikutuksista tulkintapro-

sesseihin. Samalla passiivisen massayleisön rinnalle nousi ajatus yleisöistä aktiivisina ja

yksilöllisinä merkitysten tuottajina – syntyi ns. aktiivisen yleisön paradigma. (mt., 16–19)

Vaikka kulttuurintutkimuksen nimiin vannovat yleisötutkijat nykyisin ovatkin yksimielisiä siitä,

ettei yleisö ole median armoilla täysin avuton, näkemykset yleisön vallan todellisesta mää-

rästä ja merkityksestä vaihtelevat melkoisesti. Yhtenä ääripäänä tässä keskustelussa voi-
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daan pitää erityisesti amerikkalaisen kulttuurintutkimuksen piirissä syntynyttä "lukijoiden

vapautusliikettä" (Morley 1992, 28), jonka näkyvin edustaja on ollut John Fiske. Fisken nä-

kemyksissä (1989, 1992) korostuu tekstien monimerkityksisyys (polyseemisyys), yleisöjen

valta/oikeus tuottaa teksteistä sosiaalisen kokemuksensa kannalta relevantteja tulkintoja.

Erityisesti televisio-ohjelmat ovat Fisken mukaan ns. tuottavia tekstejä, jotka kannustavat

vastaanottajia aktiiviseen ja omapäiseen merkitysten tuotantoon (Fiske 1989, 103-104).

Fisken näkee populaarin kulttuurin "semioottisena demokratiana", jossa alistetun kansan

valta tuottaa omia merkityksiä kompensoi yhteiskunnallisen vallan puutetta6. Semioottinen

valta (ja sen tuottama populaari mielihyvä) on Fisken mukaan myös poliittisesti tärkeää, sillä

"ellei henkilöllä ole jotain otetta olemassaoloonsa, hänellä ei myöskään ole toimintakykyä ja

itsekunnioitusta. Ja jos tunne toimintakyvystä tai itsekunnioituksesta puuttuu, puuttuu myös

se itseluottamus, jota ilman ei voi olla sosiaalista toimintaa edes mikrotasolla." (Fiske 1991,

sit. Pietilä 1997, 329)

Fisken populaarikulttuuria ja sen yleisöjä juhlistavat ajatukset ovat olleet tärkeässä roolissa

kulttuurisen fanitutkimuksen kehittymisessä (ks. luku 3.1.2). Toisaalta Fisken populistiselta

kalskahtava vastarintaromantiikka on saanut kulttuurintutkimuksen kentällä osakseen myös

ankaraa kritiikkiä (ks. Pietilä 1997, 329–331; Morley 1992, 26–29; Moores 1993, 132–134).

Muun muassa Morley (1992, 31) pitää typeränä kuvitelmaa, että yleisön valta luoda omia

merkityksiä olisi verrattavissa mediainstituutioiden valtaan tuottaa tekstejä. Jos näin olisi,

niin median valta yhteiskunnassa olisi käytännössä olematon. Morley ei myöskään usko

Fisken implikoimaan mediatekstien rajattomaan monimerkityksisyyteen, vaan hänen mu-

kaansa tekstit rakentuvat siten, että ne suosivat tiettyjä merkityksiä ja tukahduttavat muita

(mt., 21). Tätä näkemystä tukee se, että joissakin empiirisissä tutkimuksissa vastustavien

merkitysten tuottaminen on havaittu työlääksi ja epämukavaksi (Pietilä 1997, 330).

Useimmat kulttuurintutkijat edustavat mediakulutukseen liittyvissä valtakysymyksessä Fis-

keä maltillisempaa kantaa. Muun muassa Ien Ang (1996, 140) hyväksyy sen, että yleisöt

voivat olla mediakulutuksessaan aktiivisia ja vastustaviakin, mutta pitää kohtuuttomana täl-

laisen semioottisen aktiivisuuden rinnastamista yhteiskunnalliseen valtaan: "On täysin jär-

kevää olettaa, että aktiivinen median ja mediatekstien käyttö lisää ihmisten toimintakykyä

                                                                                                                                                      
5 Kriittiset teoriat perustuivat ranskalaisen Louis Althusserin marxilaiseen tulkintaan, kulttuurintutkimus puolestaan italialaisen
Antonio Gramscin hegemoniateoriaan. Siinä missä Althusser piti ideologisen koneiston (esim. median) vaikutusvaltaa lähes
vastustamattomana, Gramscin mukaan kulttuurissa käydään jatkuvaa kamppailua ideologisesta hegemoniasta, jossa sekä
valtaapitävät että alistetut ovat aktiivisia toimijoita. (Hietala 1999, 36; Moores 1993, 6)
6 Fiske viittaa kirjoituksissaan usein ranskalaisen sosiologi de Certeaun teoriaan arjen "taktiikoista". De Certeau kuvailee
kulttuuria "sissisodaksi", jossa hallitsevan luokan alistamat kansanjoukot jatkuvasti keksivät uusia luovia keinoja selviytyä
epäsuotuisissa olosuhteissa. Yksinkertaisimmillaan tämä "taktinen" kamppailu voi tarkoittaa esimerkiksi henkilökohtaisen
kirjeen kirjoittamista työajalla. (Moores 1993, 129–130) De Certeauta soveltaen Fiske puhuu mediakulutukseen liittyvästä
semioottisesta vastarinnasta.
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arkielämän kontekstissa [..] mutta meidän ei pidä unohtaa tämän vallan marginaalisuutta"

(mt., korostus alkuperäisessä). Ang pitää valitettavana, että massakulttuurikritiikin vastai-

sella ristiretkellään yleisötutkijat usein sortuvat yksipuoliseen yleisöjen aktiivisuuden heh-

kuttamiseen. Hänen mukaansa tutkijoiden olisi ensiarvoisen tärkeää tarkastella myös kult-

tuurisen demokratian rakenteellisia reunaehtoja. (mt., 139–140) Omassa tutkimuksessani –

jossa tarkastelun kohteena on semioottisen vallan sijasta tuotantoon ja jakeluun liittyvä toi-

minnallinen valta – näitä vallan reunaehtoja edustaa ennen kaikkea mediateollisuuden har-

joittama tekijänoikeuksien tekninen ja juridinen kontrollointi.

2.2. Etnografinen yleisötutkimus

Kulttuurintutkimuksen piirissä tehtävää yleisötutkimusta kutsutaan usein yleisö- tai mediaet-

nografiaksi (Pietilä 1997, 314). Etnografisissa tutkimuksissa korostuvat laadulliset tutki-

musmenetelmät, kuten teemahaastattelut ja havainnointi. Vaikka yleisöetnografiassa käy-

tetäänkin etnografisia menetelmiä rajoitetusti antropologisiin esikuviinsa verrattuna7, nimi-

tystä voidaan Mooresin (1993, 4) mukaan pitää oikeutettuna, sillä lähtökohdat ovat yhteiset:

siinä missä antropologit pyrkivät etnografisten tutkimusten avulla ymmärtämään kulttuuria

sen jäsenten näkökulmasta, mediatutkijat pyrkivät etnografisilla yleisötutkimuksillaan ym-

märtämään mediakulutusta ja merkitysten muodostumista yleisöjen näkökulmasta.

Etnografisen yleisötutkimuksen lähtökohdaksi valitaan jokin todellinen yleisöryhmä – esim.

perhe, alakulttuurinen ryhmä tai faniyhteisö – jonka mediakulutusta pyritään tutkimaan ryh-

män aidossa vastaanottoympäristössä (kuten kodeissa). (Ang 1996, 70–74) Ajatuksena on,

että mediavastaanotto – etenkin television katselu – on viime kädessä varsin konteks-

tisidonnainen tapahtuma. Sen lisäksi, että vastaanottoon vaikuttavat aina yhteiskunnalliset

makrokontekstit (esim. yhteiskuntaluokka, sukupuoli), siihen vaikuttavat myös vastaanotto-

tilannetta kehystävät paikalliset mikrokontekstit (perheenjäsenten väliset suhteet, vastaan-

oton fyysinen ympäristö jne.). (Moores 1993, 32; Morley 1992, 182–186)

Etnografisen tutkimuksen avulla pyritään tuottamaan yksityiskohtaisia kuvauksia tämän

kontekstisidonnaisen mediakulutusprosessin luonteesta ja sitä kautta ymmärtämään ylei-

söjen mediateksteille ja mediakulutuksella antamia todellisia merkityksiä. Määrällisiin me-

netelmiin nojaavat yleisötutkimukset (esim. markkinoinnissa hyödynnettävät yleisömittauk-

set, käyttötarkoitustutkimus) eivät tähän pysty, sillä niiden tuottama kuva yleisöjen ja tv-

katselun luonteesta on varsin yksinkertaistettu ja ulkokohtainen (Ang 1996, 136; Morley

                                                
7 Antropologinen etnografinen tutkimus sisältää yleensä kuukausien mittaisen oleskelun tutkimuksen kohteena olevan
kulttuurin parissa. Yleisöetnografiassa lyhytkestoinenkin osallistuva havainnointi on melko harvinaista (Pietilä 1995, 314–315).
Toisaalta tutkijan omaa, mediakulttuurin keskellä elettyä elämää voidaan Alasuutarin (1999, 8) tapaan pitää alustavana
"kenttätyönä".
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1992, 174–176). Yleisöetnografian haastatteluissa tutkittavat voivat kertoa mediakulutuk-

sestaan omilla ehdoillaan, kun taas survey-tyyppisissä yleisötutkimuksissa diskurssia ra-

joittaa ja ohjaa kyselylomakkeen laatijan näkemys tutkimuksen kannalta olennaisista asi-

oista (Schroder 1999, 41). Morley (1992, 13) kuitenkin varoittaa ajattelemasta etnografista

yleisötutkimusta ja laadullisia menetelmiä ainoana oikeana tapana tutkia yleisöjä. Yksi tut-

kimusmenetelmä ei ole toista parempi, vaan viime kädessä menetelmien valinnan ratkaisee

se, mitä tutkimuksella halutaan selvittää ja minkälaista tietoa kerätä.

Mediatekstien merkityksellistämisen lisäksi yleisöetnografit ovat kiinnittäneet yhä enemmän

huomiota myös mediakulutuksen rooliin (kodin) arkisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä.

On tutkittu muun muassa television merkitystä perheen sisäisten valtasuhteiden kuvastime-

na/uusintajana ja keskustelun lähteenä. Kaiken kaikkiaan yleisötutkimuksen painopiste on

etnografisen käänteen myötä siirtynyt yhteiskunnallisesta makropolitiikasta identiteetin mik-

ropolitiikkaan ja erityisesti sukupuolikysymyksiin (Alasuutari 1999, 5). Joidenkin tutkijoiden

mielestä huomion kiinnittäminen "toisarvoisiin" sukupuoli-identiteetin ja mielihyvän kysy-

myksiin on aiheuttanut mediatutkimuksen "kriittisen energian" tyrehtymisen. Grayn (1999)

mukaan tällaisen kritiikin taustalla on kuitenkin vahvasti sukupuolisidonnainen käsitys asioi-

den suhteellisesta tärkeydestä. Grayn näkemyksiä myötäilevä Morley (1999, 203) muistut-

taa myös, ettei median roolia julkisen, "oikean" politiikan dynamiikassa ole järkevää tutkia,

ellei ensin tutkita median roolia yksityisen ja julkisen välisten suhteiden rakentumisessa.

2.3. Populaarikulttuurin arvonnousu ja mielihyvän politiikka

Sukupuoli-identiteetin mikropolitiikkaan liittyen yhtenä etnografisen yleisötutkimuksen risti-

retkenä on ollut naisten suosimien, mutta "virallisen" kulttuurin perinteisesti väheksymien

mediagenrejen (saippuaoopperat, rakkausromaanit) uudelleenarviointi8. Populaarista fikti-

osta onkin tullut kulttuurintutkimuksessa asiaohjelmia suositumpi tutkimuskohde. "Hömppä-

viihteen" arvoa on pyritty kohottamaan muun muassa osoittamalla, että yleisöt tuottavat

viihteestäkin aktiivisesti omia, jopa hallitsevaa patriarkaalista ideologiaa vastustavia tulkin-

toja, ja että näiden tulkintojen tekeminen vaatii monipuolisia mediataitoja. Lisäksi on koros-

tettu populaariviihteen kulutuksen tuottaman mielihyvän merkitystä mikropolitiikan tasolla.

(Moores 1993, 7–8; Alasuutari 1999, 5)

Mielihyvän esille nostamista kulttuurintutkimuksen teorioissa voidaan pitää eräänlaisena

vastalauseena ideologisen massakulttuurikritiikin elitismille. Angin (1986, 116) mukaan

massakulttuurikritiikin perusta on porvarillisessa estetiikassa, joka arvioi kulttuuria "univer-
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saalein, äärimmäisen muodollisin perustein, vailla hiventäkään henkilökohtaisesta intohi-

mosta tai mielihyvästä". Ylenkatsoessaan mielihyvän merkitystä massakulttuurikritiikki sul-

kee itsensä kokonaan populaarikulttuurin arkipäiväisten käytäntöjen ulkopuolelle, "teoreetti-

siin norsunluutorneihin".  Porvarillisen estetiikan sijasta populaarikulttuuria tulee Angin mu-

kaan arvioida populaarin estetiikan kriteerein (mt.). Populaari estetiikka korostaa yksilöllistä,

tilannesidonnaista kokemusta, jossa keskeisessä asemassa on henkilökohtainen mielihyvä.

Populaarikulttuurin tuotteista saatua aitoa kulttuurista mielihyvää ei Angin mielestä pidä vä-

heksyä, vaikka tutkija kokisikin mielihyvän lähteen poliittisesti arveluttavaksi (mt.).

Mielihyvä ja valta kietoutuvat monien tutkijoiden katsannoissa toisiinsa. Erityisesti Fiske

pitää populaaria mielihyvää mikropolitiikan tasolla tärkeänä henkisenä voimavarana:

”(Mielihyvä) motivoi ihmisiä, antaa heille energiaa. Se luo heihin elämän voimaa, jota voi-

daan sitten mobilisoida hedelmällisemmissä muodoissa (Kunelius 1992, 92).” Toisaalta

mielihyvän ja vallan suhteesta on esitetty myös päinvastaisia näkemyksiä. Esimerkiksi mar-

xilaiset tutkijat ovat pitäneet "massaviihteen" tuottamaa nautintoa ensisijaisesti ongelmana.

Heidän mukaansa viihteen tuottama mielihyvä on valheellista mielihyvää, jota hallitseva

luokka käyttää hyväkseen voidakseen manipuloida ja riistää kansalaisia entistä tehok-

kaammin (Ang 1986, 17). Jokseenkin neutraalia kantaa mielihyvän ja vallan suhteeseen

edustaa mm. Ang (mt., 130–136), joka varoittaa ylipolitisoimasta mielihyvää. Hänen mu-

kaansa fantasia ja todellisuus ovat kaksi eri asiaa, ja suuri osa fiktioon samastumisen ja

eläytymisen tuottamasta mielihyvästä kumpuaa nimenomaan tämän turvallisen eron tie-

dostamisesta. Kuuluisaan feministiseen iskulauseeseen viitaten Ang (mt., 136) toteaa, että

"henkilökohtainen voi olla poliittista, mutta henkilökohtainen ja poliittinen eivät aina kulje käsi

kädessä."

Joidenkin tutkijoiden mielestä populaariviihteen ylistäminen yleisöjen aktiivisuuteen ja mieli-

hyvään vedoten on toisinaan mennyt liiankin pitkälle. Tällöin yleisötutkimus on vaarassa

sortua kulttuuriseen relativismiin, jossa kaikki tekstit ovat yhtä arvokkaita, koska niiden kaik-

kien yleisöt ovat aktiivisia ja ne kaikki tuottavat yleisölle mielihyvää. Kriitikot muistuttavat,

ettei aktiivisuus automaattisesti johda merkitystenannon luovuuteen saati kriittisyyteen, eikä

aktiivisen tulkintaprosessin aikaansaaminen sellaisenaan vielä tee massakulttuurista arvo-

kasta. Yleisön semioottista aktiivisuutta korostaessaan tutkijat helposti unohtavat kulttuu-

rintutkimuksen kriittiset juuret ja asettuvat ikään kuin kulttuuriteollisuuden ja kulutuskulttuurin

puolelle. (Morley 1992, 33-36; Abercrombie & Longhurst 1998, 30)

                                                                                                                                                      
8 Feministisen tutkimuksen rooli kulttuurintutkimuksen tutkimusteemojen ja kysymyksenasettelujen muotoutumisessa on ollut
muutenkin varsin merkittävä (Pietilä 1997, 346).
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2.4. Tutkimuksen lähtökohdista ja metodeista

Kuten luvun alussa totesin, tutkimukseni poikkeaa joiltakin osin laadullisen yleisötutkimuk-

sen valtavirrasta. Perinteisestihän laadullisella yleisötutkimuksella on haluttu selvittää, kuin-

ka jokin yleisö tulkitsee joitakin mediatekstejä ja mitä merkitystä noilla teksteillä yleisölle on.

Omassa tutkimuksessani en kuitenkaan ole kiinnostunut tulkinnoista, vaan niistä internetin

luomista uudenlaisista puitteista, joissa mediakulutuksen subjektiivinen kokemus konkreti-

soituu sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi toiminnaksi. Kulttuurintutkimukselle ominaiset valtaky-

symykset ovat omassakin tutkimuksessani vahvasti mukana, mutta "semioottisen vastarin-

nan" sijasta olen kiinnostunut käytännön toiminnan – tuotannon ja jakelun – tasolla tapahtu-

vasta kulttuurisesta kamppailusta.

Mediayleisöjen toiminnallisen aktiivisuuden tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä siitä yk-

sinkertaisesta syystä, että toiminnan mahdollisuudet ovat olleet varsin rajalliset. Vielä viime

vuosikymmenen puolivälissä televisioyleisön mahdollisuudet "kapinoida" yksisuuntaista oh-

jelmavirtaa vastaan rajoittuvat käytännössä kanavapujotteluun sekä ajansiirtoon ja mainos-

ten yli kelaamiseen videonauhurilla (Ang 1996, 10-12). Internetin ja digitalisoitumisen myötä

osallistumisen mahdollisuudet ovat huikeasti monipuolistuneet, joten tutkimuksessakin on

korkea aika tarttua toiminnallisuuteen. Onhan eräs kulttuurintutkimuksen tavoitteista aina

ollut nimenomaan ajankohtaisuus ja aikalaiskulttuurille ominaisten ilmiöiden esille nostami-

nen (mt. 135). Fanit ovat media-aktiivisuudessaan edelläkävijöitä, joten heidän tarkastelus-

taan on hyvä aloittaa.

Näkökulmansa lisäksi (ja sen vuoksi) tutkimukseni poikkeaa tyypillisestä laadullisesta ylei-

sötutkimuksesta myös tutkimusmenetelmiensä osalta. Aloitin kuitenkin jokseenkin perintei-

seen tapaan haastattelemalla sähköpostitse yhdeksää internetissä aktiivisesti toimivaa fa-

nia9. Tavoitteeni oli näiden haastattelujen avulla saada jonkinlaisen sisäpiirin näkökulma

internetin fanikulttuuriin: miten internetiä fanitoiminnassa hyödynnetään, minkälaisia yhtei-

söjä fanien kesken muodostuu, mikä motivoi fanisivustojen rakentamiseen, mitä positiivi-

sia/negatiivisia aspekteja internetin fanitoiminnassa on, jne. (Täydellinen kysymysrunko

liitteenä). Olin jo ennen haastattelujen tekemistä perehtynyt melko hyvin internetin fanikult-

tuuriin, mutta sisäpiirin tieto oli kuitenkin suureksi hyödyksi, sillä en itse ole ollut aktiivisesti

fanitoiminnassa mukana.

                                                
9 Lähetin 12 haastattelupyyntöä, joista yhdeksään vastattiin. Suostuneista kaksi oli naisia ja seitsemän miehiä. Kuuden
suomalaisen lisäksi mukana oli yksi amerikkalainen, yksi australialainen ja yksi intialainen fani. Ikäjakauma ulottui 17 vuodesta
43 vuoteen. Myös faniuden kohde vaihteli: neljä haastateltavaa oli tv-sarja Simpsonien faneja, kolme tv-sarja Salaisten
kansioiden faneja ja kaksi rock-yhtye Kissin faneja. (Vaikka myöhemmin rajasin tutkimukseni televisiofaneihin, musiikkifanien
haastattelut eivät olleet turhia, vaan avarsivat perspektiiviä hyödyllisellä tavalla.)
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Tekemäni sähköpostihaastattelut muodostivat tärkeän osan esitutkimusvaihetta, jossa kar-

toitin tutkimuksen kohteena olevaa ongelmakenttää. Varsinaista tutkimusaineistoa haastat-

telut eivät kuitenkaan olleet, enkä esimerkiksi ole luokitellut tai analysoinut haastateltavien

vastauksia systemaattisesti10. Kuten sanottu, en ole tutkielmassani kiinnostunut niinkään

yksittäisten fanien subjektiivisista kokemuksista, vaan niistä uudenlaisista puitteista, jotka

internet on fanikulttuurin toiminnalle luonut. Näiden puitteiden tutkimisessa metodinani on

ollut fanitoiminnan suora havainnointi. Käytännössä havainnointi on tässä tapauksessa tar-

koittanut internetin fanisivustojen ja keskustelufoorumien tarkastelua11. Tarkastelussani on

sekoittunut vapaan ja systemaattisen havainnoinnin piirteitä. Vapaata se on ollut muun mu-

assa siinä mielessä, että olen fanisivustojen linkkilistojen kautta poukkoillut usein hyvin sat-

tumanvaraisesti ympäri internetin "faniverkostoa". Systemaattista puolestaan siinä mielessä,

että mielenkiintoiseen ilmiöön törmättyäni olen muun muassa hakupalveluiden avulla pe-

rehtynyt siihen tarkemmin. Tietyt systemaattiset raamit tarkastelulleni on asettanut myös se,

että olen keskittänyt tutkimukseni seitsemän televisiosarjan internetfanitoimintaan (ks. luku

3.3). Nähdäkseni sekä vapaamuotoisuus että systemaattisuus on ollut tutkimuksessani tar-

peellista. Vapaan surfailun ansiosta olen törmännyt alati uusiin fanikulttuurin osa-alueisiin –

aineisto on siis voinut yllättää – kun taas systemaattisen perehtymisen ansiosta olen oppi-

nut ymmärtämään eri osa-alueita paremmin.

2.4.1. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistettävyys

Kaikilla tutkimusmenetelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Laadullisen yleisötut-

kimuksen vahvuus on tutkimuksen sisäinen validiteetti, ts. tutkimuksen kelpoisuus tutkitta-

van ilmiön kuvaajana (Schrøder 1999, 44). Koska laadullista tutkimusta tehdään vuorovai-

kutuksessa tutkimuskohteen kanssa, on hyvin todennäköistä, että tutkimuskohteen itsensä

kannalta relevantit kysymykset nousevat esille ja tulevat selvitettyä. Survey-tyyppisissä

määrällisissä tutkimuksissa tällaista vuorovaikutusmahdollisuutta ei ole. Niinpä onkin mah-

dotonta sanoa, kuinka hyvin tutkijan ennakko-oletuksiin perustuva kysymysrunko soveltuu

yksiin tutkimuskohteiden kontekstisidonnaisen kokemuksen ja ajattelutavan kanssa. Ei

myöskään voida tietää, onko tutkimuskohde ymmärtänyt kaikkia kysymyk-

siä/vastausvaihtoehtoja oikein (mt.).

Vaikka laadullisen tutkimuksen (sisäinen) validiteetti onkin usein hyvä, sen akilleen kanta-

päänä on heikko reliabiliteetti ja yleistettävyys. Tutkimustulosten analysointi perustuu tilas-

                                                
10 Toki alustavat haastattelut ovat jossain määrin vaikuttaneet myös muuhun tutkimukseeni. Niiden ansiosta olen esimerkiksi
osannut kiinnittää huomiota "oikeisiin" asioihin.
11 Kutsun tutkimusmenetelmääni havainnoinniksi, vaikka on tietenkin varsin kyseenalaista, voidaanko esimerkiksi
fanisivustojen tarkastelua verrata ihmisten käyttäytymisen havainnointiin. Keskustelufoorumien tarkastelu asettuu jo hieman
lähemmäksi perinteistä käsitystä havainnoinnista.
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tollisten menetelmien sijasta yksittäisen tutkijan melko vapaamuotoisiin tulkintoihin, eikä

tulkintojen todenmukaisuutta voi käytännössä testata mitenkään. Tyypillisesti johtopäätös-

ten tukena on vain joitakin tutkimusaineistosta tarkoin valittuja sitaatteja. Laadullisen tutki-

muksen tutkimusjoukot ovat myös yleensä hyvin pieniä. Vaikka haastateltavien valinnassa

pyrittäisiinkin jonkinlaiseen demografiseen hajontaan, todellisesta edustavuudesta ei voida

puhua. (mt., 44–45)

Tutkimuksen yleistettävyyteen suhtaudutaan laadullisen yleisötutkimuksen kentällä varsin

eri tavoin. Jotkut tutkijat vannovat mediakulutuksen kontekstisidonnaisuuden nimiin ja vält-

televät yleistämistä viimeiseen asti (mt., 47–48; ks. myös Ang 1996, 66–81). Toiset taas

huomauttavat, ettei irrallisissa tapaustutkimuksissa ole pidemmän päälle oikein mitään itua,

ellei tutkimusten avulla voida kertoa mediakulttuurista edes jotain myös yleisemmällä tasolla

(Morley 1992, 161; Ang 1996, 136–137).

Vaikka oma tutkimukseni eroaakin lähtökohdiltaan ja menetelmiltään tyypillisestä laadulli-

sesta yleisötutkimuksesta, myös siihen pätevät edellä mainitut vahvuudet ja heikkoudet.

Validiteetin suhteen ongelmia ei pitäisi olla. Tavoitteenani on ollut selvittää, minkälaisia uu-

sia yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden mahdollisuuksia internet on faneille (ja muillekin tv-

yleisöille) tarjonnut. Nähdäkseni ainoa käyttökelpoinen menetelmä näiden mahdollisuuksien

tutkimiseen ja kuvailuun on niiden havainnointi käytännössä. Tässä havainnoinnissa inter-

netin yleisten teknologisten puitteiden perusteellisen tuntemus on ollut suureksi hyödyksi12.

Esitutkimusvaiheessa tekemieni vapaamuotoisten sähköpostihaastattelujen ansiosta puo-

lestaan olen osannut paremmin tarkastella fanien itsensä kannalta relevantteja osa-alueita.

Myös internetin faniyhteisöjen keskustelufoorumien seuraaminen on auttanut tarkastelun

kohdentamisessa oikeisiin ilmiöihin.

Laadullisten tutkimusten reliabiliteetin arviointi ei yleensä ole helppoa, eikä se varmasti ole

sitä käsillä olevan tutkimuksenkaan kohdalla. En esimerkiksi ole käyttänyt mitään määrä-

muotoista ja toistettavissa olevaa tutkimusmenetelmää, vaan "seikkaillut" internetin fani-

kulttuurissa melko vaistonvaraisesti. Koska laadullista tutkimusta ei voi sellaisenaan toistaa,

reliabiliteetin arvioinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tutkimusraportissa kuvaillaan

perusteellisesti ja avoimesti, miten erinäisiin johtopäätöksiin on tultu. Tämä edellyttää muun

muassa sitä, että tutkimusaineiston on oltava riittävän laajasti arvioijan saatavilla (Anttila

1999). Kuten sanottu, laadullisia yleisötutkimuksia on usein kritisoitu juuri siitä, että johto-

päätöksien tueksi on tarjottu vain muutamia tarkoin valikoituja sitaatteja (Schrøder 1999,

                                                
12 Internetasiantuntemukseni perustuu erityisesti useiden vuosien työskentelyyn internetkouluttajana ja sisällöntuottajana.
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45). Omassakin tutkielmassani joudun käytännön syistä kuvailemaan fanikulttuuriin liittyviä

ilmiöitä yksittäisten esimerkkien kautta. Toisaalta oma tutkimukseni on siinä mielessä

haastattelututkimuksia kiitollisempi arvioitava, että myös kaikki tutkimusraportin ulkopuolelle

jäänyt tutkimusaineisto (taustoittavia haastatteluja lukuun ottamatta) on julkisesti internetis-

sä tarkasteltavissa (ks. Liite 2). Periaatteessa siis kuka tahansa voi arvioida johtopäätöksie-

ni reliabiliteettia saman tutkimusaineiston valossa13.

Yleistettävyyttä ajatellen tutkimukseni on kenties hieman kaksijakoinen. Yhtäältä on tieten-

kin selvää, että yhden tutkimuksen puitteissa on ollut mahdollista tutkia vain pientä murto-

osaa internetin suunnattoman laajasta ja monimuotoisesta fanikulttuurista. Toisaalta en

kuitenkaan ole rajoittanut tarkasteluani yksittäiseen faniyhteisöön tai edes yhden tv-sarjan

ympärille kehittyneeseen fanitoimintaan. Käytännössä olenkin tavoitellut tällä tutkimuskoh-

teen väljähköllä rajauksella eräänlaista kompromissia yksittäisen ilmiön perusteellisen ana-

lysoinnin ja tutkimuksen laajemman käyttökelpoisuuden välillä. Ien Angin (1996, 4) mukaan

"mediayleisöjen tutkiminen ei itsessään ole kiinnostavaa tai merkityksellistä, vaan muuttuu

sellaiseksi vasta sitten, kun se auttaa meitä ymmärtämään paremmin aikalaiskulttuurimme

erityisluonnetta." Omassa tutkimuksessani pyrin faniyleisöjen internetaktiviteettien tarkaste-

lun kautta hahmottamaan 2000-luvun alun digitaalisen mediakulttuurin erityisluonnetta ja

spekuloimaan sen mahdollisia kehityskulkuja. Tämän lähtökohdan kannustamana olen ko-

kenut järkevämmäksi tutkia internetin fanikäytäntöjä melko yleisellä tasolla, kuin pureutua

yksityiskohtaisesti jonkin tietyn tv-sarjan internetfanikulttuurin erikoisuuksiin. Liiallinen yksi-

tyiskohtiin uppoutuminen vain vaikeuttaisi metsän näkemistä puilta.

                                                
13 Valitettavasti internetaineistolle on ominaista epävakaus: fanisivustot sulkeutuvat kun fanit kyllästyvät harrastukseensa,
keskustelupalstojen arkistot nollataan aika ajoin ja viihdeteollisuuden lakimiehet kitkevät tekijänoikeuksia rikkovia palveluita
pois häiriköimästä. Digitaalisen tiedon säilyvyyteen liittyy muutenkin suuria käytännön ongelmia, joihin oikeastaan vasta aivan
viime vuosina on havahduttu (Kauppinen 2003).
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3. TELEVISIOFANIT

Televisiofanius voidaan nähdä osana laajempaa kokonaisuutta, jota Henry Jenkins (1992,

1) kutsuu mediafaniudeksi. Mediafaneille – erotuksena esim. poptähtien tai urheiluseurojen

faneista – on yhteistä kiinnostus fiktiivisiin teksteihin, kuten televisiosarjoihin, animaatioihin,

elokuviin tai sarjakuviin. Mediafanius on sikäli hyvä termi, että se huomioi fanikulttuurille

ominaisen intertekstuaalisen luonteen (mt., 36-37). Nykyisin, kun yhä useammista me-

diateksteistä pyritään kehittämään poikkimediaalisia franchise-tuoteperheitä (ks. luku 6.3),

intertekstuaalisuuden merkitys on entisestään korostunut. Itse puhun kuitenkin selvyyden

vuoksi televisiofaniudesta tarkoittamassa fanikulttuuria, jossa intohimojen ja harrastustoi-

minnan ensisijaisena kohteena on jokin televisiosarja tai sarjojen lajityyppi (esim. saippua-

oopperat, sci-fi-sarjat, tilannekomediat).

Televisiofanius yhtenä mediafaniuden muotona alkoi kehittyä Yhdysvalloissa pikku hiljaa

television yleistymisen ja sarjatuotannon konventioiden vakiintumisen myötä 1950–60-

luvuilla. Suomessakin jonkinlaista faniaktiviteettia synnyttivät jo 60–70-lukujen taitteessa

muun muassa Peyton Place ja Virginialainen (Nikunen 2003, 115). Ensimmäisenä järjes-

täytyneenä televisiofanikulttuuria pidetään yleensä Star Trek -tieteissarjan ympärille 1960-

luvun lopulla kehittynyttä faniyhteisöä. Alkunsa Star Trek -fanien organisoitumisen sai kirje-

kampanjasta, jolla yritettiin taivutella NBC-tuotantoyhtiötä jatkamaan sarjan tuotantoa.14

(Jenkins 1992, 28; Hirsjärvi 2003, 149)

Televisiofanius ei syntynyt tyhjän päälle, vaan omi vaikutteita muun muassa elokuvan, mu-

siikin ja tieteiskirjallisuuden alueella kehittyneistä fanikulttuureista (Nikunen 2003, 115). Elo-

kuva- ja musiikkifanikulttuurien perintöä televisiofanikulttuurissa edustavat ennen kaikkea

henkilöpalvontaan liittyvät aspektit. Elokuva- ja musiikkifanien tapaan monet televisiofanit

kirjoittelevat idoleilleen, keräävät heidän kuviaan ja matkustavat pitkiäkin matkoja nähdäk-

seen heidät "elävänä". Tietoa tähtien yksityiselämästä (raskauksia, katkaisuhoitoja, palkka-

kiistoja) voidaan myös hyödyntää sarjan juonenkäänteiden – esimerkiksi katoamisten, kuo-

lemien yms. – tulkinnassa (ks. MacDonald 1999, 135; Harrington ja Bielby 1995, 53).

Tähtikultti ei kuitenkaan televisiofaniudessa yleensä ole yhtä keskeisessä roolissa kuin elo-

kuva ja musiikkifaniudessa. Vaikka fanius joissain tapauksissa voikin ankkuroitua tiettyyn

näyttelijään, jonka uraa seurataan sarjasta toiseen, niin pääsääntöisesti televisiofanin kes-

                                                
14 Vastaavanlainen suosikkisarjan puolesta kampanjointi on yhtenä ominaispiirteenä värittänyt televisiofaniutta myöhemminkin.
(ks. mm. Brower 1992, 167-70)
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keisiä samastumisen ja ihailun kohteita ovat televisiosarjan fiktiiviset hahmot. Reaalimaail-

man vastineet, näyttelijöiden omat persoonat, ovat televisiofaneille tyypillisesti vasta toissi-

jainen kiinnostuksen kohde (Nikunen 2003, 128). Näyttelijät samaistetaan hyvin vahvasti

heidän ruutupersooniinsa, eikä televisiotähden suosio yleensä perustukaan niinkään hänen

omaan persoonaansa kuin hänen esittämänsä roolihahmon persoonaan. Televisiotähteyden

roolisidonnaista luonnetta kuvastaa hyvin se, että vain hyvin harvat tv-tähdet onnistuvat

luomaan menestyksekästä elokuvauraa. Paljon yleisemmin kohtalona on ennemmin tai

myöhemmin palata häntä koipien välissä takaisin televisiosarjoihin – ja tällä kertaa tv-

tähteyskään ei ole taattu, ellei yleisöön uppoavaa roolia löydy.

On toki syytä korostaa, että henkilöpalvonnan merkitys tv-fanikulttuureissa vaihtelee. Medi-

alla on keskeinen rooli siinä, kuinka tähtikeskeiseksi jonkin televisiosarjan fanikulttuuri muo-

dostuu. Nikunen (2003, 119) erottaa toisistaan marginaali- ja valtavirtafaniuden sillä perus-

teella, kuinka paljon faniuden kohteena oleva televisiosarja on esillä valtajulkisuudessa.

Mediajulkisuuden henkilökeskeisyyden vuoksi voidaan ajatella, että juuri valtavirtafaniutta

synnyttävien sarjojen fanikulttuuri muodostuu tähtikeskeiseksi. Valtavirtafanien idolit näkyvät

usein lehtien palstoilla, kun taas marginaalifaniuden kohteita ei mielletä yleisesti kiinnosta-

viksi. Trendit kuitenkin tulevat ja menevät. Niinpä tämän päivän valtavirtafanius voi olla

huomisen marginaalifaniutta. On hyvin todennäköistä, että valtajulkisuuden kuihduttua tähti-

en ja heidän "siviilipersoonansa" merkitys faniuden kiinnekohtana vähenee15.

Kenties vielä musiikin ja elokuvan fanikulttuurejakin tärkeämpi esikuva televisiofanien fani-

käytännöille on ollut amerikkalaisten tieteiskirjallisuuden harrastajien parissa 1920-luvulla

alkunsa saanut fandom16 (ks. Hirsjärvi 2003, 146-148). Fandomista televisiofanius on peri-

nyt monet yhteisölliset ja alakulttuuriset piirteensä, kuten epäviralliset faniyhdistykset, fanien

itsensä organisoimat fanimessut (conventions), omakustanteiset fanilehdet eli fanzinet ja

fanitaiteen tuotannon. Etenkin fanzinejen merkitys mediafanikulttuurin kehittymiselle on ollut

ratkaiseva. Paitsi että fanzinejen kirjepalstoilla luotiin pohja fanien yhteisölliselle kanssa-

käymiselle, niissä sai alkunsa myös omien fanitarinoiden eli fanfictionin kirjoittelu, jota mo-

net (esim. Jenkins 1992) pitävät mediafaniuden kenties omaleimaisimpana piirteenä.

                                                
15 Olisi mielenkiintoista kartoittaa, millä tavalla fanikulttuurin tähtikeskeisyys vaikuttaa sen pitkäikäisyyteen. Luultavasti vaikutus
on samantapainen kuin pop-musiikissakin: huolella tuotettujen tähti-imagojen varassa miljoonia myyneet levyt unohtuvat
nopeasti oman aikakautensa kuriositeetiksi, kun taas artistin vahvaan omaan näkemykseen perustuvat menestykset
muodostuvat aikaa myöten klassikoiksi, joista yhä uudet sukupolvet löytävät tarttumapintaa.
16 Varsinkin alan harrastajien ja tutkijoiden keskuudessa fandom-nimityksellä viitataan kielestä riippumatta edelleen
nimenomaan "lajityyppikirjallisuuden" eli tieteis- ja fantasiakirjallisuuden fanikulttuuriin. Englanninkielessä fandomista on
kuitenkin muodostunut myös yleiskäsite, jolla tarkoitetaan faniutta ylipäänsä. Tarkentavilla määritteillä varustettuna fandom voi
viitata hyvin erilaisiin fanimuodostelmiin, esim. "soap opera fandom", "football fandom", "Elvis fandom".
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Fandomin perintö kulkeutui televisiofaniuteen ennen kaikkea fandomin "alajaostona" kehit-

tyneen ja 70-luvulla Yhdysvalloista ympäri maailmaa levinneen Star Trek -fanikulttuurin

kautta. Koska Star Trek -fanikulttuuri oli vuosikausia ylivoimaisesti suosituin portti televisio-

faniuteen, sen omaksumat fandomin käytännöt periytyivät osaksi myös muiden tv-

faniyhteisöjen toimintaa (Harrison 1997). Selvimmin fandomin ja Star Trek -fanien perintö

näkyy tietenkin muiden sci-fi- ja fantasiatelevisiosarjojen (ns. kulttisarjojen) fanikulttuureissa,

muttei suinkaan rajoitu niihin. Valitettavasti "trekkiet"17 jättivät perinnökseen myös stereoty-

pian epäsosiaalisista nörttifaneista, jotka suhtautuvat tv-sarjan fiktiiviseen maailmaan koh-

tuuttoman pikkutarkasti ja intensiivisesti (Jenkins 1992, 9-12). Tämä stereotypia on sittem-

min värittänyt valtamedian tapaa käsitellä fanikulttuuria yleisemminkin (mt.).

3.1. Fanitutkimus

Vielä vuosikymmen sitten Lisa A. Lewis saattoi toimittamansa faniantologian The Adoring

Audience: Fan Culture and Popular Media (1992) johdannossa perustellusti ihmetellä, kuin-

ka tutkijat olivat ylenkatsoneet faneja eivätkä pitäneet heitä ollenkaan vakavasti otettavana

tutkimuskohteena (mt., 1). Lewis arveli tuolloin ylenkatseen perustuvan akateemisen maa-

ilman tuntemaan syvään ideologiseen vastenmielisyyteen kaupallista massakulttuuria ja sen

"huijaamia" yleisöjä kohtaan.

Kuten edellä on käynyt ilmi, kulttuuritutkimuksen piirissä oli kuitenkin jo 1980-luvulla alettu

tarkastella populaarikulttuurin kulutusta uudesta, yleisöjen aktiivisuutta ja mielihyvän mikro-

politiikkaa korostavasta näkökulmasta. Kasvava kiinnostus yleisöjä kohtaan johti tutkijat

vääjäämättä fanikulttuurin pariin – olivathan fanit oikea kouluesimerkki aktiivisista yleisöistä

(Kovala 2003, 188). Fanit myös muodostavat muita yleisöjä selkeämmän ja yhtenäisemmän

yleisöalakulttuurin, jonka tutkimiseen uuden yleisötutkimuksen etnografiset menetelmät so-

veltuivat erityisen hyvin (mt., 193). Kaiken lisäksi fanit tuottavat konkreettisia ilmiasuja mer-

kityksellistämisprosessilleen fanilehtien ja fanitaiteen muodossa (Herkman 2001, 198-199).

Ei siis ihme, että faniyleisöistä on viimeisen vuosikymmenen aikana tullut uuden yleisötut-

kimuksen piirissä yhä suositumpi tutkimuksen kohde. Lewisin ehtikin harmitella fanitutki-

muksen olemattomuutta oikeastaan viime tingassa, sillä samana vuonna Lewisin toimitta-

man antologian kanssa julkaistiin kaksi muutakin vaikutusvaltaista fanitutkimusta: Camille

Bacon-Smithin feministinen etnografia Star Trekin naisfaniyhteisöstä Enterprising Women:

Television Fandom and the Creation of Popular Myth (1992) sekä Henry Jenkinsin me-

diafaniutta laajemmin käsittelevä Textual Poachers: Television Fans and Participatory Cul-

                                                
17 Kun trekkie-nimitys aikanaan sai faniyhteisön ulkopuolella yhä negatiivisempia sävyjä, monet Star Trek -fanit alkoivat kutsua
itseään trekkereiksi. Näin he halusivat tehdä selvän pesäeron "friikkeihin" (Jenkins 1992, 21).
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ture (1992). Näistä varsinkin Jenkinsin teos on myöhemmin kohonnut eräänlaiseksi fanitut-

kimuksen raamatuksi, johon mielellään viittaavat niin akateemiset tutkijat, populaari media-

kin kuin fanit itsekin.

3.1.1. Sosiaalinen fanitutkimus

Fanitutkimusta tehtiin toki jo ennen kulttuuritutkimuksen ja etnografisen yleisötutkimuksen

buumiakin. Varhaisen fanitutkimuksen – jota vailla parempaa termiä kutsun sosiaaliseksi

fanitutkimukseksi – lähtökohdat olivat tyypillisesti sosiaalipsykologiset ja sillä oli populaarin

median tapaan taipumus keskittyä fanikulttuurin ääri-ilmiöihin. Itse asiassa sosiaalisen kou-

lukunnan fanitutkijat olivat tärkeässä roolissa legitimoimassa median stereotyyppisiä fanire-

presentaatioita18 (ks. Jenson 1992).

Sosiaalista fanitutkimusta sävytti ennen kaikkea huoli fanien henkisestä tasapainosta. Fa-

niuden taustalla uskottiin olevan jokin perustavanlaatuinen psykologinen häiriö, jonka medi-

an vääristämä narsistinen maailmankuva aiheutti tai sai oireilemaan. Joli Jensonin (1992)

mukaan fanista leivottiin perinteisessä tutkimuksessa kaksi patologista mallia: pakkomiel-

teen riivaamat erakot ovat yhteiskunnasta syrjäytyneitä/syrjäytettyjä yksilöitä, jotka median

vaikutuksesta ovat ajautuneet intensiiviseen fantasiasuhteeseen julkisuuden henkilön kans-

sa, hysteeriset joukon jäsenet puolestaan esimerkiksi rock-musiikin villitsemiä nuoriso-

laumoja tai urheilukatsomoissa riehuvia huligaaneja. Kummassakin tapauksessa fanit ovat

vaarallisella tavalla itsekontrollinsa menettäneitä ja siksi alttiita irrationaalisille houkutuksille.

(mt., 9-13)

Faniuteen keskeisesti liittyvän henkilöpalvonnan sosiaalinen tutkimus on selittänyt psykolo-

gisen kompensaation käsitteellä. Fanin muodostamat parasosiaaliset suhteet julkisuuden

henkilöihin korvaavat jotakin fanin todellisessa elämässään kokemaa puutetta, esimerkiksi

arvostuksen, vallan, tai todellisten suhteiden puutetta. Huolestuttavaa näissä fanien pa-

rasosiaalisissa suhteissa on niiden herkkyys – se, kuinka helposti normaalin ihailun ja koh-

tuuttoman pakkomielteen raja hämärtyy. Todennäköisimmin näin käy syrjäytyneille ja sosi-

aalisesti avuttomille, mutta periaatteessa kuka tahansa fani on vaarassa menettää todelli-

suudentajunsa ja sortua mielipuoliseen käytökseen. Fani on kuin fanaatikko19 – siinä missä

fanaatikoilla uskonto toimii terapeuttisena tukena ja estää omanarvontunnon romahtamisen,

                                                
18 Vaikka negatiivisia stereotyyppejä liittyy jonkin verran kaikkeen faniuteen, televisiofanit ovat Jenkinsin (1992, 19) mukaan
kärsineet erityisen huonosta maineesta, koska heidän intohimonsa kohdistuu halveksutun massaviihteen fiktiivisiin
maailmoihin ja hahmoihin. Esimerkiksi urheilufanien status on yhteiskunnassa huomattavasti korkeampi, eikä heidän tarvitse
alituiseen selitellä faniuttaan. Jenkisin (mt.) mukaan kyse on sukupuolisesti määräytyneiden, patriarkaalisen arvomaailman
mukaisten kulttuuristen hierarkioiden turvaamisesta. Urheilufanit ovat pääasiassa miehiä, kun taas fiktiosta nautintonsa saavat
televisiofanit enimmäkseen naisia.
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fanilla saman asian ajaa suhde julkisuudenhenkilöön. Kun tuo suhde kärsii kolhun, fanin

itsetunto romahtaa ja seuraukset voivat olla huonot suhteen molemmille osapuolille. (mt.,

16-18)

Media on tarjonnut esimerkkejä tällaisista pimeälle puolelle luisuneista faneista yllin kyllin.

Lievemmissä tapauksissa kyse on idolien henkisestä ahdistelusta esimerkiksi kirje- ja puhe-

linterrorin muodossa, pahimmissa tapauksissa fyysisestä vainoamisesta ja jopa murhasta.

Pahamaineisin esimerkki langenneesta fanista on epäilemättä John Lennonin joulukuussa

1980 surmannut beatlefani Mark Chapman. Monille Chapmanin veriteko oli lopullinen to-

diste faniuden piilevästä patologisuudesta ja vaarallisuudesta (Mäkelä 2002, 315). Kaiken

lisäksi vain neljä kuukautta Lennonin surman jälkeen julkisuuteen nousi uusi sekopääfani,

John Hinckley, joka yritti tehdä vaikutuksen näyttelijä Jodie Fosteriin ampumalla Yhdysval-

tain silloista presidenttiä Ronald Reagania.

Chapmanin ja Hinckleyn kaltaiset tapaukset eivät valitettavasti ole ainoita laatuaan20. Tie-

tyiltä osin sosiaalisen fanitutkimuksen esille nostamat kysymykset siis ovat perusteltuja.

Faniuteen ja erityisesti henkilöpalvontaan liittyy toisinaan myös kohtuutonta käyttäytymistä,

jonka syitä on varmasti aiheellista pohtia (joskin voidaan kysyä, kuinka suuri merkitys ni-

menomaan faniudella mainituissa veriteoissa loppujen lopuksi oli). Kuten Lewis kirjoittaa

teoksensa The Adoring Audience (1992) johdannossa: "Kaikki fanit eivät ole ylistämisen

arvoisia, sillä monet hairahtuvat tuhoisille poluille tai pyrkivät faniuden kautta ratkomaan

ongelmia, jotka olisi parempi hoitaa muilla keinon" (mt., 6). Sosiaalisen tutkimuksen heikko-

us on kuitenkin ollut sen kapea-alainen keskittyminen vain kohtuuttomiin tapauksiin, tai ku-

ten Jenson (1992, 25) asian esittää, faniuden näkeminen ensisijaisesti poikkeavana "toi-

seutena". Tällainen elitistinen ajattelutapa sulkee meidät "normaalit" kokonaan tutkimuksen

ulkopuolelle, eikä siis voi auttaa meitä ymmärtämään omaa suhdettamme mediaan ja julki-

suuden henkilöihin yhtään paremmin (mt.).

3.1.2. Kulttuurinen fanitutkimus

Yleisöjen semioottista aktiivisuutta (ja vastarintaakin) korostanut kulttuuritutkimus tarjosi

teoreettisen viitekehyksen, jonka avulla populaarikulttuurin yleisöjä ja siten myös faniutta

voitiin lähestyä ilman tuomitsevaa ennakkoasennetta. Käytän tästä etnografisen yleisötutki-

muksen piirissä versonneesta fanitutkimuksesta nimitystä "kulttuurinen fanitutkimus".

                                                                                                                                                      
19 Englanninkielen sana fan on lyhenne sanasta fanatic (fanaatikko). Vaikka fan-termiä alun alkaen käytettiinkin lehdistössä
lleikkimielisesti, Jenkins (1992, 12) kuitenkin uskoo, että termin etymologia varjostaa tapaa suhtautua faneihin.
20 Ks. http://www.eonline.com/Features/Specials/Stalkers/famous.html (4.5.2003)
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Kulttuurinen fanitutkimus ei syntynyt heti valmiiksi. Fanitutkija Matt Hillsin kanssa käymäs-

sään seminaarikeskustelussa Jenkins (Hills 2001) erotti kulttuurisesta fanitutkimuksesta

kolme sukupolvea. Sukupolviin jakaminen saattaa tietenkin olla hieman rohkea, kun kyse on

näinkin nuoresta tutkimusalasta. Jenkinsin erottamien sukupolvien välillä on kaikesta huoli-

matta nähtävissä sikäli selviä painotuseroja, että jako on ainakin esitysteknisistä syistä pe-

rusteltavissa. On kuitenkin korostettava, että useimmat tässä esityksessä ensimmäisen ja

toisen sukupolven edustajiksi nimetyt tutkijat ovat edelleen varsin aktiivisia ja ajankohtaisia

toimijoita fanitutkimuksessa.

Ensimmäinen sukupolvi – fanit esimerkkinä aktiivisesta yleisöstä

Kulttuurisen fanitutkimuksen ensimmäisen sukupolven muodostavat Jenkinsin (Hills 2001)

luokittelussa populaarikulttuurin tutkimuksen pioneerit – John Fiske, Janice Radway, John

Tulloch ja kumppanit – jotka nostivat tapetille mediayleisöjen aktiivisuuden ja etnografisten

menetelmien käytön. On makuasia, kutsuuko tätä ensimmäistä sukupolvea vielä lainkaan

fanitutkimukseksi. Esimerkiksi Radwayn (1987) tutkimat romanttisten lukemistojen naisluki-

jat eivät harjoittaneet mitään faniuteen tyypillisesti liittyviä aktiviteetteja. Itse asiassa Rad-

wayn naislukijat muistuttavat suuresti Ien Angin (1986) tutkimia Dallasin (nais)katsojia, joita

Jenkins (1992, 22) itsekään ei pidä varsinaisina faneina, koska heiltä puuttui kosketus fa-

niyhteisöön. Jenkins tosin määrittelee faniuden hyvin pitkälti juuri yhteisen fanitoiminnan

kautta. Esimerkiksi Harrington ja Bielby (1995, 12) kritisoivat tätä näkemystä, ja pitävät vä-

hintään yhtä tärkeänä faniuteen liittyviä tunteita, faniuden subjektiivista kokemusta.

Ensimmäisen sukupolven tutkijat pyrkivät säilyttämään kriittisen etäisyyden tutkimuskohtee-

seensa, ja heillä oli Jenkisin (Hills 2001) mukaan lisäksi tapana tutkielmansa loppuluvussa

"paljastaa" faniyhteisön piilevä poliittinen potentiaali, jota fanit eivät itsekään vielä tajua.

Tässä fani- ja alakulttuurien vastarinnan korostamisessa saattaa heijastua, kuten Hills

(2002, 54) arvelee, kulttuuritutkimuksen oma (tietoinen) vastarinnan kiisken asema akatee-

misessa maailmassa. Etnografiseen tutkimusotteeseen perustuvaa yleisötutkimusta on kriti-

soitu laajemminkin tutkijan omien toiveiden ja ihanteiden projisoinnista tutkimuskohteeseen

(mm. Morley 1992, 31).

Toinen sukupolvi – fanien maineen puhdistaminen

Fanitutkimuksen todellinen läpimurto tapahtui 90-luvun alussa. Jenkinsin (Hills 2001) luo-

kittelussa tätä uuden fanitutkimuksen toista sukupolvea edustavat muun muassa Jenkins

itse ja Camille Bacon-Smith. Toisen sukupolven fanitutkijoille oli tyypillistä, että he olivat

itsekin aktiivisia toimijoita faniyhteisöissä – joko entuudestaan (Jenkins) tai tutkimustaan
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varten soluttautuneena (Bacon-Smith). Jenkins itse uskoo nimenomaan aidosti eletyn fani-

kokemuksen tuottaman "paikallisen asiantuntemuksen" voimaan fanikulttuurin tulkitsemi-

sessa (Harrington 1997). Olipa fanius sitten aitoa tai tutkimusta varten omaksuttua, tavoit-

teena näillä fani-etnografeilla joka tapauksessa oli tuoda tutkimukseen mukaan oma ensi-

käden tietonsa fanikulttuurista.

Yksi toisen sukupolven tutkijoiden keskeisistä tavoitteista oli faniyhteisön maineen puhdis-

taminen. Toki tämä kilven kiillottaminen oli yleisellä tasolla alkanut jo ensimmäisen sukupol-

ven tutkimuksissa. Toisen sukupolven edustajien henkilökohtainen side fanikulttuurin kui-

tenkin teki asian heille erityisen läheiseksi. Näin Jenkins erittelee Textual Poachers -

teoksensa lähtökohtia:

"Fanina koen, että useimmat aiemmat fanikulttuurin tutkimukset ovat olleet sen-
saatiohakuisia ja ruokkineet väärinkäsityksiä tästä alakulttuurista. ... (Nämä) har-
haluulot ovat osittain syypäänä työtoverien, ystävien ja perheenjäsenten usein vi-
hamieliseen suhtautumiseen (faneihin). Itse haluan osallistua faniuden julkisuusku-
van uudelleenmäärittelyyn, hyödyntää institutionaalista auktoriteettiani stereotyyp-
pien kyseenalaistamisessa ja kannustaa parempaan tietoisuuteen fanikulttuurin rik-
kaudesta." (Jenkins 1992, 7)

Fanikulttuurin kilpeä tutkijat pyrkivät kiillottamaan ennen kaikkea korostamalla faniuden

esimerkillistä yhteisöllisyyttä ja aktiivista kulttuurista toimintaa. Erityisesti yhteisöllisyyden

kohdalla tutkijoiden poliittiset motiivit tosin johtivat jossain määrin fanikulttuurin tarkoitusha-

kuiseen romantisointiin ja tiettyjen ikävien piirteiden sivuuttamiseen (Hills 2001; Harrison

1997). Esimerkiksi Jenkins ei kuitenkaan kadu puolueellisuuttaan, vaan kokee sen olleen

peräti välttämätöntä: "Negatiivisten aspektien esille tuominen siinä tilanteessa olisi ollut tu-

hoisaa uudella tavalla faniuteen suhtautuvan dialogin aikaansaamiseksi" (Harrison 1997).

Kolmas sukupolvi – faniuden normalisointi

Jenkinsin ja kumppaneiden "taktinen interventio" tuotti tulosta. Fanikulttuuria alettiin tarkas-

tella uusin silmin ja fanitutkimuksesta tuli akateemisissa piireissä hyväksyttävä (tai ainakin

varsin suosittu) tutkimuskohde. Koska kulttuurisen fanitutkimuksen kolmannen, tätä nykyä

tutkimusta tekevän sukupolven ei ole enää tarvinnut puolustella tutkimuskohdettaan, se on

voinut rohkeammin liikkua myös niillä sivupoluilla, jotka aiemmin oli poliittisista syistä ohi-

tettu. Tarkastelun kohteeksi on nostettu muun muassa faniyhteisön sisäiset hierarkiat ja

valtataistelut (mm. MacDonald 1998; Hills 2002; Chin 2002). Tämä ei aina ole ollut helppoa,

sillä fanit itsekin mielellään näkevät yhteisönsä pakopaikkana arkisista sosiaalisista nor-

meista ja liittävät faniuteen tasa-arvon, solidaarisuuden ja suvaitsevaisuuden kaltaisia

ihanteita (MacDonald 1998, 136). Kolmannen sukupolven fanitutkijat ovat kuitenkin halun-
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neet osoittaa, että faniyhteisössäkin jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Hierarkkisten

rakenteiden olemassaoloa ei kuitenkaan pidä nähdä yksinomaan negatiivisessa valossa,

vaan ennen kaikkea faniutta normalisoivana piirteenä (Chin 2002).

Ylipäänsä fanitutkimuksen nykypolven yhtenä tavoitteena voidaan pitää liian yksinkertaisten

faniuden mallien välttämistä. Matt Hillsin (2002, xii) mukaan aiempaa fanitutkimusta – niin

sosiaalista kuin kulttuuristakin – on rasittanut tietynlainen ehdottomuus, tarve löytää ratio-

naalisia perusteluja joko faniuden "hyvyydelle" tai sen "pahuudelle". Hills itse suosii avoi-

mempaa tutkimusotetta, joka hyväksyy sen, että faniuteen liittyy ristiriitaisia piirteitä (mt.,

xiii). Vaikka nykypolven fanitutkijat ovatkin suhtautuneet paikka paikoin varsin kriittisesti

toisen sukupolven näkemyksiin, on syytä korostaa, että mitään perustavaa laatua olevaa

irtiottoa ei ole tapahtunut. Tästä kertoo se, että useimpien uusien fanitutkimusten – myös

käsillä olevan – tärkein lähdeteos on edelleen Jenkinsin Textual Poachers (1992).

Internetin fanitoiminta on tietenkin noussut nykypolven fanitutkimuksissa erityisen tärkeäksi

tutkimuskohteeksi. Osittain tämä selittyy sillä, että itse fanitoiminta on siirtynyt enenevässä

määrin internetiin. Toisaalta vähintään yhtä tärkeä syy on varmasti myös se, että toiminnan

tarkastelu internetin välityksellä on huomattavasti vaivattomampaa kuin vaikkapa fanita-

paamisissa kiertäminen. Internet myös avaa fanikulttuurin tarkasteluun kokonaan uusia

ulottuvuuksia. Esimerkiksi fanikeskusteluja voidaan internetin välityksellä tarkastella ilman

että tutkijan läsnäolo vaikuttaa niihin.

3.2. Faniyleisön ominaispiirteistä

Eräässä Yhdysvalloissa tehdyssä kyselyssä ilmeni, että 53 prosenttia amerikkalaisista ko-

kee olevansa Star Trek -tv-sarjan ja/tai elokuvien faneja (Hirsjärvi 2003, 155). Suuresta lu-

vusta voidaan päätellä, että vastaajilla on hyvin monenlaisia käsityksiä siitä, mitä tarkoittaa

olla fani: yhdelle faniutta on jo se, että sattuu pitämään jostakin sarjasta keskimääräistä

enemmän. Toisille faniutta on sarjan säännöllinen seuraaminen ja videolle arkistointi. Kol-

mas pitää faniuden osoituksena vasta osallistumista erilaisiin yhteisiin faniaktiviteetteihin,

kuten fanitapaamisiin. Kysymys ei kuitenkaan ole ainoastaan siitä, että fani-käsite ymmär-

retään eri tavoin – tapoja "olla fani" todellakin on varsin monenlaista. Kuten suomalaisia tv-

faneja tutkinut Kaarina Nikunen (2003, 112) sanoo, "fanius ei tyhjene yhteen kokemista-

paan." Jokaisen fanin faniutta määrittävät viime kädessä hänen omat kulttuuriset ja sosiaali-

set tarpeensa ja tavoitteensa.

Televisiofaniuden määrittelyn tekee poikkeuksellisen vaikeaksi television keskeinen rooli

meidän kaikkien elämässä. Suomalainen kuluttaa television katseluun keskimäärin lähes
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kolme tuntia päivässä, enemmän kuin mihinkään muuhun vapaa-ajan aktiviteettiin21. Vaikka

katselu enimmäkseen onkin melko heikosti motivoitua kuvavirran kulutusta, useimmilla lie-

nee myös joitakin suosikkisarjoja, joiden lähetysaikoina viikosta toiseen valpastutaan. Jos

muut kiireet painavat päälle, jaksot nauhoitetaan videolle. Juonenkäänteistä saatetaan kes-

kustella vielä seuraavana päivänä työpaikalla tai koulussa. Kun tällainen televisio-ohjelmiin

liittyvä aktiivisuus on tyypillistä melkein kaikille yleisöille, ei ole ihme, että faneja on – äärita-

pauksia lukuun ottamatta – vaikea erottaa joukosta. Monet tutkijat (mm. Jenkins 1992, 54;

Herkman 2001, 195; Fiske 1992, 46) ovatkin esittäneet, ettei "tavallisten" televisioyleisöjen

ja "tavallisten" fanien välillä välttämättä ole kovin suurta eroa. Palaan tähän kysymykseen

tarkemmin luvussa 6.

Kaikesta huolimatta fanitutkimuksissa on nostettu esille joitakin nimenomaan faniyleisöissä

korostuvia piirteitä, joiden avulla on mahdollista hahmottaa faniyleisöjen erityisluonnetta ja

siten edes hieman täsmentää tutkimuskohdetta. Eräs tällaisista piirteistä on faniuden voi-

makas tunneulottuvuus. Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, perinteisessä fanitutkimukses-

sa ja mediarepresentaatioissa tunteiden keskeisyyttä on ollut tapana jopa ylikorostaa. Toki

tunteilla ja fanisuhteen tuottamalla populaarilla mielihyvällä on faniudessa suuri merkitys

(ks. Nikunen 2003; Harrington & Bielby 1995; Grossberg 1995), mutta intohimojen yksipuo-

linen korostaminen on omiaan synnyttämään ikäviä stereotypioita, jotka voivat merkittävästi

vaikeuttaa fanina olemista ja faniksi ryhtymistä. Fanit joutuvat salailemaan ja selittelemään

faniuttaan jopa läheisilleen, ja "fanifriikiksi" leimautumisen pelko pitää potentiaaliset fanit

poissa faniyhteisön toiminnasta (Jenkins 1992, 19; Nikunen 2003, 123). Omassa tutkimuk-

sessani tunteiden käsittely jää sivurooliin, sillä subjektiivisten kokemusten sijasta tarkoituk-

seni on tutkia niitä konkreettisia uusia toimintamahdollisuuksia, joita internet on faniyleisölle

(ja muillekin yleisöille) avannut. Tästä näkökulmasta tunneulottuvuutta huomattavasti kiin-

nostavampia faniyleisön ominaispiirteitä ovat yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Kuten edellä on tullut esille, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus nostettiin tunteiden rinnalle – ja

usein ohi, vrt. Jenkins (1992) – fanikulttuurin keskeisiksi ominaispiirteiksi uudessa, kulttuu-

rintutkimuksen lähtökohtiin nojaavassa fanitutkimuksessa. Osittain näiden piirteiden koros-

tamista motivoi kulttuurisen fanitutkimuksen pyrkimys fanien maineen puhdistamiseen.

Tunteidensa orjuuttaman, liki patologisen hysteerikon fanistereotypia haluttiin korvata mieli-

kuvalla poikkeuksellisen aktiivisesta ja sosiaalisesta mediakuluttajasta. Oma käsitykseni

fanikulttuurin luonteesta nojautuu juuri tähän kulttuurisen fanitutkimuksen myönteiseen fani-

kuvaan. Lukijan on tietenkin hyvä pitää mielessä fanien sosiaalisuuden ja aktiivisuuden ko-

                                                
21 http://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedotteet/tv_150103_2.html (29.4.2002),
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rostamisen osin poliittiset juuret ja kulttuurintutkimuksen fiskeläistä koulukuntaa edustavien

fanitutkijoiden (á la Jenkins) osakseen saama kritiikki (ks. Luku 3.1.2). Esittelen fanikulttuu-

rin yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta sekä niihin liittyvää aiempaa tutkimusta yksityiskohtai-

semmin empiirisen aineistokatsauksen yhteydessä luvuissa 4 ja 5.

3.3. Johdatus tutkielman empiiriseen osaan

Internetin fanikulttuurin empiirinen tarkastelu jakaantuu tutkielmassani lukuihin 4 ja 5. Nel-

jännessä, yhteisöllisyyttä käsittelevässä luvussa kiinnitän huomiota erityisesti teknologian

merkitykseen internetin faniyhteisöjen muodostumisessa ja fani-identiteettien rakentumises-

sa. Toiminnallisuutta käsittelevässä viidennessä luvussa puolestaan keskityn internetin

avaamiin uusiin mahdollisuuksiin niin tv-sarjojen jakelussa kuin fanien oman taiteen julkai-

semisessakin. Lisäksi tarkastelen digitalisoitumisen synnyttämiä kokonaan uusia fanitaiteen

muotoja. Toiminnallisuuden yhteydessä tuon esille myös internetin fanitoimintaan liittyvät

tekijänoikeuskiistat. Pohjustan kummassakin luvussa internetin fanikulttuurin osa-alueiden

tarkastelua lyhyillä katsauksilla aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen. Fanitutkimus-

kirjallisuuden lisäksi viittaan myös internet- ja verkkoyhteisötutkimuksiin.

On huomattava, että vaikka olenkin jakanut tarkasteluni esitysteknisistä syistä kahteen

osaan, käytännössä yhteisöllisyys ja toiminnallisuus ovat saman kolikon kaksi puolta: yhtei-

sö luo toiminnalle puitteet ja toiminta luo ja ylläpitää yhteisöllisyyttä.

Koska aineistokatsaukseni tavoitteena on luoda yleiskuva internetin tv-fanikulttuurista, en

ole rajannut tarkasteluani tiukasti minkään yksittäisen tv-sarjan fanikulttuuriin. Olen tutki-

mukseni kuluessa tutustunut kaikkiaan kenties parinkymmenen tv-sarjan fanitoimintaan,

mutta käytännön syistä olen keskittänyt perusteellisemman tarkasteluni seuraavien seitse-

män sarjan inspiroimaan fanitoimintaan: Alias, Angel, Buffy-vampyyrintappaja, Futurama,

Salaiset kansiot, Simpsonit ja Smallville (sarjojen esittelyt liitteenä). Näiden sarjojen osalta

olen perehtynyt lukuisiin suosittuihin kansainvälisiin fanisivustoihin ja keskustelufoorumei-

hin. Tärkein peruste mainittujen sarjojen valintaan on ollut se, että ne kaikki ovat synnyttä-

neet internetissä varsin vilkasta fanitoimintaa. Kuten aiemmin on jo useampaan kertaan

tullut esille, tavoitteenani on internetin fanitoiminnan kautta kartoittaa nimenomaan uuden

teknologian avaamia osallistuvan kulttuurin mahdollisuuksia. Tästä potentiaalista juuri aktii-

visimmat fanikulttuurit ovat parhaita esimerkkejä. Samaa päämäärää palvelee sekin, että

kyseisten sarjojen tärkein kohdeyleisö on uudet teknologiat ensimmäisenä omaksuva nuori-

so (joskin useimpien sarjojen fanikunta on ikähaitariltaan varsin laaja).

                                                                                                                                                      
http://www.stat.fi/tk/tp_tied/tiedotteet/v2001/242klts.html (29.4.2002)
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Olen pyrkinyt poimimaan esimerkit suhteellisen tasapuolisesti eri sarjojen fanikulttuureista.

Sitä, että poimin esimerkit kussakin tapauksessa yhdestä tai kahdesta faniyhteisöstä, voi-

daan tietenkin pitää jossain määrin ongelmallista, kun otetaan huomioon jokaisen tarkaste-

lemani tv-sarjan synnyttämän fanikulttuurin laajuus ja monimuotoisuus. Ensimmäisessä

luvussa esille tullut laadulliselle tutkimukselle tyypillinen "anekdotalismin" ongelma korostuu

internetin havaintoaineiston valtavan määrän vuoksi (vrt. Hills 2001, 174). En kuitenkaan

edes pyri esimerkkieni perusteella argumentoimaan jonkin tietyn ilmiön tai asiaintilan ylei-

syyttä, vaan kuvailemaan mahdollisimman monipuolisesti internetin fanikulttuurin eri osa-

alueita. Tämä ei tarkoita, etteikö yksittäisestä faniyhteisöstä poimituilla esimerkeillä olisi

lainkaan yleisempää todistusarvoa. Joistakin mielenkiintoisista "paikallisista erikoisuuksista"

huolimatta internetin eri faniyhteisöjen toiminnassa on loppujen lopuksi hyvin paljon yhteisiä

piirteitä. Lisäksi on syytä korostaa, että vaikka periaatteessa kaikkia tutkimiani sarjoja voi-

daankin pitää ns. "kulttisarjoina", kuvailemani kaltainen aktiivinen fanitoiminta ei – ainakaan

enää internetin aikakaudella – rajoitu vain kulttisarjoihin22.

Tarkoitukseni ei varsinaisesti ole tehdä vertailevaa tutkimusta – siis vertailla eri sarjojen

fanikulttuureja keskenään – mutta tarvittaessa saatan hakea syitä erilaisiin fanikäytäntöihin

faniuden kohteena olevien sarjojen luonteesta. Nämä pohdiskelut ovat parhaimmillaankin

spekulatiivisia, sillä tutkimukseeni ei ole sisältynyt varsinaista alkuperäistekstien analyysiä.

Tutkielman liitteenä olevat lyhyet sarjaesittelyt kuitenkin auttanevat lukijaa sijoittamaan

esittelemäni fanikäytännöt jonkinlaiseen kontekstiin, mikäli sarjat muuten ovat täysin vierai-

ta. Liitteeseen olen koonnut lisäksi kaikkien (myös tutkielmassa mahdollisesti mainitsematta

jääneiden) aineistona käyttämieni sivustojen ja keskustelufoorumien linkit.

On syytä mainita, että tutkielmani empiirisen osan näkemykset perustuvat tutkimuskirjalli-

suuden lisäksi monin paikoin kokemusperäiseen tietämykseen, jota olen vuosien varrella

kartuttanut paitsi internetin aktiivisena käyttäjänä myös sisällöntuottajana ja kouluttajana.

Vaikka tämä kokemusperäinen tietoni ei välttämättä olekaan (vielä) suoranaista yleistietoa,

en ole kokenut järkeväksi etsiä jokaisen argumenttini tueksi kirjallista lähdettä.

3.3.1. Esitysteknisiä huomioita

Kun lainaan esimerkeissäni tekstiä miltä tahansa keskustelufoorumeilta, käytän selkeyden

vuoksi aina tasavälistä courier-fonttia. Lainausmerkkejä en käytä.

                                                
22 Fanitutkija Jenkins (Harrison 1997) on harmitellut sitä, että tutkijoiden ja populaarin median huomio on (ainakin
Yhdysvalloissa) kiinnittynyt liiaksi Star Trekin ympärille syntyneeseen kulttiin. Tämä on aiheuttanut sen, että faniuden syitä on
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Tältä näyttää foorumilta lainattu teksti. (nimimerkki)

Viestien alkuperäisen sävyn säilyttääkseni en ole suomentanut lainaamiani sitaatteja. En

myöskään ole korjannut viestien kirjoitusvirheitä. Rivinvaihtoja olen saattanut tilan säästä-

miseksi muuttaa. Viestin lähettäjän nimimerkki on kursivoituna sulkeissa viestin lopussa.

Mikäli keskustelija on esiintynyt nimimerkillä, käytän sitä myös lainaamassani viesteissä.

Koko nimellään esiintyneiden kohdalla käytän vain etunimeä.

Koska suorien linkkien antaminen yksittäisiin viesteihin on epäkäytännöllistä ja usein myös

mahdotonta, olen esimerkkien yhteydessä antanut linkin vain viestin sisältävälle foorumille.

Kunkin foorumin sanahakutoiminnon avulla viestin löytäminen on yleensä varsin vaivatonta.

Keskusteluryhmien osalta linkit viittaavat Google-hakupalveluun. Linkkien perässä on sul-

keissa päivämäärä, jolloin linkin toiminta on viimeksi tarkistettu.

Olen viitannut suoraan alaviitteillä niihin verkkotietolähteisiin, joista olen poiminut vain jonkin

yksityiskohtaisen faktatiedon. Kulloinkin käsittelemäni teeman kannalta laajemmin kiinnos-

taviin verkkoartikkeleihin olen viitannut normaalin tapaan kirjoittajan nimellä. Linkit löytyvät

tällöin lähdeluettelosta (verkkolähteet).

Esittelen internetaktiviteettien teknisiä taustoja vain oman esitykseni kannalta olennaisilta

osilta. Oletuksena on, että lukijalla on hallussaan perustietämys internetistä23.

                                                                                                                                                      
yritetty etsiä itse tekstistä, ja Star Trek -sarjaa pidetty jotenkin ainutlaatuisena faniuden katalysaattorina. Vastaavaa
fanitoimintaa ovat Jenkinsin mukaan kuitenkin synnyttäneet kymmenet muutkin sarjat.
23  Internetin taustoista ja teknologiasta ks. Heinonen 2002; Herkman 2001, 65–83.
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4. FANIYHTEISÖT INTERNETISSÄ

Kuten ensimmäisessä luvussa tuli esille, mediasta on tullut nyky-yhteiskunnassa yhä tärke-

ämpi yhteisöllisyyden kokemisen tila (Herkman 2001, 18–21). Media (erityisesti televisio)

synnyttää mielikuvayhteisöjä, joiden yhteenkuuluvuus perustuu yhteisiin me-

dia(välitteisiin)kokemuksiin ja -muistoihin (Abercrombie & Longhurst 1998, 114; Morley &

Robins 1995, 65–68). Fanien kohdalla tämä mediakulutuksen sosiaalinen ulottuvuus ko-

rostuu ja konkretisoituu, sillä suhde johonkin tiettyyn mediatekstiin voi muodostua heille hy-

vinkin tärkeäksi identiteetin ankkuriksi. Fanisuhteeseensa kautta he tekevät identiteettiään

jäsenteleviä ja yhteenkuuluvuutta rakentavia erotteluja "meihin" (oman faniutensa kohteena

olevan tekstin faneihin) ja "muihin" (ei-faneihin ja muiden tekstien faneihin) (Grossberg

1995, 43–47). Hyvin usein tämä voimakas yhteenkuuluvuuden tunne konkretisoituu sosiaa-

liseksi kanssakäymiseksi toisten fanien kanssa. Kanssakäymisen myötä syntyy faniyhteisö

– "meidän paikka parempaan" – yhtä aikaa sekä mielentila että sosiaalinen yhteisö, jossa

fanit tuottavat identiteettiään ja oppivat faniuden käytäntöjä (Nikunen 2003. 131–132; ks.

myös Herkman 2001, 198–199).

Faniyhteisön jäseniä yhdistää kiinnostus tiettyä mediatekstiä (tai genreä) kohtaan. Me-

diateksti tarjoaa yhteisen viitekehyksen mahdollisesti hyvinkin erilaisista sosiaalisista ja

kulttuurisista lähtökohdista tulevien fanien väliselle kanssakäymiselle (Jenkins 1992b, 213).

Fanit ovat tyypillisesti varsin tarkkoja siitä, mikä kuuluu heidän faniutensa piiriin ja kuka on

"oikea fani" (Fiske 1992, 35). Joskus tällainen oman pesän valvonta johtaa elitismiin, jossa

tavalliset mediakuluttajat nähdään passiivisina laumasieluina ja toisten faniyhteisöjen jäse-

net teeskentelijöinä (Jancovich 2002, 312). Juuri aitouden diskurssi on fanikulttuurissa tär-

keä, sillä sen avulla voidaan ylläpitää uskoa omaan erikoisuuteen. Oman fanisuhteen erityi-

syyttä uhkaavat paineet – kuten idolin suosion räjähdysmäinen kasvu – koetaan ahdistavik-

si, sillä ne vaikeuttavat identiteetin kannalta olennaista erottelua meihin ja muihin (Pajala

1999, 38-39; ks. myös Grossberg 1995, 46-47). Toisia faniyhteisöjä saatetaan vähätellä ja

ilkkua konkreettisemmistakin syistä: niiden pelätään houkuttelevan oman yhteisön jäseniä

puoleensa ja aiheuttavan siten oman yhteisön näivettymisen (Jenkins 1992, 91).

Faniyhteisöjen välisestä nokittelusta huolimatta jotkut fanit löytävät paikkansa useammissa

yhteisöissä ja muodostavat kussakin omanlaisensa fani-identiteetin (Harrison 1997). Tällai-

nen "syrjähyppely" on mahdollista, mikäli juuri tietyn faniyhteisön jäsenyys ei ole yksilön

identiteetin määrittäjänä ehdottomalla etusijalla. Sinänsä tämä ei ole kovin tavatonta, sillä

faninkaan identiteetti ei koskaan rakennu yksinomaan faniyhteisön jäsenyyden tai edes fa-
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niuden varaan. Faniyhteisö on viime kädessä vain yksi osa fanin sosiaalista verkostoa, eikä

toisten fanien kanssa välttämättä jaeta muuta kuin faniuteen liittyviä kokemuksia. Faniyhtei-

sössä fanit voivat kuitenkin häpeilemättä olla faneja ja purkaa faniuden tunteita. Faniyhtei-

sössä alkunsa saaneet suhteet voivat toki laajentua muillekin elämän osa-alueille. (Nikunen

2003, 131–133)

Kuten aiemmin (luvussa 3.1.2) kävi ilmi, kulttuurinen fanitutkimus on pyrkinyt kiillottamaan

fanikulttuurin kilpeä muun muassa nostamalla esille faniuden yhteisöllisen luonteen. Tällöin

on usein korostettu nimenomaan faniyhteisön esimerkillistä solidaarisuutta ja suvaitsevai-

suutta. Esimerkiksi Jenkinsin (1992b, 212) mukaan faniyhteisöön liittyminen edellyttää ai-

emmasta sosiaalisesta statuksesta luopumista ja hyväksynnän hakemista sillä perusteella,

mitä voi tarjota yhteisölle. Niinpä faniyhteisöt saattavatkin olla erityisen houkuttelevia viralli-

sen kulttuurin alistamille ja marginalisoimille ryhmille, kuten nuorille, naisille, etnisille ja sek-

suaalisille vähemmistöille, vammaisille jne. Heille faniyhteisö voi tarjota pyyteettömän hy-

väksynnän ja vaihtoehtoisen tavan saavuttaa statusta (mt.; ks. myös Fiske 1992, 33; Hirs-

järvi 2003, 158)24.

Sosiaalisen funktionsa lisäksi faniyhteisöllä on myös keskeinen kulttuurinen tehtävä. Yhteisö

luo puitteet fanien oman kulttuurisen tuotannon julkaisemiselle, fanitiedon kasautumiselle,

leviämiselle ja säilymiselle sekä fanitulkintojen muodostumiselle. Näihin kulttuuris-

toiminnallisiin funktioihin paneudun tarkemmin seuraavissa luvuissa. Jo tässä vaiheessa on

kuitenkin paikallaan korostaa, että faniyhteisön sosiaaliset, kulttuuriset ja toiminnalliset

funktiot niveltyvät kiinteästi yhteen ja tukevat toisiaan.

4.1. Fanikeskustelut yhteisöllisten suhteiden ja tulkintojen muodostuksessa

Faniuden yhteisöllinen luonne konkretisoituu varmasti selkeimmin fanien välisissä keskus-

teluissa. Jenkinsin (1992, 76) mukaan ”fanivastaanottoa motivoi aina, ainakin osittain, halu

kanssakäymiseen laajemman sosiaalisen ja kulttuurisen yhteisön kanssa.” Aiemmin fani-

keskusteluita käytiin lähinnä fanitapaamisissa, fanilehtien palstoilla ja kirjeenvaihdossa, ny-

kyisin pääasiassa internetin keskustelufoorumeilla.

Kuten Jenkinsin sitaatista edellä käy ilmi, keskusteluilla on faniyhteisössä sekä sosiaalinen

että kulttuurinen funktio. Fanikeskustelujen sosiaalisia funktioita tarkastellessaan Jenkins

                                                
24 Tätä suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden idyllin kuvausta lukiessa on hyvä pitää mielessä Jenkinsin poliittinen agenda.
Jenkinsille – kuten monille muillekin uuden fanitutkimuksen edustajille (ks. luku 3) – faniyhteisön romantisointi oli yksi keino
kiillottaa faniuden ryvettynyttä kilpeä. Kuitenkin jopa Jenkinsin tutkimuskohteena olleet fanit itse ovat kritisoineet häntä
ruusunpunaisen utopian luomisesta, jossa yhteisön sisäiset valtakamppailut ja muut ristiriidat on tyystin unohdettu (Harrison
1997). Viime vuosina fanitutkijat ovat uskaltaneet tarkastella avoimemmin myös näitä faniyhteisön raadollisempia puolia
(MacDonald 1998; Hills 2002; Chin 2002).
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(1992, 80) rinnastaa fanien keskustelut naisten juoruiluun25. Juoruilu antaa naisille mahdolli-

suuden puhua itsestään ja kokemuksistaan turvallisesti toisten ihmisten tekemisten kautta.

Naapureiden ja tuttavien sijasta fanit keskustelevat kokemuksistaan ja tuntemuksistaan yh-

teisen suosikkisarjansa hahmojen ja tapahtumien kautta. Fiktiivinen maailma tarjoaa yhtei-

sen viitekehyksen sellaisillekin faneille, joilla ei ole yhteisiä tuttavia ja jotka eivät ehkä ole

koskaan edes tavanneet toisiaan. Jenkinsin (mt., 83) mukaan fanit usein hakeutuvat nimen-

omaan sellaisten sarjojen pariin, jotka käsittelevät heitä kiinnostavia teemoja ja soveltuvat

siten lähtökohdaksi heidän oman elämänsä kannalta tärkeiden asioiden ruotimiseen. Olen-

naista ei tässä tapauksessa ole sarjan objektiivinen realismi vaan "emotionaalinen realismi",

toisin sanoen se, kuinka uskottavasti sarja käsittelee inhimillisiä tunteita, moraalikysymyksiä

ja arvoja (mt., 107–119). Niinpä avaruusseikkailu tai muu fantasiasarja voi toimia keskuste-

lujen lähtökohtana aivan yhtä hyvin ja jopa paremminkin kuin arkirealistinen sosiodraama

(mt.; ks. myös Bouley 2002, 427–428).

Sosiaalisten funktioiden lisäksi keskusteluilla on tärkeä kulttuurinen funktio. Keskusteluissa

muodostuu eräänlainen faniyhteisön ”virallinen” tulkintakehys eli ns. metateksti, jota vasten

suosikkisarjan tapahtumia tulkitaan ja jaksojen ansiokkuutta arvioidaan (Jenkins 1992, 98–

99)26. Metateksti toimii myös perustana fanien omalle tuotannolle (ks. luku 3). Metatekstin

raaka-aineita ovat tv-sarjan jaksot sekä kaikki mahdollinen fiktiiviseen universumiin tai sar-

jan tuotantoon liittyvä oheismateriaali (kirjat, sarjakuvat, lehtiartikkelit, haastattelut, doku-

mentit, dvd-julkaisujen kommenttiraidat jne.). Varsinaisen muotonsa metateksti saa kollektii-

visessa prosessissa, jossa fanit kritisoivat, analysoivat, spekuloivat ja arvottavat raaka-

aineet yhteiseksi keitokseksi. Kukin fani tuo soppaan omat kokemuksensa ja näkemyksen-

sä. Fanin asema faniyhteisön hierarkiassa kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka paljon painoar-

voa hänen näkemyksillään on yhteisön virallisen tulkinnan muodostumisessa (MacDonald

1998, 139).

Se, että faniyhteisön tulkinnallinen viitekehys muodostuu kollektiivisesti, ei tietenkään tar-

koita, että kaikkien fanien tulkinnat suosikkisarjasta olisivat aina samanlaisia. Fanit ovat toki

itsenäisesti ajattelevia yksilöitä, ja faniyhteisön elinvoima piilee nimenomaan erilaisissa nä-

kemyksissä ja niistä käytävissä keskusteluissa. Jonkinlainen yhteinen perusta tulkinnoilla

kuitenkin on oltava, jotta järkevä kanssakäyminen ylipäänsä olisi mahdollista. Yksilön sosia-

lisaatio faniyhteisöön tarkoittaakin aina myös "oikean" tulkintakehyksen eli metatekstin

                                                
25 Jenkins viittaa Deborah Jonesin (1980) feministiseen tutkimukseen, jossa tämä tutki juoruilun funktioita nimenomaan naisten
näkökulmasta.
26 Periaatteessa kaikilla tv-yleisöillä on hallussaan jonkinlainen metateksti, tuntemus sarjan aiemmista tapahtumista tai ainakin
genrekonventioista, jonka perusteella he arvioivat tapahtumien ja hahmojen motiiveja. Fanien metateksti on kuitenkin sikäli
poikkeuksellinen, että se on yhteisesti tuotettu ja "institutionalisoitu" (Jenkins 1992, 101).
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omaksumista. Vasta fanitiedon peruskurssin käytyään fani voi uskottavasti ja rakentavasti

lähteä esittämään uusia teorioita ja tulkintoja. Eräässä mielessä faniyhteisön kollektiiviset

tavat ylläpitää ja jalostaa "populaaria asiantuntijuutta" muistuttavatkin akateemisia käytän-

töjä27. (Jenkins 1992, 88–89)

4.2. Verkkoyhteisöt ja televisiofanikulttuuri

Internetin suurin arvo faniuden yhteisöllistä ulottuvuutta ajatellen on ilman muuta siinä, kuin-

ka helppoa fanien kohtaamisesta ja yhteenkuuluvuuden tunteen konkretisoimisesta on tullut

(Jenkins 1998). Nimenomaan televisiofanien kannalta näitä internetin tarjoamia kontakteja

voidaan pitää erityisen tärkeitä. Urheilu- ja musiikkifaneille julkiset yleisötapahtumat ovat

perinteisesti tarjonneet areenan tunteiden jakamiseen ja kollektiiviseen toimintaan, mutta

televisiofaneilta tällainen luonteva yhteys on ennen internetiä puuttunut. Kuten eräs haas-

tattelemani Salaiset kansiot (The X-Files) -sarjan fani asian ilmaisi: "Kadulla tuskin tulee

nykäistyä X-Files paitaa hihasta ja sanottua paidanomistajalle 'voisiksä olla mun kaveri?' ;-)

En minä ainakaan!!" Internetin erityinen merkitys tv-faneille ei tietenkään tarkoita, etteikö se

olisi muodostunut varsin keskeiseksi kanssakäymisen foorumiksi muillekin faneille (ks. mm.

Laitinen 2003).

Internetin yhteisöllisiä vuorovaikutusmuotoja kutsutaan usein virtuaaliyhteisöiksi (virtual

community) tai verkkoyhteisöiksi (online community). Koska virtuaali-termin käyttöön tässä

yhteydessä liittyy tiettyjä ongelmia28, suosin itse verkkoyhteisöä. Verkkoyhteisökään ei ole

käsitteenä ongelmaton, sillä sen piiriin sisällytetään nykyisin hyvin monenlaisia internetin

vuorovaikutusmuotoja verkkokaupoista verkkopeleihin. Verkkoyhteisöstä on tullut eräänlai-

nen synonyymi mille tahansa ihmisjoukolle, joka tavalla tai toisella kommunikoi keskenään

internetissä. Sinänsä tällainen epämääräisyys ei ole yllättävää, sillä yhteisön käsite ymmär-

retään myös internetin ulkopuolella varsin monella tavalla (Lehtonen 1990, 17). Omassa

tutkimuksessani ymmärrän verkkoyhteisön pitkälti Howard Rheingoldin määritelmän mukai-

sesti (Rheingold tosin käyttää virtuaaliyhteisö-termiä):

Virtuaaliyhteisö on kulttuurinen yhdentymä, joka muodostuu kun ihmiset törmäävät
kyberavaruudessa toisiinsa riittävän usein. Virtuaaliyhteisö on ryhmä ihmisiä joka
voi tavata tai olla tapaamatta toisiaan kasvokkain, ja joka vaihtaa sanoja ja ajatuk-
sia sähköisten keskustelupalstojen ja tietoverkkojen välityksellä."
(Rheingold 1994, sit. Preece 2000, 11)

                                                
27 Kaikki fanitutkijat eivät purematta niele Jenkinsin tapaa esittää faniyhteisö "täydellisenä yliopistoseminaarina". Hillsin (2002,
10) mukaan Jenkins pyrkii legitimoimaan faniuden tutkimuskohteena tulkitsemalla faniyhteisön toimintaa akateemisen
maailman ihanteiden valossa. Akateemiset ihanteet eivät välttämättä vastaa faniyhteisön ihanteita saati todellisuutta.
28 Virtuaaliyhteisö assosioituu helposti kuvitteelliseen yhteisöön. Se, että yhteisön jäsenet eivät tapaa kasvotusten ei
kuitenkaan Förnäsin (1999, 46) mukaan automaattisesti tarkoita, että yhteisö olisi kuvitteellinen, ei-todellinen.
Verkkoyhteisötkin ovat todellisia, aitojen ihmisten muodostelmia.
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Tarkoitan siis verkkoyhteisöillä sellaisia internettoiminnan muotoja, jotka perustuvat ensisi-

jaisesti internetin käyttäjien keskinäiseen verbaaliseen (kielelliseen) kanssakäymiseen.

Käytännössä tämän määritelmän piiriin kuuluvat internetin erilaiset keskustelufoorumit. Toi-

saalta kaikkia keskustelufoorumeitakaan ei automaattisesti voida kutsua verkkoyhteisöiksi.

Bacon-Smithin (1999, sit. Chin 2002) mukaan verkkoyhteisöltä vaaditaan ainakin jonkin-

laisten yhteisöä määrittävien ja koossapitävien sisäisten normien ja rituaalien olemassaoloa.

Baym (Jaszczak 1998) puolestaan pitää olennaisena kriteerinä emotionaalisten siteiden

muodostumista ja yksittäisten persoonallisuuksien hahmottumista pitkäkestoisessa kanssa-

käymisessä29.

Verkkoyhteisöt rakentuvat tyypillisesti yhteisten kiinnostuksen kohteiden ympärille30. Kun

otetaan huomioon internetin käyttäjien ikärakenne, ei ole lainkaan yllättävää, että huomatta-

va osa verkkoyhteisöistä on nimenomaan populaarikulttuurisia faniyhteisöjä. Faniuden

kohteena olevat mediatekstit tarjoavatkin oivallisen yhteisen viitekehyksen globaaleille yh-

teisöille, joiden jäsenillä ei muuten olisi juurikaan yhteisiä kokemuksia tai tuttavia. Me-

diatekstien (fiktiiviset) hahmot ovat internetin faniyhteisön yhteisiä tuttavia, jotka toimivat

keskustelujen kiinnekohtina (Jenkins 1998).

Luonteensa vuoksi televisiosarjat soveltuvat erityisen hyvin viitekehykseksi verkkoyhteisön

kanssakäymiselle. Tv-sarjojen fiktiivinen universumi on usein hyvin rikas ja siitä tulee fa-

neille vuosien varrella yhtä tuttu (ja ehkä tutumpikin) kuin omasta naapurustosta. Sarjojen

laajoista hahmogallerioista puolestaan löytyy runsaasti samastumiskohteita, joiden edesot-

tamusten kautta oman elämän kiperiä kysymyksiä on mahdollista keskustelufoorumeilla

käsitellä. Pitkäjänteistä yhteisöllistä kanssakäymistä ajatellen televisiosarjojen ehdoton valtti

(verrattuna esimerkiksi elokuviin) on kuitenkin se, että ne tarjoavat (lähes) jatkuvasti uutta

materiaalia keskustelun lähtökohdaksi. Erityisesti jatkuvajuonisten sarjojen näennäinen re-

aaliaikaisuus on omiaan tuottamaan mielikuvan yhteisistä kokemuksista ja muistoista. Täl-

lainen "kollektiivinen muisti" on olennainen tekijä mielikuvayhteisön yhteenkuuluvuudentun-

teen synnyssä – olipa kyse sitten kansallisvaltiosta tai faniyhteisöstä (vrt. Morley & Robins

1995, 65–68).

Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että nykymuotoinen televisiofanikulttuuri syntyi vasta

verkkoyhteisöjen myötä. Musiikki- ja urheilufaniuteen verrattuna televisiofanius oli ennen

                                                
29 Baym (Jaszczak 1998) sulkee verkkoyhteisö-käsitteen ulkopuolelle muun muassa puhtaasti informatiiviset
keskustelufoorumit, joissa internetin käyttäjät vain käyvät kysymässä neuvoa johonkin akuuttiin ongelmaan ja poistuvat
vastauksen saatuaan jälkiä jättämättä.
30 Toki myös erilaiset fyysiset yhteisöt, kuten kaupunginosat tai koulut, voivat laajentaa toimintaansa internetiin. Tällöin ei
mielestäni kuitenkaan pitäisi puhua verkkoyhteisöistä vaan verkossa toimivista yhteisöistä.
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internetiä (tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta) varsin marginaalista alakulttuuria. Internetin

runsaslukuisten ja aktiivisten faniyhteisöjen ansiosta televisiofaniuden näkyvyys on olennai-

sesti lisääntynyt ja mittakaava samalla kasvanut huikeasti. Jopa niin, että faneista on tullut

merkittävä tekijä tv-sarjojen markkinoinnissa. Monet esimerkiksi uskovat, että Salaiset kan-

siot -sarjan muodostuminen kulttuuriseksi ilmiöksi 90-luvun lopulla oli nimenomaan sarjan

ympärille kehittyneen intensiivisen internetfanitoiminnan ansiota (Chin 2002). Vaikka mas-

siivisen internetfanikulttuurin muodostuminen ei vielä Salaisten kansioiden kohdalla ehkä

ollutkaan alusta asti suunniteltu osa sarjan markkinointistrategiaa, sen vaikutus sarjan me-

nestykseen on varmasti ollut tärkeä kannustin ja suunnannäyttäjä tv-yhtiöille, jotka nykyisin

pyrkivät kilvan tuottamaan entistä "faniystävällisempiä" sarjoja (ks. tarkemmin luku 6.3).

4.2.1. Verkkoyhteisöjen sosiaalisuudesta

Kuten uusiin teknologioihin liittyvissä keskusteluissa on aina tapana käydä, verkkoyhteisöt

ovat polarisoineet mielipiteitä varsin voimakkaasti. Optimististen "nettievankelistojen" mu-

kaan internet on mahdollistanut uudella tavalla demokraattisen, perinteisistä sosiaalisista

hierarkioista (ikä, sukupuoli, yhteiskuntaluokka) piittaamattoman yhteisöllisyyden. Pessimis-

tit puolestaan pelkäävät, että tietokonevälitteinen kanssakäyminen epäinhimillistää sosiaali-

set suhteet, ja että verkkoyhteisöt – tarjotessaan helpon pakopaikan todellisesta elämästä –

itse asiassa vain lisäävät eristäytyneisyyttä (ks. Castells 1998, 387). Optimistit uskovat, että

internetkommunikaation nimettömyys ja kasvottomuus kannustaa avoimempaan ja estotto-

mampaan kanssakäymiseen (Castells 1998, 390). Pessimistit huomauttavat, että tällä es-

tottomuudella on kääntöpuolensa: fyysisen sidoksen puute on omiaan hämärtämään vas-

tuuntuntoa ja johtamaan toisten ihmisarvosta piittaamattomaan "verbaaliväkivaltaan" (Mäyrä

1999, 103).

Kumpikin näkemys lienee osittain oikeassa ja tässäkin tapauksessa totuus löytyy jostakin

ääripäiden väliltä. Verkkoyhteisöt varmasti mahdollistavat uudenlaisia ja ehkä myös entistä

solidaarisempia yhteisöllisyyden muotoja. Toisaalta empiirisissä tutkimuksissa on myös il-

mennyt, että internetin runsas käyttö todellakin voi joissakin tapauksissa lisätä sosiaalista

eristäytyneisyyttä, yksinäisyyttä ja jopa masennusta (Castells 1998, 387). Verkkoyhteisöjen

kriitikoilla on kuitenkin taipumus liioitella internetin uhkaa "aidon" sosiaalisen turmelijana

vertaamalla internetin yhteisöjä nostalgiseen kyläyhteisöidylliin31, jollaista ei internetin ulko-

puolellakaan ole kenties koskaan ollut olemassa (Castells 1998, 388). On muistettava, että
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suurkaupunkien (myös peräkylien, työpaikkojen, koululuokkien jne.) kaltaiset fyysiset yhtei-

sötkin voivat joskus olla varsin yksinäisiä ja ahdistavia paikkoja. Viime kädessä verkkoyhtei-

söjä, aivan kuten fyysisiäkin yhteisöjä, on hyvin monenlaisia. Jotkut niistä ovat turvallisia,

miellyttäviä ja inspiroivia, jotkut taas vihamielisiä, ankeita ja masentavia. Onkin helppo alle-

kirjoittaa Baymin näkemys, jonka mukaan väite "verkkoyhteisöt ovat hyödylli-

siä/vahingollisia" on aivan yhtä järjetön kuin väite "kaupungit ovat hyödyllisiä/vahingollisia"

(Jaszczak 1998).

Rakentavin tapa suhtautua verkkoyhteisöihin on ajatella niitä uutena tapana luoda ja ylläpi-

tää yksilön henkilökohtaista sosiaalista verkostoa. Verkkoyhteisöt eivät tässä roolissaan

korvaa fyysisiä yhteisöjä, vaan tukevat ja täydentävät niitä. Siinä missä fyysiset yhteisöt

toimivat välttämättömänä vahvojen siteiden (perhe, sukulaiset, ystävät) kasvualustana,

verkkoyhteisöt ovat erityisen soveliaita heikkojen siteiden (tuttavat, kaverit, kollegat) muo-

dostamiseen ja ylläpitämiseen (Castells 1998, 388). Näillä heikoilla siteillä – joita yksilön

sosiaalisista suhteista on ylivoimainen enemmistö32 – on tärkeä funktio muun muassa tie-

donhankinnassa ja toimintamahdollisuuksien luomisessa (mt.). Niinpä esimerkiksi tutkiel-

mani punaisena lankana toimivan osallistuvan kulttuurin syntymisen kannalta juuri heikot

siteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Heikkoja siteitä voi verkkoyhteisöissä syntyä hyvin erilais-

ten ihmisten välille, sillä sosiaaliset ja kulttuuriset taustat eivät muodosta samalla tavalla

muuria kuin kasvokkaisviestinnässä. Tässä mielessä internetin voidaan sanoa laajentavan

ja rikastuttavan yksilön sosiaalista verkostoa (mt., 389). Verkkoyhteisöissä syntyneet heikot

siteet voivat ajan myötä muuttua vahvoiksi, mutta tämä vaatii yleensä pitkäaikaista kanssa-

käymistä myös internetin ulkopuolella (Preece 2000, 22). Viime kädessä ihminen tarvitsee

sosiaalisessa "portfoliossaan" sekä heikkoja että vahvoja siteitä. Ongelmia voi syntyä, jos

heikot siteet kuvitellaan vahvoiksi tai vahvojen vaalimisesta luovutaan lukuisten heikkojen

hyväksi (mt.).

4.2.2. Verkkoyhteisön normisto

Jotta verkkoyhteisöä voitaisiin todella kutsua yhteisöiksi, sen kanssakäymisellä on oltava

tiettyjä vakiintuneita sääntöjä ja tapoja, jotka yhdistävät ja suojelevat yhteisöä (Bacon-Smith

1999, sit. Chin 2002). Faniyhteisöjen tapanormisto on yleensä koottu ns. FAQ:hun (fre-

                                                                                                                                                      
31 Lehtosen (1990, 20-22) mukaan nostalginen ja ideologisesti motivoitu yhteisöromantiikka on aina ollut olennainen osa
klassisen sosiologian teoriahistoriaa. Yhteisön on koettu edustavan jotakin aitoa sosiaalista, jonka turmeltuneena
vastakohtana moderni yhteiskunta on nähty. Tämä vastakkainasettelu kiteytyi Ferdinand Tönniesin vuonna 1887 esittämässä
Gemeinschaft/Gesellschaft (yhteisö/yhteiskunta) -erottelussa. Lehtosen mukaan yhteisöstä puhuttaessa pohdittavana ei
olekaan yhteisö todellisena ilmiönä, vaan Gemeinschaftin käsite kaikkine historiallisine painolasteineen. (Lehtonen 1990, 21–
22)
32 Keskivertoamerikkalaisella on yli tuhat sosiaalista sidettä, joista alle viisikymmentä on vahvoja, vain puolentusinaa läheisiä ja
loput heikkoja (Castells 1998, 389).
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quently asked questions = usein kysytyt kysymykset)33. FAQ:n sisältö vaihtelee, mutta

yleensä niistä löytyy tietoa yhteisön luonteesta ja tarkoituksesta, sallituista ja kielletyistä

keskustelun aiheista sekä yhteisön mahdollisista erikoispiirteistä (esim. jargon, sisäpiirin

vitsit) (Chin 2002). Faniyhteisöjen FAQ:hun on usein koottu myös faniuden kohteena ole-

vaan sarjaan liittyviä usein esitettyjä kysymyksiä vastauksineen. Aina FAQ:ta ei ole olemas-

sa lainkaan, ja vaikka sellainen olisikin, pitkäikäisille verkkoyhteisöille on saattanut ajan

mittaan muodostua myös erinäisiä kirjoittamattomia sääntöjä (ks. Chin 2002). FAQ:n luke-

misen lisäksi noviisin onkin yleensä syytä seurata valitsemansa yhteisön kanssakäymistä

jonkin aikaa, ennen kuin ottaa itse osaa keskusteluun. (Liitteenä Smallville-sarjan faniyhtei-

sön FAQ)

Yhteisökohtaisten FAQ:iden ja kirjoittamattomien sääntöjen ohella verkkoyhteisöjen tapa-

kulttuuria normittaa yleisellä tasolla ns. ”netiketti”. Netiketti on eräänlainen internetkäytöksen

kultainen kirja, jossa normaalit hyvät tavat on sovitettu internetin keskustelufoorumien tekni-

seen ympäristöön. Kyseessä ei ole virallisen tahon asettama internetlaki, vaan käyttäjäläh-

töisestä tarpeesta kehittynyt suosituskokoelma. Kuten tunnetuimman suomalaisen netiketin

laatinut Timo Kiravuo ohjeistuksensa alustaa34:

"Tämä on ohje. Ei sääntö. Eikä ohjesääntö. Kirjoitin tämän, jotta verkkoa käyttävät
ihmiset tulisivat paremmin toimeen keskenään ilman että heidän täytyisi oppia
kaikki kantapään kautta."

Netiketin sisäistämällä, FAQ:hun tutustumalla ja kanssakäymistä aikansa seuraamalla tulo-

kas oppii verkkoyhteisön tavoille, eikä ärsytä muita ja pilaa mainettaan heti kättelyssä. Kai-

killa ei kuitenkaan kärsivällisyys riitä moiseen, kun sanottava painaa sydämellä. Vastauk-

seksi harkitsemattomaan keskustelunavaukseen noviisi saattaa saada fleimin (flame), tuliki-

venkatkuisen tölväisyn, jonka hyökkäävyys voi säikäyttää kokemattoman keskustelijan pa-

hanpäiväisesti35. Oheisessa Simpsonit-fanien postituslistalla36 käydyssä keskustelussa yh-

teisön veteraanijäsen opastaa töykeähköä noviisia talon tavoille vain hivenen piikitellen:

i'm new to the list, but i keep seeing messages bitching about how the last
few seasons have been bad. i don't think you can make a blanket statement
like that. two of the best episodes ever came from last season, and if you
disagree, then you lack the intelligence needed to watch
this show.

Two bits of friendly advice. First, that kind of "you're either for
us or against us" kinda logic only works in the White House, not on

                                                
33 Faniyhteisön kanssakäymisen alustana toimivan foorumin tekniikasta riippumatta sen FAQ löytyy yleensä webistä (jos FAQ
ylipäänsä on olemassa). Tuhansien keskusteluryhmien fakit on indeksoitu FAQ.org-palveluun (http://www.faqs.org/, 4.5.2003).
34 http://www.nixu.fi/~kiravuo/etiketti/ (4.5.2003)
35 http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/nyysit/3.4.html#fleimit (4.5.2003)
36 http://www.snpp.com/simpsonsl.html (4.5.2003)
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this list. Second, insulting the intelligence of would-be friends
the very first time you interact with them is probably not a good
way to make a good impression. But you know that now.

Moderaattorit

Olisi tietenkin naivia olettaa, että kaikki käyttäytyisivät verkkoyhteisöissä(kään) sääntöjen

mukaisesti vain siksi, että joku on säännöt laatinut. Siksi monissa verkkoyhteisöissä peli-

sääntöjen noudattamista valvovat tehtävään valtuutetut moderaattorit. Moderaattorien toi-

menkuvaan kuuluu epäasiallisten viestien poistaminen ja/tai siistiminen sekä häiriköiden

sulkeminen ulos yhteisöstä väliaikaisesti tai pysyvästi.

Käytännössä moderaattor(e)illa on siis verkkoyhteisössä melkoisesti valtaa. MacDonaldin

(1998, 139) mukaan faniyhteisöjen siirtyminen internetiin on synnyttänyt kokonaan uuden

"teknisen johtajuuden" hierarkian, jossa fanin tekninen osaaminen ja käyttöoikeudet mää-

rittävät hänen statuksensa yhteisössä (ks. myös Chin 2002). Moderaattorien tehtävä ei ole

aina helppo. Valta tuo mukanaan vastuuta eikä kaikille voi olla mieliksi. Lisäksi moderaatto-

rit ovat itsekin faneja, ja saattavat suhtautua mustasukkaisesti omien suosikkihahmojensa

voimakkaaseen kritisointiin. Erään Smallville-foorumilla37 tiukahkoa linjaa vetävän mode-

raattorin (Miss Windy) edesottamukset herättivät muun muassa seuraavanlaisia reaktoita:

I've always steered clear of threads that admins or mods participate in
consistently. It's impossible for anyone, well intentioned or not, to be
totally objective. Fighting with admins and mods is like fighting with your
parents. Whether you are right or wrong, you are the one without the lever-
age. (Fareastthunder)

I also don't think it's really right for ppl to be scared to post there
opinions on this board for fear that Miss Windy or someone else will get
mad and ban then or delete their post. I've been gripped at for posting my
opinions too. And it really didn't make me feel too good. (Whitetiger4)

The mods and admins do thier best, but they're people too, and they have
opinions, like we all do. Problem is, they also have authority, and they
don't always judge situations as unbiasedly as they should. That say, I try
and keep my distance. (sydneybristow15)

4.3. Keskustelufoorumit faniyhteisön ytimenä

Kuten sanottu, omassa tutkimuksessani tarkoitan verkkoyhteisöillä erilaisilla internetin kes-

kustelufoorumeilla tapahtuvaa kanssakäymistä. Tätä määrittelyä noudattaen internetin fa-

niyhteisöt siis muodostuva keskustelufoorumeille, joille fanit kokoontuvat keskustelemaan

faniutensa kohteena olevasta mediatekstistä. Faniyhteisöjen toiminta ei tietenkään rajoitu

vain keskusteluihin (ks. luku 5), mutta keskustelufoorumeita voi pitää eräänlaisena yhteisön

                                                
37 http://www.kryptonsite.com/ (4.5.2003)
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hermokeskuksena ja kohtauspaikkana, jossa luodaan suhteita ja organisoidaan muuta toi-

mintaa.

Mediateksteistä keskustellaan internetissä varsin monenlaisilla foorumeilla, eivätkä ne suin-

kaan kaikki ole faniyhteisöjä. Esimerkiksi erilaisten portaalien (Suomessa mm. Jippii! ja

Suomi24) ja verkkolehtien (Ilta-Sanomat, Nyt) "täydenpalvelun" keskustelufoorumeilla on

yleensä omat alueensa musiikki-, elokuva-, ja tv-keskusteluille. Populaarikulttuurin ilmiöistä

keskustellaan yleisellä tasolla myös lukuisissa keskusteluryhmissä. Vaikka fanitkin saattavat

toisinaan sanoa painavan sanansa omista suosikeistaan näillä foorumeilla, varsinaisista

faniyhteisöistä ei silti ole kyse. Yleisten foorumien keskustelijoita ei tuo yhteen ensisijaisesti

fanius, vaan epämääräisempi sosialisoinnin tarve. Koska yhdessäolo on heikosti motivoitua,

yhteisöllisyyskin on yleensä varsin löyhää, ellei peräti olematonta. Todellisia faniyhteisöjä

voi sen sijaan muodostua sellaisille keskustelufoorumeille, joissa keskustelu on pyhitetty

tietylle, keskustelijoiden yhteisenä faniuden kohteena olevalle mediatekstille. (Toki myös

näillä fanifoorumeilla keskusteluihin voivat halutessaan ottaa osaa muutkin kuin fanit.)

Tarkastelen seuraavassa faniyhteisöjen keskustelufoorumeita kahdesta näkökulmasta. En-

sin käyn läpi foorumien erilaisia teknisiä toteutustapoja, ja tarkastelen toteutustavan vaiku-

tuksia foorumille muodostuvan yhteisön luonteeseen. Sen jälkeen esittelen foorumeilla

käytäviä fanikeskusteluja Baymin (1998) laatiman luokitusrungon pohjalta.

4.3.1. Keskustelufoorumin tekniikka verkkoyhteisön määrittäjänä

Keskustelufoorumit voivat olla tekniseltä toteutukseltaan hyvin erilaisia ja osittain siksi niille

rakentuu myös varsin erilaisia faniyhteisöjä (ks. Preece 2000, 6). Tekninen toteutus vaikut-

taa omalta osaltaan muun muassa siihen, miten helppoa yhteisön perustaminen on, miten

"omaksi" yhteisö koetaan, minkälaisia keskusteluita foorumilla käydään ja miten fani-

identiteettiä voidaan rakentaa. Teknisen toteutuksen perusteella foorumit voidaan jakaa

neljään päätyyppiin: postituslistoihin, keskusteluryhmiin, web-foorumeihin ja reaaliaikaisiin

keskusteluihin. (On huomattava, että käsittelen tässä yhteydessä kollektiivisen keskustelun

mahdollistavia tekniikoita. Lisäksi on olemassa useita erilaisia kahdenkeskiseen keskuste-

luun tarkoitettuja tekniikoita, sähköpostin lisäksi esim. ICQ:n, Messengerin kaltaiset pika-

viestipalvelut)

Postituslistat

Postituslistat (sähköpostilista, postilista) ovat internetin yhteisöllisistä palveluista vanhin.

Ensimmäiset listat luotiin jo 1970-luvun puolivälissä. Postituslistojen historia kytkeytyy mer-
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kittävällä tavalla internetin faniyhteisöjen historiaan, sillä sci-fi-fanien vuonna 1979 perusta-

ma SF Lovers -lista oli yksi alkuaikojen suosituimmista postituslistoista.

Käytännössä postituslista on useiden henkilöiden yhteinen sähköpostiosoite. Kun postitus-

listan osoitteeseen lähetetään viesti, se ohjautuu automaattisesti (tai moderaattorin kautta)

kaikille listan jäsenille. Postituslistan perustaminen on varsin helppoa, sillä internetissä on

useita ilmaispalveluita, jotka tarjoavat listalle valmiin teknologisen alustan38. Koska listoja

käytetään henkilökohtaisen sähköpostiohjelman kautta, eivätkä ne ole samalla tavalla julki-

sia kuin muut keskustelufoorumit, fanien on erityisen helppo kokea ne "meidän omaksi ju-

tuksi". Postituslistoille voikin muodostua hyvin tiiviitä verkkoyhteisöjä, joihin uusien tulokkai-

den voi joskus olla vaikea päästä kunnolla sisälle. Noviiseja ei välttämättä suoranaisesti

syrjitä, mutta kiihkeimmät keskustelut käydään lähes poikkeuksetta vakiojäsenten välillä.

Yleensä postituslistoille voi liittyä kuka tahansa, mutta ne voivat myös olla suljettuja, jolloin

listan ylläpitäjä päättää, kuka listalle pääsee mukaan. Esimerkiksi MacDonaldin (1998, 146–

149) tutkimat Quantum Leap -sarjan naisfanit perustivat keskenään suljetun postituslistan

sen jälkeen, kun olivat joutuneet kaikille avoimella keskustelufoorumilla miesfanien kiusan ja

pilkan kohteeksi. Suljetuilla listoilla yhteisöistä tietenkin muodostuu helposti entistäkin tii-

viimpiä. Postituslistat soveltuvat parhaiten pienehköjen faniyhteisöjen kanssakäymiseen.

Siinä vaiheessa kun aktiivisia jäseniä alkaa olla satoja, päivittäisten sähköpostiviestien tulva

kasvaa äkkiä sietämättömäksi. Yleensä tosin vain murto-osa listan jäsenistä osallistuu aktii-

visesti keskusteluun. Ylivoimainen enemmistö on ns. ”lurkkereita” (lurk = väijyä), jotka pää-

asiassa tyytyvät seuraamaan keskustelua sivusta.

                                                
38 Ks. esim. http://www.lsoft.com/ (4.5.2003)
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Kuva 1. Postituslista
Monien muiden postituslistojen tapaan Simpsons-L-listan jäsenet voivat valita, haluavatko listalle
lähetetyt viestin sähköpostiinsa erillisenä viesteinä vai listan ylläpitäjän kokoamana yhtenä pitkänä
digest-viestinä (kuvassa päivittäisen digest-viestin sisällysluetteloa).

Keskusteluryhmät

Postituslistoja paremmin suurten faniyhteisöjen kohtauspaikaksi soveltuvat Usenet-

keskusteluryhmät (uutisryhmät, nyyssit). Postituslistojen tapaan keskusteluryhmät ovat osa

internetin varhaista historiaa. Ensimmäiset ryhmät perustettiin jo 80-luvun alussa, ja aina

90-luvun puolivälissä tapahtuneeseen World Wide Webin läpimurtoon saakka ne olivat in-

ternetin tärkein ”viihdepalvelu” ja kohtauspaikka. Useimmat julkaistut internetin faniyhteisö-

tutkimukset – ja verkkoyhteisötutkimukset ylipäänsä – ovat tarkastelleet nimenomaan kes-

kusteluryhmissä muodostunutta yhteisöllisyyttä (mm. Baym 1998; MacDonald 1998; Jenkins

1992, 77–79; Hills 2002, 172–181).

Keskusteluryhmiä käytetään hivenen sähköpostin tapaan, mutta sen sijaan että viestit lä-

hetettäisiin suoraan (tai postituslistan välityksellä) jollekin henkilölle, viestit lähetetään valit-
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tua aihepiiriä käsittelevään keskusteluryhmään. Ryhmät tallentuvat julkisille internetpalveli-

mille, joista käsin kuka tahansa voi käydä niitä lukemassa. Ryhmiä on kaikkiaan kymmeniä

tuhansia. Aihepiirit vaihtelevat laidasta laitaan, osto- ja myyntipalstoista autonkorjauksen

kautta politiikkaan ja evoluutiokeskusteluihin. Jotkut ryhmät ovat erikoistuneet tiedostojen

(esim. kuvien, musiikin, videoiden) välittämiseen. Suosituimpia ryhmiä ovat pornografista

kuva- ja videomateriaalia välittävät ryhmät39.

Populaarikulttuurin ilmiöihin liittyviä keskusteluja käydään tuhansissa ryhmissä. Osa ryh-

mistä pysyttelee keskusteluissaan melko yleisellä tasolla (aiheena esimerkiksi musiikki tai

tv-sarjat yleensä), eikä varsinaisista faniyhteisöistä voida tällöin puhua. Yhteen mediateks-

tiin keskittyviä ryhmiäkin on kuitenkin suunnaton määrä. Esimerkiksi lähes jokaista suosittua

(amerikkalaista) televisiosarjaa varten on perustettu oma keskusteluryhmänsä. Yhtä sarjaa

kohti ryhmiä on kuitenkin yleensä vain yksi, jonka on kelvattava kaikille faneille. Joissakin

suurissa maissa (esim. Iso-Britannia, Saksa) voi suosituimmille sarjoille olla myös oma kan-

sallinen faniryhmänsä40. Keskusteluryhmien perustaminen on kaiken kaikkiaan melko vai-

valloista, ja vaatii tietyn määrämuotoisen anomusprosessin läpäisemistä41. Yksittäinen

käyttäjä ei voi omin päin keskusteluryhmää perustaa.

                                                
39 http://usenetstats.com/top100reads.php (28.4.2003)
40 Suomalaisia tv-faniryhmiä on tällä hetkellä vain yksi (finet.harrastus.startrek). Yleisiä televisioaiheisia keskusteluja varten on
olemassa melko suosittu ryhmä (sfnet.viestinta.tv), mutta kyseisessä ryhmässä käydään varsin vähän fanikeskusteluja.
Pääasiassa keskustelu koostuu tv:n lähetystoimintaan liittyvien kysymysten (tv-lupamaksujen, digi-tv:n, lähetysaikojen,
käännöskukkasten yms.) puimisesta.
41 Ks. http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/nyysit/2.3.html#uudet (28.4.2003)
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Kuva 2. Keskusteluryhmä
Keskusteluryhmiä voi lukea joko erillisellä ohjelmalla (esim. kuvassa näkyvä Outlook Express) tai
web-palvelun kautta (esim. Google Groups, http://groups.google.com/). Kuvassa vasemmalla on
listattu joitakin eri aihealueiden keskusteluryhmiä, joista luettavaksi on valittu Alias-tv-sarjan faniryh-
mä (alt.tv.alias). Kuvassa oikealla näkyy, kuinka keskustelut ryhmässä rakentuvat viestiketjuiksi. Va-
littuna on viestiketjun aloittanut viesti. Sen alla olevien otsikoiden porrastus kertoo, mihin viestiin mi-
käkin vastaus liittyy. Kiivaissa keskusteluissa viestiketjut voivat venyä kymmenien viestien mittaisiksi.

Keskusteluryhmien julkisen luonteen ja suurten käyttäjämäärien vuoksi niillä syntyvä yhtei-

söllisyys on valtaosin melko heikkoa. Monilla faniryhmillä on kuitenkin oma aktiivinen vakio-

kaartinsa, jonka kanssakäyminen voi saada tiiviimpiä yhteisöllisiä piirteitä. Vakiokaarti muo-

dostaa ikään kuin ryhmän yhteisöllisen ytimen, jonka ympärille kokoontuu huomattavasti

laajempi ja löyhempi ”lurkkerien” yhteisö. Eräiden arvioiden mukaan jopa yli 90 % keskus-

teluryhmien käyttäjistä olisi lurkkereita (Preece 2000, 87)42. Lurkkeritkin voivat toki ajan mit-

taan oppia tuntemaan aktiivisen vakiokaartin hyvin ja kokea "salasuhteensa" myötä itsekin

jonkinlaista yhteisöllisyyttä (mt., 89-90). Vastaava roolijakohan pätee fyysisissäkin yhtei-

söissä: osa tyytyy tarkkailijan rooliin, osa haluaa olla koko ajan äänessä.

Keskusteluryhmien keskustelua ei yleensä valvota lainkaan43. Koska keskusteluihin voi

osallistua anonyymisti, häiriköinti, loanheitto ja muu epäsosiaalinen käyttäytyminen on mel-

                                                
42 Lurkkereita on muunkin tyyppisillä keskustelufoorumeilla melko runsaasti.
43 Keskusteluryhmissä moderointi on yleensä käyttäjien omalla vastuulla: he voivat omissa lukuohjelmissaan lisätä ärsyttävän
henkilön ns. killfile-tiedostoon, jolloin he eivät ryhmää lukiessaan näe kyseisen henkilön lähettämiä viestejä lainkaan.
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ko yleistä (joskin määrä vaihtelee suuresti ryhmien aihepiiristä riippuen). Keskusteluryhmiä

pitkään seuranneiden konkareiden mielestä keskustelujen yleinen taso on laskenut olennai-

sesti sen jälkeen, kun internetistä 90-luvun puolivälin jälkeen tuli "koko kansan" leikkikenttä

(ks. Mäyrä 1999, 100).

Web-foorumit

Yhä useammat faniyhteisöt (ja muutkin verkkoyhteisöt) kommunikoivat nykyisin erilaisten

web-foorumien välityksellä. Näiden web-selaimella käytettäviä keskustelupalstojen suosioon

on monia syitä. Yksi tärkeimmistä on perustamisen helppous. Siinä missä esimerkiksi kes-

kusteluryhmän perustamisoikeutta on anottava Usenet-koordinaattoreilta – ja läpimeno on

yleensä vähintäänkin epävarmaa – oman web-foorumin kukin faniyhteisö voi itse perustaa

kanssakäymistään varten koska tahansa. Web-foorumit ovat myös monipuolisesti räätälöi-

tävissä: foorumin perustettuaan44 fanit voivat jakaa sen tarpeelliseksi katsomiinsa keskus-

telualueisiin ja muokata ulkoasun mieleisekseen (ks. kuvat 3 ja 6). Mikä tärkeintä, fanit voi-

vat itse huolehtia yhteisönsä ilmapiiristä, sillä web-foorumit mahdollistavat keskustelujen

valvonnan eli moderoinnin. Moderaattorin tehtävään suostuneet fanit voivat poistaa epäasi-

alliset viestit foorumilta ja tarvittaessa sulkea huonosti käyttäytyvät keskustelijat kokonaan

yhteisön ulkopuolelle45.

Web-foorumit tuovat myös monenlaista lisäarvoa yksittäisille käyttäjilleen. Koska foorumit

sijaitsevat webissä, fanit voivat käyttää niitä miltä tahansa internetiin kytketyltä tietokoneelta.

Foorumeita käytetään web-selaimella, joten mitään lisäohjelmia ei tarvita. Lisäksi web-

foorumit tarjoavat poikkeuksellisen monipuoliset mahdollisuudet oman persoonan esille

tuomiseen muutenkin kuin vain keskusteluviestin kautta (ks. 4.4.). Toisinaan web-foorumi

voi toimia samanaikaisesti myös postituslistana. Tällöin kaikki foorumille lähetetyt viestit

lähetetään halukkaille myös sähköpostitse.

                                                
44 Foorumit perustetaan yleensä jonkin valmiin sovelluspaketin päälle. Monet näistä sovelluksista ovat ilmaisia (esim. phpBB,
YaBB). Foorumi voidaan perustaa myös johonkin yleiseen yhteisöpalveluun (esim. Yahoo! Groups, MSN Yhteisöt). Tällöin
räätälöintimahdollisuudet ovat rajallisemmat, mutta ylläpito puolestaan vaivattomampaa.
45 Web-foorumien lukeminen on yleensä (ei aina) kaikille sallittua, mutta keskusteluihin osallistuminen edellyttää käytännössä
aina käyttäjäksi rekisteröitymistä. Rekisteröinnistä huolimatta käyttäjät voivat esiintyä foorumeilla nimimerkillä, mikä on monille
ujoille ja/tai leimautumista pelkääville faneille tärkeää.
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Kuva 3. Web-foorumi
Web-foorumien alustana käytettävät ilmaissovellukset mahdollistavat monipuolisen räätälöinnin. Fanit
voivat muokata ulkoasun mieleisekseen ja luoda haluamansalaisia keskustelualueita. Kuvan Futura-
ma-foorumille fanit ovat luoneet omat alueet muun muassa yleiselle sarjaan liittyvälle keskustelulle,
hahmokohtaiselle pohdinnalle, oheistuotteille sekä fanitaiteen julkaisemiselle ja kritisoinnille. Myös
sarjaan liittymätöntä off topic -keskustelua varten on oma alueensa. Featured Episode -
jaksoesittelystä on suora linkki ko. jaksosta käytävään keskusteluun. (http://www.peelified.com/,
4.5.2003)

Reaaliaikaiset keskustelut

Neljännen ja viimeisen keskustelufoorumien päätyypin muodostavat reaaliaikaiset keskus-

telut, joita käydään IRC:ssä ja web-chateissa46. IRC (Internet Relay Chat) on näistä fanien

keskuudessa huomattavasti suositumpi, joten keskityn seuraavassa siihen. IRC-keskustelut

(”irkkailu”) käydään lukuisille IRC-palvelimille luoduilla kanavilla. Valtaosa kaikkiaan kym-

menistä tuhansista kanavista on tarkoitettu yleiseen keskusteluun, mutta monet myös kes-

kittyvät ainakin lähtökohtaisesti johonkin aiheeseen (keskusteluilla on niissäkin tapana rön-

syillä – ks. kuva 4). Osa kanavista on kansainvälisiä (englanninkielisiä), osa paikallisia. Uu-

                                                
46 Muilla foorumeilla keskusteluissa on aina pieni viive. Tosin esimerkiksi web-foorumeilla käydään joskus lähes reaaliaikaista
keskustelua, kun kaksi fania sattuu samanaikaisesti foorumin äärelle.
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sien kanavien perustaminen on yksinkertaista ja sallittua kaikille käyttäjille. Useimmat käyt-

täjät kuitenkin tyytyvät vakiintuneisiin kanaviin, joilta löytyy varmimmin (tuttuja) keskustelu-

kumppaneita.

Kuva 4. Reaaliaikaiset keskustelut
Buffy, vampyyrintappaja ja Angel-sarjoille omistetun brittiläisen IRC-kanavan (#thehellmouth) kes-
kustelu sivuaa suurimman osan ajasta vain satunnaisesti faniuden kohteena olevia tv-sarjoja. Kana-
valle on muodostunut kiinteä sisäpiiri, joka tuntee toisensa myös internetin ulkopuolella. Fanikeskus-
telu lisääntyy huomattavasti välittömästi uuden jakson esittämisen jälkeen. Kuvan mIRC-ohjelma
tekee IRCin käytöstä melko vaivatonta ja mahdollistaa muun muassa keskustelujen tallentamisen
tekstitiedostoksi.

Enemmän kuin mitkään muut internetin keskustelumuodot, reaaliaikaiset keskustelut muis-

tuttavat reaalimaailman arkista kanssakäymistä, jossa viestinnän ylläpitämät sosiaaliset

suhteet ovat monesti itse sisältöä tärkeämpiä. IRC-kanaville muodostuu usein melko si-

säänpäin lämpiäviä yhteisöjä, joihin ulkopuolisten voi olla vaikea tulla mukaan. Osittain tämä

on jo käytännön sanelema välttämättömyys, sillä suurella joukolla reaaliaikaisesta keskus-

telusta ei tule mitään. Usein kanavien yhteisöllinen ydin tuntee toisensa jo entuudestaan

muista yhteyksistä (joko reaalimaailmasta tai muiden internetkontaktien kautta). Tällöin
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pääasiallinen motiivi internetkeskusteluihin on alun alkaenkin olemassa olevien suhteiden

ylläpitäminen, ei niinkään uusien luominen.

Reaaliaikaiset keskustelut eivät luonteensa vuoksi sovellu faniyhteisön ainoaksi keskuste-

lufoorumiksi. Yhtäaikaisia keskustelijoita ei käytännön syistä voi olla kovin montaa, aikaerot

tekevät globaalin kanssakäymisen hankalaksi, keskustelujen nopea tempo estää syvällisten

analyysien ja tulkintojen esittämisen eikä käytyjä keskusteluja voi tallentaa kumuloituvaksi

fanitietopankiksi47. Reaaliaikaiset keskustelut kuitenkin täydentävät yhteisön kanssakäymis-

repertuaaria omalla tärkeällä tavallaan. Fanit voivat esimerkiksi kokoontua keskustelemaan

suosikkisarjansa uusista jaksoista jo niiden esityksen aikana (tätä tapahtuu jonkin verran

myös web-foorumeilla). Hujan hajan asustavat fanitkin voivat näin kokea yhteisten katse-

lusessioiden riemun. Ennen kaikkea arkinen rupattelu on omiaan ylläpitämään ja lujittamaan

muilla foorumeilla tai fanitapaamisissa muodostuneita suhteita.

4.3.2. Fanikeskustelujen sisällöt

Fanitutkijat ovat jo kauan otaksuneet, että fanikeskusteluilla on fanikulttuurissa keskeinen

sosiaalinen ja kulttuurinen funktio (ks. Jenkins 1992, 75–85). Tämä sinänsä maalaisjärkinen

otaksuma on perustunut enemmänkin päättelyyn kuin empiirisiin faktoihin, sillä fanien kes-

kusteluja on ollut käytännössä hyvin vaikea tutkia (Baym 1998, 112)48. Internetin ansiosta

fanikeskustelujen tutkiminen on helpottunut yhtä radikaalilla tavalla kuin keskustelujen käy-

minenkin. Julkiset keskustelufoorumit tuovat faniyhteisöjen sosiaalisen ja kulttuurisen kans-

sakäymisen suoraan tutkijan omalle näyttöpäätteelle. Koska keskustelut ovat valmiiksi kir-

jallisessa muodossa, tutkimusaineiston arkistointi ja käsittelykin on olennaisesti helpottunut.

Foorumien omat arkistointiominaisuudet puolestaan mahdollistavat tutkimushaarukan ve-

nyttämisen jopa vuosienkin mittaiseksi.

Internetkeskustelujen tutkiminen ei toki sekään ole vailla ongelmia. Saatavilla olevan ai-

neiston suunnattoman määrän vuoksi edustavan tutkimusotoksen valikoinnin problematiikka

korostuu merkittävästi (Hills 2002, 174). Lisäksi keskustelufoorumien tutkiminen "salaa" voi

herättää erinäisiä tutkimuseettisiä kysymyksiä, vaikka periaatteessa foorumit ovatkin julkisia

(Preece 2000, 307–308). Baym (1998, 113) huomauttaa aiheellisesti, etteivät keskustelu-

foorumien keskustelut ole sellaisenaan suoraan rinnastettavissa fanitapaamisten kasvok-

kaisviestintään.

                                                
47 IRC-keskustelujen tallentaminen tekstitiedostoiksi on toki mahdollista. Tällaisen tiedoston luettavuus on kuitenkin
kyseenalainen.
48 Jotkut tutkijat ovat toki itse faniyhteisön jäseninä voineet tarkkailla keskusteluja erilaisissa fanitapaamisissa (vrt. Jenkins
1992). Tällaiseen osallistuvaan havainnointiin liittyy kuitenkin omat metodologiset ongelmansa, mm. tutkijan läsnäolon
vaikutus, havainnoinnin kohdentaminen ja muistin rajallisuus (Anttila 1999).
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Esittelen seuraavassa internetin fanikeskustelujen ilmisisältöjä Nancy K. Baymin (1998)

laatimaan luokittelun pohjalta. Baym analysoi noin vuoden ajalta (1991–1992) lähes kaikki

erään saippuaoopperafanien keskusteluryhmän49 keskustelut ja erotti niistä neljä keskeistä

sisältökategoriaa: tiedonvälityksen, spekuloinnin, kritisoinnin ja uudelleenmuotoilun (mt.,

114). Kyseessä ei ole tyhjentävä esitys kaikista käytävistä keskusteluista, mutta suurin osa

keskusteluryhmän keskusteluista liittyi Baymin mukaan enemmän tai vähemmän johonkin

mainituista kategorioista (mt.). Koska tutkielmani tarkoitus on olla yleiskatsaus internetin

fanikulttuuriin, en ole tässä yhteydessä lähtenyt itse tekemään fanikeskusteluista perusteel-

lista sisällönerittelyä. Omien havaintojeni perusteella Baymin luokittelu kuitenkin näyttäisi

olevan edelleen pääosiltaan käyttökelpoinen (samaa mieltä on myös Bailey 2002, 256).

Luokittelu kuitenkin painottuu mielestäni hieman liikaa fanien ”kulttuurisiin” keskusteluihin

(vaikka Baym tuokin esille myös kulttuuristen keskustelujen sosiaaliset funktiot). Jotta kes-

kustelujen monimuotoisuus tulisi paremmin esiin, täsmennän luokittelua kahdella lisäkate-

gorialla: äänestyksillä ja off-topic-keskusteluilla. Näiden keskustelumuotojen rooli on varsin-

kin web-foorumeilla usein varsin keskeinen. On korostettava, että sisältöluokat limittyvät jo

yksittäisissä viesteissä, kokonaisista viestiketjuista puhumattakaan. On pikemminkin sääntö

kuin poikkeus, että keskustelut rönsyilevät ja ajautuvat sivupoluille.

Seuraava katsaus pätee ensisijaisesti keskusteluryhmiin, web-foorumeihin ja postituslistoi-

hin. Reaaliaikaisten keskustelujen esittelyyn tarvittaisiin ehkä hieman toisenlaista luokitte-

lua. Koska niiden rooli faniyhteisöjen kanssakäymisessä on lopultakin varsin pieni, jätän sen

tulevien tutkimusten tehtäväksi.

Tiedonvälitys

Tiedonvälitys (informing) on kenties tyypillisin fanikeskustelujen sisältö, joskin se usein se-

koittuu muihin Baymin erittelemiin keskustelumuotoihin. Tiedonvälityksen keskeinen rooli on

ymmärrettävää, sillä mitä enemmän fanilla on tietoa faniuden kohteena olevasta sarjasta,

sitä rikkaampia tulkintoja hänen on mahdollista tehdä. (Baym 1998, 118).

Tiedonvälitys voi joskus olla suoraviivaista tiedottamista: joku faniyhteisön jäsenistä on saa-

nut tavalla tai toisella tietoonsa mielestään arvokkaan tiedonjyväsen ja jakaa sen keskuste-

lufoorumin välityksellä muiden kanssa. Tyypillisesti foorumeilla tiedotetaan muun muassa

lähetysajoista, katsojaluvuista, uusista oheistuotteista, sarjan tuotantoon liittyvistä uutisista

ja näyttelijöiden muista tekemisistä (esim. esiintymisistä talk show -ohjelmissa). Koska foo-

                                                
49 Baymin tutkimaa ryhmää (rec.arts.tv.soaps) ei enää ole olemassa.
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rumeilla kokoontuu faneja maailman eri kolkista, heillä usein on käytössään erilaisia tieto-

lähteitä. Seuraavat pari esimerkkiä Futurama-foorumilta50:

Futurama, Matt Groening's complaints, and the upcoming S1 R1 DVD was fea-
tured in today's USA Today. The article is available on the Internet at
http://www.usatoday.com/life/television/news/2003-03-05-futurama_x.htm
Groening slams on Fox for failing to promote the show, ignoring its emmy,
and cancelling it before its time. He also gives a massive compliment to
Cartoon Network. (SQFreak)

For alle the norwegen Futurama fans here. Futurama will be back in the som-
mer with new episodes!!!. I mailed TV2, and asked them when they would air
the new episodes. They responded that Futurama will be back in the sommer.
(mads)

Usein fanin lähettämä tiedote synnyttää ainakin jonkinlaista jatkokeskustelua. Tiedottamista

ominaisempi muoto keskustelufoorumien tiedonvälitykselle on kuitenkin kysymys-vastaus-

periaate. Monesti yksi ja sama kysymys kirvoittaa useita vastauksia ja lisäkysymyksiä. Var-

sinkin tv-sarjan fiktiiviseen universumiin liittyvät kysymykset saattavat usein olla sellaisia,

ettei niihin edes ole yhtä oikeaa vastausta. Erilaisten näkökulmien myötä syntyy keskuste-

lua, joka pitää faniyhteisöä aktiivisena. Tällöin keskustelu alkaa muistuttaa tiedonvälityksen

sijasta spekulointia, kuten seuraavat viestinäytteet Smallville-sarjan foorumilla51 käydystä

keskustelusta kertoo:

I just noticed something odd, why doesn't Lex have any sort of power? [..]
It seems almost everyone that comes in contact with krypotonite seems to
mutate if under the right conditions. When the shower happened Lex was
probably one of the first people to come contact with the rocks out in the
corn fields. (Reflex03)

Perhaps he's got powers and he just doesn't know it. In S1 there was an
episode with this old lady who could see somebody's future just by holding
his/her hand and when she touched Lex she saw him "killing" all the plants
in a field just by touching them and then it started raining blood and he
was happy. (AlexDaBoss)

It was explained in one episode, from season one that Lex no longer gets
sick, and all of his childhood ailments were cured, mainly his asthma. And
he seems to be able to heal better from injuries. So Lex's powers are
mostly a beefed up immune system. (haljordan84)

He might also have super intellect, but this remains unconfirmed. He's
definitely supposed to be a genius. He also *might* have some kind of biz-
zare "empathy" with the Kryptonite that makes him subconsciously want to
hurt Clark (and later Superman, only seeing Superman openly exercising his
alien abilities might make it worse). At least that's my theory. (Wat-
cher29)

Vuosien mittaan samat ikuisuuskysymykset tietenkin nousevat foorumeilla aina uudestaan

esille, kun uudet fanit löytävät sarjan. Joskus tämä vanhojen alituinen kertaaminen herättää

                                                
50 http://www.peelified.com/ (4.5.2003)
51 http://pub61.ezboard.com/bkryptonsite (4.5.2003)
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närää veteraanifanien kohdalla, mutta yleensä he kuitenkin kohteliaasti opastavat noviisit

foorumin FAQ:n pariin. Toisaalta "tyhmiä kysymyksiä" tarvitsee tehdä nykyisin yhä vähem-

män keskustelufoorumien kehittyneiden arkistointi- ja hakumahdollisuuksien ansiosta. Esi-

merkiksi Google-hakupalvelu52 on ottanut tehtäväkseen keskusteluryhmien "ikuisen" arkis-

toinnin. Niinpä fanit voivat etsiä yksinkertaisella sanahaulla vastauksia kysymyksiinsä jopa

yli kymmenen vuoden takaisista keskusteluista53. Web-foorumeilla on yleensä omat moni-

puoliset arkistointi- ja hakutekniikkansa.

Spekulointi

Baymin (1998, 119) mukaan erityisesti saippuaoopperat kannustavat luonteensa (päätty-

mätön, jatkuva juoni, ihmissuhteet keskiössä) vuoksi spekulointiin tulevista tapahtumista

sekä hahmojen tunteista ja tekojen motiiveista. Omien havaintojeni mukaan tällainen spe-

kulointi on kuitenkin varsin suosittua muitakin lajityyppejä edustavien sarjojen faniyhteisöis-

sä. Sarjan luonne vaikuttaa tietenkin siihen, painottuuko spekulointi ensisijaisesti hahmojen

sisäiseen kuohuntaan vai potentiaalisiin juonenkäänteisiin (ks. Jenkins 1992, 109). Tosin

lajityyppien sekoittelu on nykyisin tv-tuotannossa varsin muodikasta, ja monet toimintapai-

notteisetkin sarjat sisältävät usein saippuaoopperamaisia ihmissuhdekiemuroita (ks. Sarja-

esittelyt-liite).

Yleisötutkimuksen näkökulmasta fiktiivisten hahmojen tunteiden ja motiivien pohdiskelu voi-

daan nähdä ennen kaikkea tärkeä ikkunana fanien sielunmaisemaan, sillä viime kädessä

spekulaatiot perustuvat heidän omiin kokemuksiinsa, arvoihinsa ja aatteisiinsa. Spekuloin-

nin kohteena olevat sarjan hahmot toimivat siis eräänlaisia fanien "tunne-elämän edustaji-

na", joiden kautta fanit voivat käsitellä omia tunteitaan julkisesti yhdessä faniyhteisön kans-

sa (Baym 1998, 120). Seuraava Buffy-sarjan keskusteluryhmään lähetty viesti on hyvä esi-

merkki tällaisesta tunteiden peilaamisesta:

Giles has of course suffered a loss, but that does not necessarily t mean
that he can empathize with what Buffy is feeling, because in addition to
grief, Buffy is laden with the =guilt= – for Angel, for Jenny, and for the
rest of Angel's victims. Giles, OTOH, does not have to feel guilt for any
of them. She was feeling guilty enough in the scene in the car with Giles
at the end of "Innocence" ("You must be so disappointed in me, this is all
my fault") and that was before Jenny died.

People can have a hard time dealing with guilt. Buffy tried to project her
guilt onto Jenny temporarily in "Passion" ("I know you feel badly about
what happened and I just wanted to say, good, keep it up")  but she knew
Jenny's death was her fault.  She didn't trivialize Jenny's death or Giles'
feelings. She knew immediately what Giles was going to do, and went to save

                                                
52 http://groups.google.com/ (4.5.2003)
53 Normaalisti vanhat viestit poistuvat keskusteluryhmäpalvelimilta automaattisesti muutaman viikon/kuukauden kuluessa
(ryhmän vilkkaudesta riippuen).
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him. And when she punched him outside the factory, before she cradled him
as he wept in her arms, I think that that reaction was due more than any-
thing to displaced anger at herself.

Guilt is a hard emotion to talk about, especially among people who are
trying to make you feel =more= guilty. Buffy was trying to deal with the
feelings of guilt already , and feeling very vulnerable as a result; she
almost ready to break down under the additional  load of guilt that the
Slayerettes and her mother wanted to add.

I love the realism and complexity that the characters are developing; these
debates about their feelings and actions are a testimony to their complex-
ity. They are as flawed and contradictory as real people are. (TiabMaps)

Omalla tavallaan myös tulevien juonenkäänteiden arvuuttelu heijastaa fanin arvomaailmaa

ja käsityksiä. Siinä fani pohdiskelee, mikä hänen mielestään on "oikea" seuraamus mistäkin

tapahtumista tai teosta. Juoneen liittyvässä spekuloinnissa fanien apuna on kuitenkin ensi-

sijaisesti genrekonventioiden ja sarjan historian tuntemus (ks. Baym 1998, 120). Tulevien

tapahtumien arvuuttelu on faneille ikään kuin peli, jossa oikein arvannut saa palkinnokseen

etevyyden tunteen ja fanikumppanien onnittelut (mt.).

Spekuloinnin kohteena eivät aina ole suoranaisesti fiktiivisen universumin tapahtumat. Fanit

pohtivat tarkastelemillani foorumeilla myös muun muassa suosikkisarjansa tuotannon jat-

kumista, näyttelijöiden tulevaisuuden suunnitelmia, dvd-julkaisujen sisältöä ja myyntiintuloa,

sarjan katsojaprofiileja ja kansansuosiota yms.

Kritisointi

Vaikka fanit lähtökohtaisesti pitävätkin suosikkisarjaansa ansiokkaampana kuin mitään

muita tv-sarjoja, tätä ei missään nimessä pidä yhdistää täysin kritiikittömään palvontaan

(Herkman 2001, 198; laajemmin Jenkins 1992, 85–119). Pikemminkin on sääntö kuin poik-

keus, että sarjan uusi jakso kerta toisensa jättää fanille jotain – pientä tai suurta – ham-

paankoloon (ts. sotii fanin omaksumaa metatekstiä vastaan). Niinpä kritisointi onkin fanien

internetkeskusteluissa varsin vahvasti esillä. Kritiikki voi kohdistua sarjan pintakerroksiin,

kuten juonen johdonmukaisuuteen, näyttelijäsuorituksiin tai tuotannon tekniseen tasoon,

mutta yhtä lailla se voi pureutua syvemmälle hahmojen käyttäytymisen oikeudenmukaisuu-

teen ja sarjan edustamaan ideologiaan (Baym 1998, 122). Usein kritiikeissä yhdistyvät mo-

lemmat tasot. Ulkokohtaisessa kritiikissään fanit nojaavat sarjan ja genrekonventioiden pe-

rusteelliseen tuntemukseen, moraalisessa kritiikissään puolestaan omiin arvoihinsa ja ko-

kemustaustaansa. Spekuloinnin tapaan kritiikit tarjoavatkin oivallisen mahdollisuuden hen-

kilökohtaisten tunteiden ja arvojen julkiseen käsittelyyn fiktiivisen maailman viitekehyksessä

(mt., 124).
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Kritisointi ilmenee keskusteluissa hyvin monessa muodossa ja laajuudessa. Kenties tyypilli-

sin kritiikin muoto on jaksokritiikki, jossa fani lähettää oman arvionsa uusimmasta jaksosta

foorumille eräänlaiseksi keskustelunavaukseksi. Jaksokritiikit voivat olla hyvinkin pitkiä ja

perusteellisia; niissä fanit voivat todella loistaa fanitietämyksellään, tarkkanäköisyydellään ja

verbaalisilla kyvyillään. Oheinen loppuyhteenveto eräästä Angel-sarjan keskusteluryh-

mään54 lähetetystä kuudentuhannen sanan mittaisesta jaksokritiikistä on tällaisesta pätemi-

sestä oiva esimerkki:

C+ (7.5/10) This is not one of my favorites. The comedy was excellent. It
was very well written and impeccably delivered. As such it made for a
highly enjoyable hour. But I have to say that I look to an episode of ANGEL
- even a broadly comic one - for more than just that. And coming out of
such a layered and beautifully constructed series of meditations on Angel,
his nature and his mission as we have seen this season I am a little disap-
pointed in the lack of depth here. One the positive side we certainly have
a new and potentially interesting dynamic between Angel and Wesley. And we
do get a sense of a very real change in Angel, someone who is not so intro-
spective; someone who is genuinely more involved with his fellows, if not
quite at this stage with the world. And this is in many ways the promise of
"Epiphany" in action. But there is little here that coherently adds to
"Epiphany's" analysis or our understanding of Angel's change in direction.
Instead the writers try to marry - without I think much success - Angel's
abandonment of his mission with his former friends sense of grievance. Nor
did it help that the episode was so short on drama. A strong dramatic plot-
line with twists and turns and a high sense of tension adds sharpness to a
humorous episode. Here in the end because the plot was so thin and predict-
able there was a slight feeling of blandness about the whole thing. (Chief-
seattle)

Jaksokritiikit eivät toki aina ole yhtä analyyttisiä ja vuolassanaisia. Monilla foorumeilla näyt-

täisi olevan yksi tai muutamia vakiintuneita mestarikriitikoita, jotka tuottavat esimerkin kaltai-

sia pitkiä ja perusteellisia kritiikkejä. Useimmiten fanit kuitenkin tyytyvät kritiikeissään tiiviim-

piin mielipiteen ilmauksiin lähtien aina "Tämä oli tosi hyvä/surkea jakso" -tyylisistä kom-

menteista. Monesti fanit nostavat kritiikissään esiin jonkin tietyn ongelmakohdan (esim. juo-

nen epäloogisuuden, näyttelijöiden kömpelyyden), joka heitä erityisesti jäi kaihertamaan.

Seuraava esimerkki Alias-sarjan web-foorumilta55 edustaa paremmin kritiikkien keskiarvoa:

Anyway.....this is probably my favorite episode. (Though ATY comes close.)
Ron Rifkin does such a great job acting. I love it when he's taunting Cole.
And of course, I love the part where Syd and Vaughn have their guns pointed
at one another before they realize who's there. (BTW, did anyone else see
that after that scene, Syd puts her gun away, but when they go through the
door, she's got it out again? How did she get it out so fast??)

Anyway, it's just a great episode. Other than Will. I really can't under-
stand why they had to put his scenes in this ep. It just breaks up the ac-
tion. I was like, "Get off the screen already! Let's get back to SD-6!" But
oh well. That's why I taped it, now I can just fast-forward through those
scenes!! Ah, the wonders of VCRs.... (MegC)

                                                
54 alt.tv.angel
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Kritiikit, varsinkaan perustellut sellaiset, harvoin jäävät yksittäisiksi mielenilmauksiksi.

Yleensä ne käynnistävät keskustelun, jossa kriitikon näkemyksiä puolustetaan ja vastuste-

taan. Tällaiset väittelyt tarjoavat faniyhteisölle mielihyvää riippumatta kritisoitavien jaksojen

tasosta (Baym 1998, 127). Baymin (mt., 124) mukaan kritisointi onkin omiaan vahvistamaan

yhteisöä, sillä turhautumien kollektiivinen käsittely synnyttää me-henkeä (käsikirjoitta-

jia/tuottajia vastaan) ja ylläpitää kanssakäymistä sarjan suvantovaiheidenkin yli. Toisaalta

kritisoinnilla voi olla yhteisön yhteishengen kannalta vastakkainenkin efekti, jos kriittisyy-

destä alkaa tulla itsetarkoitus. Kun omissa haastatteluissani kysyin internetin fanikulttuurin

varjopuolista, muutamat fanit nostivat esille nimenomaan ylikriittisyyden. Saman ongelman

on havainnut myös Phase Five56 -nimiseen fanikulttuurin verkkolehteen otsikolla "Has the

Internet Ruined Fandom?" kirjoittanut fani: "Joskus tuntuu, ettei enää ole olemassa lainkaan

faneja, ainoastaan hiustenhalkojia. Enkä nyt tarkoita heitä, jotka silloin tällöin virheen huo-

matessaan kertovat siitä; tarkoitan sitä porukkaa, jonka ainoa motiivi sarjan katsomiseen

tuntuu olevan virheiden löytäminen." (Ely 2002)

Uudelleenmuotoilu

Uudelleenmuotoilu (reworking) tarkoittaa Baymin (1998, 124-126) luokittelussa fanien tapaa

esittää keskusteluissaan potentiaalisia vaihtoehtoja jaksoissa esiintyneille juonenkuluille.

Hyvin usein tällainen uudelleenkirjoittaminen kytkeytyy kritisointiin: fani ei ole tyytyväinen

siihen mitä sarjassa tapahtui ja esittää oman näkemyksensä siitä, mitä olisi pitänyt tapah-

tua. Toisaalta uudelleenkirjoittaminen voi olla myös spekulatiivista, ts. fani voi esittää toi-

veitaan siitä mitä seuraavaksi pitäisi tapahtua. Uudelleenmuotoilu vaatii keskustelijalta eri-

tyistä luovaa panosta, eikä siitä enää olekaan kovin pitkä harppaus omien fanitarinoiden

kirjoittamiseen (ks. luku 5). Seuraavassa eräs Buffy-fani pohtii sarjan keskusteluryhmässä57

käsikirjoittajien hukkaamia mahdollisuuksia ja esittää oman näkemyksensä siitä, mitä jak-

sossa olisi pitänyt tapahtua:

Most people have complained that we haven't had a decent
Xander ep this season. This could have been a fairly strong one if
Drew hadn't waisted time with that basement scene. We could have had a
scene where we see Xander's reaction to Faith's return. When she woke
up from her coma, he was concerned that she might come after him.
There should have been a scene where we see Faith and Xander's
reactions to each other. It would have been much better to see Faith
get saucy with Xander with her little talk about school girl outfits
and bullwhips. It would have played off of Xander's little pillow
fight fantasy nicely, as well as given the writer a chance to connect
the aforementioned story threads. It also would have allowed the
writer a chance to show how Xander has matured since the last time
they met. I don't think he would be so intimadated by Faith anymore.

                                                                                                                                                      
55 http://sd-1.com/boards/ (4.5.2003)
56 http://www.bibliora.com/Phase5/ (4.5.2003)
57 alt.tv.buffy-v-slayer
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Scenes like Xander's speech about Buffy and instructing the SIT's on
how to fight show how much he has matured while the the pillow fight
fantasy and comments on Godzilla show that he is still the same guy
underneath it all. A scene with Faith would have fit right in there
nicely. I would also have liked to have seen some follow up
conversations between Faith and Giles/Dawn as well as Faith
interacting with the SIT's in a positive way. It would have set up the
next ep nicely. (dunce)

Äänestykset

Äänestyksillä kartoitetaan faniyhteisön mielipiteitä faniuden kohteena olevan sarjan eri osa-

alueista: suosikkijaksoa tai -hahmoa, huonointa jaksoa, hauskinta jaksoa, parasta repliikkiä,

mieluisinta parisuhdetta jne. Samat äänestykset (etenkin "kaikkien aikojen paras jakso")

tietenkin toistuvat vähän väliä, kun uudet fanit löytävät faniyhteisön ja haluavat peilata omia

mielipiteitään muiden yhteisön jäsenten mielipiteisiin. Tylsistymisen välttämiseksi fanit pyrki-

vätkin alati kehittämään yhä erikoistuneempia äänestyksen aiheita (esim. koskettavin koh-

taus, onnistunein musiikin valinta, paras hiustyyli roolihenkilöllä jne.). Äänestykset ovat

myös hyvin tyypillisiä kollektiivisen jaksokritiikinmuotoja, jossa fanit arvioivat uutta jaksoa

joko numeroarvosanoin tai lyhyin hyvä/huono-kommentein. Äänestykset ovat ehkä keskus-

telumuotona hieman pinnallisia mutta niillä on oma arvonsa yhteisön kollektiivisen "fani-

kaanonin" tuottajana.

Kuva 5. Äänestys web-foorumilla
Kuvan Buffy-foorumin tapaan monilla web-foorumeilla keskustelijat voivat toteuttaa äänestyksensä
interaktiivisella lomakkeella, jolloin kyselyn tulokset saadaan tiivistettyä siisteiksi tilastoiksi. Äänestyk-
seen liittyy kuitenkin aina myös keskustelu, jossa äänestäjät perustelevat vastauksiaan.
(http://baboards.com/forums/)
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Off topic -keskustelut

Off topic (OT) -keskustelut ovat nimensä mukaisesti keskusteluja, jotka eivät liity fooruminen

varsinaiseen aiheeseen. Fanifoorumien kohdalla tämä tarkoittaa kaikkia sellaisia keskuste-

luja, jotka eivät liity itse faniuden kohteena olevaan tv-sarjaan. Tyypillisiä off topic -

keskustelujen aiheita ovat muun muassa elokuvat, musiikki ja muu populaarikulttuuri, ihmis-

suhteet, opiskelu, harrastukset, uutistapahtumat, urheilu jne. Keskusteluryhmissä ja posti-

tuslistoilla off topic -keskustelut voivat olla kokonaan kiellettyjä, sillä ne hankaloittaisivat lii-

aksi varsinaisesta asiasta keskustelua. Web-foorumeilla samaa ongelmaa ei ole, sillä off

topic -keskusteluja varten voidaan luoda omat keskustelualueensa (ks. kuva 12). Hyvin

usein nämä off topic -alueet ovatkin web-foorumien suosituimpia keskustelualueita. Erityi-

sesti silloin, kun faniuden kohteena oleva sarja on esitystauolla, off topic -keskusteluilla

auttavat pitämään faniyhteisön kanssakäymisen vireänä.

Kuva 6. Off topic -keskustelut
Alias-fanien web-foorumilla off topic -keskusteluja varten on perustettu useita erillisiä keskustelualu-
eita. (http://sd-1.com/boards/, 4.5.2003)

Off topic -keskusteluilla on epäilemättä tärkeä merkitys fanien välisten sosiaalisten suhtei-

den syntymisessä. Vaikka fanit voivatkin sarjan fiktiivisen universumin kautta keskustella
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epäsuorasti heitä askarruttavista tosielämän kysymyksistä, off topic -keskusteluissa sa-

moista kysymyksistä voidaan keskustella huomattavasti konkreettisemmin. Näin keskuste-

lijoiden arvomaailmakin välittyy selvemmin – olettaen tietenkin, että yhteisön ilmapiiri roh-

kaisee avoimeen keskusteluun. Itse asiassa fiktiivisen universumin tapahtumista alkunsa

saaneet keskustelutkin usein ajautuvat off topic -osastolle. Off topic -keskustelujen ei tieten-

kään tarvitse olla intiimejä terapiasessioita synnyttääkseen ja lujittaakseen yhteisöllisiä si-

teitä. Esimerkiksi keskustelu harrastuksista voi olla oivallinen pohja ystävyyssuhteiden luo-

miselle.

Off topic -keskusteluissa on myös helpompi ottaa esille juuri niitä ajankohtaisia kysymyksiä,

jotka yhteisön jäsenillä kulloinkin mielessä liikkuvat. Stein (2002, 474-476) esimerkiksi ku-

vailee, kuinka tärkeäksi tukiverkostoksi fanifoorumi muodostui Roswell-sarjan faneille Yh-

dysvalloissa 11.9.2001 tehdyn terrori-iskun jälkimainingeissa. Foorumin keskusteluissa fanit

saattoivat käsitellä omia surun ja vihan tunteitaan, tukea toisiaan ja organisoida yhteisen

avustuskampanjan58.

4.4. Fani-identiteetin rakentuminen verkkoyhteisössä

Baymin (Jaszczak 1998) mukaan yhteisöllisten siteiden syntymisen kannalta on olennaista,

että yhteisössä hahmottuu tunnistettavia persoonallisuuksia – tunteminenhan edellyttää

aina ensin tunnistamista. Persoonallisuuksien kautta yhteisön jäsenet osaavat peilata omaa

rooliaan yhteisössä ja rakentaa lähempiä suhteita sukulaissielujen kanssa. Lisäksi tutuiksi

käyneet persoonallisuudet omalta osaltaan rakentavat verkkoyhteisöstä "meidän juttua",

kotoisaa naapurustoa globaalissa tietoverkossa.

Koska kanssakäyminen on verkkoyhteisöissä kirjallista eivätkä yhteisön jäsenet kenties

koskaan tapaa kasvotusten, persoonallisuuksien ja identiteettien rakentaminen on koko-

naan oma taiteenlajinsa. Periaatteessa verkkoyhteisöt mahdollistavat vaikka minkälaiset

roolileikit: miehet voivat esiintyä naisina, lapset aikuisina, suomalaiset ruotsalaisina, nynne-

röt koviksina, jne. Identiteetin väärentäminen tietoisessa huijaustarkoituksessa tuskin on

kuitenkaan faniyhteisöissä kovin yleistä, ei ainakaan yhtä yleistä kuin yleisluontoisilla seu-

rustelufoorumeilla. Yleisempää sen sijaan on varmasti se, että normaalissa sosiaalisessa

kanssakäymisessä arkuutensa vuoksi syrjään vetäytyvä fani uskaltaa verkkoyhteisön tur-

vassa omaksua huomattavasti aktiivisemman ja sosiaalisemman roolin. Tällöin onkin mah-

dollista, että internetpersoona on itse asiassa lähempänä henkilön "todellista" minää kuin

pelokkaana kuoreensa käpertyvä reaalimaailman persoona (Veintie 1997).

                                                
58 Kampanjan ideana oli, että fanit lahjoittaisivat Punaiselle ristille 5 prosenttia siitä summasta, jonka ovat kuluttaneet Roswell-
fanituotteisiin (Stein 2002, 483-484).
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Keskustelufoorumin tekniikka vaikuttaa jonkin verran myös siihen, miten identiteettiä verk-

koyhteisössä voi rakentaa. Muutamia merkittäviä yhtymäkohtiakin foorumeilla kuitenkin on.

Tärkein identiteetin rakennusväline kaikilla foorumeilla on tietenkin henkilön kirjallinen ulos-

anti. Keskustelutapa pitkälti määrittää, kokevatko yhteisön muut jäsenet henkilön mukavak-

si, inhottavaksi, asialliseksi, hassuksi, tylsäksi, rohkeaksi, lapselliseksi, tyhmäksi, fiksuksi

jne. Onkin tärkeää huomata, että vaikka iän, sukupuolen, rodun tai koulutustaustan kaltai-

silla sosiaalisilla ominaisuuksilla ei verkkoyhteisöissä suoranaisesti olisikaan merkitystä,

kirjallinen lahjakkuus asettaa yhteisön jäseniä väistämättä eriarvoiseen asemaan. Verbaali-

sesti taitavat henkilöt hallitsevat keskusteluja ja saattavat pahimmassa tapauksessa säikyt-

tää verbaaliakrobatiallaan monet potentiaaliset keskustelijat mykiksi lurkkereiksi. Kansain-

välisissä verkkoyhteisöissä tietenkin englantia äidinkielenään puhuvien lähtökohdat ovat

"ulkomaalaisia" edullisemmat.

Nimimerkit, allekirjoitukset ja avatarit

Identiteetin rakentuminen ja persoonallisuuden hahmottuminen pelkän keskustelukäyttäy-

tymisen kautta vie oman aikansa. Verkkoyhteisön jäsen voi nopeuttaa prosessia foorumilla

käyttämiensä nimimerkin, allekirjoituksen ja avatarin avulla. Koska nämä elementit esiinty-

vät jokaisessa fanin lähettämässä viestissä, ne helpottavat muita faniyhteisön jäseniä yh-

distämään erillisistä viesteistä välittyvän persoonan oikeaan henkilöön.
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Kuva 7. Nimimerkit, avatarit ja allekirjoitukset
Kuvan Buffy/Angel-foorumi on monipuolisine personointiominaisuuksineen tyypillinen web-foorumi.
Fanit voivat valita itselleen nimimerkin (1) lisäksi kuvallisen avatarin (2) ja tekstimuotoisen tai kuvalli-
sen allekirjoituksen (3). Jokaisen viestin yhteydessä näkyy myös fanin lähettämien viestin kokonais-
määrä, kotipaikka ja yhteisöön rekisteröitymisaika. Tähdet avatarin alla kertovat, kuinka suuressa
arvossa foorumin muut jäsenet kyseistä fania pitävät. Lisäksi kullakin foorumien jäsenellä on profi i-
lisivunsa (ks. Kuva 8). (http://www.buffybb.net/, 4.5.2003)

Verkkoyhteisössä käytetty nimimerkki eroaa ristimänimestä (tai lempinimestä) sillä olen-

naisella tavalla, että nimimerkin – ja samalla siihen liittyvät mielikuvat – käyttäjä valitsee itse

(Veintie 1997) 59. Nimimerkki on ikään kuin taiteilijanimi, jolla yhteisön jäsen voi tietoisesti

tuoda esille joitakin piirteitä persoonallisuudestaan ja hallita "roolihahmoaan" verkkoyhtei-

sössä. Faniyhteisöissä nimimerkit liittyvät hyvin usein tavalla tai toisella faniuden kohteena

olevan tv-sarjan fiktiiviseen universumiin. Nimimerkin valinnallaan fani voi kertoa muille yh-

teisön jäsenille esimerkiksi mihin roolihahmoon/teemaan hän erityisesti samaistuu. Esimer-

kiksi eräältä Buffy, vampyyrintappaja -sarjan web-foorumilta60 löytyy seuraavanlaisia nimi-

merkkejä: willow_is_hot (erään päähenkilön nimi on Willow), Watcher (watcher, valvoja, on

                                                
59 Netiketti suosittelee omalla nimellä esiintymistä myös internetissä, sillä tällöin houkutus epäasialliseen käyttäytymiseen ei
ole yhtä suuri. Keskusteluryhmissä ja postituslistoilla esiinnytäänkin useimmiten omalla nimellä, mutta web-foorumeilla ja
reaaliaikaisissa keskusteluissa lähes aina nimimerkillä. Moderoinnin ansiosta nimimerkkien taakse piiloutuminen ei kuitenkaan
yleensä aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia. Anonyymiys voi myös olla puolittaista, jolloin keskusteluissa esiinnytään
nimimerkillä, mutta todellinenkin henkilöllisyys on annettu julkisesti yhteisön jäsenten saataville tai ainakin ylläpitäjien tietoon.
60 http://forums.buffyguide.com/ (4.5.2003)
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sarjan nimihenkilön eräänlainen esimies ja kouluttaja) ja WiccaGirl (jotkut sarjan päähenki-

löistä harjoittavat wicca-noituutta). Toisaalta joskus nimimerkit ovat joko niin yleisiä tai niin

abstrakteja, että niiden merkitystä identiteetin (varsinkaan fani-identiteetin) rakentajana on

vaikea ulkopuolisen ymmärtää. Esimerkkejä samaiselta Buffy-foorumilta: Hi there, ejd, the

P@ ja Boo. Etunimen ja sen johdannaisten käyttö on myös hyvin tavallista. Nimimerkin va-

linta on etenkin web-foorumeilla tarkkaa puuhaa, sillä sen vaihtaminen ei myöhemmin ole

yleensä mahdollista muuten kuin rekisteröitymällä uudelleen (uudelleen rekisteröitymiseen

liittyy tiettyjä ongelmia, joista tarkemmin kohdassa Web-foorumien jäsenprofiilit).

Useimmilla web-foorumeilla keskustelijat voivat käyttää nimimerkin ohessa kuvallista avata-

ria61 (ks. kuva 5). Joskus (erittäin harvoin) avatar esittää keskustelijaa itseään. Yleensä

avatar-kuva valitaan nimimerkin tapaan kertomaan jotakin henkilön persoonasta tai kiin-

nostuksen kohteista. Fanifoorumeilla avatarit esittävät usein keskustelijoiden suosikkinäyt-

telijöitä/-hahmoja faniuden kohteena olevassa tv-sarjassa. Monien foorumien yhteydessä on

laaja avatar-kuvagalleria, joista käyttäjät voivat valita mieleisensä kuvan. Avatar voi olla

myös esimerkiksi urheiluseuran logo, suosikkiyhtyeen levynkansi, abstrakti taidekuva tai

oma piirros. Myös animoidut avatarit ovat joillakin foorumeilla mahdollisia. Nimimerkistä poi-

keten käyttäjä voi vaihtaa avatarinsa niin usein kuin haluaa. Niinpä sen avulla on mahdol-

lista kertoa kulloinkin ajankohtaisista kiinnostuksen kohteista. Vaihtaminen saattaa kuitenkin

aiheuttaa sekaannusta muissa käyttäjissä, jotka ovat tottuneet yhdistämään tietyn avatarin

tiettyyn henkilöön. Kun eräs fani Buffy-foorumilla62 vaihtoi iloisen avatarinsa vakavamieli-

sempään, eräs toinen käynnisti (toki leikkimielellä) kampanjan vanhan avatarin palauttami-

seksi (ja onnistui):

Ever since I joined this board back in June last year, my good friend
Howdy- girl14 has had the very lovely Buffybot avatar. This sweet, joyous
avatar has become symbolic with her hugely enjoyable and adorably innocent
posts. Very apt indeed.

Recently however this avatar has been replaced by a Buffy/Spike shipper
one, much to my - and many others I'm sure - disappointment. (Gid)

Allekirjoitus (signature, sig) on sähköpostiviestien tai keskustelufoorumille lähettävien

viestien loppuun automaattisesti liitettävä vakioteksti. Virallisemmassa sähköpostiviestin-

nässä allekirjoitus sisältää yleensä henkilön yhteystiedot, mutta fanifoorumeilla sen rooli on

samantapainen kuin avatarinkin: valaista muille yhteisön jäsenille jotakin puolta keskusteli-

jan persoonasta. Allekirjoitus sisältää usein jonkin humoristisen ja/tai keskustelijalle tärkeän

                                                
61 Avatar on johdettu sanskriitin kielen sanasta avatara ja tarkoittaa hindulaisessa uskonnossa jumalallisen hengen
ruumiillistumaa maan päällä (ks. http://www.avatara.org/essay.html). Internetissä avatar tarkoittaa käytännössä henkilön
(visuaalinen) ruumiillistumaa kyberavaruudessa. Termi on kulkeutunut internetiin verkkoroolipelien eli ns. MUDien (Multi User
Dungeons) kautta, joissa pelaajan valitsemaa pelihahmoa kutsutaan avatariksi.
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sitaatin faniuden kohteena olevasta tv-sarjasta, suosikkiyhtyeen kappaleesta, kirjallisuu-

desta tms. Lisäksi se voi sisältää linkin fanin omaan (fani)sivustoon, jonka kautta selviää

lisää hänen persoonastaan. Siinä missä kuvallisia avatareja on teknisesti mahdollista käyt-

tää vain web-foorumeilla, allekirjoituksia voidaan käyttää myös keskusteluryhmissä ja pos-

tituslistoilla. Joillakin web-foorumeilla on mahdollista myös kuvallisten allekirjoitusten käyttö

(ks. kuva 5).

Web-foorumien jäsenprofiilit

Web-foorumeilla on usein nimimerkin, avatarin ja allekirjoituksen lisäksi vielä monia muita-

kin tapoja oman persoonan esille tuomiseen. Yleensä jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä

on foorumin yhteydessä oma jäsenprofiilisivunsa (ks. kuva 8), jossa fani voi kertoa tarkem-

min itsestään (mm. kotipaikka, ikä, ammatti, harrastukset) ja omasta fanisuhteestaan (suo-

sikkihahmot ja -jaksot, kuinka tullut faniksi yms). Profiilisivun kautta on usein myös mahdol-

lista selata kyseisen fanin (viime aikoina) foorumille lähettämiä viestejä ja siten hahmottaa

kokonaiskuvaa hänen luonteestaan.

Monilla web-foorumeilla näytetään erinäisiä jäsenprofiilitietoja jo viestien yhteydessä. Esi-

merkiksi milloin fani on liittynyt yhteisön jäseneksi, kuinka monta viestiä hän on kaikkiaan

foorumille lähettänyt ja kuinka "arvokkaaksi" yhteisön jäseneksi toiset fanit hänet arvostavat.

Kaikki tämä informaatio on varmasti omiaan vaikuttamaan fanin asemaan yhteisön hierarki-

assa (vrt. MacDonald 1998). Toisinaan palstoilla saattaakin syntyä kiistoja, kun joku käyttä-

jistä yrittää tietoisesti kasvattaa lähettämiensä viestien lukumäärää lukuisilla joutavanpäiväi-

sillä kommenteilla. Statistiikan merkityksestä kertoo sekin, että teknisten uudistusten yhtey-

dessä nollautuneet tilastot aiheuttavat joskus suurta mielipahaa.

                                                                                                                                                      
62 http://www.buffybb.net/ (4.5.2003)
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Kuva 8. Web-foorumin jäsenprofiilisivu
Web-foorumeille rekisteröityneet käyttäjät voivat yleensä esitellä itseään tarkemmin omalla jäsenpro-
fiilisivullaan. Foorumin ylläpitäjät määrittelevät, mitä kaikkia asioita profiilisivuilla on mahdollista ker-
toa, mutta jäsenet voivat täyttää tiedot vain haluamiltaan osilta. Kuva Buffy/Angel-foorumilta.
(http://www.buffybb.net/, 4.5.2003)

4.5. Genret, ihmiset ja ilmapiiri

Internetin faniyhteisöjen kohtauspaikkana toimivat keskustelufoorumit ovat tekniikaltaan

erilaisia, ja tällä teknisellä toteutuksella on oma merkityksensä sen suhteen, minkälainen

yhteisö foorumille voi muodostua. Teknistä toteutusta enemmän yhteisön luonteeseen vai-

kuttavat kuitenkin ihmiset, jotka foorumille kokoontuvat63. Ihmisistä, yhteisön jäsenistä it-

sestään, on viime kädessä kiinni se, minkälaisia sosiaalisia suhteita heidän välilleen voi

kehittyä. Foorumin aihepiiri tietenkin suuresti siihen, minkälaisia ihmisiä verkkoyhteisön pa-

riin etsiytyy. Faniyhteisöjen kohdalla tämä tarkoittaa itse faniuden kohteena olevaa tv-

sarjaa. Erilaiset tv-sarjojen genret tuottavat erilaista faniutta (Nikunen 2003, 119), mikä

epäilemättä näkyy myös verkkoyhteisöjen luonteessa.

                                                
63 Toki foorumin tekninen toteutus (esim. avoimuus) vaikuttaa osaltaan myös siihen, minkälaisia ihmisiä yhteisöön kokoontuu.
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Genren vaikutus verkkoyhteisön luonteeseen ilmenee hyvin selkeästi vertailtaessa Simpso-

nit-fanien No Homers Club64 -foorumilla ja Buffy, vampyyrintappaja -fanien BuffyGuide65 -

foorumeilla käytäviä keskusteluja. Vaikka tekniset lähtökohdat näillä web-foorumeilla ovat

periaatteessa identtiset – ts. osallistuminen vaatii rekisteröitymistä, moderaattorit valvovat

keskusteluja – ilmapiiriltään ja keskustelun luonteeltaan ne eroavat toisistaan merkittävästi.

Simpsonit-foorumilla ”keskustelu" on valtaosin varsin lyhytjänteistä ja pinnallista huulen-

heittoa. Alatyylinen kielenkäyttö on yleistä. On vaikea kuvitella, että tällaisessa viestinnässä

keskustelijoiden välille voisi muodostua kovin vahvoja siteitä, varsinkaan kun foorumin ilma-

piiri ei juuri kannusta avoimuuteen. Kun eräs fani uskalsi valitella masennustaan, hän sai

vastaukseksi sarkastisia kommentteja tyyliin "You could always get a hobby, like an

eating disorder or something." Joku jopa tarjosi linkin itsemurhaa suosittelevalle web-

sivulle.

Buffy-foorumilla keskustelu sen sijaan on asiallista ja toiset huomioon ottavaa. Keskustelijat

eivät ainoastaan heittele omia kommenttejaan (tyyliin "Olen samaa mieltä.", "Tuota en tien-

nytkään."), vaan todellakin keskustelevat ja pohdiskelevat sarjan tapahtumia monista näkö-

kulmista. Vaikka Buffy-foorumillakin toki usein rupatellaan pinnallisesti niitä näitä, ilmapiiri

on avoin syvällisempienkin keskustelujen käymiseen eikä nälvimistä tarvitse pelätä. Kun

eräs fani tilitti foorumilla vaimonsa terveysongelmista ja tuskallisesta hoitokierteestä, hän sai

osakseen runsaasti aidonoloista myötätuntoa, josta oheinen kommentti on hyvä esimerkki:
I don't know what to say. The other people sitting in the computerlab are
looking weird at me because I look so sad.

Becky is an incredible strong person. I'm not sure that I could stand so
much pain. You are very lucky to have found a woman like that.
And so is she. You are aware of her pain and ready to do anything for her.
I'll pray for you both. Take good care. (pellenaka)

Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että Buffy-foorumin jäsenten välille muodostunut melko

vahvoja ystävyyssuhteita. Erään foorumilla tehdyn kyselyn mukaan liki puolet vastanneista

seurasikin foorumia ennen kaikkea ihmisten ja ilmapiirin vuoksi. Vain viidennekselle tärkein

syy kanssakäymiseen oli itse faniuden kohteena oleva Buffy-sarja. (Loput 30 prosenttia il-

moittivat olevansa riippuvaisia foorumista.)

Simpsonit- ja Buffy-yhteisöjen poikkeava luonne selittynee suurelta osin juuri faniuden koh-

teena olevien sarjojen erilaisuudella: epäsovinnaista sekoiluhuumoria ja pisteliästä satiiria

viljelevä piirrossarja Simpsonit tuottaa erilaista faniutta kuin ihmissuhteita ja aikuistumisen

ongelmia käsittelevä Buffy (ks. tarkemmat sarjaesittelyt liitteenä). Lajityypin ohella merki-

                                                
64 http://www.nohomers.net/ (4.5.2003)
65 http://forums.buffyguide.com/ (4.5.2003)
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tystä on varmasti myös sillä, että Simpsonien jaksot ovat irrallisia episodeja, kun taas Buffyn

jaksoissa kuljetetaan pitkiä, jopa tuotantokausien mittaisia juonikaaria. Jatkuvajuonisuus,

aiempien tapahtumien merkityksellisyys ja vähitellen avautuvat mysteerit tarjoavat aineksia

pitkäjänteisempään keskusteluun ja kannustavat Buffy-faneja sitoutumaan sekä sarjaan että

faniyhteisöön (vrt. Baym 1998, 119).

Osin keskustelujen erot selittynevät fanien sukupuolijakaumalla. On nimittäin varsin toden-

näköistä, että luonteensa vuoksi Simpsonit houkuttelee enemmän miespuolisia ja Buffy

naispuolisia faneja66. Jenkinsin (1992, 107–119) pani merkille fanikeskustelujen sukupuolit-

tuneisuuden vertaillessaan Star Trekin naisvoittoista ja Twin Peaksin miesvoittoista faniyh-

teisöä. Siinä missä naisfanit tyypillisesti kytkivät keskustelut omiin kokemuksiinsa ja tun-

toihinsa, miesfanit ylläpitivät etäisyyttä oman elämänsä ja fiktion välillä ja paljastivat kes-

kusteluissa vain vähän itsestään.

Faniyhteisön luonnetta ei tietenkään voida ennustaa suoraan sarjan luonteen tai katsojien

demografisen profiilin perusteellakaan, sillä Simpsoneilla ja Buffylla, kuten monilla muillakin

mediateksteillä, on varsin laaja ja heterogeeninen fanikunta. Paitsi että erilaiset tv-sarjat

vetävät puoleensa erilaisia faneja, samakin sarja voi vetää faneja puoleensa eri syistä –

näin etenkin nykyisin, kun lajityyppien sekoittaminen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Samankin tv-sarjan faneilla voi olla siis hyvin vaihtelevia motiiveja faniudelleen (ks. Harrison

1997). Internetin lukemattomien faniyhteisöjen ansiosta jokainen fani voi löytää paikan, jos-

sa toteuttaa faniuttaan omalla tavallaan toisten samanhenkisten fanien kanssa. Niinpä esi-

merkiksi ”vakavamielisemmille” Simpsonit-faneille on tarjolla huomattavan asiallinen Simp-

sons-l-postituslista.

Lopuksi on korostettava, ettei fanien sosiaalinen kanssakäyminen internetissä useinkaan

rajoitu vain yhteen faniyhteisöön, vaan he muodostavat kontakteja aktiivisesti useilla fooru-

meilla (joskin jokin foorumeista saattaa olla se kaikkein läheisin). Eräs esitutkimuksen yh-

teydessä haastattelemani Simpsonit-sarjan fani kertoi omasta toiminnastaan internetin

Simpsonit-fanikulttuurissa seuraavasti:

"Voisi sanoa laajasti että yhtä suurta perhettä ollaan, mutta silti eri Simpsons yhtei-
söjä on joissa on ihan oma porukkansa. Itsekin olen aktiivinen ’omassa’ yhteisössä,
mutta sukkuloin 3 – 4 muun yhteisön välillä säännöllisesti. Kova homma, mutta jos
jää vain yhteen yhteisöön aktiiviseksi niin on kuin kävelisi tunnelissa."
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Eri foorumeilla ja niille muodostuneilla yhteisöillä voi olla fanin sosiaalisessa verkostossa

erilaisia funktioita. Alatyylinen Simpsonit-foorumi saattaa rinnastua monille faneille kuppi-

laan, jossa tavataan kavereita rennon huulenheiton merkeissä. Tällaisessa kuppilassa ilma-

piirin ei välttämättä halutakaan syvenevän kovin asialliseksi, ja vakavien keskustelunaihei-

den ehdottajia pidetään helposti ilonpilaajina, tosikkoina. Mahdolliset syvällisemmät kes-

kustelut Simpsonit-fanit käyvät mieluummin jossain toisaalla – vaikkapa mainitulla Simp-

sons-l-postituslistalla.

                                                                                                                                                      
66 Sekä Simpsons- että Buffy-foorumilla jokaisella käyttäjällä on oma profiilisivunsa, josta selviää mm. fanin sukupuoli. Ainakin
parinkymmenen aktiivisimman keskustelijan sukupuolen perusteella otaksumani sukupuolijako pätee. Fanit voivat toki täyttää
profiilisivuilleen mitä tietoja haluavat.
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5. FANITOIMINTA INTERNETISSÄ

Fanien aktiivisuus kulttuurisina toimijoina on yhteisöllisyyden ohella toinen niistä fanikulttuu-

rin ominaispiirteistä, jotka kulttuurinen fanitutkimus halusi nostaa keskeisiksi faniutta mää-

rittäviksi tekijöiksi. Toiminnallisuuden korostaminen oli varsin luontevaa ottaen huomioon

kulttuurisen fanitutkimuksen juuret "aktiivisen yleisön paradigmassa". Fanit ovat malliesi-

merkki yleisöjen aktiivisuudesta – siitä, että merkityksiä tuotetaan eikä vain vastaanoteta.

Fanit eivät kuitenkaan tuota vain subjektiivisia merkityksiä, vaan konkreettisia kulttuurisia

tekstejä ja osallistuvat muutenkin aktiivisesti kulttuurin kiertokulkuun. Toiminnallisuus nivel-

tyy kiinteästi yhteisöllisyyteen, sillä suuri osa fanien toiminnasta tapahtuu faniyhteisössä.

Eräässä mielessä faniuden yhteisöllinen luonne saa konkreettisen muotonsa fanitoiminnas-

sa. Vastaavasti yhteiset faniaktiviteetit ylläpitävät yhteisöllisiä suhteita.

Suurelle yleisölle tutuimpia fanitoiminnan muotoja ovat julkisilla areenoilla tapahtuvat aktivi-

teetit, kuten kannustaminen urheilukatsomoissa, remuaminen rock-konserteissa tai nimikir-

joitusten jonottaminen tavarataloissa. Jotkut ovat saattaneet myös törmätä julkisissa tiloissa

(esim. ravintoloissa) silloin tällöin järjestettäviin fanien keskinäisiin tapaamisiin tai laajempiin

fanimessuihin eli "coneihin" (convention; ks. Hirsjärvi 2003, 162). Fanitoiminta ei suinkaan

rajoitu vain julkisesti näkyviin joukkoaktiviteetteihin. Televisiofaniuden kohdalla julkisten ak-

tiviteettien merkitystä voidaan pitää jopa melko marginaalisena. Esimerkiksi Harrington ja

Bielbyn (1995) tutkimista saippuaoopperafaneista vain kolmannes oli koskaan osallistunut

julkiseen fanitoimintaan (mt., 33). Erityisesti saippuaoopperoiden kaltaisten väheksyttyjen

genrejen fanit saattavatkin tietoisesti vältellä julkisia aktiviteetteja leimautumisen pelossa

(mt., 94-95; Jenkins 1992, 19).

Julkisten aktiviteettien toissijaisuutta tv-fanikulttuurissa selittää tietenkin ennen kaikkea se,

että tärkein fanitoiminnan muoto, faniuden kohteena olevan tv-sarjan katselu, on luonteel-

taan yksityinen. Usein fanit jopa korostavat tämän yksityisyyden rauhan tärkeyttä (Harring-

ton & Bielby 1995, 24; Bloustein 2002, 454)67. Muita televisiofaneille ominaisia yksityisiä

faniaktiviteetteja ovat muun muassa videoarkiston kokoaminen, oheistuotteiden (kirjallisuu-

den, figuurien yms.) keräily, fanitiedon kartuttaminen ja fanitaiteen tuottaminen. Harrington

ja Bielby (1995, 27) erottavat julkisten ja yksityisten aktiviteettien lisäksi omaksi kategoriak-

seen vielä puolijulkiset (quasi-public) faniaktiviteetit. Puolijulkisilla aktiviteeteilla he tarkoitta-

vat fanilehtien tilaamisen ja kirjeenvaihdon kaltaisia fanitoiminnan muotoja, joiden kautta

                                                
67 Toki fanit usein katsovat suosikkisarjojaan myös yhdessä toisten fanien kanssa (Jenkins 1992, 76). Tällöinkin katselupaikka
on yleensä yksityinen tila, tyypillisesti jonkun fanin koti.
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fani voi olla kontaktissa laajempaan faniyhteisöön mutta kuitenkin pysytellä suojassa julki-

selta leimautumiselta. Käytännössä yksityisten ja puolijulkisten aktiviteettien ero kuitenkin

on jokseenkin tulkinnanvarainen.

Internetin keskeiset vaikutukset fanikulttuurissa joka tapauksessa kohdistuvat nimenomaan

yksityiseen (ja puolijulkiseen) fanitoimintaan. Eräs internetin olennaisista lisäarvoista fani-

kulttuurille onkin se, että fani-intohimoja voi toteuttaa turvallisesti, vailla leimautumisen pel-

koa (Bailey 2002, 248). Tämä on epäilemättä lisännyt fanitoiminnan suosiota merkittävästi.

Keskityn omassa tutkimuksessani kahteen fanitoiminnan muotoon, joihin internetin vaikutus

on ollut erityisen radikaali: fanivastaanottoon ja fanituotantoon. Fanivastaanoton osalta

huomioni kiinnittyy erityisesti internetin mahdollistamiin, entistä demokraattisempiin jakelu-

ja vastaanottotapoihin, fanituotannon osalta puolestaan internetin mullistamiin julkaisumah-

dollisuuksiin ja uuden teknologian synnyttämiin kokonaan uusiin fanitaiteen muotoihin. Ma i-

nitut kaksi fanitoiminnan osa-aluetta eivät suinkaan ole ainoita, joiden kohdalla internetin

vaikutus on ollut huomattava. Esimerkiksi fanien tiedonhankintamahdollisuudet ovat fa-

nisivustojen ja keskustelufoorumien ansiosta mullistuneet täysin. Noviisifanin ulottuvilla on

välittömästi enemmän fanitietoa kuin aktiivisinkaan fani vielä kymmenen vuotta sitten saattoi

kuvitella. Verkkotietoon liittyy toki omat ongelmansa – mm. väärän(kin) tiedon nopea leviä-

minen ja "spoilerit"68 – mutta voittopuolisesti internetin anti fanitietämyksen kehitykselle on

ollut myönteinen. Myös fanituotteiden hankkimisesta on internetin ansiosta tullut huomatta-

vasti entistä vaivattomampaa. Fanien ei enää tarvitse tehdä pitkiä pyhiinvaelluksia (jopa

ulkomaille asti) harvalukuisiin erikoisliikkeisiin tai ”coneihin”, sillä he kansainvälisten verkko-

kauppojen ja -huutokauppojen suunnattomista valikoimista he todennäköisesti löytävät kai-

ken minkä kukkaro kestää.

Oman tutkimukseni kannalta kuitenkin uuden teknologian vaikutukset juuri fanivastaanot-

toon ja -tuotantoon ovat kaikkein mielenkiintoisimpia. Nimenomaan näissä tuotantoon, jul-

kaisemiseen ja jakeluun liittyvissä aktiviteeteissaan internetin fanikulttuuri antaa parhaiten

osviittaa siitä, mikä digitaalisen osallistuvan kulttuurin todellinen potentiaali on.

5.1. Fanivastaanotto

Fanivastaanotto poikkeaa monessa suhteessa "normaalista" televisionkatselusta. Olennai-

nen ero on katselun sitoutuneisuudessa ja intensiteetissä. Siinä missä keskivertoyleisö tyy-

pillisesti katselee pikemminkin televisiota kuin yksittäisiä televisio-ohjelmia (keskittymisen
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aste toki vaihtelee), fanit valikoivat ohjelmavirrasta juuri tietyn sarjan, jota seuraavat silmä

kovana viikosta toiseen. He odottavat kärsimättöminä jokaista suosikkisarjansa jaksoa ja

tarpeen vaatiessa rytmittävät muut aktiviteettinsa sarjan esitysaikataulun mukaisesti (Jen-

kins 1992, 56–57). Mikäli jokin jakso kuitenkin jää jostain syystä näkemättä, he voivat hank-

kia sen käsiinsä fanien keskinäisen videokasettien vaihtoverkoston kautta (mt., 71). Kuten jo

aiemmin on tullut esille, yksityisyyden rauha on usein televisiofanille erityisen tärkeää, jotta

hän voi estoitta uppoutua fiktiivisen maailman pauloihin.

Videonauhurin merkitys fanivastaanotossa on ollut perinteisesti varsin keskeinen. Paitsi että

videonauhuri mahdollistaa sarjan arkistoinnin ja jaksojen lainaamisen, se myös laajentaa

ohjelman hallintaa: nauhoitetun jakson voi katsoa koska vain yhä uudelleen, useita jaksoja

peräkkäin, hidastettuna, pikakelauksella, yksityiskohtia etsien, jne. Jokainen "uudelleenluku"

(rereading) voi tapahtua erilaisesta positiosta – esim. tarinaan eläytyen, intertekstuaalisia

viitteitä "bongaten" tai erikoistehosteita arvioiden – ja tuottaa siten uusia merkityksiä. Uu-

delleenluentojen myötä fani oppii tuntemaan fiktiivisen maailman perinpohjin69. Tämä tietä-

mys avaa suosikkisarjasta uusia merkityskerroksia ja tuottaa siten fanille ylimääräistä nau-

tintoa. Lisäksi fanitieto mahdollistaa aktiivisen osallistumisen fanikeskusteluihin ja antaa

pohjan fanitaiteen tuottamiselle ja tulkinnalle. (Jenkins 1992, 67–73)

Videonauhurin ansiosta fanit voivat siis katsella suosikkisarjaansa kerta tosiensa jälkeen

hieman eri tavoin, hieman eri näkökulmista. Käytännössä erilaiset katselutavat sekoittuvat

jossain määrin jokaisen katselukerran aikana. Suosikkisarjaansa katsoessaan fanit tyypilli-

sesti vuorottelevat emotionaalisen läheisyyden ja kriittisen etäisyyden positioiden välillä.

Yhdellä hetkellä fanit voivat eläytyä ja samaistua fiktiivisen maailman tapahtumiin hyvin

voimakkaasti ja jo toisella arvioida kriittisesti näyttelijäsuoritusten luontevuutta, juonen loogi-

suutta tai erikoistehosteita70. Luonteva dialogi eläytymisen ja arvioinnin positioiden välillä

edellyttää sekä fiktiivisen maailman perusteellista tuntemusta että tekstinulkoista (mm. gen-

rekonventioihin ja sarjan tuotantoon liittyvää) tietoutta. (mt., 65–66)

Niin tärkeä kuin videonauhuri fanivastaanotolle onkin ollut, analogisena teknologiana sen

aika alkaa olla auttamattomasti ohi. Videon on kovaa vauhtia korvaamassa digitaalinen

                                                                                                                                                      
68 Spoilereiden eli juonipaljastusten uhriksi joutumisen vaara on internetissä erityisen suuri faniyhteisöjen kansainvälisen
luonteen vuoksi. Amerikkalaiset fanit keskustelevat usein jaksoista, jotka muualla maailmassa nähdään vasta useita kuukausia
tai jopa vuosia myöhemmin. Tv-sarjojen epävirallinen jakelu on jonkin verran helpottanut tätä ongelmaa (ks. luku 5.1.1). Tosin
spoileritkaan eivät välttämättä ole ongelma. On myös lukuisia faneja, jotka hamuavat tietoisesti käsiinsä kaikki mahdolliset
spoilerit.
69 Uudelleenluenta ei rajoitu ainoastaan videoiden katseluun (varsinkaan jos teknologiaa ei ole saatavilla), vaan materiaalina
voivat olla myös erilaiset fanien tuottamat kirjalliset jakso-oppaat ja juonireferaatit (Jenkins 1992, 69).
70 Tällainen tunteiden ja järjen dialogi ei toki ole faniyleisön yksinoikeus (ks. mm. Liebes ja Katz, sit. Abercrombie ja Longhurst
1998, 110-111)
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DVD-teknologia71. Vaikka tallentavat dvd-laitteet ovatkin vielä melko harvinaisia, teknologi-

alla on silti varsin paljon annettavaa fanivastaanotolle. Erityisen merkittävää on se, että tv-

yhtiöt ovat alkaneet julkaista lähes kaikki uudet sarjat (ja myös vanhat klassikot) viralliseen

myyntiin tuotantokausittaisina dvd-paketteina. Näin fanit voivat kätevästi hankkia suosik-

kisarjansa arkistoihinsa siistinä, huippulaatuisena ja kovaakin kulutusta kestävänä paketti-

na. Kömpelöiden videokasettien ja mainoskatkojen kanssa ei tarvitse enää tuskailla. Dvd-

julkaisut sisältävät myös usein erinäistä lisämateriaalia, muun muassa dokumentteja,

haastatteluja, poistettuja kohtauksia ja kuvagallerioita. Jaksojen uudelleenkatseluarvon vie-

vät kokonaan uusiin ulottuvuuksiin monien levyjen sisältämät kommenttiraidat, vaihtoehtoi-

set ääniraidat, joissa sarjan tekijät kertoilevat katsojalle jaksojen teemoista, tuotannollisista

ratkaisuista ja kulissien takaisesta elämästä.

Vaikka dvd-teknologia onkin olennaisella tavalla vaikuttanut fanivastaanottoon, se ei ole

tehnyt tv-sarjojen jakeluprosessia juurikaan sen demokraattisemmaksi (toki valinnanvara on

lisääntynyt merkittävästi). Mediayhtiöt kuitenkin kontrolloivat dvd-markkinoita ja päättävät

kabineteissaan jakeluun liittyvistä kysymyksistä. Huomattavasti radikaalimpi demokratisoiva

potentiaali on sen sijaan tv-sarjojen epävirallisella internetjakelulla.

5.1.1. Tv-sarjojen internetjakelu

Samanaikaisesti kun tv-yhtiöt eri puolilla maailmaa tuskailevat digi-tv:n kallista infrastruktuu-

ria, ilmaan on heitetty kysymys, voisivatko internetin laajakaistayhteydet korvata television

perinteisen jakeluverkon kokonaan. Tulevaisuuden suunnitelmissa kysymystä varmasti

kannattaakin pohtia perusteellisesti, mutta vielä toistaiseksi internetin yhteysnopeudet eivät

lähimainkaan riitä korkealaatuisen kuvavirran lähettämiseen miljoonille yhtäaikaisille katso-

jille. Kaikesta huolimatta televisio-ohjelmien jakelu on jo nyt osittain siirtynyt internetiin: yhä

useampien tv-kanavien uutislähetyksiä voi katsoa myös internetissä, musiikkivideoita ja

konsertteja tarjoilevat lukuisat sivustot, ja monet internetoperaattorit välittävät portaaleis-

saan sekä omaa että yhteistyökumppaniensa ohjelmatuotantoa72. Jotkut tv-yhtiöt (tyypilli-

sesti uutisiin, urheiluun tai musiikkiin erikoistuneet taivaskanavat) tarjoavat jo koko lähetyk-

sensä internetissä kuukausimaksua vastaan. Fanikulttuurille näillä internetin virallisilla tele-

visiopalveluilla ei kuitenkaan ole juuri mitään annettavaa, sillä ne eivät (ainakaan toistaisek-

si) lähetä lainkaan fiktiivisiä sarjoja. Fanien näkökulmasta huomattavasti mielenkiintoisempi

internetjakelun muoto onkin tv-sarjojen epävirallinen välitys vertaisverkoissa. Tämä epävi-

                                                
71 DVD-teknologiasta on viime vuosina muodostunut kaikkien aikojen nopeimmin yleistynyt mediateknologia.
(http://biz.yahoo.com/bw/030129/290237_1.html, 4.5.2003)
72 Uutisia: http://www.nelonen.fi/fi/uutiset (4.5.2003); musiikkivideoita: http://launch.yahoo.com/musicvideos/ (4.5.2003);
portaali: http://elisa.net/kolumbustv/ (4.5.2003)
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rallinen jakelu on äärimmäisen mielenkiintoinen ilmiö myös kulttuurisen prosessin demokra-

tisoitumisen kannalta.

Vaikka mediatiedostojen välitystä oli toki harrastettu internetissä jo aiemminkin, toden teolla

epävirallinen mediajakelu käynnistyi vasta vuosituhannen vaihteessa Napster-nimisen ver-

taisverkkopalvelun ("peer-to-peer" tai "p2p") räjähdysmäisen suosion myötä. Napsterin idea

oli yksinkertainen ja nerokas: ilmaisen sovelluksen avulla internetin käyttäjät saattoivat ottaa

yhteyden suoraan toistensa tietokoneisiin ja vaihdella keskenään digitaalisia musiikkitie-

dostoja. Suosionsa huipulla Napster yhdisti yhtäaikaisesti yli 1,5 miljoonaa käyttäjää, joiden

kokoelmista saattoi kopioida satoja miljoonia musiikkitiedostoja. Napsterin sanottiin olevan

maailman historian laajin julkinen äänitearkisto (Rosenberg 2001). Napsterin vallankumouk-

sellisuus kuitenkin koitui sen kohtaloksi. Amerikkalainen musiikkiteollisuus haastoi Napsterin

välittömästi palvelun lanseeraamisen jälkeen raastupaan tekijänoikeusrikkomuksiin yllyttä-

misestä. Kesällä 2001, vain reilun vuoden kestäneen kukoistuksen jälkeen, Napster mää-

rättiin oikeudenpäätöksellä lopullisesti suljettavaksi.

Napsterin nujertaminen oli juridisesti tärkeä ennakkotapaus ja moraalinen voitto musiikkite-

ollisuudelle, mutta sen käytännön vaikutukset olivat lopulta varsin vähäiset ja väliaikaiset.

Tilalle sikisi nopeasti lukuisia korvaavia vertaisverkkopalveluita (mm. Kazaa, WinMX ja

eDonkey), joilla on nykyisin jo monin verroin enemmän käyttäjiä kuin Napsterilla konsanaan

kukoistuksensa päivinä73. Kaiken lisäksi nämä uudet vertaisverkkopalvelut ovat hajautetun

luonteensa vuoksi huomattavasti Napsteria hankalammin nujerrettavissa74. Oman tutkimuk-

seni kannalta merkittävintä on tietenkin se, että Napsterin korvanneissa uusissa vertaisver-

koissa liikkuu musiikin ohella myös (muun muassa) televisiosarjojen jaksoja.

Tv-sarjojen internetjakelua ovat toistaiseksi jarruttaneet ennen kaikkea käytännön syyt: siinä

missä musiikkikappaleen lataamiseen vertaisverkosta kuluu vain muutama minuutti, tunnin

mittaisen tv-sarjan jakson lataamiseen tuhrautuu helposti useita tunteja. Sitä mukaa kun

videonpakkaustekniikat kehittyvät ja internetin keskimääräiset siirtonopeudet kasvavat, tv-

sarjojen internet jakelu lisääntyy varmasti huomattavasti. Erään arvion mukaan jo nyt inter-

netissä välitetään päivittäin 400 000 – 600 000 piraattielokuvaa75. Tv-sarjojen levitysmää-

                                                
73 Yksin Kazaalla, tämän hetken suosituimmalla vertaisverkkopalvelulla, on oman ilmoituksensa mukaan kaikkiaan yli 200
miljoonaa käyttäjää – yli kolme kertaa enemmän kuin Napsterilla huippuvuosinaan. (http://www.kazaa.com/)
74 Hajautetuissa vertaisverkoissa käyttäjät ovat yhteydessä suoraan toistensa tietokoneisiin, joten Napsterin kaltaista
välityspalvelimia ylläpitävää yritystä ei tarvita. Lakimiesten usuttaminen miljoonien yksittäisten kuluttajien kimppuun on jo
käytännön syistä mahdotonta, puhumattakaan moisen operaation aiheuttamasta imagotappiosta. Esimerkiksi
musiikkiteollisuus onkin keskittänyt voimansa "isojen tekijöiden", ts. poikkeuksellisen runsaasti tiedostoja välittävien käyttäjien
oikeuden eteen saattamiseen varoittavina esimerkkeinä http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23933-
2003Apr3.html (28.4.2003).
75 http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A5144-2002Jun18 (28.4.2003)
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ristä ei ole tietoa, mutta luvut voivat olla vielä suurempia, sillä elokuviin verrattuna tv-

sarjojen jaksot ovat tiedostokooltaan yleensä selvästi pienempiä. Joka tapauksessa interne-

tin vertaisverkoissa liikkuu päivittäin tuhansia tv-sarjojen jaksoja. Enimmäkseen kyse on

nuorison keskuudessa suosituista amerikkalaisista sarjoista, joilla riittää faneja ympäri maa-

ilmaa.

Kuva 9. Tv-sarjojen jakelu vertaisverkossa
Kuvassa näkyvä Kazaa on tällä hetkellä suosituin vertaisverkkosovellus. Kazaan välityksellä käyttäjät
jakavat keskenään paitsi tv-sarjojen jaksoja, myös musiikkia, elokuvia, tietokoneohjelmia jne. Ku-
vanottohetkellä verkkoon oli kytkeytynyt yli neljä miljoonaa käyttäjää, joilla oli jaettavanaan yhteensä
lähes miljardi tiedostoa. Hakusanalla Simpsons löytyi 143 erillistä tiedostoa. Suurin osa on kokonaisia
sarjan jaksoja, mutta joukossa on myös yksittäisiä kohtauksia, mainoksia ja tekijöiden haastatteluja.
Kustakin tiedostosta saa näkyviin yksityiskohtaisen kuvauksen, jossa kerrotaan muun muassa ku-
vanlaadusta ja tallennusformaatista.

Vaikka vertaisverkkopalvelut ovatkin olleet näkyvimmin mediateollisuuden hampaissa, ne

eivät suinkaan ole ainoa internetin palvelu, jossa tv-sarjojen jaksoja levitetään. Muita mer-

kittäviä jakelureittejä ovat keskusteluryhmät, IRC ja erilaiset tiedostopalvelimet. Näiden pal-

velujen käyttö vaatii kuitenkin jonkin verran perehtyneisyyttä (ja usein eräänlaiseen sisäpii-

riin kuulumista), minkä vuoksi ne eivät ole saavuttaneet kansan syvissä riveissä läheskään

samanlaista suosiota kuin vertaisverkot. Asiaan vaikuttavat myös erinäiset muut käytännön

seikat (esim. hitaus, epävarmuus).
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Olipa käytettävä palvelu mikä tahansa, on ilman muuta selvää, että tv-sarjojen verkkolevitys

on muuttanut jakeluprosessin luonnetta ja valtasuhteita merkittävällä tavalla. Siinä missä

videonauhuri antoi yleisöille jo jonkin verran valtaa hallita ohjelmavirtaa (ajansiirto, mainos-

ten yli kelaus), internet on mahdollistanut periaatteessa koko ohjelmavirrasta irtautumisen

(Bailey 2002, 246). Niinpä esimerkiksi monet mediatutkija Baileyn (mt., 256) torontolaisista

oppilaista ovat luopuneet televisiosta kokonaan ja katsovat suosikkisarjojaan yksinomaan

internetin välityksellä. Samansuuntaisesta katselutottumuksien kehityksestä kertoo myös

eräällä Buffy, vampyyrintappaja -sarjan fanifoorumilla76 tehty pienimuotoinen kysely, jonka

mukaan televisio on enää vain viidesosalle vastanneista faneista ainoa tv-sarjojen jakelu-

media. (On toki mahdollista, että web-foorumia seuraavat fanit ovat muutenkin keskimää-

räistä aktiivisempia verkkopalveluiden käyttäjiä.) Varsinkin monet Buffy-foorumin euroop-

palaisista käyttäjistä kertoivat katsovansa uudet jaksot mieluummin internetistä kuin televi-

siosta. Näin fanit selittivät katselutottumuksiaan:

I download all my episodes, chiefly because they're better quality than on
my TV, SKY put the advert breaks in the most annoying places, and both SKY
and the BBC have been known to cut bits out. (Pudding)

I download and burn, and watch the eps again on tv when they air a year
later here in The Netherlands, so i can chat about them with the unfortu-
nate ones who can't download and only have tv. I do not tape them, I don't
like all the logo's, commercial breaks and subtitles cluttering up the im-
age. And finally I buy the DVDs when they come out and watch them all over
again. (Kees51)

Download only. I burn and save the VCDs and SVCDs. Then, when they come
out, I'll buy and rewatch the DVDs. I almost never watch them on TV, as J
said they're dubbed and that's what I don't like. And we here in Germany
have to wait more than a year most of the times. (Angelus)

Internetjakelulla onkin ollut erityisen mullistava vaikutus amerikkalaisten tv-sarjojen kan-

sainväliseen levitykseen: eurooppalaisen fanin ei enää tarvitse odottaa kuukausikaupalla

amerikkalaisen ensiesityksen jälkeen nähdäkseen suosikkisarjansa uudet jaksot kotimai-

selta tv-kanavaltaan, vaan hän voi ladata ne internetistä usein jo samana iltana. Internetja-

kelu helpottaakin olennaisella tavalla kansainvälisten faniyhteisöjen kanssakäymistä, sillä

samat jaksot nähneinä erimaalaiset fanit voivat osallistua keskusteluun samalta viivalta.

Monille (keski)eurooppalaisille faneille näyttäisi lisäksi olevan tärkeää, että he saavat jaksot

internetistä leikkaamattomina ja alkuperäiskielellä (ts. ei dubattuina).

Internet ei tietenkään palvele ainoastaan kärsimättömiä uusien jaksojen metsästäjiä, vaan

sen välityksellä fanit voivat hankkia käsiinsä myös vanhemmat, näkemättä jääneet jaksot ja

paikata siten fanisivistyksen aukkojaan. Toisinaan internetiin vuotaa myös jaksoja, joita ei

                                                
76 http://baboards.com/forums/ (4.5.2003)
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ole esitetty televisiossa syystä tai toisesta lainkaan. Tällaisena kuriositeettina mainittakoon

esimerkiksi Buffy, vampyyrintappaja -sarjan pilottijakson ensimmäinen versio, joka tuotettiin

alun perin vain "referenssityöksi" tv-yhtiön johdolle. Jälkikäteen näiden vuotojen tukkiminen

on käytännössä mahdotonta, sillä jaksot leviävät nopeasti ympäri maailmaa.

Internetissä leviävien jaksojen tekninen laatu vaihtelee hyvinkin paljon. Joskus kuva on tuli-

tikkuaskin kokoinen ja suttuinen, joskus taas miltei alkuperäisen tv-lähetyksen veroinen.

Mitä korkeampilaatuisia videotiedostot ovat, sitä suurempia ovat niiden tiedostokoot ja sitä

kauemmin niiden kopioiminen internetistä kestää. Käytännössä videotiedostojen koko on jo

heikkolaatuisenakin sen verran suuri, että kopiointi onnistuu järkevästi vasta laajakaistayh-

teyksillä.

5.1.2. Muut jakelutavat

Myös hitaammilla yhteyksillä internetiin kytkeytyneille faneille on tarjolla erilaisia mahdolli-

suuksia tutustua uusiin jaksoihin tai verestää muistoja vanhojen parissa. Nämä muut jake-

lutavat ovat olleet olemassa jo kauan ennen videotiedostojen jakelua, eikä yhteysnopeuksi-

en kasvaminenkaan ole vielä tehnyt niitä tarpeettomiksi.

Jäljennekirjoitukset

Varsin monien sarjojen fanit ovat työstäneet suosikkisarjansa jaksoista webiin mittavia jäl-

jennekirjoituskokoelmia (ks. kuva 10). Jäljennekirjoitukset (transcript) muistuttavat käsikir-

joituksia, mutta fanit ovat laatineet ne jälkikäteen tv:ssä esitetyn jakson pohjalta77. Käytän-

nössä fanit kirjoittavat ylös (videonauhurin avustuksella) paitsi jakson dialogin, myös kuva-

ukset tapahtumapaikoista, hahmojen reaktioista ja repliikkien sävystä. Jäljennekirjoitukset

tarjoavatkin – erityisesti ruutukaappauksilla täydennettynä (ks. alla) – varsin kelvollisen kor-

vikkeen itse jakson näkemiselle. Koska jäljennekirjoitukset ovat tekstimuotoisia, niiden tie-

dostokoot ovat pieniä eikä internetyhteyden nopeus muodostu pullonkaulaksi.

Jaksojen pikkutarkka jäljentäminen saattaa ulkopuolisen silmin vaikuttaa kohtuuttomalta

vaivannäöltä, mutta faneille se tuottanee erityistä nautintoa. Kirjoittamisen kautta fanit voivat

päästä vielä piirun verran ”sisemmälle” faniuden kohteeseen kuin vain televisiota katselles-

saan. Kyse ei ole mekaanisesta kopioinnista, vaan fanit joutuvat aina myös pohtimaan re-

aktioiden sävyjä ja muotoilemaan sanoiksi olennaiset piirteet tapahtumaympäristöistä. Kopi-

                                                
77 Jäljennekirjoitusten lisäksi webistä löytyy jonkin verran jaksojen alkuperäisiä käsikirjoituksia ja jopa kuvaamatta jääneiden
jaksojen työversioita, jotka tavalla tai toisella ovat vuotaneet internetiin. Tv-käsikirjoitusten tarjonta on kuitenkin vähäistä
elokuvakäsikirjoituksiin verrattuna. Ks. esim. http://www.script-o-rama.com/ (28.4.2003).
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oinnista ei välttämättä olekaan enää kovin pitkä harppaus omien fanikäsikirjoitusten kirjoit-

taminen (ks. luku 5.2).

Kuva 10. Jäljennekirjoitukset
Yleensä jäljennekirjoitukset ovat yksinkertaisia web-sivuja. Salaiset kansiot  -fanit ovat kuitenkin laati-
neet niistä web-sivujen lisäksi myös käteviksi vihkosiksi tulostuvia pdf-tiedostoja.
(http://www.insidethex.co.uk/, 4.5.2003)

Huippukohdat paloina

Digitaaliteknologia mahdollistaa myös tv-sarjan jaksojen paloittelun erilaisiksi "huippukohti-

en" kokoelmiksi (ks. Bailey 2002, 246–247). Varsin suosittua on muun muassa koota fa-

nisivustolle listoja kunkin jakson hauskimmista ja/tai koskettavimmista vuorosanoista.

Useimmiten nämä sitaatit ovat tarjolla vain tekstimuodossa, mutta monille sivustoille niitä on

koottu myös digitaalisina äänitiedostoina. Äänitiedostot ovat tyypillisesti vain muutaman

sekunnin mittaisia, joten niiden kuuntelu onnistuu hitaillakin yhteyksillä.
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Eräänlaisina visuaalisina sitaatteina voi pitää videokuvasta tietokoneella irrotettuja still-kuvia

eli ruutukaappauksia (ks. kuva 11). Vuorosanakokoelmien tapaan ruutukaappauskokoelmiin

kootaan yleensä jakson parhaita paloja – kuvia avainkohtauksista, latautuneita ilmeitä yms.

Joskus kaappauksia kootaan ilman sen tarkempaa valikointia niin paljon (satoja), että niiden

perusteella voi jo hyvin päätellä koko jakson juonen kulun. Yhdessä jäljennekirjoituksen

kanssa ne muodostavatkin jo kohtuullisen korvikkeen varsinaisen jakson katselulle.

Ruutukaappauskokoelmien, sen paremmin kuin sitaatti- tai äänitiedostokokoelmienkaan,

tarkoitus ei kuitenkaan ole korvata itse jakson katselua. Niiden keskeinen viehätys piilee

siinä, että ne tarjoavat jakson jo nähneelle fanille mahdollisuuden kätevästi ja kohdennetusti

palauttaa kultaisia muistoja mieleensä. Palasia voi myös hyödyntää eri tavoin fanitaiteen

tuottamisessa.

Kuva 11. Ruutukaappaukset
Smallville-fani on koonnut sivustolleen sarjan jaksoista jopa satoja ruutukaappauksia. Satojen ruutu-
kaappausten ottaminen kuulostaa äkkiseltään työläältä, mutta joillakin tietokoneohjelmilla on mahdol-
lista ottaa tv- tai videokuvasta ruutukaappauksia automaattisesti tietyin väliajoin.
(http://www.devotedtosmallville.com/, 28.4.2003)
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5.1.3. Internetjakelu ja tekijänoikeudet

Televisio-ohjelmien epävirallisen internetjakelun arveluttava ominaispiirre on tietenkin se,

että lähes kaikki tarjolla oleva materiaali rikkoo tekijänoikeuksia. Sarjojen jaksoja levittävät

vertaisverkoissa ja muissa palveluissa tavalliset internetin käyttäjät, jotka ovat kopioineet ne

digitaaliseen muotoon tv-lähetyksistä tai – yhä useammin – dvd-julkaisuista78. Kukaan ei

maksa tästä uudesta jakelumuodosta korvauksia tekijänoikeuksien haltijoille. Musiikki- ja

elokuvateollisuus on tosin pikku hiljaa käynnistellyt omia maksullisia jakelupalveluitaan,

mutta niiden suosio on ollut toistaiseksi varsin vaatimatonta. Kuten jo aiemmin on tullut

esille, tv-sarjoja myyviä virallisia palveluita ei vielä ole, vaikka muunlaista tv-tarjontaa inter-

netissä jo jonkin verran onkin.

Varsinkin Yhdysvalloissa musiikki- ja elokuvateollisuuden etujärjestöt ovat käyneet kiivasta

taistelua tuotteidensa epävirallista internetjakelua vastaan. Aseet ovat olleet teknisiä (esim.

digitaaliset kopiosuojaukset, vertaisverkkojen häirintä79), juridisia (käräjöinti vertaisverkkoja

vastaan) ja poliittisia (tiukempien tekijänoikeuslakien puolesta lobbaaminen). Televisioteolli-

suudella ei ole ollut yhtä näkyvää roolia verkkolevityksen vastaisissa kampanjoissa. Osittain

tämä johtunee amerikkalaisen mediaomistuksen päällekkäisyydestä, ts. samat tuotantoyhti-

öt tuottavat sekä elokuvia että televisiosarjoja. Studioiden on huomattavasti helpompi kerätä

tukea ja sympatiaa tarunhohtoisen Hollywoodin etuja ajavalle lobbaukselle kuin monissa

paremmissa piireissä edelleen halveksutun television puolustamiselle. Toinen syy televisio-

piratismin "laiminlyöntiin" lienee tv-ohjelmien erikoinen luonne kaupallisena hyödykkeenä.

Siinä missä elokuvat ja musiikki ovat hyödykkeitä, joista kuluttajat maksavat suoraan

omasta pussistaan, mainosrahoitteinen televisiotarjonta on heille (periaatteessa) ilmaista.

On hyvin vaikea vedota kuluttajien moraaliin ilmaisjakelutuotteen kohdalla, kun se ei tunnu

tepsivän maksullisienkaan kohdalla.

Tv-yhtiöille ohjelmat kuitenkin maksavat, ja varmasti ne pelkäävätkin, että ellei internetissä

tapahtuvaa ohijakelua saada aisoihin, ohjelmatuotantoa rahoittavat mainostajat kaikkoavat

ennen pitkää tiehensä. Televisioteknologian digitalisoituminen mutkistaa asioita entisestään.

Yhtäältä uusi teknologia mahdollistaa tv-ohjelmien entistä helpomman ja laadukkaamman

kopioinnin, toisaalta myös ohjelmien entistä tehokkaamman suojaamisen ja käytön kontrol-

                                                
78 Jaksojen ”kaappaaminen” dvd-levyiltä tietokoneen dvd-asemalla on helppoa, ja koska jaksot ovat dvd:llä valmiiksi
digitaalisessa muodossa, kaappaukset ovat huippulaatuisia.
79 Mediateollisuuden edustajat häiritsevät vertaisverkkojen toimintaa levittämällä verkkoihin hämäystiedostoja ("fakes").
Hämäystiedostot näyttäytyvät vertaisverkossa käyttäjälle hittikappaleina tai elokuvina, mutta lataamisen jälkeen paljastuvatkin
joksikin aivan muuksi (esim. sisältävät pelkkää kohinaa). Poptähti Madonna närkästytti monia musiikinystäviä keväällä 2003
kyllästämällä vertaisverkot uuden levynsä kappaleita muistuttavilla hämäystiedostoilla, jotka musiikin sijasta sisälsivät
Madonnan omasanaiset terveiset vertaisverkkojen käyttäjälle: "What the fuck do you think you are doing?"
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2962475.stm (28.4.2003).
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loinnin. Yhdysvalloissa onkin parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, joka vaatisi digitaalisiin tv-

lähetyksiin pakollista kopiosuojausta80. Suojauksen avulla voitaisiin estää ohjelman tallen-

taminen kokonaan tai rajoittaa tallenteen katseluaikaa. Tallennettua ohjelmaa ei myöskään

voisi katsella kuin sillä vastaanottimella, jolla se on alun perin tallennettu81.

Kuluttajajärjestöjä (mm. EFF, Electronic Frontier Foundation) ja monia asiantuntijoita tällai-

nen perinteisesti lailla turvatun yksityiskäyttöoikeuden rajoittaminen huolestuttaa syvästi.

Viihdeteollisuuden katsotaan pyrkivän piratisminvastaisen taistelun varjolla venyttämään

tekijänoikeuden suojan äärimmilleen. Kun tekijänoikeus perinteisesti on taannut tekijäl-

le/oikeuksienhaltijalle yksinoikeuden määrätä teostensa julkaisemisesta ja myynnistä, viih-

deteollisuus pyrkii nyt laajentamaan yksinoikeuden koskemaan myös teosten käyttöä. Kriiti-

koiden mukaan tekijänoikeuden yksipuolinen laajentaminen asettaa viime kädessä vaaka-

laudalle demokraattisen yhteiskunnan perusarvot: informaationvapauden ylväs periaate on

saamassa väistyä informaation yhä täydellisemmän yksityistämisen ja kontrolloinnin tieltä.

(Boucher 2002, Järvinen 2002, Jenkins 2000)

Viihdeteollisuuden internetjakelua kohtaan tuntema pelko ja huoli on ymmärrettävää, mutta

ei välttämättä täysin aiheellista. On nimittäin vielä epäselvää, kuinka suuri taloudellinen ra-

site internetjakelu viihdeteollisuudelle oikeastaan on. Toistaiseksi eniten keskustelua näiltä

osin on käyty musiikin internetjakelun vaikutuksista levymyyntiin. Musiikkiteollisuus on pan-

nut muutamia vuosia jatkuneen cd-levymyynnin laskun melko suorasti laittoman internetja-

kelun (ja cd-levyjen kotikopioinnin) piikkiin. Alamäkeen on kuitenkin esitetty monia muitakin

syitä, muun muassa maailmantalouden taantuma, nuorison uudet kulutuskohteet (tietoko-

neet ja internet, videopelit, kännykät, dvd-elokuvat) ja radion huikeasti lisääntynyt musiikki-

tarjonta (Snyder & Synder 2003). Jotkut ovatkin esittäneet, että internetjakelu on itse asias-

sa hidastanut levymyynnin laskua auttamalla kuluttajia löytämään uusia artisteja ja pitämällä

kiinnostusta musiikkia kohtaan yllä muiden houkutusten alati lisääntyessä (Bricklin 2002).

Myös elokuvateollisuuden huoli internetjakelusta saattaa olla liioiteltua. Vaikka elokuvien

internetjakelu on jo monen vuoden ajan jatkuvasti lisääntynyt, vuonna 2002 elokuvateolli-

suuden lipputulot kasvoivat Yhdysvalloissa 11 prosenttia ja dvd-elokuvien myynti 111 pro-

senttia (Snyder & Synder 2003). Fanikeskustelujen perusteella näyttäisi siltä, että epäviralli-

nen internetjakelu vähentäisi (ainakin eurooppalaisten fanien kohdalla) jonkin verran tv:n

katselua, mutta toisaalta fanit kuitenkin hankkivat sarjojen viralliset dvd-julkaisut arkistoihin-

sa niiden korkean laadun ja lisämateriaalien vuoksi.

                                                
80 http://news.com.com/2104-1028-991482.html (28.4.2003)
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5.2. Fanien kulttuurinen tuotanto

Fanien kulttuurinen tuotanto käsittää faniyhteisössä leviävät konkreettiset kulttuuriset tekstit,

kuten fanitarinat, kuvataiteen, videokollaasit, laulut, pukimet yms.82 Digitaaliteknologia on

rikastuttanut vakiintuneita fanitaiteen muotoja ja synnyttänyt kokonaan uusia (ks. luku

5.2.3). Fanituotannon aiheena on yleensä faniuden kohde, mutta joskus aihe voi myös olla

itse faniyhteisö (ks. Jenkins 1992b). Faniyhteisön merkitys fanituotannossa on muutenkin

varsin keskeinen. Yhteisö on fanitaiteen kohderyhmä, ja yhteisössä muodostunut metateksti

fanitaiteen tuottamisen ja tulkinnan perusta (Hazlett 2000). Lisäksi faniyhteisö tarjoaa ver-

kostot, joiden välityksellä fanitaide voi levitä. Aiemmin tämä tarkoitti omakustannefanilehtiä

(fanzine) ja erilaisia fanitapaamisia, nykyisin enenevässä määrin internetiä. Fanitaiteen

tuotannon, jakelun ja kulutuksen kautta fanit muodostavat oman "varjokulttuurinsa", jossa

he voivat tyydyttää niitä kulttuurisia tarpeitaan, joihin virallinen kulttuuri ei pysty vastaamaan

(Fiske 1992).

Kynnys omien tekstien ja taiteen julki saamiseen on faniyhteisössä huomattavasti virallista

kulttuuria matalampi. Kaikkien kukkien on helpompi antaa kukkia, koska taloudellisen hyö-

dyn tavoittelu ei ole toiminnan motiivina. Toisaalta yhteisöltä saamansa palautteen avulla

fani voi kehittää taitojaan ja myöhemmin luoda itselleen uran "oikeana" taiteilijana. Moni

onkin löytänyt piilevät kykynsä vasta faniyhteisön rohkaisemana. (Jenkins 1992, 279–280)

Fanituotannon muodoista omaleimaisin ja tutkituin on epäilemättä fanfiction ("fanfic"), faniu-

den kohteena olevan alkuperäistekstin fiktiiviseen universumiin sijoittuvien tarinoiden kir-

joittaminen83. Tarinat voivat olla runoja, novelleja tai pitkiä jatkokertomuksia. Tv-fanien fani-

tarinat ovat usein enemmän tai vähemmän käsikirjoitusmuotoisia. Keskeinen motiivi omien

fanitarinoiden tuottamiseen on Jenkinsin (1992, 23) mukaan ihailun ja turhautumisen väli-

nen ristiriita. Vaikka fanit pääsääntöisesti suhtautuvatkin suosikkisarjaansa ihailulla ja kun-

nioituksella, usein heitä myös kismittää se, että sarjan tuottajat ja käsikirjoittajat kuljettavat

juonta väärään suuntaan eivätkä tunnu ymmärtävän hahmoja laisinkaan yhtä hyvin kuin

fanit. Myös (amerikkalaisen) tv-tuotannon tiukahkot moraalikoodit estävät kaikkien näkökul-

mien ja teemojen käsittelyn alkuperäisteksteissä. Omissa tarinoissaan fanit voivat selvitellä

sarjan virallisessa tekstissä toteutumatta jääneitä mahdollisuuksia ja käsitellä itseään kiin-

                                                                                                                                                      
81 Vastaavanlainen kopiosuojausjärjestelmä on jo käytössä internetissä myytävissä musiikkitiedostoissa. Monien mielestä
käyttöä ratkaisevasti hankaloittavat kopiosuojaukset ovat keskeinen syy musiikin internetmyynnin vaisuun menestykseen (mm.
Snyder & Snyder 2003).
82 Fiske (1992) jakaa kulttuurisen tuotannon kolmeen luokkaa: semioottiseen, julkilausuttuun ja tekstuaaliseen. Näistä
semioottinen tarkoittaa subjektiivista merkityksellistämistä, julkilausuttu esimerkiksi keskusteluja ja pukeutumista ja
tekstuaalinen konkreettisten kulttuuristen tekstien tuottamista. Fisken mukaan fanit poikkeavat muista populaarikulttuurin
kuluttajista siinä, että he muuttavat semioottisen tuotannon tekstuaaliseksi. Omassa tutkimuksessani kulttuurinen tuotanto
tarkoittaa nimenomaan Fisken tekstuaalista tuottamista.
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nostavia teemoja. Samalla he voivat olla hyvin läheisesti tekemisissä ihailunsa kohteen

kanssa.

Vaikka fanitarinoiden tärkein arvo varmasti piileekin niiden kirjoittamisessa – siinä kuinka ne

antavat mediakuluttajille mahdollisuuden ottaa osaa mediatekstien tuotantoon – ne ovat toki

tärkeitä myös lukijoilleen. Ne tarjoavat jatkuvasti uusia näkökulmia rakkaaseen fiktiivisen

universumiin, vielä silloinkin kun itse sarja on jo lopetettu. Mitä paremmin lukija tuntee fiktii-

visen maailman – siis mitä paremmin hän on sisäistänyt metatekstin – sitä enemmän hän

saa fanitarinoista irti (Hazlett 2000). Myös faniyhteisön tuntemus on toisinaan tarpeen, sillä

fanitarinat sisältävät usein sisäpiirin huumoria. Fanitarinoille on vakiintunut omat genrensä,

jotka lähestyvät fiktiivistä universumia eri näkökulmista84. Niin fanitarinoiden kirjoittajilla kuin

lukijoillakin on tyypillisesti omat suosikkigenrensä, joihin he ovat perehtyneet erityisen an-

taumuksella. Myös tämä genretuntemus on tärkeää fanitarinoiden tulkinnassa ja niistä naut-

timisessa.

Fanit hyödyntävät usein tarinoissaan ja muussa tuotannossaan laajaa intertekstuaalista

tietämystään ja sekoittelevat hahmoja, miljöitä ja teemoja suosikkisarjansa lisäksi mitä mo-

ninaisimmista populaarikulttuurisista teksteistä (Jenkins 1992, 36–37; ks. kuva 20). Fanien

tapa "varastaa" omien tarinoidensa ainekset kulttuuriteollisuuden tuottamista teksteistä

haastaa perinteiset käsitykset tekijänoikeuksista. Fanit eivät hyväksy yhteen teki-

jään/tuottajaan perustuvaa kulttuurista auktoriteettia, vaan kokevat tekstien olevan yhteistä

omaisuutta sen jälkeen kun ne on julkaistu kulttuuriseen kiertoon (Jenkins 1998)85.

Eräässä mielessä fanien voidaan ajatella muodostavan modernin ajan kansankulttuurin.

Jenkinsin (1998) mukaan kulttuuri on perinteisesti kehittynyt kollektiivisessa prosessissa,

jossa tarinoita ja myyttejä on muokattu ja sovitettu paremmin palvelemaan kunkin yhteisön

kulloisiakin tarpeita. Teollistumisen ja massatuotannon kehittymisen myötä kulttuurin luon-

nollinen kollektiivinen prosessi kuitenkin alistettiin markkinavoimille. Kulttuuristen tekstien

koskemattomuus suojattiin tekijänoikeuksilla ja kansalaiset alennettiin omassa kulttuuris-

saan osanottajista kuluttajiksi. Ihmisten kulttuuriset ja sosiaaliset tarpeet eivät ole muuttu-

                                                                                                                                                      
83 Fanitarinoiden kirjoittaminen ei rajoitu vain fiktiivisten tekstien fanikulttuureihin. Myös esimerkiksi musiikkifanit kirjoittavat
fanitarinoita idoliensa kuvitteellisista seikkailuista ja romansseista.
84 Vakiintuneita fanitarinoiden lajityyppejä ovat muun muassa alternative history (jokin sarjan historian keskeisistä tapahtumista
on jäänyt tapahtumatta), cross-over (sekoitetaan hahmoja ja tapahtumapaikkoja eri tv-sarjoista tai muista teksteistä), Mary Sue
(kirjoittaja sijoittaa itsensä tarinaan täydellisenä sankarina, joka pelastaa sarjan vakiohahmot pinteestä) ja slash
(heteroseksuaalisten hahmojen välille luodaan homoeroottinen suhde). Usein televisiosarjat (tai muut tekstit) inspiroivat
kokonaan omien alagenrejensä luomiseen. Ks. http://www.writersu.net/?link=dict&mode=index (28.4.2003)
85 Jenkins (1992, 1998) vertaa kulttuuriteollisuuden tekstuaalista varantoa surutta omiin tarpeisiinsa rokottavia faneja De
Certeauta mukaillen salametsästäjiin (poachers). Poacher-metaforaan liittyy tietynlaista vastarintaromantiikkaa, joka on
herättänyt vastakaikua paitsi fiskeläistä "lukijoiden vapautusrintamaa" edustavissa tutkijoissa myös faneissa itsessään
(Harrison 1997). Fanit voivat ajatella olevansa populaarikulttuurin Robin Hoodeja, jotka varastavat rikkailta (kulttuuriteollisuus)
ja antavat köyhille (faniyhteisö).



80

neet mihinkään, mutta kulttuurin yksityistäminen on ratkaisevalla tavalla vaikeuttanut aktii-

vista osallistumista kulttuuriseen prosessiin. Tähän ristiriitaiseen tilanteeseen fanitaiteen

tuotanto tuo yhdenlaisen ratkaisun. Internetin ansiosta yhä useammilla on mahdollisuus

ottaa osaa fani(maiseen)tuotantoon ja muuttua jälleen aktiiviseksi toimijaksi kulttuurisessa

prosessissa.

5.2.1. Internet julkaisufoorumina

Internetin vaikutukset fanituotantoon ovat moniulotteisia, mutta epäilemättä suurimmat mul-

listukset liittyvät fanituotannon julkaisumahdollisuuksiin (ja sitä kautta tuotannon saatavuu-

teen). Takavuosina oikeastaan ainoa kanava fanituotannon julkaisemiselle olivat vähälukui-

set, harvakseltaan ilmestyvät ja pienilevikkiset omakustanne-fanzinet. Nykyfani sen sijaan

voi julkaista oman tuotantonsa itse internetiin, jolloin se on välittömästi potentiaalisen mil-

joonayleisön ulottuvilla. Todennäköinen yleisö toki nykyisinkin rajoittuu faniyhteisöön, eivät-

kä fanitaiteilijat yleensä muuta kaipaakaan. Internetin ansiosta vastakaikua tarjoavan fa-

niyhteisön tavoittaminen on kuitenkin olennaisesti helpottunut. Mikä tärkeintä, internetin

vuorovaikutteisuuden ansiosta fyysiset välimatkat eivät estä faneja käymästä rakentavaa

dialogia tuotannostaan.

Fanituotantoa julkaistaan internetissä ennen kaikkea fanisivustoilla, mutta varsinkin fanitari-

noita runsaasti myös keskustelufoorumeilla. Fanituotantoa julkaisevat sivustot eroavat läh-

tökohdiltaan melkoisesti. Osa niistä on yksittäisten fanien omia "yksityisgallerioita", joissa he

julkaisevat vain omaa fanituotantoaan. Web-sivuston pystyttäminen on jo itsessään eräs

uusi fanituotannon muoto, joka vaatii paitsi taiteellista silmää myös teknistä osaamista (ks.

luku 5.2.3). Ne fanit, jotka oman sivuston osaavat rakentaa, voivat julkaista sillä periaat-

teessa mitä haluavat ja miten haluavat86. Yleensä sivustoilla on fanituotannon ohella muuta-

kin sisältöä, esimerkiksi tietoa faniuden kohteena olevasta sarjasta ja linkkejä muille sivus-

toille.

Yksityiset sivustot ja niillä julkaistu fanituotanto ovat tietenkin suuressa vaarassa hukkua

internetin valtavaan tarjontaan, ellei fanituotanto ole poikkeuksellisen omaperäistä ja laadu-

kasta. Faneilla onkin tapana tukea toistensa näkyvyyttä linkittämällä sivustonsa keskenään

                                                
86 Käytännössä asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Yksityiset fanisivut nimittäin sijaitsevat yleensä sellaisilla
internetpalvelimilla, joiden tallennuskapasiteetti ja suurin sallittu kuukausittain tiedonsiirtomäärä on varsin rajallinen.
Tekstimuotoisten fanitarinoiden julkaisemiseen rajoitukset eivät juuri vaikuta, mutta suurikokoisten multimediatiedostojen
kannalta ilmaispalvelimet eivät enää riitä. Jopa laajojen kuvagallerioiden julkaiseminen saattaa olla mahdotonta, jos sivuston
suosio kasvaa kovin suureksi. Tallennuskapasiteettia ja siirto-oikeutta voi toki ostaa lisää, mutta faneilla harvoin on siihen
varaa ja/tai halua. Esimerkiksi kuvassa 12 esitelty Maggie & Eric -sivusto on sen verran laaja ja suosittu, että sen
siirtokapasiteetti ylittyy tämän tästä. Tällöin sivusto ei ole hetkeen tavoitettavissa.
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ristiin ja muodostamalla siten eräänlaisia verkostoja (web ring)87. Fanit luovat usein linkittä-

mistä varten pieniä mainoskuvakkeita sivustostaan, jotka pannaan muilla "rinkiin" kuuluvilla

sivustoilla näkyvästi esille (ks. Kuva 12).

Kuva 12. Yksityistä fanituotantoa
Kuvan Maggie and Eric -sivustoa ylläpitävä Simpsonit-fani julkaisee sivustollaan vain omaa fanitai-
dettaan. Kaikki sivuston sisällöt (sarjakuvat, piirrokset, jaksoideat) liittyvät samaan teemaan, fanin
kehittelemään fiktiiviseen universumiin, jossa Simpsonit-sarjan tapahtumissa on hypätty kaksitoista

                                                
87 Esim. http://www.bitterwisdom.com/btvsurls/webrings.html (4.5.2003)
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vuotta eteenpäin. Fanin tuotannosta voi jättää palautetta vieraskirjaan (guestbook). Sivun alareunan
Links-otsikon alla olevat pienet kuvakkeet ovat linkkejä muille fanitaidesivustoille ja yleisfanisivustoil-
le. Support-otsikon alla oleva kuvake puolestaan on M&E-sivuston mainos, jonka toiset fanit voivat
liittää vastapalvelukseksi omille sivustoilleen. (http://www.maggieanderic.com/, 28.4.2003)

Omaa yksityistä sivustoaan huomattavasti suuremman yleisön fanitaitelija voi saavuttaa

faniyhteisöjen yhteisillä sivustoilla, joilla julkaistaan kootusti monien eri fanien tuotantoa88.

Yhteiset sivustot voivat olla "täydenpalvelun" fanisivustoja, jolloin fanituotanto muodostaa

yhden alaosaston muun faniaineiston (esim. jakso-oppaat, kuvagalleriat) rinnalla, tai keskit-

tyä yksinomaan fanituotannon julkaisemiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa sivusto voi

keskittyä myös vain johonkin tiettyyn fanituotannon muotoon. Erityisesti fanitarinoiden kir-

joittajilla on tapana muodostaa omia yhteisöjään ja luoda jonkinlainen julkaisu-/palaute-

/arkistosivusto niiden keskuspaikaksi (ks. kuva 13).

Julkaistessaan fanituotantonsa yhteiselle sivustolle fanin ei tarvitse huolehtia teknisestä

ylläpidosta eikä luottaa vain oman tuotantonsa vetovoimaan yleisöä saadakseen. Toisaalta

fani ei myöskään voi vaikuttaa oman tuotantonsa esillepanoon samalla tavalla kuin omalla

sivustollaan. Suurempi yleisökään ei ole taattu, sillä yhteisten sivustojen arkistot voivat jos-

kus kasvaa niin laajoiksi, että kenen tahansa yksittäisen fanin tuotanto uhkaa niissäkin huk-

kua massaan. Lisäksi sivustojen ylläpitäjät voivat halutessaan harjoittaa omavaltaista esi-

karsintaa julkaistavan tuotannon suhteen.

                                                
88 Yhteisetkin sivustot ovat tosin yleensä yhteisiä vain fanituotannon osalta. Myös niiden ylläpidosta vastaa yksittäinen fani,
jolla syystä tai toisesta on teknisiä ja taloudellisia resursseja ylläpitää sisällöltään ja siirtomäärältään massiivisempaa palvelua.



83

Kuva 13. Fanitaideyhteisö
Allies-sivustolle on koottu yli 150 Alias-fanin kirjoittamia fanitarinoita. Sivusto keskittyy lähinnä tarinoi-
hin, jotka käsittelevät kahden päähenkilön, Sydneyn ja Vaughnin suhdetta ("S/V Angst" suhteen on-
gelmia, "S/V Romance" sen romanttisia puolia). Fanitarinoita voi hakea lajityypin tai tekijän nimimer-
kin perusteella. Sivusto mahdollistaa palautteen antamisen niin kirjallisesti kuin tähtinäkin.
(http://alias-media.com/allies/, 28.4.2003)

Yksityisten ja yhteisten fanisivustojen lisäksi on vielä olemassa eräänlaisia "metasivustoja",

jotka julkaisevat kaikenlaista fanituotantoa riippumatta siitä, mihin mediatekstiin tuotanto

liittyy. Suosituin ja massiivisin esimerkki tällaisesta metasivustosta on FanFiction.Net, jonka

arkistoista löytyy satojatuhansia fanitarinoita lukuisista tv-sarjoista, elokuvista, kirjoista, sar-

jakuvista ja peleistä.
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Kuva 14. Metasivusto
FanFiction.Net julkaisee mihin tahansa mediatekstiin liittyviä fanitarinoita. Kuvassa näkyvästä tv-
sarjojen hakemistosta ilmenee hyvin, miten aktiiviseen tarinoiden kirjoittamiseen mikäkin sarja kan-
nustaa (sarjan nimen perässä oleva luku tarkoittaa siihen liittyvien tarinoiden määrää). Suosituim-
masta sarjasta (Buffy-vampyyrintappaja) tarinoita on lähes 16 000. Aivan koko totuutta tilastot eivät
kuitenkaan kerro, sillä FanFiction.Net ei julkaise lainkaan avoimen seksuaalisia fanitarinoita, jotka
ovat monissa fanikulttuureissa erityisen suosittuja. (http://fanfiction.net/, 28.4.2003)

Kuten jo aiemmin tuli esille, web-sivustojen lisäksi fanituotantoa – erityisesti fanitarinoita –

julkaistaan huomattavan paljon myös keskustelufoorumeilla. Faniyhteisöjen web-foorumeilla

on lähes poikkeuksetta oma keskustelualueensa fanituotannon julkaisemista ja arviointia

varten. Monille sarjoille on myös perustettu erillinen, fanitaiteeseen erikoistunut Usenet-

keskusteluryhmänsä (vrt. alt.tv.x-files – alt.tv.x-files.creative). Postituslistat ovat erityisesti

fanitarinoiden kirjoittajien suosiossa niiden yksityisen luonteen vuoksi. Keskustelufooru-

meille julkaistaan käytännön syistä suoraan pääasiassa fanitarinoita, mutta niillä mainoste-

taan myös muunlaista (esimerkiksi fanin omalla sivustolla julkaistua) fanitaidetta89.
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Kuva 15. Fanitaidetta keskustelufoorumilla
Monien muiden web-foorumien tapaan Futurama-foorumilla on oma keskustelualueensa fanitaiteen
julkaisemista ja arviointia varten. Foorumilla tiedotetaan ja keskustellaan paljon myös muilla sivus-
toilla julkaistusta tuotannosta. (http://www.peelified.com/, 28.4.2003)

5.2.2. Palaute ja tuki

Palaute motivoi fanitaitelijoita jatkamaan harrastustaan ja rakentava kritiikki auttaa heitä

kehittämään taitojaan. Monille fanitarinoiden kirjoittajille palautteen (”fanipostin”) saaminen

saattaa olla jopa päällimmäinen motiivi kirjoittamiseen (Hazlett 2000). Eräs kokenut fanitari-

noiden kirjoittaja kuvailee sivustollaan omia motiivejaan seuraavasti90:

"Now, I could be noble and claim that my respect and adoration for a particular se-
ries is the only reason I write fan fiction. I would be lying. [..] Really, though, there is
one single overriding reason that I and most everyone I know writes fan fiction for
the Internet: FAN MAIL! Yes, I will admit to being a slut for fan mail. One letter will
put me on Cloud 9 for the entire day, and I've seen the same effect on my associ-
ates. Of course we write for the series, and for our own piece of mind, but nothing

                                                                                                                                                      
89 Kuvien lähettäminen foorumeille on yleensä kiellettyä. Joillekin web-foorumeille kuvia voi lähettää, mutta tällöinkin kuville on
useimmiten asetettu kokorajoituksia. Multimediaa (ääniä, videoita) foorumeilla ei tietenkään myöskään voi julkaista.
90 http://missy.reimer.com/library/guide.html (4.5.2003)
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beats getting a letter in your INBOX stating "This is the best story I've read in
ages!"

Fanituotantoa julkaisevat sivustot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia palautteen antamiseen.

Useimmiten ainakin henkilökohtaisen sähköpostipalautteen lähettäminen onnistuu. Joillakin

sivustoilla palaute voidaan kirjata myös suoraan sivustolle fanituotosten yhteyteen. Yksin-

kertaisimmillaan tämä tarkoittaa numeroarvosanan antamista, mutta usein tarjolla on (myös)

mahdollisuus vapaamuotoisen kirjallisen kommentin jättämiseen. Sivustoille jätetyt anonyy-

mit kommentit eivät välttämättä häikäise analyyttisyydellään. Seuraavat esimerkit Alias-

sarjan fanitarinan saamasta (nimettömästä) palautteesta FanFiction.Netissä edustavat näh-

däkseni melko hyvin ainakin kyseisen palvelun yleistä keskiarvoa:

This story is soo good!
Update ASAP!

I love it. Please write more ASAP, I don't know how long I can go without
it! Just kidding. Anyway, blah, blah, blah, great story!

hahaha! this is such a funny fic!! i've been LMAO through the whole thing!
Update soon!

You suck.

Keskustelufoorumeilla palautteen antaminen on tietenkin erityisen mutkatonta. Mikä paras-

ta, foorumit mahdollistavat vuorovaikutteisen dialogin taiteilijan ja arvostelijoiden kesken.

Fanitarinat julkaistaan foorumeille usein paloissa, jolloin fani voi ottaa edellisen osan tii-

moilta käydyn keskustelun huomioon seuraavaa osaa kirjoittaessaan. Toisinaan fanitarinoi-

den julkaisemista varten on oma fooruminsa ja kriittistä keskustelua varten oma foorumin-

sa91.

Perusteellisinta kritiikkiä fanitarinoiden kirjoittajille tarjoavat vapaaehtoiset esilukijat (beta

readers), joille fanit voivat toimittaa tarinansa sähköpostitse arviotavaksi. Esilukijat ovat

ikään kuin fanitarinoihin perehtyneitä kustannustoimittajia, jotka osaavat arvioida tarinoita

sekä kielellisten ansioiden että (oman faniutensa ansiosta) fiktiivisen universumin käsittelyn

osalta92. Esilukijat ovat itsekin tyypillisesti ahkeria fanitarinoiden kirjoittajia ja kyltymättömiä

suurkuluttajia, joten esilukeminen on heille pikemminkin huvia kuin työtä.

                                                
91 Ks. esim. http://www.x-philes.com/lists/xff/ (28.4.2003)
92 http://writersu.s5.com/english/beta.html (28.4.2003)



87

Kuva 16. Esilukijat
Beta_Unlimited-yhteisössä fanitarinoiden kirjoittajat ja halukkaat esilukijat voivat kohdata toisensa.
Yhteisön toiminta ei ole rajoittunut minkään tiettyn mediatekstin fanitarinoihin.
(http://groups.yahoo.com/group/Beta_Unlimited/, 28.4.2003)

Palautteen antamisen lisäksi faniyhteisö voi tukea fanitaiteen tuottajia harrastuksessaan

tarjoamalla erilaisia tiedollisia resursseja tuotannon tueksi. Varsinkin fanitarinoinnin saloihin

opastavia sivustoja löytyy internetistä lukuisia. Jotkut yleissivustot, kuten Writer's Universi-

ty93, ovat perusteellisuudessaan kuin fanitaideteollisia korkeakouluja. Writer's Universityn

sivustolta löytyy artikkeleita muun muassa (englannin) kieliopista, tyyliopista, fanitarinoiden

filosofiasta ja historiasta, tekijänoikeuksista jne. Yhteen tv-sarjaan keskittyvillä sivustoilla

kielioppi tarjoillaan yleensä tiiviimmin, mutta sen rinnalle on usein koottu myös muuta juuri

nimenomaisen sarjan fanitarinoiden kirjoittamisen kannalta hyödyllistä tietoutta (ks. kuva 6).

Fanitarinoiden fiktiivisen universumin hallintaa ajatellen fanisivustot perusteellisine jakso- ja

hahmo-oppaineen ovat tietenkin korvaamattoman arvokkaita tietolähteitä. Muihin fanituo-

tannon muotoihin – esim. kuvataiteeseen – liittyviä ohjeita internetistä löytyy varsin vähän.

Useimmat näistä muista oppaista käsittelevät uusia fanitaiteen muotoja, erityisesti digitaa-

lista kuvataidetta.

                                                
93 http://writersu.s5.com/ (28.4.2003).
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Kuva 17. "Fanitaidekoulu"
Buffy, vampyyrintappaja ja Angel-sarjojen faneille suunnatulle The BtVS Writers' Guild -sivustolle on
koottu valtava määrä tietolähteitä fanikirjoittajan avuksi. Sivustolta löytyy muun muassa esseitä kir-
joittamisesta, esilukijoiden yhteystietoja sekä linkkejä historiaa, kulttuuria, muinaisia myyttejä ja tai-
kuutta käsitteleviin verkkolähteisiin. Osa lähteistä auttaa kirjoittajia sarjan fiktiivisen universumin ja
yliluonnollisten piirteiden hallinnassa, osa puolestaan alkuperäistekstin intertekstuaalisen luonteen
jäljittelyssä. (http://btvswritersguild.dymphna.net/, 28.4.2003)

5.2.3. Uudet fanitaiteen muodot

Sen lisäksi, että internet on mullistanut perinteisen fanituotannon julkaisumahdollisuudet, se

on myös – yhdessä muun digitaalisen teknologian kanssa – synnyttänyt kokonaan uusia

fanituotannon muotoja. Digitalisoitumisen ansiosta myös perinteisten fanituotannon muoto-

jen, kuten kuvataiteen, repertuaari on monipuolistunut.

Fanisivustot

Tietyssä mielessä tärkein uusista fanituotannon muodoista ovat webin fanisivustot. Paitsi

että sivustot ovat keskeinen julkaisupaikka muulle fanitaiteelle, ne ovat jo itsessään moni-
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puolista osaamista vaativa ilmaisumuoto. Fanin oma sivusto on ikään kuin hänen oma koti-

talonsa faniyhteisössä. Mitä houkuttelevamman (koti)sivuston fani rakentaa, sitä mieluum-

min toiset fanit tulevat hänen luokseen kyläilemään. Fanit painottavat sivustoja tuottaessaan

eri aspekteja omien intressiensä ja kykyjensä mukaisesti: joillekin tärkeintä on näyttävä vi-

suaalinen ilme, toisille uusimman web-teknologian kekseliäs soveltaminen, kolmansille

puolestaan omaperäinen ja itse tuotettu sisältö. Usein fanit toki pyrkivät panostamaan kaik-

kiin edellä mainittuihin osa-alueisiin ainakin jonkin verran.

Fanisivustot eroavat myös sisältöjensä osalta suuresti. Jotkut fanit rakentavat yleissivustoja,

joihin he kokoavat kaikkea mahdollista faniuden kohteena olevaan tv-sarjaan liittyvää mate-

riaalia: jakso- ja hahmo-oppaita, fanitaidetta, lehtiartikkeleita, uutisia, kuvia, ääniä jne. Täl-

laisten sivustojen ylläpitäminen on tietenkin suunnaton urakka, varsinkin jos tavoitteena on

pitää sivusto koko ajan tuoreena ja houkuttelevana. Onkin varsin tyypillistä, että ensi huu-

man jälkeen fanin into lopahtaa melko nopeasti, ellei sivusto välittömästi saavuta suurta

suosiota94. Joskus sivusto on saattanut olla olemassa jo kauan, kun fanin elämänmuutokset

tekevät ylläpitämisen mahdottomaksi. Sivuston rakentamiseen nähtyä vaivaa ei tietenkään

mielellään heitetään hukkaan. Tällöin sivusto saatetaankin luovuttaa jonkun toisen fanin

ylläpidettäväksi tai se voi ”fuusioitua” jonkin toisen sivuston kanssa. Hyvin usein laajoilla

yleissivustoilla ylläpitovastuu onkin jaettu kahden tai useamman fanin kesken. Maantieteellä

on työnjaon kannalta hyvin vähän merkitystä. Esimerkiksi Simpsonit-fanien massiivisen

Simpsons Archive -sivuston95 pääylläpitäjät tulevat Yhdysvalloista, Uudesta-Seelannista ja

Suomesta.

Hieman realistisemmista lähtökohdista ponnistava ne yksittäiset fanit, jotka eivät pyrikään

täyteen palveluun, vaan rajaavat sivustonsa sisällön johonkin suosikkisarjan osa-alueeseen.

Suosittua on muun muassa luoda sivustoja, jotka keskittyvät ainoastaan yhteen sarjan

hahmoon ja mahdollisesti häntä esittävään näyttelijään (ks. kuva 18). Sivustot voivat myös

keskittyä esimerkiksi vain täsmällisiin jaksokuvauksiin, uutisointiin, sarjan musiikkiin, oheis-

tuotteisiin tai fanitaiteen julkaisemiseen. Paljon on myös sivustoja, jotka vain pitävät yllä

listaa toisista fanisivustoista.

                                                
94 Suosiota voi mitata monin tavoin. Tarkimmin kävijämäärät selviävät ns. lokitiedostoista, mutta niiden analysointi voi olla
vaivalloista. Sivustolle voi myös liittää erilaisia kävijälaskureita. Näiden tilastollisten mittareiden lisäksi suosiota voi arvioida
mahdollisen keskustelupalstan tai vieraskirjan vilkkaudesta.
95 http://www.snpp.com/ (28.4.2003)
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Kuva 18. Hahmosivusto
Yksittäisten fanien web-sivustot keskittyvät usein johonkin tiettyyn osa-alueeseen suosikkisarjassa.
Kuvan Simpsonit-fanisivusto on omistettu sarjassa vain harvakseltaan esiintyvälle "Comic Book Guy"
-sivuhahmolle. Hahmosta on muodostunut faniyhteisön suuri suosikki, sillä se parodioi piikikkäästi
(internetin) ylikriittisiä nörttifaneja. Sivustolta löytyy muun muassa hahmon biografia, tiedot jokaisesta
esiintymisestä, repliikkejä teksteinä ja äänitiedostoina sekä kuvia. (http://cbg.nohomers.net/,
28.4.2003)

Joissakin internetin faniyhteisöissä sivustoilla voi olla aivan keskeinen merkitys fanimaineen

luomisessa. Esimerkiksi Simpsonit-fanikulttuurissa on syntynyt oma web-tuottajien yhtei-

sönsä, jonka keskuspaikaksi on muodostunut Simpsonit-sivustoja paremmuusjärjestykseen

listaava sivusto96. Tämän yhteisön jäsenille web-sivujen rakentaminen vaikuttaisi olevan

jopa Simpsonit-sarjaa tärkeämpi yhdistävä tekijä. Ainakin yhteisön web-foorumilla sivustoi-

hin liittyvät keskustelut ovat selvästi suositumpia kuin itse sarjaan liittyvät keskustelut. Toki

tämä Simpsonit-yhteisö on painotuksessaan pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

                                                
96 http://www.simpsons100.com/ (28.4.2003)
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Oman "fanipresenssin" ja maineen luomisen lisäksi faneilla voi olla myös ammatillisia motii-

veja sivustojen tuottamiseen. Muutamat tätä tutkimusta varten haastattelemistani faneista

perustelivat sivustojen rakentamista ennen kaikkea sillä, että halusivat oppia web-

julkaisemisen saloja. Heidän kohdallaan fanius vain sattui tarjoamaan sivustolle luontevan

teeman. Ammatilliset aspiraatiot saattavatkin olla fanituottajilla yhä useammin mielessä, sillä

uusiin digitaalisiin fanituotannon muotoihin liittyvät taidot ovat entistä suoremmin hyödyn-

nettävissä myös työelämässä (ks. Herkman 2001, 201).

Digitaalinen kuvataide

Digitaalinen kuvataide – ts. kuvien tuottaminen ja muokkaaminen tietokoneella – on uusista

fanituotannon muodoista todennäköisesti kaikkein suosituin. Se ei tosin ole kategoriana

kovin selkeärajainen, vaan niveltyy tavalla toisella miltei kaikkiin internetin uusiin fanituotan-

non muotoihin, myös fanisivustojen luomiseen.

Digitaalisen kuvankäsittelyn suuri suosio internetin fanituotannossa selittyy varmasti pitkälti

sillä, että se on teknisesti suhteellisen helppoa esimerkiksi perinteiseen piirtämiseen tai

maalaamiseen verrattuna. Etenkin lähtötaso on matala; kuvankäsittelyohjelmat ovat kehitty-

neet niin helppokäyttöisiksi, että aloittelijakin voi luoda lähes välittömästi näyttävää fanitai-

detta. Toisaalta monilta fanisivustoilta ja kuvankäsittelyn harrastajien sivustoilta löytyy poh-

jaton määrä vinkkejä ohjelmien käyttöön97.

Varsin suosittu digitaalisen kuvataiteen muoto fanien keskuudessa on kollaasi. Kollaaseis-

saan fanit yhdistelevät elementtejä useista yksittäisistä kuvista, ja pyrkivät siten välittämään

jonkin sarjan fiktiivisen universumiin viittaavan sanoman tai tunnelman. Usein kollaasin sa-

nomaa tehostetaan tekstillä, esimerkiksi jollakin teemaan soveltuvalla repliikillä. Kuvamate-

riaalin kollaaseihinsa fanit saavat fanisivustoille kootuista ruutukaappausten, pr-kuvien ja

lehdistä skannattujen kuvien gallerioista.

                                                
97 Itse ohjelmat voivat olla hyvinkin kalliita, mutta miltei ohjelmasta kuin ohjelmasta löytyy ”ilmaisversio” vertaisverkkojen
kautta. Tietokoneohjelmien piraattijakelun roolia osallistuvan kulttuurin toimintamahdollisuuksien kannalta voidaankin
(valitettavasti?) pitää varsin merkittävänä.
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Kuva 19. Digitaalista kuvataidetta
Salaiset kansiot  -fanin luoma kollaasi on upea esimerkki digitaalisen kuvantaiteen tarjoamista uusista
mahdollisuuksista. Samalla se osoittaa hyvin, että fanitaidekin voi olla "oikeaa" taidetta. Tyypillisesti
fanien kollaasit eivät toki ole aivan näin kunnianhimoisia ja ammattitaitoisia. Kuvan kollaasi on suun-
niteltu käytettäväksi tietokoneen työpöydän taustakuvana. (http://classic.tere-art.com/, 28.4.2003)

Kollaasien tavoittelemat merkitykset eivät aina rajoitu ainoastaan faniuden kohteena ole-

vaan tv-sarjaan. Esimerkiksi monet Roswell-sarjan fanit pukivat New Yorkiin 11.9.2001 teh-

dyn terrori-iskun jälkimainingeissa tunteitaan kuvakollaaseiksi, joissa he yhdistelivät Ros-

wellin kuvitusta isänmaalliseen ja/tai surua ja myötätuntoa ilmaisevaan kuvitukseen. Näin he

saattoivat ilmaista tunteitaan faniyhteisön yhteisellä kielellä (Stein 2002, 485–487)98. Kol-

laaseilla ei tietenkään aina ole mitään erityistä (tai ainakaan kovin ilmeistä) sanomaa, vaan

ne voivat esimerkiksi vain esitellä jotakin sarjan hahmoista. Kollaaseja käytetään hyvin pal-

jon myös fanisivustojen koristeena (ks. kuvat 1, 2 ja 7).

Valokuvien käsittelyn lisäksi fanit myös piirtävät/maalavat tietokoneella jonkin verran alkupe-

räistä digitaalista fanitaidetta. Alkuperäistaiteen tuottaminen on kuitenkin jo huomattavasti

valmiiden kuvien yhdistelyä ja muokkausta työläämpää ja siksi myös selvästi harvinaisem-

                                                
98 Melko pian pahimman shokin laannuttua internetissä alkoi levitä myös terrori-iskuun liittyviä humoristisia kollaaseja.
Esimerkiksi eräässä kollaasissa World Traden Centerin katolle oli lisätty jättimäinen gorilla, joka murskasi suihkukoneen
nyrkillään. Kuvan alalaidassa luki "Where was King Kong when we needed him?" (Kuipers 2002)
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paa. Intoa rajoittanee myös se, että tietokoneen hiiriohjain soveltuu piirtämiseen varsin huo-

nosti. Monet fanit käyttävätkin tietokonetta lähinnä paperille piirtämiensä töiden viimeiste-

lyyn ja värittämiseen. Animaatiosarjojen fanien keskuudessa on varsin suosittua suurentaa

ja ehostaa videolta napatut suttuiset ruutukaappaukset kuvankäsittelyohjelmalla sarjakuva-

maisiksi piirroksiksi.

Kuva 20. Digitaalista kuvataidetta 2
Futurama-fanin Tähtien sota -parodia on esimerkki melko harvinaisesta tietokoneella tuotetusta alku-
peräistaiteesta. (http://www.geocities.com/payndz2/amystuff.html, 28.4.2003)

Käyttöliittymätaide

Kuten sanottu, digitaalinen kuvankäsittely liittyy olennaisena osana moniin muihin uusiin

fanitaiteen muotoihin. Yksi näistä on täysin tietokoneympäristöön sidottu fanituotannon ka-

tegoria, jota voisi kutsua vaikkapa käyttöliittymätaiteeksi. Tyypillisin esimerkki tällaisesta

käyttöliittymätaiteesta on tietokoneen työpöydän taustakuva (wall paper). Esimerkiksi juuri

kollaasit luodaan usein sopivan kokoisiksi taustakuvakäyttöä varten (ks. kuva 8). Joskus

fanit tuottavat myös kokonaisia työpöytäteemoja, jotka sisältävät taustakuvan lisäksi tv-
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sarjaan liittyviä ohjelmien käynnistyskuvakkeita99. Monet erityisesti nuorison suosimat tieto-

koneohjelmat mahdollistavat nykyisin vielä pidemmälle menevän käyttöliittymän räätälöinnin

(ks. kuva 21).

Eräs mielenkiintoinen käyttöliittymätaiteen muoto on tietokonepelien "modaus". Modauksella

tarkoitetaan alkuperäispelin hahmojen ja ympäristöjen muokkaamista jonkin teeman mukai-

seksi. Varsin suosittu lähtökohta muokkaukselle on jonkin tv-sarjan tai elokuvan fiktiivinen

universumi. Esimerkiksi Sims-nimisessä "tosielämäsimulaatiossa" pelaajat voivat itse luoda

uusia pelihahmoja, rakennuksia, huonekaluja, kulkuneuvoja ja muuta esineistöä. Käytän-

nössä fanit voivat siis luoda koko suosikkisarjansa fiktiivisen universumin Sims-pelin tapah-

tumapaikaksi ja astua itse sarjan roolihahmojen saappaisiin100.

Käyttöliittymätaiteen piiriin voidaan luokitella myös fanien laatimat, suosikkisarjan logoa tai

alkutekstien kirjasintyyppiä jäljittelevät fontit. Fanit käyttävät näitä fontteja usein hyväkseen

kollaaseissaan ja web-sivustoillaan – kenties myös kouluesitelmissään.

Kuva 21. Käyttöliittymätaidetta
Jokainen käyttäjä voi muuttaa suositun musiikinkuunteluohjelma WinAmpin ulkoasun mieleisekseen
ns. "skinien" (skin). Skinit voi laatia itse millä tahansa kuvankäsittelyohjelmalla tai ladata valmiina
fanisivustoilta ja yleisistä skini-kokoelmista. Kuvan South Park  -skinin kaltaisia tv-sarjoihin liittyviä
"faniskinejä" löytyy käytännössä sarjasta kuin sarjasta.  (http://www.winamp.com/skins/, 28.4.2003)

Digitaaliset fani(musiikki)videot

Fanit ovat iät ajat tuottaneet kotivideonauhureillaan erilaisia fanivideoita, esimerkiksi koon-

neet kollaaseja suosikkikohtauksistaan (Harrington & Bielby 1995, 195). Videoteknologian

digitalisoituminen on kuitenkin monipuolistanut fanivideotuotannon mahdollisuuksia niin

merkittävästi, että voidaan puhua kokonaan uudesta fanituotannon muodosta.

Suosituin tapa hyödyntää digitaalista videoteknologiaa on tosin edelleen erilaisten koostei-

den kokoaminen, mutta kömpelön ja rajoittuneen kasetilta kasetille -kopioinnin sijasta

                                                
99 Työpöytäteemat ovat Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän ominaisuus.
100 Ks. esim. http://www.buffysims.com/index2.html (29.4.2003)
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koostaminen tapahtuu nykyisin tietokoneella. Tavallinen kotitietokone muuntuu jo kohtuulli-

sella budjetilla täysiveriseksi editointilaitteistoksi, jolla voi paitsi koostaa videoleikkeitä yh-

teen, myös lisätä videoon ääniraitoja, tekstityksiä, grafiikkaa ja monenlaisia efektejä. Tieto-

koneella muokatut videot voidaan tallentaa takaisin videonauhalle tai pakata internetjul-

kaisuun sopivaan muotoon. Useimmat internetissä leviävät fanivideot ovat musiikkivideoita,

joissa temaattisen (yleensä romanttisen101) kohtauskoosteen taustalle on liitetty ääniraidaksi

tunnelmaan sopiva hittikappale. Toisinaan videoiden musiikki on valittu hyvinkin kaukaa

popmusiikin historiasta, mikä kertoo siitä, että fanit valitsevat musiikin varsin harkitusti välit-

tämään juuri oikeanlaista tunnelmaa. Musiikkivideot ilmentävätkin erityisen hyvin fanien in-

tertekstuaalista tapaa merkityksellistää mediatekstejä (Jenkins 1992, 36–37).

Kuva 22. Fanimusiikkivideot
Musiikkivideoita työstävät fanit ovat muodostaneet internetissä omia yhteisöjään samaan tapaan kuin
fanitarinoita kirjottavat fanit. Buffy- ja Angel-fanien Buffinator Awards -sivustolla järjestetään kuukau-
sittain kilpailu, jossa suuren maailman malliin palkitaan parhaita videoita useissa eri sarjoissa.
(http://www.thebuffinator.com/home.html, 28.4.2003)

                                                
101 Fanivideoille on muodostunut samantyyppisiä genrejä kuin fanitarinoillekin (ks. luku 5.2).



96

5.2.4. Internetin fanituotanto ja tekijänoikeudet

Uuden teknologian vaikutus fanien kulttuuriseen toimintaan on ollut vähintään yhtä mullista-

va kuin internetin vaikutus faniyhteisöjen sosiaaliseen kanssakäymiseen – jos kohta nämä

fanikulttuurin osa-alueet niveltyvätkin erottamattomasti toisiinsa. Internet on luonut fanitai-

teelle maailmanlaajuisen jakeluverkoston, jossa julkaisukynnystä ei periaatteessa ole lain-

kaan. Samalla internet toimii välittömän dialogin mahdollistavana palaute- ja tukiverkostona.

Fanisivustojen oppaat ja kuvagalleriat tarjoavat faneille suunnattomat tiedolliset ja materiaa-

liset resurssit oman fanitaiteen tuottamiseen. Kaiken kaikkiaan internet on tehnyt sekä fani-

taiteen tuottamisesta että sen julkaisemisesta monin verroin entistä helpompaa. Samalla

fanitaiteen saatavuus on olennaisesti parantunut.

Vaikka mitään tilastotietoa asiasta ei olekaan olemassa, on ilman muuta selvää, että fani-

tuotannon kokonaismäärä on internetin yleistymisen myötä lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Voidaankin sanoa, että fanituotanto on internetin ansiosta astunut päivänvaloon. Se ei enää

rajoitu ns. "kulttisarjojen" alakulttuurisiin faniyhteisöihin, vaan siitä on tullut osa käytännössä

kaikkiin mediateksteihin liittyvää fanitoimintaa (ks. Jenkins 1998). Konkreettista kieltä tästä

kertoo FanFiction.Net-sivuston arkisto, josta löytyy yhteensä satojatuhansia fanitarinoita

muun muassa 372 tv-sarjasta, 181 elokuvasta, 135 kirjasta ja 198 videopelistä. Ennen kuin

palvelusta syksyllä 2002 poistettiin kaikki todellisiin henkilöihin liittyvät tarinat, sen listoilta

löytyi myös kymmeniätuhansia poptähtiin liittyviä fanitarinoita.

Fanituotannon uudenlainen julkisuus ja valtava volyymi ovat nostaneet tuotantoon liittyvät

tekijänoikeuskysymykset uudella tavalla esille. Käytännössä lähes kaikki internetissä leviävä

fanituotanto rikkoo tavalla tai toisella kansainvälisiä tekijänoikeussäännöksiä, vaikka rikko-

mus ei ehkä olekaan yhtä selvä kuin vertaisverkkojakelun kohdalla102. Fanit hyödyntävät

tuotantonsa raaka-aineina julkaistuja teoksia ja/tai niiden tunnistettavia hahmoja. Vaikka

fanitaide monesti onkin riittävän omaperäistä ja luovaa ylittääkseen itsekin teoskynnyksen,

kyse on silti muunnelmateoksista, joiden julkaisemiseen tarvitaan alkuperäisteoksen tekijän

ja/tai oikeuksien omistajan lupa103. Niin kauan kun fanituotanto levisi vain alakulttuurisissa

yhteisöissä, alkuperäisteosten oikeudet omistava viihdeteollisuus on yleensä katsonut fani-

tuotantoon liittyviä rikkomuksia läpi sormien. Internetin myötä fanituotannon määrä ja – mikä

tärkeintä – potentiaalinen yleisö on lisääntynyt räjähdysmäisesti, eikä moinen höveliys enää

ole itsestäänselvyys. Tämän ovat saaneet kokea karvaasti ne lukemattomat fanisivustojen

                                                
102 Kansallinen tekijänoikeuslainsäädäntö perustuu useimmissa maissa pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja on siksi
sisällöltään hyvin samankaltainen. Ks. http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/kv_tekijanoikeus_ja_eu.html (28.4.2003).
103 Käytännössä ainoan poikkeuksen muodostavat alkuperäistekstin parodiat. Ks.
http://www.templetons.com/brad/copymyths.html (28.4.2003).
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ylläpitäjät ympäri maailmaa, joiden sähköpostiin tai postiluukkuun on saapunut viihdeteolli-

suuden lakimiesten laatima "cease & desist" -uhkakirje (cease & desist -kirje liitteenä). Cea-

se & desist -kirjeissä vaaditaan fanisivustojen ylläpitäjiä oikeustoimien uhalla poistamaan

sivustoiltaan kaiken tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin. Käytännössä vaatimus on

johtanut lähes aina sivuston sulkemiseen kokonaan, sillä mitäpä virkaa fanisivustolla on

ilman faniuden kohteeseen liittyvää materiaalia? Liekö syynä fanien kitkerä ja äänekäs

vastareaktio, mutta aivan viime aikoina viihdeteollisuus on jonkin verran höllentänyt vaati-

muksiaan. Esimerkiksi (kaikkea) kuvamateriaalia ei enää yleensä vaadita poistettavaksi,

kunhan kuvien yhteydessä vain selkeästi ilmoitetaan tekijänoikeuksien todellinen omistaja.

Sen sijaan kaikki multimedia-aineisto – äänet, videot, käyttöliittymätaide, pelit – on edelleen

kiellettyjen aineiden listalla. On kuitenkin huomattava, että tv-yhtiöiden into fanisivustojen

jahtaamiseen vaihtelee melkoisesti. Erityisen huono maine on amerikkalaisella Foxilla. Tä-

mä on sikäli harmillista (ja luonnollista), että juuri monet Foxin sarjat – Simpsonit, Futurama,

X-files – ovat synnyttäneet poikkeuksellisen aktiivista fanitoimintaa.
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Kuva 23. Cease & desist -kirje
Tämä amerikkalaisen Simpsonit-fanin Fox-tv-yhtiöltä lokakuussa 1995 saama cease & desist -kirje oli
eräs internetin fanikulttuurin ensimmäisiä ja julki tullessaan herätti aikanaan suurta huomiota. Kirjeen
saanut fani oli laatinut joukon Simpsonit-aiheisia käynnistyskuvakkeita Windows-käyttöjärjestelmään.
Kuvakkeet saavuttivat valtavan suosion, vaikka esimerkiksi World Wide Web oli jakelukanavana
tuolloin vielä lapsenkengissään. Ennen pitkää Fox sai asiasta vihiä ja vaati 100 000 dollarin sakon
uhalla kuvakkeiden vetämistä välittömästi pois levityksestä. Tapausta voidaan pitää eräänlaisena
lähtölaukauksena tähän päivään jatkuneille konflikteille fanien ja tuotantoyhtiöiden välillä.
(http://www.snpp.com/news/iconscds.html, 28.4.2003)
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Tekijänoikeuslainsäädäntö on tietyiltä osin melko tulkinnanvarainen, eikä fanisivustojen

lainsuojattomuus ole lainkaan yhtä selvää kuin esimerkiksi tv-sarjojen vertaisverkkojakelun

(toki myös jakelun laillisuudesta on erilaisia näkemyksiä). Jenkinsin (2000) mukaan fa-

nisivustot voisivat hyvinkin kuulua amerikkalaisessa tekijänoikeuslainsäädännössä keskei-

sen ns. "fair use" -suojan piiriin104. Fair use -suoja ei turvaa tekijän oikeuksia, vaan yhteis-

kunnan oikeuksia hyötyä julkaistuista teoksista. Käytännössä fair use -suoja rajoittaa joiltain

osin tekijän yksinoikeutta määrätä teoksensa käytöstä ja pyrkii siten edistämään tieteen,

kulttuurin ja koulutuksen kannalta elintärkeää vapaata tiedon kulkua. Suomessa fair use -

suojaa vastaavat tekijänoikeuksien rajoitukset, joista tärkeimpiä ovat sitaattioikeus ja oikeus

teosten yksityiseen kopiointiin. Erot amerikkalaisen ja suomalaisen oikeuskäytännön välillä

eivät viime kädessä ole kovin suuret, ja EU-direktiivit ovat vieneet yleiseurooppalaista lain-

säädäntöä yhä amerikkalaisempaan suuntaan105. Koska valtaosa tutkimistani fanisivustoista

on amerikkalaisia, tarkastelen sivustoihin liittyvää tekijänoikeusproblematiikkaa tässä yhtey-

dessä fair use -doktriinin näkökulmasta.

Yhdysvalloissa fair use -käytön oikeutusta arvioidaan erityisesti taloudellisin perustein, ts.

olennaista on, onko kyse voittoa tavoittelevasta käytöstä ja heikentääkö käyttö alkuperäis-

teoksen markkina-arvoa106. Fanisivustot ovat valtaosin ei-kaupallisia, joskin viime aikoina

yhä useammat sivustot ovat alkaneet myydä mainostilaa ja tehdä sponsorisopimuksia verk-

kokauppojen kanssa107. Tällaisesta orastavasta kaupallisuudesta huolimatta fanisivustojen

ylläpito tuskin kuitenkaan on faneille bisnestä. Mainosmyynnin ja sponsorisopimusten ta-

voitteena on vain kattaa osa ylläpitoon liittyvistä kustannuksista, jotka vilkkaasti liiken-

nöidyillä fanisivustoilla voivat olla kuukausittain hyvinkin korkeita108. Toki rajanveto voittoa

tavoittelevan ja tavoittelemattoman toiminnan välillä voi olla tulkintakysymys.

Tulkinnanvaraista on myös se, vähentävätkö fanisivustot alkuperäisten teosten markkina-

arvoa. Äkkiseltään tuntuisi loogisemmalta, että ilmaista mainosta tarjoavat fanisivustot pi-

kemminkin lisäisivät teosten arvoa houkuttelemalla uusia kuluttajia niiden pariin. On myös

vaikea kuvitella, että kukaan jättäisi tv-sarjan jakson katsomatta vain siksi, että voi ladata

fanisivustolta tulitikkuaskin kokoisia videoleikkeitä sivuston ylläpitäjän suosikkikohtauksista.

Toisaalta, vaikka fanisivustot eivät heikentäisikään alkuperäistekstin arvoa, ne saattavat

heikentää tekijänoikeuksien arvoa muilla tavoin. On esimerkiksi selvää, että fanisivustot

                                                
104 http://fairuse.stanford.edu/ (28.4.2003)
105 http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/raj.html (28.4.2003)
106 http://fairuse.stanford.edu/rice.html (28.4.2003)
107 Sponsorisopimukset tuottavat sivuston ylläpitäjille pienen provision jokaisesta fanisivuston kautta tehdystä ostoksesta.
Ylivoimaisesti suosituin sponsori on verkkokauppa Amazon (ks.
http://associates.amazon.com/exec/panama/associates/join/faq.html, 28.4.2003).
108 Monet suositut fanisivustot rahoittavat toimintansa lahjoituksilla. Ks. esim.
http://www.devotedtosmallville.com/Donations/main.htm (28.4.2003).
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verottavat tv-sarjojen virallisten sivustojen kävijämääriä. Virallinen sivusto on usein tärkeä

väline lisensoitujen oheistuotteiden myynnissä, joten fanisivustojen voidaan helposti ajatella

vähentävän oheistuotemyyntiä. Tv-sarjojen viralliset sivustot on tyypillisesti linkitetty osaksi

tv-yhtiön laajempaa palvelukokonaisuutta, jolloin niiden kautta markkinoidaan myös yhtiön

muita sarjoja. Verottaessaan käyttäjämääriä epäviralliset sivustot heikentävät tätäkin mai-

nosarvoa.

Lopulta fair use -käyttö edellyttää, että teoksia lainataan hyvän tavan mukaisesti, ts. louk-

kaamatta alkuperäisteoksen moraalista arvoa109. Tämän ehdon fanituotanto yleensä täyttää

erityisen selkeästi, onhan tuotannon tarkoitus nimenomaan osoittaa kunnioitusta ihailtua

sarjaa kohtaan. Fanitarinoiden osalta asia ei kuitenkaan ole aivan niin yksiselitteinen. Vaik-

ka pohjimmiltaan fanitarinoidenkin taustalla varmasti on rakkaus alkuperäistekstiä kohtaan,

on helppo ymmärtää, että oikeuksienhaltijat saattavat kokea esimerkiksi selkeästi lapsille

suunnattujen sarjojen inspiroimat pornografiset fanitarinat loukkaaviksi.

Kaiken kaikkiaan fanisivustojen laillisuus tai laittomuus on siis varsin monitulkintainen kysy-

mys. Käytännössä on mahdoton sanoa, miten tuomioistuin tosipaikan tullen asian ratkaisisi.

Yksikään cease & desist -kirjeen vastaanottanut fani ei nimittäin ole vielä uskaltanut viedä

riitaa oikeuteen asti (Jenkins 2000). Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä vaikka "fair use" -

puolustus saattaisikin toimia, fanien taloudelliset resurssit eivät kalliisiin oikeudenkäynteihin

yksinkertaisesti riitä. Toistaiseksi myöskään yksikään kansalaisoikeusjärjestö ei ole lähtenyt

fanien oikeuksia puolustamaan. Liekö syynä se, että fanien tiedetään kuitenkin viime kä-

dessä olevan lakia tulkittaessa heikoilla?

Haastatteluissa mediatuottajat usein itsekin kehuvat fanien viitseliäisyyttä ja myöntävät, että

yleisesti ottaen fanisivustoista on enemmän hyötyä kuin haittaa110. Miksi sivustojen ahdis-

telu sitten kuitenkin jatkuu? Tärkein syy ei kenties olekaan taloudellinen eikä edes moraali-

nen, vaan lakitekninen: elleivät mediayhtiöt jatkuvasti toimillaan osoita kantavansa huolta

tavaramerkkiensä (esim. tv-sarjat ja niihin selkeästi assosioituvat hahmot111) käytöstä, yhtiöt

voivat vähitellen menettää yksinoikeutensa niihin. Jos siis mediatuottajat eivät aktiivisesti

puutu tavaramerkkiensä sinänsä vähäpätöisiin väärinkäytöksiin fanisivustoilla, ne voivat

avata kilpailijoilleen juridisen porsaanreiän tavaramerkkiensä laajamittaiseen kaupalliseen

hyväksikäyttöön (Jenkins 2000).

                                                
109 Käytännössä tämän moraalisen tekijänoikeuden painotus on perinteisesti ollut huomattavasti tärkeämpi eurooppalaisessa
tekijänoikeuslainsäädännössä kuin amerikkalaisessa, joka keskittyy taloudellisten etujen suojaamiseen. Viime vuosina, kun
tekijänoikeuden suojan laajentamisesta on tullut yleinen trendi, ja moraaliset oikeudet otettu entistä hanakammin huomioon
Yhdysvalloissakin (Clark 2003).
110 http://www.cnn.com/2001/SHOWBIZ/TV/11/27/fan.sites/ (28.4.2003)
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Vaikka tekijänoikeuslainsäädäntöä onkin täydennetty ja ajantasaistettu vuosien varrella lu-

kuisia kertoja, sen perusperiaatteet ovat jo parisataa vuotta vanhoja ja niiden soveltuvuus

nykyiseen mediaympäristöön kyseenalainen. Mediatekstit ovat muuttuneet aineettomiksi

biteiksi, joista kuka tahansa voi ottaa rajattomasti täydellisiä kopioita ja levittää niitä vaivat-

tomasti ympäri maailmaa. Jo rikkomusten valvonnan logistinen mahdottomuus pakottanee

lainsäädännön perinpohjaiseen uudelleenarviointiin lähitulevaisuudessa (Järvinen 2002).

Uuden tekijänoikeuslainsäädännön tulisi ottaa huomioon ja hyväksyä se tosiasia, että me-

diakulttuurissa ollaan siirtymässä puhtaasta kulutuskulttuurista osallistuvaan kulttuuriin, jos-

sa yhä useammat mediayleisön edustajat haluavat ja – mikä tärkeintä – voivat olla kulutta-

jan roolinsa lisäksi myös aktiivisia toimijoita kulttuurisessa prosessissa.

                                                                                                                                                      
111 http://www.ivanhoffman.com/characters.html (28.4.2003)
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6. MEDIAYLEISÖJEN FANIUTUMINEN

Olen edellisissä luvuissa käsitellyt internetin vaikutuksia televisiofanikulttuuriin. Internetin

fanikulttuuri on jo itsessään mielenkiintoinen tutkimuskohde ja sen tarkastelu sellaisenaan-

kin tarjoaa arvokkaan näkökulman uudenlaiseen digitaaliseen mediaympäristöömme. Oman

tutkimukseni lopuksi haluan kuitenkin kytkeä fanikulttuurin tarkastelun laajempaan konteks-

tiin ja laventaa näkökulmani mediakulttuuriin kokonaisuutena. Lähtökohtanani on ajatus,

jonka mukaan edellä kuvailemani kaltainen aktiivinen ja yhteisöllinen mediasuhde ei enää

ole vain faniyleisön erityinen ominaispiirre, vaan siitä on hyvää vauhtia tulossa 2000-luvun

mediayleisöjen "normaali" mediasuhde (Jenkins 1998; Herkman 2001, 195). Mediayleisöt

ovat siis faniutumassa.

Kuten jo johdannossa mainitsin, mediatutkijat ovat jo jonkin aikaa esittäneet, ettei tavallisten

mediakuluttajien ja fanien välillä loppujen lopuksi ole valtavan suurta eroa. Yhteiskunnan

medioituminen (mediatarjonnan huima kasvu ja kokemusten mediavälitteisyyden lisäänty-

minen) on johtanut siihen, että mediakulutuksella on yhä keskeisempi rooli identiteettien

määrittelyssä ja yhteisöllisyyden kokemuksessa (Herkman 2001, 18–21; Abercrombie &

Longhurst 1998, 121–122). Joka tuutista tulvivan mediavyöryn keskellä on hyvin vaikeaa

olla kohdistamatta edes jonkinlaisia intohimoja mediateksteihin. Monet faniyleisöihin pereh-

tyneet mediatutkijat ovatkin suositelleet mallia, jossa tavallista kuluttajaa ja fania ei tarkas-

tella jyrkästi erillisinä luokkina vaan dynaamisina asemina portaattomalla jatkumolla (Aberc-

rombie ja Longhurst 1998, 138–154; Harrington ja Bielby 1995, 113; Jenkins ja Tulloch

1995; sit. Hills 2002, x). Tavallistenkin yleisöjen mediasuhde voi siis toisinaan saada

enemmän tai vähemmän fanimaisia piirteitä. Oma argumenttini on, että internetin ansiosta

fanimaisten piirteiden omaksumisesta on tullut entistä helpompaa ja turvallisempaa – ja

siksi myös merkittävästi yleisempää (Bailey 2002, 247). Käytännössä vasta internet on tar-

jonnut suurelle yleisölle reaaliset puitteet mediasuhteensa fanimaisten puolien täysipainoi-

seen toteuttamiseen.

Tärkeä inspiraatio tälle jälkikirjoitukselle ovat olleet mediatutkija Henry Jenkinsin esseet

Quentin Tarantino's Star Wars?: Digital Cinema, Media Convergence, and Participatory

Culture (tulossa) ja The Poachers and the Stormtroopers: Cultural Convergence in the

Digital Age (1998). Jenkins ei itse puhu suoranaisesti mediasuhteen faniutumisesta, mutta

kiinnittää huomiota kuluttajien lisääntyvään haluun ja kykyyn ottaa itse osaa kulttuurin tuo-

tanto- ja jakeluprosesseihin. Tätä uuden mediateknologian mahdollistamaa aktiivista me-

diasuhdetta Jenkins kutsuu "osallistuvaksi kulttuuriksi" (participatory culture). Jenkinsin mu-
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kaan mediateollisuus on reagoinut muuttuneeseen mediaympäristöön pyrkimällä tietoisesti

tuottamaan fanimaiseen kulutukseen kannustavia franchise-tuoteperheitä, jotka palvelevat

horisontaalisesti keskittyneiden112 mediakonsernien tavoittelemia synergiaetuja.

Tarkastelen seuraavassa mediasuhteen faniutumisen kahta keskeistä ulottuvuutta: yhteisöl-

lisyyden korostumista ja toiminnallisuuden lisääntymistä. Luvun lopuksi otan käsittelyyn me-

diateollisuuden varsin ristiriitaisen reaktion yleisöjen muuttuneeseen mediasuhteeseen.

Esitystapani rinnastuu tarkoituksellisesti edellisen luvun fanikulttuurin tarkasteluun. Lähden

siitä, että internet on avannut tavallisille yleisöille aivan samat yhteisön muodostamisen ja

osallistumisen mahdollisuudet kuin faniyleisöillekin. On kuitenkin syytä korostaa, että näiden

mahdollisuuksien hyödyntäminen on painottunut eri tavoin. Mediayleisöjen faniutumisella

tarkoitankin siis ensisijaisesti fanikulttuurille tyypillisten sosiaalisten ja kulttuuristen käytän-

töjen yleistymistä, en niinkään sitä, että itse fanius – intensiivinen omistautuminen yksittäi-

sille mediateksteille – olisi tavallisten yleisöjen keskuudessa olennaisesti lisääntynyt (joskin

uskon faniyhteisöjen uudenlaisen tavoitettavuuden myötä näinkin käyneen). En myöskään

väitä, että tavalliset mediayleisöt olisivat jostain syystä tietoisesti alkaneet jäljitellä fanikult-

tuuria. Mediayleisöjen faniutuminen on nähdäkseni luonnollinen ja kenties jopa väistämätön

seuraus mediaympäristön teknologisista ja rakenteellisista muutoksista.

6.1. Mediayleisöjen (uus)yhteisöllisyys

Kuten tutkielmani ensimmäisessä luvussa kävi ilmi, media tuottaa luonnostaan yhteisölli-

syyttä. Median synnyttää ns. mielikuvayhteisöjä, joita ei yhdistä maantieteellinen läheisyys

tai välitön toiminnallinen vuorovaikutus, vaan mediavälitteisten yhteisten kokemusta tuotta-

ma yhteenkuuluvuuden tunne. Perinteinen esimerkki mielikuvayhteisöstä on kansallisvaltio.

Erityisesti televisiota on pidetty aivan keskeisenä kansallisvaltiota yhdistävän kansallisiden-

titeetin tuottajana (Ang 1996, 5–6). Yhteiskunnan medioitumisen myötä median merkitys

yhteisöllisyyden kanavoijana on entisestään korostunut. Mediatarjonnan huima lisääntymi-

nen ja globalisoituminen ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että median tuottaman yhteisölli-

syyden luonne on olennaisesti muuttunut. Kansallisten tv-kanavien perinteiset suuret yhte-

näisyleisöt ovat pirstoutuneet yhä erikoistuneemmiksi osayleisöiksi. Alati lisääntyvän ja mo-

ninaistuvan mediatulvan keskellä mediakuluttaja on pakotettu tekemään aktiivisia kulutus-

valintoja. Nämä kulutusvalinnat tehdään enenevässä määrin sosiaalisin perustein. Työn,

uskonnon tai yhteiskuntaluokan sijasta juuri kulutusvalinnoista on tullut keskeinen identitee-

                                                
112 Mediaomistuksen horisontaalinen keskittyminen pääsi todenteolla vauhtiin 90-luvulla, kun omistukseen liittyviä lakisääteisiä
rajoituksia purettiin vapaa kilpailun nimissä (Jenkins 1998; Abercrombie 1996, 92). AOL Time Warnerin, Viacomin,
Bertelsmannin ja News Corporationin kaltaiset jättimäiset mediakonsernit ovat haalineet ostojen ja fuusioiden kautta
omistukseensa mediatuotantoa kaikilta sektoreilta: elokuvastudioita, tv-yhtiöitä, kirja- ja lehtikustantamoja, pelitaloja, levy-
yhtiöitä, internetpalveluntarjoajia jne. Tavoite on synergiaetujen saavuttaminen eli saman mediasisällön mahdollisimman
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tin määrittäjä – niiden kautta kuluttaja luo elämäntyylinsä ja valitsee liittolaisensa. (Ang

1996, 13; Herkman 2001, 232–234) Mediakulutusvalinnat eivät ole ainoita identiteettiä mää-

rittäviä kulutusvalintoja, mutta niiden merkitys on epäilemättä varsin keskeinen erityisesti

nuorille ikäpolville.

Globaalin media aikakaudella mediakulutusvalintoihin perustuva yhteenkuuluvuuden tunne

ei ole sidoksissa maantieteellisiin etäisyyksiin. Isokyröläinen Salaiset kansiot -sarjan fani voi

(ainakin joillakin elämänsä osa-alueilla) kokea huomattavasti suurempaa hengenheimolai-

suutta losangelesilaisen Salaiset kansiot -fanin kanssa kuin luokkatoveriensa kanssa. Tämä

hengenheimolaisuus jäisi kuitenkin melko abstraktille tasolle, elleivät fanit voisi lainkaan

kommunikoida keskenään. Internetin ansiosta kanssakäyminen on tullut mahdolliseksi, mikä

epäilemättä on ollut omiaan vahvistamaan median tuottamien mielikuvayhteisöjen yhteen-

kuuluvuutta. On toki selvää, että isokyröläinen fani kokisi kokonaisvaltaisempaa hengen-

heimolaisuutta toisen isokyröläisen tai edes suomalaisen fanin kanssa. Internetistä puhutta-

essa onkin helppo ylikorostaa sen synnyttämien verkkoyhteisöjen globaalia luonnetta. Ken-

ties olisi syytä pikemminkin korostaa sen mahdollistamia paikallisempia kontakteja. Isosta-

kyröstä ei ehkä löydy Salaiset kansiot –faneja keskustelukumppaniksi, mutta Vaasasta var-

masti jo löytyy. Heidän tavoittamisessaan internet ja sen faniyhteisöt on korvaamaton apu-

väline.

Tutkielmani pääargumentin kannalta mediakulutuksen kautta muodostuva yhteisöllisyys ei

kuitenkaan ole yhtä kiinnostava ilmiö kuin internetin mahdollistama (pien)tuottajuuteen pe-

rustuva yhteisöllisyys. Faniyhteisöjen lisäksi internet on nimittäin tarjonnut erinomaisen

kohtauspaikan myös lukemattomille ruohonjuuritason mediatuottajien yhteisöille, joiden po-

tentiaalisia jäseniä ovat aiemmin pitäneet erossa fyysiset välimatkat tai yksinkertaisesti tie-

tämättömyys toisistaan. Näille pöytälaatikkokirjailijoille, harrastajaelokuvaajille, harrastaja-

muusikoille jne. internetin merkitys julkaisu- ja tukiverkostona on ollut yhtä mullistava kuin

fanitaiteen tuottajillekin (ks. kuva 2)113. Voidaankin sanoa, että internetin mahdollistama yh-

teisöllinen vuorovaikutus on, jos ei aivan edellytys, niin ainakin keskeinen käyttövoima (me-

dia)kulttuuriseen prosessiin osallistumisessa. Vastaavasti kulttuurisen prosessin osallistu-

minen synnyttää ja ylläpitää yhteisöllisyyttä.

6.2.  Osallistuva kulttuuri

                                                                                                                                                      
tuottoisa ja riskitön kierrättäminen useissa eri medioissa. Esimerkiksi menestyskirjan kautta tutuiksi tulleita hahmoja pyritään
hyödyntämään myös elokuvissa, televisiosarjoissa, videopeleissä, sarjakuvissa jne.
113 Hyviä suomalaisia esimerkkejä tällaisista harrastajayhteisöistä ovat mm. harrastajaelokuvaajien Pixoff
(http://www.pixoff.com/, 28.4.2003), harrastajamuusikoiden Mikseri.net (http://www.mikseri.net/, 28.4.2003) sekä kirjoittajien,
muusikoiden ja valokuvaajien yhteinen "luomisgalleria" Aukea.net (http://aukea.net/, 28.4.2003).



105

Mediatutkijat ovat nykyisin jo melko yksimielisiä siitä, ettei mediayleisö ole täysin passiivi-

nen, helposti manipuloitava massa, vaan heterogeeninen joukko yksilöitä, jotka tuottavat

mediateksteistä aktiivisesti merkityksiä ja tulkintoja omaa kokemustaustaansa vasten. Ylei-

söjen tulkintavallan laajuudesta toki on erimielisyyttäkin (Ks. luku 2). Joka tapauksessa ylei-

sötutkimuksen valtasuuntaus on jo jonkin aikaa ollut kulttuurintutkimuksen piirissä kehittynyt

aktiivisen yleisön paradigma. Aktiivisen yleisön paradigma on perinteisesti keskittynyt ensi-

sijaisesti yleisöjen aktiivisuuteen ja valtaan mediatekstien tulkitsijoina, ts. on tarkasteltu ylei-

söjen semioottista valtaa suhteessa mediaan. Tällainen aktiivisuuden ja vallankäytön rajalli-

nen tulkinta on ollut sikäli ymmärrettävää, että yleisöillä on perinteisesti ollut hyvin vähän

mahdollisuuksia konkreettisesti osallistua mediatuotanto- ja jakeluprosessiin. Pikku hiljaa

teknologian kehittyessä tilanne on muuttunut. Jo 80-luvulla jotkut tutkijat kiinnittivät huo-

miota siihen, kuinka kaukosäädin ja videonauhuri olivat lisänneet yleisöjen valtaa hallita

television ohjelmavirtaa (ks. Ang 1996, 60). Todellinen vallankumous valtasuhteissa on

kuitenkin tapahtunut vasta mediateknologian digitalisoitumisen ja internetin myötä. Ensim-

mäistä kertaa joukkoviestinnän aikakaudella tavallisella kuluttajalla on mahdollisuus osal-

listua mediatuotantoon ja jakeluun samalta viivalta mediayhtiöiden kanssa – ainakin teorias-

sa. Käytännössä resurssit ovat toki hyvin erilaiset, eikä rakenteellisia reunaehtoja pidä

unohtaa myöskään yleisöjen toiminnallista valtaa arvioitaessa (vrt. Fisken kritiikki, luku 1).

Epäsuhtaisista taloudellisista lähtökohdista huolimatta uusi teknologia on radikaalilla tavalla

demokratisoinut mahdollisuuksia osallistua kulttuuriseen prosessiin ja siten luonut teknolo-

gisen perustan osallistuvan kulttuurin syntymiselle (Jenkins 2000).

Mediasisällön tuotannon demokratisoitumista ajatellen digitalisoitumisen suurin merkitys on

ollut ilman muuta se, että tavallisen kuluttajan ulottuvilla on entistä laadukkaampia tuotanto-

välineitä. Hyvä esimerkki tästä ovat kuluttajahintaiset digitaaliset videokamerat, joiden ku-

vanlaatu lähentelee jo ammattikalustoa. Nimenmaan harrastajaelokuvaaminen onkin koke-

nut valtaisan buumin digitalisoitumisen myötä (ks. Jenkins tulossa; Allen 2001). Buumi ei

kuitenkaan ole ollut ainoastaan kameroiden kehityksen ansiota, vaan vähintään yhtä tärkeä

syy on ollut kotitietokoneiden nopea kehitys. Kuten jo fanivideoiden yhteydessä tuli esille,

tavallisesta peruskotimikrosta saa nykyisin jo varsin inhimillisin kustannuksin rakennettua

monipuolisen editointilaitteiston. Koska ääniraidat, erikoistehosteet ja jopa kulissitkin voi-

daan nykyisin luoda digitaalisesti, ruohonjuuritason elokuvatuotannon mahdollisuudet ovat

lähes rajattomat. Ei olekaan ihme, että Francis Ford Coppolan tapaiset kokeneet elokuvan-

tekijät näkevät amatöörielokuvan tulevaisuuden valoisana:

"Jonakin päivänä pienestä pulleasta ohiolaistytöstä tulee uusi Mozart, kun hän ku-
vaa kauniin elokuva isänsä videokameralla. Elokuvantekoon liittyvä muka-
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professionalismi murenee lopullisesti ja elokuvasta tulee todellinen taidemuoto."
(Jenkins, tulossa)

Kuva 24. Digitaalinen elokuva
Tähtien sota -fanien näyttävässä Duality-lyhytelokuvassa käytännössä kaikki kulissit on luotu digitaa-
lisesti tietokoneella. Varsin monet harrastajaelokuvaajat aloittavat tekemällä ns. fanielokuvia, jotka
lainaavat ja/tai parodioivat tunnettuja mediatekstejä. Erityisesti juuri Tähtien sota -saaga on suosittu
inspiraation lähde. (http://www.theforce.net/theater/, 28.4.2003)

Harrastajaelokuvauksen lisäksi mediateknologian digitalisoitumisen vaikutus on ollut erityi-

sen merkittävä amatöörimusiikin tuotannossa. Kuka tahansa harrastelijamuusikko voi ra-

kentaa kotimikrostaan monipuolisen kotistudion ja tuottaa sillä täysin ammattimaiselta kuu-

lostavaa musiikkia. Edistyksellisyydestään huolimatta digitaalisten sisällöntuotantoteknolo-

gioiden suosio olisi varmasti jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi, ellei internet olisi poista-

nut tuotannon julkaisemiseen ja jakeluun liittyviä materiaalisia esteitä. Internetin ansiosta

ruohonjuuritason mediatuottajan tavoitettavissa on maailmanlaajuinen miljoonayleisö, olipa

kyse sitten elokuvista, musiikista, pienlehdistä tai vaikkapa omasta radioasemasta. Käytän-

nössä suuren yleisön saavuttaminen on toki internetissäkin vaikeaa ilman mittavia markki-

nointiponnisteluja. Useimmille kuitenkin jo muutama rohkaiseva kommentti samanhenkisiltä

harrastelijoilta riittää motiiviksi harrastuksen jatkamiseen. Kuten jo aiemmin on tullut esille,

internetiin on syntynyt lukuisia "pientuottajien" yhteisöjä (ks. kuva 2), joissa harrastajat voi-

vat kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Jenkinsin (1999) mukaan tällai-

sessa luovassa vuorovaikutuksessa voi nähdä merkkejä paluusta kansankulttuurin perin-

teeseen, jossa kulttuuri kehittyy ja leviää kansalaisten yhteistoiminnassa, ei mediakonserni-

en yksityisomistuksessa.
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Kuva 25. Internetin harrastajayhteisö
Kotimaisten elokuvaharrastajien Pixoff.net on yksi internetin synnyttämistä lukemattomista ruohonjuu-
ritason mediatuottajien yhteisöistä. Pixoffissa harrastajaelokuvaajat voivat julkaista töitään ilmaiseksi,
keskustella niistä muiden harrastajien kanssa ja luoda hyödyllisiä suhdeverkostoja.
(http://www.pixoff.com/, 28.4.2003)

Internetiä ei tietenkään hyödynnetä ainoastaan harrastajien oman tuotannon jakelussa

vaan, kuten aiemmin on tullut ilmi, myös mediateollisuuden tuotannon epävirallisessa jake-

lussa. Vertaisverkoissa leviää päivittäin miljoonia musiikkikappaleita, elokuvia ja televisio-

sarjojen jaksoja ympäri maailmaa. Yleisöjen toiminnallinen valta ulottuu siis tuotannon

ohella yhä tukevammin myös mediatekstien jakeluprosessiin. Perinteinen alueellisiin jakeli-

joihin perustuva keskus-periferia-malli on saanut kilpailijakseen lukuisien toimijoiden hajau-

tetun ja globaalin verkoston. Televisiosarjan jaksoa ei enää tarvitse odottaa kuukausikau-

palla kotimaan tv-kanaville, vaan sen voi kopioida heti Yhdysvaltain ensiesityksen jälkeen

internetistä, suoraan amerikkalaisen mediakuluttajan tietokoneelta. Jos videonauhuri aika-

naan antoi kuluttajille hivenen valtaa hallita television ohjelmavirtaa, niin internet on mahdol-

listanut siitä irtautumisen kokonaan (Bailey 2002, 246–247). Demokratisoitumisretoriikan

keskellä on kuitenkin hyvä pitää pää kylmänä ja muistaa, että internetin epävirallinen jakelu-
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kin on (ainakin toistaiseksi) täysin riippuvaista harvainvaltaisesta mediateollisuudesta. Sen

tuotteitahan verkostoissa pääasiassa levitetään. Tilanne voi tosin muuttua hyvinkin nopeas-

ti, mikäli osallistuvasta kulttuurista ja pientuottajuudesta todella tulee 2000-luvun mediatren-

di (vrt. Herkman 2001, 201–202).

Ruohonjuuritason tuotannon ja jakelun lisääntymisen ohella osallistuvan kulttuurin ominais-

piirteisiin kuuluu myös entistä aktiivisempi suhde mediakulutukseen ylipäänsä. Käytännössä

tämä näkyy kulutuksen poikkimediaalisuutena, vastaanoton interaktiivisuutena sekä kulut-

taja-aktivismin lisääntymisenä. Poikkimediaalisuus tarkoittaa tässä sitä, että kuluttajien

vastaanottokokemus rakentuu entistä enemmän useiden medioiden yhteisvaikutuksesta.

Esimerkiksi televisio-ohjelman katselukokemusta täydennetään sarjan web-sivustolla, fani-

foorumien keskusteluissa, pelaamalla sarjaan perustuvaa videopeliä, tutustumalla dvd-

julkaisun lisämateriaaleihin jne. Vastaanoton interaktiivisuus puolestaan on noussut kuu-

maksi puheenaiheeksi digitaaliseen televisioteknologiaan liittyvissä keskusteluissa. Vaikka

digi-tv on vielä lapsenkengissään, interaktiivisuus on jo tätä päivää. Ilmeinen esimerkki tästä

ovat tv-kanavien tekstiviesti-chatit sekä lukuisat tosi-tv-kilpailut, joiden lopputulokseen kat-

sojat voivat vaikuttaa internetissä tai kännyköillä äänestämällä114. Interaktiivisuus ei kuiten-

kaan kosketa ainoastaan televisiota. Esimerkiksi musiikkifanit ja artistit ovat saaneet inter-

netin välityksellä aivan uudenlaisen kontaktin toisiinsa115. Mediakuluttajien kuluttaja-

aktivismi on internetin mahdollistaman yhteisöllisyyden myötä saanut entistä järjestäy-

tyneempiä muotoja. Erityisesti uuteen teknologiaan liittyvissä sananvapaus- ja tekijänoi-

keuskysymyksissä aktivismi on ollut varsin kiihkeää116.

6.3. Faniutuneen mediakulutuksen ristiriidat

Tietyssä mielessä osallistuvalle kulttuurille ominainen aktiivinen mediasuhde palvelee myös

mediatuottajien etuja. Esimerkiksi poikkimediaalinen kulutus on juuri sitä mitä horisontaali-

sesti keskittyneet mediakonsernit franchise-tuoteperheillään tavoittelevat. Yleisöjen pirs-

toutuessa ja kilpailun koventuessa yksittäisestä kuluttajasta on saatava entistä enemmän

irti. Ei riitä, että hän katsoo Smallvillea televisiosta; hänen on myös ostettava dvd-julkaisut,

videopelit, soundtrack-cd:t, kirjat ynnä muut lisensoidut oheistuotteet. Vielä taannoin tällai-

nen poikkimediaalinen kulutus oli tyypillistä vain faneille, mutta nyt siitä on tullut viihdeteolli-

                                                
114 Suomessa tällaisia interaktiivisia kilpailuja ovat olleet mm. MTV3:n Suuri Seikkailu ja Escort sekä Nelosen Saari ja Haluatko
filmitähdeksi?. Erityisen pitkälle interaktiivisuuden on vienyt musiikkikanava MTV Europe, joka antaa päivittäin yhden katsojan
laatia ikioman tunnin lähetyksen kymmenestä suosikkivideostaan. http://www.nordic.mtve.com/shows/access/index.asp
(28.4.2003).
115 Suomalaisia internetaktiivisia artisteja ovat muun muassa Anssi Kela (http://www.harhaa.com/, 28.4.2003), Stratovarius
(http://www.stratovarius.com/, 28.4.2003) ja CMX (http://njet.net/cmx/, 28.4.2003).
116 Kansalaisten digitaalisia oikeuksia puolustavia kansainvälisiä järjestöjä ovat mm. Electronic Frontier Foundation
(http://www.eff.org/, 28.4.2003; Suomessa http://www.effi.org/, 28.4.2003) ja DigitalConsumer.org
(http://www.digitalconsumer.org/, 28.4.2003).
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suuden markkinointistrategioiden punainen lanka. Eräässä mielessä franchise-tuotantojen

tavoitteena onkin kuluttajien "faniuttaminen".

Jotta franchise-tuotannoilla tavoiteltuihin synergiaetuihin todella päästäisiin käsiksi, myös

itse mediatekstien on oltava sellaisia, että ne houkuttelevat kuluttajia sitoutumaan ja kan-

nustavat hakeutumaan saman mediatekstin pariin aktiivisesti eri medioissa. Mediateollisuus

pyrkii tähän rakentamalla teksteistään tietoisesti "faniystävällisempiä" (Jenkins 1998). Esi-

merkiksi fiktiivisissä tv-sarjoissa on nykyisin lähes poikkeuksetta tapana kuljettaa itsenäisten

episodien rinnalla pitkäkestoisia juonikaaria, joiden tuntemus avaa katsojalle kokonaan uu-

den tulkinnallisen tason ja palkitsee tämän sitoutumisestaan. Monissa sarjoissa viljellään

myös runsaasti intertekstuaalisia viittauksia, sisäpiirin vitsejä ja epämääräistä symboliikkaa,

jotka ovat omiaan keräämään katsojia keskustelufoorumeille niiden merkityksiä setvimään

(Bailey 2002, 242–243)117. Faniyhteisön toiminnan kautta kuluttajan sitoutuminen tietenkin

vahvistuu entisestään.

Mutta vaikka aktiiviset kuluttajat siis ovatkin eräässä mielessä ihannekuluttajia, ongelmia

syntyy, kun heidän aktiivisuutensa ei kanavoidukaan pelkästään kulutukseen: kun he jake-

levat tv-sarjan jaksoja keskenään vertaisverkoissa sen sijaan että katsoisivat ne televisiosta,

kopioivat cd-levyt kavereiltaan tai kirjastosta, kotiutuvat epävirallisille fanisivustoille virallis-

ten sijasta ja muokkaavat lupaa kysymättä mediateollisuuden tuottamia tekstejä omiin tar-

peisiinsa. Tämänkaltainen "väärä" aktiivisuus koetaan uhkaksi tekijänoikeuksien suojele-

malle elinkeinolle ja halutaan panna kuriin. Niinpä onkin päädytty ristiriitaiseen tilanteeseen,

jossa mediateollisuus yhtäältä houkuttelee teksteillään kuluttajia aktiivisuuteen, mutta toi-

saalta pyrkii kontrolloimaan heidän aktiivisuuttaan kaikin keinoin: teknisesti (esim. digitaali-

set kopiosuojaukset, vertaisverkkojen häirintä), juridisesti (käräjöinti vertaisverkkoja vas-

taan, fanisivustojen cease-and-desist-kirjeet) ja poliittisesti (tiukempien tekijänoikeuslakien

puolesta lobbaaminen).

Tuottajien ja kuluttajien välinen ristiriita on nähtävä ennen kaikkea oireena mediakulttuurin

digitalisoitumisen aiheuttamasta laajemmasta rakennemuutoksesta. Olennaista tässä ra-

kennemuutoksessa on tietotekniikkateollisuuden nousu internetin yleistymisen myötä kes-

keiseksi toimijaksi mediakentällä. Nähdäkseni juuri tietotekniikkateollisuuden ja perinteisen

mediateollisuuden perustavalla tavalla erilaiset lähtökohdat ovat perimmäinen syy digitaali-

                                                
117 Erityisen hyvä esimerkki tällaisesta faniuttamispyrkimuksestä on Alias-sarja. Kun sarja alkoi syksyllä 2001 pyöriä
amerikkalaisessa televisiossa, samalla käynnistyi internetissä ”Alias web puzzle”, eräänlainen interaktiivinen agenttiseikkailu.
Peliin osallistuneet löysivät johtolankoja epämääräisiltä websivustoilta, keskustelupalstoilta, jopa sähköpostistaan. Olennaista
kuitenkin oli, että seikkailu kytkeytyi tiiviisti yhteen itse sarjan tapahtumien kanssa. (http://www.geocities.com/alias_faq/,
4.5.2003)



110

sen mediakulttuurin ristiriitoihin. Siinä missä perinteisen median toiminta perustuu valmiiden

sisältötuotteiden markkinointiin kuluttajille, tietotekniikkateollisuuden tuotteiden päällimmäi-

nen funktio on mahdollistaa nimenomaan kuluttajien oma sisällöntuotanto ja -jakelu. Vas-

takkaisten markkinointistrategioiden kohtaaminen samalla pelikentällä aiheuttaa väistämättä

konflikteja118. Teollisuudenalojen väliset eturistiriidat nousivat hyvin konkreettisesti pinnalle,

kun Yhdysvalloissa syksyllä 2002 esiteltiin viihdeteollisuuden orkestroima lakiesitys, joka

määräisi viranomaisten hyväksymän kopiosuojauksen pakolliseksi kaikkiin digitaalisiin me-

dialaitteisiin. Tietotekniikka-alan yritykset perustivat tuota pikaa yhdessä kuluttajajärjestöjen

kanssa Alliance for Digital Progress -nimisen järjestön vastalobbausta varten119. Teollisuu-

denalojen välisten ristiriitojen syvyydestä kertonee jotakin se, että ADP:n riveissä yhteen

hiileen puhaltavat sellaisetkin veriviholliset kuin Microsoft ja Apple.

Tänä keskittymisen kulta-aikana mediateollisuuden ja tietotekniikka-alan konflikti saa toisi-

naan skitsofreenisia piirteitä, sillä kiistakumppanit saattavat olla saman monialakonsernin

yksiköitä. Niinpä esimerkiksi Sonyn elektroniikkayksikkö on konserniin kuuluvien levy-

yhtiöiden ja elokuvastudion mieliksi joutunut taipumaan tuotekehityksessään myyntiä hei-

kentäviin kompromissiratkaisuihin (so. kopiosuojauksiin) (Rose 2003)120. Sonyn tapaan voi-

makkaista sisäisistä ristipaineista kärsii AOL Time Warner -konserni. Konserniin kuuluvat

Warner Brothers -elokuvastudio ja Warner Music levy-yhtiö ovat aktiivisesti mukana vertais-

verkkojakelun vastaisessa taistelussa, mutta samaan konserniin kuuluvan internetoperaat-

tori AOL:n laajakaistayhteyksien tärkein myyntivaltti on nimenomaan musiikin ja elokuvien

vertaisverkkolevitys (Mann 2003).

Eroistaan huolimatta mediateollisuuden ja tietotekniikkateollisuuden tavoite on toki pohjim-

miltaan sama: myydä omia tuotteitaan mahdollisimman paljon. Molempien intresseissä on

tukahduttaa villinä riehuva piratismi ja saada kulttuurin yksityisomistusta vastaan kapinoivat

kuluttajat kontrolliin. Tietotekniikkayritysten kampanjointi kopiosuoja-aloitetta vastaan ei tar-

koitakaan sitä, etteivätkö nekin haluaisi suojata tuotteittaan. Kysymys on vain siitä, kenen

ehdoilla suojaus tapahtuu. Esimerkiksi Microsoft ja Sony kehittävät paraikaa omia, toinen

toistaan orwellilaisempia järjestelmiään (Loney 2002, Rose 2003). Viime kädessä teknolo-

giayritykset ja mediateollisuus tarvitsevat toinen toistaan: teknologia ei kiinnostaisi kuluttajia

ilman median tuottamia sisältöjä eikä mediatuotanto ja -jakelu onnistuisi ilman teknologiaa.

Onkin selvää, että ennen pitkää riitapukarit löytävät molempia osapuolia (toistaiseksi) tyy-

                                                
118 Sinänsä tämä sisältö- ja teknologiatuotannon nokkapokka ei ole täysin ennenkuulumatonta: muun muassa 80-luvulla
elokuvateollisuus kävi ankaran oikeustaistelun Sonyn lanseeraaman videonauhurin markkinoinnin kieltämiseksi. Epäluuloa
herätti vuosikymmentä myöhemmin myös cd-teknologian julkistaminen.
119 http://news.com.com/2100-1023-981882.html (28.4.2003).
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dyttävän ratkaisun digitaalisen mediakentän roolijakoon. Toivoa vain sopii, että rooleja jaet-

taessa kansalaiset otettaisiin huomioon muutenkin kuin kuluttajina.

Angin (1996, 2) mukaan eräs postmodernin yhteiskunnan ominaispiirteistä on kulttuuristen

ristiriitojen korostunut läsnäolo. Edellä olen esitellyt joitakin osallistuvan kulttuurin keskeisiä

ristiriitoja. Kuinka ne ratkeavat, sitä on vielä mahdotonta sanoa. On kuitenkin syytä koros-

taa, että osallistuva kulttuuri on ennen kaikkea mahdollisuus. Vaikka jo nyt on nähtävissä

lukuisia ilmiselviä käytännön esimerkkejä siirtymästä kohti demokraattisempaa kulttuurista

prosessia, viime kädessä 2000-luvun mediakulttuurin todelliset kehityssuunnat ratkaistaan

poliittisissa ja taloudellisissa linjanvedoissa (Jenkins 1998). Näitä linjanvetoja tehtäessä on

suuri vaara, että markkinatalouden raadollinen logiikka jyrää yhteiskunnan yleisen edun. Jos

näin käy, digitalisoituminen keskeiseksi perinnöksi voikin osallistuvan kulttuurin sijasta muo-

dostua alistuva kulttuuri, jota luonnehtii kulttuurisen prosessin entistä tiukempi kontrolli ja

seuranta.

"(M)eidän ei tulisi antaa tietoverkkojen utooppisen lupauksen sokeuttaa meitä niiltä
todellisilta kamppailuilta, jotka vielä on käytävä, jos haluamme sallia kaikille mah-
dollisuuden osallistua populaarikulttuuriin. Tulevina vuosina näemme yhä verisem-
piä taisteluita digitaalisen median tekijänoikeuksista, ja nuo taistelut – omalta osal-
taan – määrittelevät 21. vuosisadan kulttuurisen logiikan raamit." (Jenkins 1998

)

                                                                                                                                                      
120 Sisäiset valtataistelut ovat Sonyn kohdalla saaneet koomisiakin piirteitä. Yhtiö oli muun muassa mukana haastamassa
oikeuteen osittain itse omistamaansa Launch Media -nettiradioasemaa (Rose 2003)
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7. LOPUKSI

Tutkimukseni tavoitteena oli kartoittaa ja dokumentoida erästä aikalaiskulttuurimme oma-

leimaista ilmiötä – mediateknologian digitalisoitumisen mahdollistamaa osallistuvaa kulttuu-

ria. Olen lähestynyt tätä ilmiötä internetin televisiofanikulttuurin kautta. Pääasiallinen tutki-

musmenetelmäni on ollut faniaktiviteettien suora havainnointi. Tutkimuksessani piirtyi kuva

rikkaasta ja elinvoimaisesta harrastajakulttuurista, joka on tehokkaasti hyödyntänyt uutta

teknologiaa sosiaalisessa kanssakäymisessään ja kulttuurisessa tuotannossaan.

Valitsemaani näkökulmaa ja tutkimusmenetelmiäni voidaan tietenkin kritisoida monellakin

tavalla. Voidaan esimerkiksi kysyä, kuinka yleistä kuvailemani kaltainen mediasuhteen ko-

rostunut aktiivisuus ja sosiaalisuus todella on. Onko se sittenkin vain intohimoisen fanikun-

nan ominaispiirre? Itse olen edellä esittänyt, että internetin vaikutuksesta nämä piirteet ovat

muissakin mediayleisöissä merkittävästi lisääntyneet. Käytännössä väite perustuu puhtaa-

seen arvioon, sillä tutkimusmenetelmäni eivät systemaattisesti mittaa nykytilannetta eikä

käyttökelpoista vertailukohtaakaan ole olemassa. Oikeastaan varmaa on vain se, että me-

diakuluttajien aktiivisuuden ja sosiaalisuuden näkyvyys on internetin myötä merkittävästi

lisääntynyt. Yleistettävyyden kritiikki ei mielestäni kuitenkaan osu maaliin, sillä tarkoitukseni

on ollut nimenomaan tuoda esille uuden teknologian avaamia mahdollisuuksia. Nämä mah-

dollisuudet fanikulttuuri on toistaiseksi hyödyntänyt tehokkaimmin, mutta nähdäkseni on

selviä merkkejä siitä, että myös "tavalliset" mediakuluttajat ovat omaksuneet ne yhä moni-

puolisemmin. On myös syytä korostaa, että tavallisen mediakuluttajan ja fanin välinen ero

on aina ollut enemmän tai vähemmän veteen piirretty. Internetin ansiosta tuosta erottelusta

on yhä häilyvämpi, sillä faniyhteisöjen toimintaan on äärimmäisen helppoa ja turvallista

lähteä mukaan. Pidänkin todennäköisenä, että yhä useammille keskeinen motiivi fanitoi-

mintaan osallistumiseen on itse toiminta, ei niinkään fanius.

Ihmisillä on aina ollut (toisilla enemmän, toisilla vähemmän) polttava sisäinen tarve osallis-

tua kulttuurin kiertokulkuun muutenkin kuin kuluttajina. Ihmiset haluavat esiintyä, saada ää-

nensä kuuluviin, jäädä mieliin, kokea arvostusta ja saavuttaa suosiota. Uusi teknologia in-

ternetin johdolla on luonut tälle kulttuuriselle performanssille ennennäkemättömät materiaa-

liset puitteet. Internet on kuitenkin vain infrastruktuuri; kulttuuria on se, mitä ihmiset interne-

tissä tekevät. Kysymys kuuluukin, mitä sellaista sanottavaa ihmisillä toisilleen on, mikä kiin-

nostaisi muitakin? Jokainen tietysti salaa toivoo, että hänen omat ajatuksensa – olivatpa ne

puettuna sanoiksi, kuviksi, elokuviksi tai musiikiksi – herättäisivät jo sellaisenaan laajalti

kiinnostusta. Tästä hyvänä esimerkkinä suuren suosion saavuttaneet nettipäiväkirjat eli
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"blogit"121. Kaikilla ei kuitenkaan ole rahkeita eikä haluakaan tuottaa julkista kulttuuria täysin

"omasta päästään". Heille populaarikulttuurin tekstit tarjoavat otollista lähdemateriaalia, jota

eri tavoin muokkaamalla kulttuuriseen prosessiin on mahdollista osallistua hieman vaivat-

tomammin ja turvallisemmin. Mikä tärkeintä, populaarikulttuurin laajalti tunnettujen tekstien

hyödyntäminen oman tuotannon viitekehyksenä auttaa merkittävällä tavalla mielenkiinnon

herättämisessä ja yleisön haalimisessa. Varmimmin yleisöä tietenkin löytyy faniyhteisöistä

ja, kuten sanottu, internetin ansiosta yhteisöt ovat entistä huomattavasti helpommin tavoi-

tettavissa. En toki väitä, etteikö useimmilla fanitaiteen tuottajilla yhtenä motiivina olisi myös

aito fanius, jonkin populaarikulttuurin ilmiön ihailu ja kunnioitus. Tietenkin oman kulttuurisen

tuotannon lähtökohdaksi valitaan nimenomaan sellaisia tekstejä, joista itsekin pidetään.

Uskon kuitenkin, että perimmäisenä motiivina on entistä useammin juuri halu tehdä, osal-

listua. Uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet kannustavat ihmisiä osallistumaan, ja

medioituneessa kulttuurissamme luonteva lähtökohta osallistumiselle on sellainen kulttuuri-

nen toiminta, jota on tapana kutsua fanitaiteeksi.

Tutkielmaani voidaan syyttää myös jonkinasteisesta naivista teknologiauskosta. Kieltämättä

suhtautumiseni uuden teknologian mahdollisuuksiin on voittopuolisesti myönteinen enkä

yritä sitä tutkimuksessani ehdoin tahdoin peitellä. On kuitenkin selvää, että uuteen teknolo-

giaan ja sen hyödyntämiseen liittyy myös varjopuolensa. Tutkimuksessa esille nostamani

entistä tiukempi tekijänoikeuksien kontrolli on näistä vain yksi esimerkki – ja kenties lopulta

sieltä lievemmästä päästä. Huomattavasti perustavampaa laatua oleva ongelma on uuden

teknologian saatavuuden ja käyttötaidon globaali ja paikallinen eriarvoisuus. Manuel Cas-

tellsin (ks. Herkman 2001, 72–73) mukaan informaatioteknologia on synnyttänyt "neljännen

maailman", kehityksen kelkasta pudonneiden "ulosajettujen" ihmisten joukon, jonka laajuus

alati kasvaa niin köyhissä kuin rikkaissakin maissa. Tämä yhteiskunnan polarisoituminen on

tosiasia yhtä lailla Suomessa kuin Afrikan köyhissä valtioissakin, vaikka menestyvien ja

syrjäytyvien suhdeluku tietenkin vaihtelee suuresti. Informaatioteknologiaan liittyvät epä-

kohdat on hyvä pitää mielessä tätäkin tutkimusta arvioitaessa. En yritä väittää, että maailma

olisi muuttumassa ratkaisevasti paremmaksi vain sen vuoksi, että mediayleisöt voivat en-

tistä helpommin kohdata toisensa verkkoyhteisöissä ja entistä useammat voivat osallistua

entistä monipuolisemmin (populaari)kulttuurin kiertokulkuun. Toisaalta en myöskään pidä

kovin rakentavana sellaista ajattelutapaa, jossa kaikki puheet uuden teknologian luomista

mahdollisuuksista niputetaan kyynisesti "hypen" piikkiin ja vähätellään kuoliaiksi. (Toki ym-

märrän kyllä tällaisen vastareaktion väistämättömyyden, sillä julkinen tietoyhteiskuntareto-

riikka on ajoittain käynyt reilusti ylikierroksilla.) Internet ei ehkä pelasta maailmaa sodilta,

                                                
121 Ks. http://www.pinseri.com/bloglist/ (4.5.2003)
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kulkutaudeilta ja nälänhädältä, mutta se ei vähennä internetin potentiaalia kulttuurisen pro-

sessin demokratisoijana.

Henkilökohtaisesti koen tutkimukseni suurimmaksi heikkoudeksi tutkimusmenetelmistä joh-

tuvan ulkokohtaisuuden. Ilman täydentäviä haastatteluja havainnointi jää väistämättä pin-

nalliseksi ja kuvailevaksi, eikä kerro paljoakaan fanien subjektiivisista motiiveista ja pää-

määristä. Esitutkimusvaiheen haastattelut tarjosivat sinänsä arvokasta taustatietoa, mutta

niiden yhteys itse havainnointiin jäi lopultakin harmillisen löyhäksi. Aktiivisen havainnointi-

vaiheen jälkeen (tai sen yhteydessä) olisi ilman muuta ollut hyödyllistä tehdä uusi, syvem-

mälle menevä ja tarkemmin kohdennettu haastattelukierros. Ajan puutteen vuoksi tämä jäi

kuitenkin tekemättä. Tarkastelun pinnallisuuteen vaikutti olennaisesti myös valitun tutkimus-

perspektiivin laajuus. Kokonaisen fanikulttuurin dokumentoiminen yhden pro gradu -

tutkielman puitteissa saattoi olla jo alun alkaenkin liian kunnianhimoinen tavoite. Kenties

järkevämpää olisi ollut tarkastelun kohdistaminen johonkin internetin fanikulttuurin osa-

alueeseen, esimerkiksi fanikeskusteluihin, fanitaiteeseen tai tv-sarjojen uusiin jakelumuotoi-

hin. Yhtä lailla tarkastelun olisi voinut rajata vain yhden tv-sarjan fanikulttuuriin tai jopa vain

yhden jakson herättämään keskusteluun ja/tai inspiroimaan fanitaiteeseen. Tällaiset ta-

paustutkimukset olisivat epäilemättä tarjonneet mahdollisuuden syvällisempään analyysiin.

Mutta kuten sanottu, fanikulttuuri oli tutkimuksessani ennen kaikkea väline, jonka avulla

kartoittaa ja dokumentoida 2000-luvun alun mediakulttuurin digitaalista murrosta. Tämän

tavoitteen saavuttamiseksi katsoin yleisluontoisen lähestymistavan olevan soveliain. Kes-

kittyminen vain yhteen fanikulttuurin osa-alueeseen olisi mielestäni sitonut tutkimuksen liian

tiukasti nimenomaan fanikulttuuriin ja keskittyminen vain yhteen tv-sarjaan liiaksi kyseisen

sarjan fanikulttuuriin. Toivon mukaan valitsemani lähestymistapa on auttanut myös lukijaa

tarkastelemaan internetin fanikulttuuria digitaalisen mediakulttuurin kokonaisvaltaisemman

kehityskulun tienviittana. Jatkuuko tuo kehityskulku sensuuntaisena kuin tässä tutkimukses-

sa on uumoiltu vai ohjaavatko uudet teknologiset innovaatiot ja talouspoliittiset linjanvedot

sitä kenties aivan eri poluille? Sitä voimme tietenkin vain arvailla. Digitaalinen teknologia

kehittyy edelleen huimaa vauhtia, ja tämänkin tutkimuksen viimeinen käyttöpäivä on pian

ovella. Yhdestä asiasta voimme kuitenkin olla varmoja: mediakulttuuri on prosessi, jossa

vain muutos on pysyvää.
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Liite 1 – Taustoittava kysely aktiivifaneille

Tein esitutkimusvaiheen haastattelut touko-heinäkuussa 2001. Lähestyin haastateltavia
ensin vapaamuotoisilla sähköpostiviesteillä. Osallistumishalukkaille lähetin oheisen kysy-
myslistan suomeksi tai englanniksi. Simpsons-sarjan nimen paikalle vaihdoin tietenkin
kunkin haastateltavan oman faniuden kohteen.

----------------------------------------------------------------
FANIKULTTUURI INTERNETISSÄ - KYSELY AKTIIVIFANEILLE
-----------------------------------------------------------------

1. Millä tavalla alun alkaen lähdit mukaan Simpsons-fanitoimintaan?

2. Minkälaista toimintaa Simpsons-faneilla oli aikana ennen internetiä?

3. Miten internet tuli mukaan omaan fanitoimintaasi?

4. Kuvaile keskeisiä tapoja, joilla hyödynnät internetiä Simpsons-
fanitoiminnassasi.

5. Kuinka merkittävä rooli internetillä kaiken kaikkiaan nykyisin on Simpsons-
fanitoiminnassa? Voisitko enää ajatella fanitoimintaa ilman internetiä?

6. Ovatko jotkin internetin mahdollisuudet jääneet mielestäsi faneilta hyödyntä-
mättä täysipainoisesti?

7. Minkälainen yhteys internetin ja internetin ulkopuolisen fanitoiminnan välillä
on?

8. Mikä itsellesi on ollut internetin fanitoiminnan suurin anti? Mikä motivoi
vuosi toisensa jälkeen jatkamaan fanitoiminnassa?

9. Onko internet tuonut Simpson-fanitoimintaan myös joitakin negatiivisia piir-
teitä?

10. Minkälainen yhteishenki internetin Simpsons-faniyhteisössä vallitsee? Mitkä
asiat aiheuttavat eniten ristiriitoja?

11. Ovatko intenetin Simpsons-fanit yhtä suurta perhettä vai löytyykö internetis-
tä useita rinnakkaisia faniyhteisöjä? Mikä yhteisöt erottaa toisistaan? Onko nii-
den välillä kilpailua vai yhteistyötä?

12. Minkälaisia virallisia internet-palveluja Simpsons-faneille on olemassa?
Kuinka hyvin ne palvelevat fanien tarpeita?

13. Millä tavalla Simpsons-sarjan oikeuksien omistajat ovat suhtautuneet interne-
tin epäviralliseen fanitoimintaan?

-----------------------------------------------------------------
Vastaa seuraaviin vain, jos ylläpidät omaa Simpsons-fanisivustoa
-----------------------------------------------------------------

14. Mistä sait kimmokkeen rakentaa Simpsons-fanisivuston?

15. Mikä motivoi ylläpitämään sivustoa?

16. Kuinka paljon aikaa sivuston ylläpitäminen vie?

17. Mistä saat sisällön sivustollesi?

18. Kuinka rahoitat sivustosi ylläpidon?

19. Voitko statistiikan tai palautteen perusteella sanoa, mistä käyttäjät eniten
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sivutollasi pitävät?

20. Onko sinulla ollut ongelmia tekijänoikeuskysymysten kanssa? Mikä on oma kan-
tasi tähän kysymykseen?

-----------------------------------------------------------------
FAN CULTURE ON THE INTERNET - QUESTIONS FOR ACTIVE FANS
-----------------------------------------------------------------

1. How did you originally join Simpsons fan activities?

2. What sort of fan activities did you participate in before the age of the
Internet?

3. How did the Internet become a part of your Simpsons fan activites?

4. Describe the main ways in which you utilize the Internet in your fan activi-
ties.

5. How significant is the role of the Internet in Simpsons fan activities today?
Could you imagine being an active fan without the Internet? Why or why not?

6. Are there some possibilities of the Internet that you feel the fans have not
yet utilized very well?

7. What sort of relationship is there between fan activities on the Internet and
fan activities in the "real world"?

8. What has been the biggest contribution of Internet fandom to you personally?
What motivates you to stay in the Simpsons fandom?

9. Has the Internet introduced any negative aspects to the Simpsons fandom?

10. How would you describe the spirit in the Simpsons fan community? What issues
cause the most friction?

11. Are the Simpsons fans on the Internet like one big family or are there sev-
eral separate fan communities? If yes, what separates them? Is there competition
or cooperation between them?

12. What sorts of official Internet services are there for Simpsons fans? How
well do they satisfy the fan's needs?

13. How have the producer's of The Simpsons reacted to the unofficial fan activi-
ties on the Internet?

----------------------------------------------------------------------
Answer the following only if you have a Simpsons web site of your own
----------------------------------------------------------------------

14. What inspired you to put up a Simpsons web site?

15. What motivates you to keep updating it?

16. How much time goes into maintaining your web site?

17. Where do you get the content for your site?

18. How do you finance the maintainance of your Simpsons web site?

19. According to the statistics or feedback you have received, what do people
enjoy the most on your site?

20. Have you had problems with copyright issues? What are your personal feelings
about the subject matter?
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Liite 2 – Sarjaesittelyt

Alias
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotantoyhtiö: ABC (2001-)
Virallinen sivusto: http://abc.abcnews.go.com/primetime/alias/
Esitetty Suomessa: 2003- (Nelonen)

Sarjan päähenkilö Sydney Bristow on kaksoiselämää viettävä jatko-opiskelija, joka tentti-
en ohessa suorittaa huippusalaisia tehtäviä CIA:n kaksoisagenttina SD-6-nimiselle rikol-
lisorganisaatiolle. Vaaralliset tehtävät eri puolilla maailmaa muodostavat isolla rahalla
tuotetun sarjan James Bond -henkisen toiminnallisen ytimen, mutta myös Sydneyn mut-
kikkaille ihmissuhdekuvioille annetaan runsaasti ruutuaikaa. Ristiriitaisia tunteita aiheuttaa
muun muassa se, että Sydneyn isäkin paljastuu kaksoisagentiksi. Alias on malliesimerkki
uudentyyppisestä, tietoisen faniystävällisestä tv-sarjasta, jonka markkinoinnissa on myös
käytetty internetiä oivaltavasti hyväksi (ks. http://www.geocities.com/alias_faq/index.htm).

Angel
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotantoyhtiö: WB (1999-)
Virallinen sivusto: http://www.thewb.com/angel/
Esitetty Suomessa: 2001- (SubTV)

Angel on Buffy-vampyyrintappajasta irrotettu, aikuisemmalla yleisölle suunnattu "spin-off".
Nimihenkilö Angel on vampyyri, joka ehti terrorisoida maailmaa toista sataa vuotta ennen
kuin mustalaisten kirous palautti hänen sielunsa. Verityönsä hyvittääkseen ja omantunnon
tuskaansa lievittääkseen Angel on omistanut (ikuisen) loppuelämänsä pahan voimien
vastaiselle taistelulle. Apunaan hänellä ovat losangelesilaisen "etsivätoimistonsa" työnte-
kijät, kolme tavallista kuolevaista. Angel on Buffya synkempi, suoraviivaisempi ja väkival-
taisempi. Tummanpuhuvasta yleisilmeestään huolimatta Angel ei ota itseään liian tosis-
saan, vaan sarjassa on myös runsaasti komediallisia elementtejä. Buffyn ja Angelin yhtei-
sen historian vuoksi niiden fanitoiminta internetissä on vahvasti limittynyttä. Faniuden
kohteena onkin tyypillisesti sarjojen yhteinen fiktiivinen universumi, "buffyverse".

Buffy, vampyyrintappaja (Buffy the Vampire Slayer)
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotantoyhtiö: WB (1997-2001), UPN (2001-2003)
Virallinen sivusto: http://www.buffy.com/
Esitetty Suomessa: 1999- (MTV3, SubTV)

Buffy Summers on ulkoisesti hentoinen teinityttö, joka päivisin käy koulua ja iltaisin taiste-
lee kohtalon velvoittamana vampyyrejä, demoneja ja muita hirviöitä vastaan. Yliluonnolli-
set viholliset eivät lopu kesken, sillä Buffyn kotikaupunki, aurinkoinen eteläkalifornialainen
Sunnydale, sijaitsee sopivasti juuri helvetin suulla. Oppaana pahan voimien vastaisessa
taistelussa Buffylla on hänen henkilökohtainen Valvojansa, muinaiset myytit ja demonien
oikut läpikotaisin tunteva kirjastonhoitaja Giles. Myös Buffyn läheisimmät ystävät osallistu-
vat kykyjensä mukaan maailman pelastamiseen. Buffy on yksi viime vuosien kiitellyim-
mistä tv-sarjoista. Erityisesti on kehuttu sen älykkäitä käsikirjoituksia, joissa fyysiset hirviöt
ovat usein metaforia aikuistumiseen liittyvistä sisäisistä demoneista. Buffysta on muodos-
tunut jostain syystä myös akateemisia (erityisesti feministisiä) tutkijoita suunnattomasti
kiinnostava kulttuurinen ilmiö. Sarjan tiimoilta on julkaistu useita tieteellisiä antologioita ja
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internetissä on jo vuosia ilmestynyt kokonaan Buffy-tutkimukselle omistettu verkkolehti
(http://www.slayage.tv/).

Futurama
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotantoyhtiö: FOX (1999-2003)
Esitetty Suomessa: 2000- (MTV3, SubTV)
Virallinen sivusto: http://www.fox.com/futurama/

Simpsonit luoneen Matt Groeningin humoristisen sci-fi-animaation päähenkilö on Philip
Fry, 25-vuotias krooninen alisuoriutuja. Uuden vuoden aattona 1999 Fry jäädyttää itsensä
epäonnisen sattuman kautta tuhanneksi vuodeksi. Kun hänet neljännen vuosituhannen
aluksi sulatetaan, New Yorkin raunioille on rakennettu New New York ja maailma täyttynyt
pähkähullusta (ja usein epäkuntoisesta) teknologiasta. Fry saa töitä hullun keksijän ja
kaukaisen jälkeläisensä avaruuslähettifirmasta, jonka eksentrisen miehistön seikkailut
ihmeellisillä planeetoilla muodostavat sarjan tarinoiden ytimen. Simpsonien tapaan Futu-
raman keskeisiä huumorinlajeja ovat parodia ja satiiri. Sarja on jo sinänsä osuva parodia
koko sci-fi-lajityyppistä, mutta yksittäisissä jaksoissa soppaan sekoittuu runsaasti muunkin
populaarikulttuurin parodiointia. Ennen kaikkea sarjan dystooppinen tulevaisuudenvisio
kuitenkin irvailee amerikkalaisen yhteiskunnan nykymenoa ja sokeaa teknologiauskoa.

Salaiset kansiot (The X-Files)
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotantoyhtiö: FOX (1993-2002)
Esitetty Suomessa: 1995- (MTV3)
Virallinen sivusto: http://www.thex-files.com/

Fox Mulder ja Dana Scully ovat agentteja FBI:n erikoisyksikössä, jonka tehtävänä on rat-
koa perinteisessä poliisitutkimuksessa selvittämättömiksi jääneitä rikostapauksia. Näihin
X-mappiin ("x-files") arkistoitaviin tapauksiin liittyy poikkeuksetta enemmän tai vähemmän
yliluonnollisia piirteitä: ufoja, ihmevoimia, telepatiaa, mutaatioita yms. Mulderin ja Scullyn
lähestymistapa omituisiin rikoksiin on varsin erilainen. Intuitiivinen Mulder uskoo yliluon-
nolliseen ja hakee vastauksia milloin mistäkin rajatiedosta, kun taas lääkärinkoulutuksen
saanut, skeptinen Scully pyrkii selittämään eriskummallisimmatkin tapaukset tieteellisen
rationaalisesti. Parivaljakko kuitenkin täydentää toisiaan oivallisesti, ja mysteeri toisensa
jälkeen ratkeaa – tosin vain harvoin täysin yksiselitteisesti. Episodikohtaisten tarinoiden
("monster of the week") lomassa Salaisissa kansioissa kehitettiin alusta asti monisyistä
mytologiaa ("mytharc"), koko sarjan mittaista juonikaarta, joka käsitteli Yhdysvaltain halli-
tuksen ja avaruuden muukalaisten hämäräperäistä yhteistyötä ihmiskokeiden parissa.
Salaiset kansiot kisailee epäilemättä Simpsoneiden kanssa 90-luvun merkittävimmän tv-
sarjan tittelistä, eikä vähiten siksi, että se synnytti ensimmäisen todella massiivisen inter-
netissä alkunsa saaneen fanikulttuurin ("X-Philes").

Simpsonit (The Simpsons)
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotantoyhtiö: FOX (1989-)
Esitetty Suomessa: 1990- (MTV3, TVTV!)
Virallinen sivusto: http://www.thesimpsons.com/

Underground-sarjakuvapiirtäjänä kannuksensa hankkineen Matt Groeningin vallankumo-
uksellisen animaatiosarjan pääosassa on epäsovinnainen Simpsonien perhe: koheltava
isä Homer, (yli)huolehtiva äiti Marge, rasavilli poika Bart, älykkötytär Lisa ja vauvaikäinen
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Maggie. Sarjan hengästyttävän rikkaan sivuhenkilökatraan muodostavat Springfieldin
kaupungin asukkaat. Simpsonien vallankumouksellisuus perustui ennen kaikkea ainut-
laatuiseen sekoitukseen kuvia kumartelematonta satiiria, älykästä populaarikulttuurin pa-
rodiaa, hillitöntä itseironiaa, anarkistista kapinahenkeä ja -- kaiken epäsovinnaisuuden
keskelläkin -- poikkeuksellisen rehellistä ja koskettavaa perhesiteiden kuvausta. Simpsonit
synnytti ensimmäisen tuotantokautensa aikana valtavan villityksen Yhdysvalloissa. Huu-
ma henkilöityi kauhukakara Bartiin, joka kesällä 1990 julisti miljoonien t-paitojen rinnuksis-
sa "Underachiever and proud of it, man!", "Eat my shorts!" ja "I'm Bart Simpson - Who the
hell are you?" Amerikkalaiset opettajajärjestöt ja konservatiiviset poliitikot aina presidentti
George Bush vanhempaa myöten protestoivat turhaan. Bartista muodostui eräs 90-luvun
tunnistettavimmista kulttuurisista ikoneista. Vuonna 1998 Time-lehti valitsi Bartin vuosisa-
dan merkittävimmäksi piirroshahmoksi ohi Mikki Hiiren ja Teräsmiehen.

Smallville
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotantoyhtiö: WB (2001-)
Esitetty Suomessa: 2002- (MTV3)
Virallinen sivusto: http://www.thewb.com/Shows/smallville/

Smallville kertoo Clark Kentin, tulevan Teräsmiehen, teinivuosista pienessä Smallvillen
kaupungissa. Smallvillen Clark ei vielä tunne kutsumustaan, vaan elää adoptiovanhempi-
ensa farmilla melko normaalia nuoren miehen elämää. Koulunkäynnin, kotitöiden ja riius-
telun lisäksi Clark kuitenkin joutuu myös totuttelemaan alati ilmeneviin uusiin super-
voimiinsa. Lähimmät ystävätkään eivät voi häntä tässä erikoislaatuisessa murrosiän krii-
sissä tukea, sillä hyväksikäyttöyritysten välttämiseksi Clarkin on pidettävä kykynsä salas-
sa. Clark pääsee tämän tästä testaamaan voimiaan vihollisiin, joiden yliluonnolliset kyvyt
ovat yleensä peräisin Clarkin mukana maahan sataneesta kryptonittikivestä. Smallvillen
tekijät ovat löytäneet tuoreen näkökulman tuttuun Teräsmies-mytologiaan. Sarjan ovelin
koukku on epäilemättä Clarkin ja nuoren Lex Luthorin välinen ystävyys. Kaikki Teräsmies-
myytin tuntevat tietävät, että ennen pitkää Lexistä tulee Teräsmiehen verivihollinen. Niinpä
Smallvillen keskeinen jännite syntyykin sen spekuloinnista, miksi ja milloin Clarkin ja Lexin
välit lopulta rikkoutuvat.
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Liite 3 – Faniyhteisön FAQ

Oheinen FAQ listaa "The Daily Planet Forums" -nimisen Smallville-sarjan web-foorumin
pelisäännöt. Kuten keskustelufoorumien FAQ:issa yleensä, tässäkin on sekä foorumin
käyttöön että foorumilla käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. (http://www.thedailyplanet.net/,
6.5.2003)

TST Board Rules (03-01-2003 until 04-01-2030)

1. Threads that are located in the inappropriate forum will either be closed or moved to the
appropriate forum. Please read forum descriptions carefully before posting. That means
that the show and board news forum should not be used to post personal news.

2. DiStOrTeD TeXt and text used in all CAPS should not be used. Also text and kewl talk
are to be avoided - that includes text using numbers and letters (example: 4 u 2). Re-
member that we have many members from non-English speaking countries – when you
use kewl talk it makes it difficult for them to understand what you’re saying.

3. Please be respectful of all members of the posting community. Abuse will not be toler-
ated by the site staff. What constitutes "respectful" is at the complete discretion of the site
staff.

4. If there is a thread that has spoilers in them, please insert SPOILERS in the thread title
somewhere. Also, please do not include spoilers in thread titles, even in the Spoiler fo-
rums, as people using the “View New Posts” feature will still see them.

5. Please check to see that a thread on your topic has not already been posted before you
post. Multiple topics will be closed or merged.

6. Create topics with clear topic titles indicative of the content within. When posting,
please keep to the topic of the thread as much as possible. Threads that stray too far from
the topic will be closed.

7. Offensive, obscene and profane language should not be used.

8. Signatures should be no more than 150 pixels in height, and should include no more
than 8 lines of text. Sound wavs, offensive language, and any quotes or pictures that
would be 'spoilers' are not allowed. Signatures should not make threads scroll horozon-
tally on a 800 x 600 resolution screen. One small animated banner is allowed per person.
If your banner causes other members’ scrollbar to ‘jump’ or in any other way messes up
board functions, you will be asked to remove it. Please do not link to attachments on the
board in your signatures. The site staff may ask you to remove a banner from your sig for
any reason.

9. Please remember that if you have too many PMs stored, you will not be able to receive
any incoming PMs. Please keep your total amount of PMs to a minimum, allowing the site
staff & other members to PM you when needed. The maximum number of pms allowed in
all folders is 70.

10. When posting any news articles, include a link to the site that it was taken from.
Copying portions of text from other websites is in fact infringing copyright laws and could
result in this site being closed down.
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11. Board "families" are not allowed. Any creation of groups or clubs on this site MUST be
cleared first with the staff.

12. Spamming will not be tolerated, and will be deleted. Spamming includes any post that
is made solely to increase your post count – such as only posting smilies, one or two word
posts, or posting a reply when one is not required. Please also refrain from double post-
ing; use the 'edit post' button where needed.

13. Posting advertising message boards is not allowed. You may include a link or banner
in your signature, but it may not contain 'advertisements' such as "Come join my board"
etc. – you may include the site url and/or site name only. Signatures are not meant to be
used as billboards, nor is the board. You may post links to interesting sites, and/or include
them in your signature. The site that you are linking to has to have suitable content, ie
nothing illegal/no porn etc. If posting, you must also give a brief description of what the
site is about, and if it is only suitable for over 18's etc. Please do not post only ‘Visit my
site blah.com’. Again, this site is not a billboard, so if you want to tell the other members
about a cool site you’ve found, then tell them about it, don’t just give them a link they know
nothing about.

14. Threads celebrating number of posts reached are allowed at every 500 posts. ie, 500,
1000, 1500 etc.

15. RPG's are not permitted on the boards except those devised by the staff.

16. Excessive posting of pictures as attachments is considered spamming, and also uses
up server space and bandwith. If you are going to be attaching multiple pictures, please
upload them elsewhere first (strike9.com, and imagemagician.com are 2 choices). Please
also use linking to pictures on other people's fansites sparingly, as it uses their bandwith.
(Remember, most people pay for their site hosting depending on the amount of bandwith
and or space they use. You can help a webmaster out a lot by loading pictures to your
own account.)

17. Board avatars and all other graphics are copyrighted and should not be used without
the permission of the site team. Please also do not link to attachments, avatars or other
graphics on the boards, as that takes up our bandwith.

18. Members are only allowed one account. Any multiple accounts will be deleted. If you
have multiple accounts, please let an admin know so they may delete the unused one(s).
Otherwise, the newest account will be deleted. Remember, having more than one account
takes up server space unnecessarily. User names can be changed by pming an admin.

19. The site staff will NEVER ask you for your password. Please do not give it out, and we
recommend making it something no one could guess and changing it regularly. Anyway
who attempts to access another person's account will be banned immediately.

These rules are in place to help create a better community for you, so please enjoy your
stay here ?
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Liite 4 – Cease & Desist -kirje

Tv-yhtiö Foxin lakimies lähetti oheisen cease & desist -kirjeen amerikkalaisen
Simpsons-fanisivuston ylläpitäjälle toukokuussa 2000. Itse olen saanut sähköisen
kopion kirjeestä eräältä esitutkimusvaiheessa haastattelemaltani suomalaiselta
Simpsons-fanilta. Kirjeen aitoudesta ei ole täyttä varmuutta, mutta ainakin muo-
doltaan se on identtinen lukuisien internetissä julkaistujen cease & desist -kirjeiden
kanssa.

Example of Cease & Desist letter. This letter was sent one of The Simpsons sites May 16,
2000.

Dennis L. Wilson, Esq.
Keats McFarland & Wilson LLP
Penthouse Suite
9720 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, CA 90212
Tel: (310) 248-3830
Fax: (310) 860-0363

May 16, 2000

VIA ELECTRONIC MAIL

Re:     UNAUTHORIZED USE OF TWENTIETH CENTURY FOX PROPERTIES

          Our Ref. No.: FX2028

Dear Sirs:

We are writing to you on behalf of our client, Twentieth Century Fox Film Corporation
(hereinafter Fox").  As you are aware, Fox is the exclusive owner of all copyright, trademark
and other intellectual property rights in and to the world-famous "The Simpsons" television
series (hereinafter "The Simpsons Copyrights and Trademarks").  No one is authorized to
reproduce, transmit, copy or otherwise utilize The Simpsons Copyrights and Trademarks
without the express written permission of Fox.

Fox has dedicated tremendous time and resources to the creation of quality entertainment
programming such as "The Simpsons" and greatly values the comments and suggestions of
fans who enjoy Fox's programs. However, the development and distribution of Fox's pro-
grams require a collaboration with many different entities, including guild organizations repre-
senting actors, directors and writers, as well as local, national and international television sta-
tions and cable and satellite programming services.  Based in part on these relationships, Fox
has a legal responsibility, including many contractual obligations, to prevent the unauthorized
distribution of its proprietary material.

We recently discovered that your web site x contains sound files, MP3 sound files, scans of
The Simpsons comics, image galleries posting scans, and sequentially arranged framegrabs of
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entire episodes of "The Simpsons" television series.  In addition, your site posts for download
unauthorized derivative works of The Simpsons Copyrights and Trademarks in the form of
wallpapers, winamp skins, interactive games, greeting cards featuring The Simpsons characters
and transcripts of The Simpsons episodes.

Fox tries to support its fans whenever possible.  However, after reviewing your web site we
must request that you remove the sound files, MP3 sound files, scans of The Simpsons com-
ics, scans, sequentially arranged framegrabs of  "The Simpsons," wallpapers, winamp skins,
interactive games, greeting cards featuring The Simpsons characters and transcripts from your
web site as soon as possible. You are hereby put on notice that the unauthorized use of Fox's
proprietary material, as well as the reproduction, sale and/or distribution by you of such un-
authorized and/or derivative materials (including providing such items for free on the Inter-
net) constitutes copyright infringement and trademark infringement, and potentially subjects
you to both criminal and civil liability.

We also request that you remove all commercial advertisements from any page of your site
exhibiting "The Simpsons" images and all links to other sites containing infringing "The Simp-
sons" material.  You are hereby put on notice that liability for contributory copyright in-
fringement can emanate from your providing such links.

While we expect that you will accede to our requests, please understand that if you do not
remove these infringing materials without delay, we will be forced to recommend to Fox that
it take appropriate legal action against you to have them removed.  Thank you for your coop-
eration in this regard.  We trust that we will not need to write you again.

Nothing in this letter shall be construed as a waiver or relinquishment of any right or remedy
possessed by Fox or any other affected party, all of which are expressly reserved.

Very truly yours,

/s/

Dennis L. Wilson
Keats McFarland & Wilson LLP

DLW:vmm
cc:     Twentieth Century Fox Film Corporation


