
1. Vuorovaikutteisten sisältöjen toteutuminen, miten hyvin tässä onnistuttiin nopean kokeilun 
aikana 
 

Vuorovaikutus yleisön ja tapahtuman/lähetyksen kanssa luotiin käyttämällä Zoom-alustaa, jonka linkkiä 
jaettiin yleisölle. Kaikki halukkaat pääsivät Zoomiin mukaan ja jakamaan omaa kuva-ja äänimateriaaliaan 
joko kotoaan tai lähetyksen lokaatioista. Lähetyksen ohjaaja antoi Zoomissa vuoroja mukaan tulleille ja 
leikkasi osallistujien pätkiä sopivasti muun sisällön joukkoon.  
 
Alkuperäistä ideaa, jossa katsoja voi valita mitä kameraa seuraa, ei voitu toteuttaa nettiyhteyksien 
heikkouden takia. Kaista ei olisi yksinkertaisesti riittänyt tuomaan monta eri lähetyssignaalia ruutuun. 
Samaiset nettiyhteydet tuottivatkin ongelmia kuvauspäivänä, kun yltyvä tuuli vaikutti 5g-verkkoon. Kahtena 
edellisenä testipäivänä alueella ei tuullut ja verkko toimi moitteettomasti reitin varrelta.  
 
Jatkotestausideana voimme Saha Prodin kanssa testata Zoomia laajemminkin vuorovaikutteisena alustana, 
mahdollisesti niin, että alustalla voi valita mitä kuvaa seuraa ja osallistua ohjaajan kontrollissa lähetykseen.  
Jotta aikaan saadaan laadukas visuaalinen jälki sekä tuote, pitäisi tällaista vuorovaikutteisuutta varten 
kuitenkin lopulta kehittää oma softansa.  
 
Jatkossa suunnittelimme myös whatsapp-ryhmän perustamista, johon lähetystä seuraavat voivat lähettää 
kuvia ja videoita, jotka ohjaaja voi leikata lähetykseen. Samalla katsojat voivat kommentoida lähetystä. 
Tämä toki on mahdollista myös nettisivujen chatin ja facebook-liven kautta.  
 
 

2. koronapandemian haasteiden näkökulmasta miten nopea kokeilu on auttanut liiketoiminnan ja 
toiminnan kehittämistä tukevana, työllistämistä tukevana, taiteellisesta ja ammattimaisesta; 
vastauksessa tarkastelkaa tätä  tarjouksenne mukaisesti soveltuvalla tavalla.  

 
Nopea kokeilu vahvisti käsityksemme siitä, että lähetyksiä voidaan toteuttaa melkein mistä vaan mihin 
vuodenaikaan tahansa. Tämä mahdollistaa luonnosta tehtävien lähetysten toteutuksen ympärivuotisesti ja 
vaikeistakin sääolosuhteista. Lisäksi se laajentaa lähetysten toteutusaluetta tutusta ja turvallisesta studiosta 
ja kaupunkimiljööstä koko Pohjoisen alueen villiin luontoon ja reuna-alueille. Luonnossa tapahtuvien 
lähetysten myötä voimme myös opettaa yleisöjä nauttimaan kulttuurista erikoisemmissa paikoissa, kuten 
keskellä jokea, jäällä tai metsässä. Samalla yleisön tietoisuuteen voidaan tuoda tärkeitä paikallisia 
kipukohtia, kuten vesien laatu, hakkuut ja ilmaston lämpenemisen vaikutukset alueeseen. Luontoelementit 
ovat myös osa esityksen lavastusta ja tunnelmaa ja vaikuttavat esimerkiksi esityksen liikekieleen ja ääneen.  
Kulttuurin ja luonnon kombinaatiot luovat uusia palveluja ja tuotteita.   
 
 

3. Uudet ansaintamahdollisuudet, miten hyvin tässä onnistuttiin nopean kokeilun aikana 
 
Kokeilussa todettiin, että interaktiivista palvelua saa kehittää vielä tovin ja kovemmalla rahalla, jotta siitä 
yleisö todennäköisemmin maksaa jotakin. Toisaalta palvelun tai lähetyksen ostajana ei välttämättä ole 
yksityishenkilö, vaan ostaja voi olla esimerkiksi kunta, kaupunki tai kyläyhdistys.  
Lähetys tuo esille alueen historiaa, ihmisiä, kehitystä ja kulttuuria myönteisellä tavalla, mikä tekee alueesta 
vetovoimaisemman yrityksille, turisteille ja potentiaalisille uusille asukkaille.  
 

4. Yleisön interaktiivisuus, kuinka paljon nopea kokeilu tavoitti yleisöä 30.6.2021 mennessä, ja 
millaista vuorovaikutusta yleisön kanssa saatiin aikaan. 
Lähetystä katsottiin Vimeon kautta yhteensä 6500 kertaa ja Facebook-liven kautta 3980 koko 
päivän aikana. Vuorovaikutusta oli Zoomin kautta sekä facebook-liven chatissa.  
 

 



5.  Toteutunut asukas- tai toimijavuorovaikutus, jossa kuvataan miten hyvin nopeassa kokeilussa 
saatiin toimijoita sitoutettua ja osallistumaan uuteen vuorovaikutukseen, tai miten asukkaat 
olivat vuorovaikutuksessa kokeilun aikana.  

 
Lähetystä, melontaa ja kulttuurisisältöjä toteuttivat yhteistyössä Haukiputaan Seurakunta, Siikaputaan 
asukasyhdistys,  Martinniemen kyläyhdistys, Onganranta-Vahtolanlahden kyläyhdistys, partiolaiset, Jukka 
Takalon kajakkiorkesteri, Veneily-yhdistykset, Oulun Kilpa-Veljet ry, rajavartiosto, Kiviniemen 
Meripelastajat, Martinhovi ja Kiiminkijoki ry.  
 
Lähetyksessä haastateltiin paikallisia asukkaita ja kyläyhdistysten edustajia. Zoom-lähetykseen osallistuivat 
halukkaat Oulusta, matkalta ja Martinniemestä. Zoom-linkki lähetettiin yleisölle ennen lähetystä.  
 
 Nopea kokeilu ei olisi ollut mahdollista ilman TechArt-rahoitusta, sillä tekniikan budjetti oli lähetyksen 
monipaikkaisuudesta johtuen tavallista suurempi. Lisäksi Zoom-alustan käyttö vaati yhden Saha Prodin 
työntekijän kokonaisvaltaisen huomion lähetyksen aikana. Rahoitus antoi myös mahdollisuuden 
laajempaan kulttuurisisällön kokeiluun luonnon elementeissä, sekä joella/joessa että Martinniemessä 
rannalla ja metsässä.  
 
Kokeilun pohjalta meillä on suunnitteilla Pohjoinen kulttuurivirta -kanavaa,  interaktiivisuutta ja VR:ää 
kehittävä yhteistyöhanke, jossa pureudutaan nimenomaan kanavan ja lähetysten tekniseen kehittämiseen, 
testataan lähetyksiä ääriolosuhteissa keskellä luontoa, kehitetään pysyvä interaktiivinen alusta, jota kanava 
voi käyttää joka lähetyksessä ja kehitetään katsojien VR-kokemusta.  Hankkeessa pyritään myös 
ratkaisemaan verkkoyhteysongelma erilaisissa sääolosuhteissa yhteistyössä alueen eri yritysten kanssa.  
 
 
Lähetyksen voi katsoa täältä:  https://www.pohjoinenkulttuurivirta.fi/tulossa-12-6-matka-maakiseen-
martinniemeen/ 
 
  
 


