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Airnest Productions Oy käynnisti helmikuussa 2021 Innovaatioita ilmakitarasta -hankeen, jossa kehitetään 
viihdyttävä, liikunnallinen ja itseilmaisuun kannustava Air Guitar Party at Home -tuote, sekä kehitetään siihen 
liittyvä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa kasvun ja uuden ansaintamahdollisuuden kotimaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa suunnitellaan yhdessä kokeneiden kansainvälisten ilmakitaristien 
kanssa kotona toteutettava avaimet käteen -ilmakitarapaketti, joissa osallistujat pääsevät heittäytymään ja 
käyttämään luovuuttaan. Tuotteessa osallistujat ja ilmakitaristit ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
virtuaalisesti. Osallistujien on mahdollista viettää ilmakitarabileitä yhdessä tai keskenään eri paikoissa, 
esimerkiksi omissa kodeissaan. Viihdyttävässä, noin tunnin mittaisessa sessiossa osallistujat pääsevät 
tutustumaan ilmakitaransoiton maailmaan ja heittäytymään täysin uudella tavalla.  
 
Airnest Productions Oy ja Playsign Oy toteuttivat yhteistyössä Air Guitar Party at Home -TechArt -kokeilun.  
Kokeilussa Airnest Productions vastasi uuden tuotteen sisällön ja Playsign teknisen toteutuksen 
innovoinnista.  
 
Sisällön toteutus: 
Projektin taiteellista sisällöntuotantoa tekevät ilmakitaristit. Tuotetta on lähdetty alusta asti 
suunnittelemaan asiakaslähtöisesti: tuote kehitetään kohderyhmää ja tekijöitä, eli ilmakitarayhteisöä 
kuunnellen. Ilmakitaristien taholta kehittämistyöhön kuuluvat yhdysvaltalaiset Justin Howard, Eric Melin, 
Matt Burns, saksalainen Aline Westphal sekä oululainen Aapo Rautio, joilla kaikilla on vuosien kokemus sekä 
aiheeseen liittyvän sisällön ideoinnista ja toteutuksesta. Sisällön innovointia ilmakitaristien kanssa fasilitoi 
hankkeen projektipäällikkö Asta Salomaa Airnest Productionsin tuottajan, Hanna Ikosen, avustuksella. 
Sisällön innovoinnin avulla saatiin suunniteluta ja käsikirjoitettua lähes tunnin verran viihdyttävää 
ilmakitarasisältöä, jossa koostettiin pähkinänkuoreen oleellisimmat asiat ilmakitaran soitosta. TechArt-
kokeilua varten kaikista ilmakitaristeista kuvattiin sisältöä testaavat demovideot ja TechAr-demosessioissa 
oli ilmakitaristeista mukana livehostit: lasten demossa Matt Burns ja aikuisten demossa Justin Howard. 
TechArt mahdollistaa muun muassa palkkioiden maksamisen sisällöntuotantoon osallistuneille 
ilmakitaristeille.  
 
Tekninen toteutus: 
Vaatimukset tekniselle toteutukselle ovat mielenkiintoinen yhdistelmä valmista materiaalia, etäyhteydellä 
toteutettua live-vuorovaikutusta, sekä itse juhlapaikalla tapahtuva osallistujien oma ilmakitarointi, mihin 
kaikella tähdätään. Nettivideopuheluihin on hyviä valmiita ratkaisuja, sekä myös perustekniikkaa, jonka 
päälle voi rakentaa omia ratkaisuja. Tässä kokeilussa päädyttiin käyttämään Zoomia, joka oli kaikille jo tuttu 
ja käytössä myös iltakitaraporukan sisäisiin kokouksiin. Siihen on myös olemassa ja mahdollista tehdä 
monenlaisia laajennuksia. Yksi todettu ongelma ensimmäisissä teknisissä testeissä oli, ettei videot näy hyvin 
zoom-yhteyden yli, jos vain jakaa ruudun jolla näyttää videota (tulee alhainen FPS eli kuva päivittyy 
harvakseltaan eikä video pyöri sujuvasti). 
 
Tämä ratkaistiin piloteissa kahdella tapaa: 
1. johdantomateriaalit näytettiin paikallisesti, kun järjestäjäporukan ihminen oli hoitamassa asioita 
juhlapaikalla 
2. interaktiivisen osuuden videot näytettiin etänä käyttämällä zoomin videonjakotoimintoa, jolloin zoomiin 
itseensä saa videoklipin hallintakäyttöliittymän, ja järjestelmä tekee parhaansa jotta video näkyy 
mahdollisimman hyvin, paremmin kuin ruudunjaolla. 
 



Sessioissa avainasemassa on rytmitys, siis ajallinen jaksotus sen suhteen että kuinka pitkään ihmisille 
näytetään ohjevideota, minkä verran tulee live-ohjausta, ja kuinka pitkä aika sitten välissä siihen että 
ihmiset tekevät itse jonkin ilmakitaraharjoituksen. How to Airguitar -video on jo valmiiksi pilkottu sopiviin 
pätkiin, ja piloteissa pystyttiin käyttämään tässä harkintaa tilanteen mukaan, eli videota kontrolloinut 
tekniikan puoli ja tilaisuutta vetänyt ilmakitaristi tekivät yhteistyötä siinä, milloin videossa jatkettiin ja 
milloin pysähdyttiin. Tässä onnistuttiin nyt piloteissa ihmistyöllä hyvin, mutta tuotteen itsenäiseen käyttöön 
jatkossa tähän voisi kehittää samantapaisia teknisiä ratkaisuja, kuin pelien esim. tutoriaaleissa on, 
vaiheistukseen ja etenemisen kontrolliin. 
 
Kokeilu: 
TechArt -rahoituksella järjestettiin kaksi kokeilusessiota, joissa tuotteen toteutusta testattiin ilmakitaristien 
ja testikäyttäjien kanssa. Ensimmäinen demosessio järjestettiin 2.6. viiden 8–12-vuotiaan lapsen 
ryhmälle.   Toinen demosessio järjestettiin 18.6. kahdeksan 34–50-vuotiaan aikuisen ryhmälle. Toiseen 
demoon eli aikuisten demoon etsittiin testiryhmä avoimen haun kautta, jonka tarkoituksena oli myös tuoda 
näkyvyyttä kokeilulle. Kokeilusessiot järjestettiin osallistujien omissa kodeissa autenttiseen kotibiletyyliin. 
Testikotibileissä tuotteen sisältöä ja teknistä toteutusta kokeiltiin testiryhmälle. Testiryhmät saivat juhliinsa 
ilmakitarasisältöä Zoomin välitykseltä viideltä ilmakitaristilta ympäri maailmaa niin, että osa materiaalista oli 
valmiiksi etukäteen taltioitua ja osa livevuorovaikutusta. Kokeilussa kerättiin palaute osallistujilta, jonka 
avulla tuotteen varsinaista ensimmäistä myytävää versiota lähdetään jatkokehittämään. Palautteesta saatiin 
arvokasta tietoa kehiteltävän tuotteen toimivuudesta eri kohderyhmille. 
 
 
Tässä maistiaisia TechArt-kokeilujen testaajien kommentteja tuotteesta: 
“Thank you - we had a fantastic evening” 
"It was interactive, the kids always lit up at the point when the live person was on and interacted" 
"It was nice to fetch something new. The host was super good!" 
“IIt wasn't difficult it was just fun” 
“It was a very good package!” 
“Really really enjoyed the experience!!” 
“This will be a good product!” 
“Nice that this is not embellished or censored for children. It was a really good package and it was nice when 
the girls got excited to rock too. More!” 
 
 
Palautteissa nousi esiin muun muassa interaktiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden tarve tuotteessa. Nyt 
TechArt-pilotin jälkeen tuotteen kehittely jatkuu havaittujen kehityskohteiden pohjalta ja ensimmäinen 
versio tuotteesta lanseerataan markkinoille mahdollisimman pian, alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 
2021. Ensimmäisen lanseerauksen jälkeen tuotetta jatkokehitetään. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että 
tuote mahdollistaa ympärivuotista liiketoimintaa ja useiden ihmisten työllistämisen. Näemme projektilla 
olevan pitkäkestoisia ja moniulotteisia vaikutuksia niin taloudellisesti ja sosiaalisesti, kuin 
saavutettavuudenkin näkökulmasta. Tulevaisuudessa tuotteen teknistä puolta on ensimmäisten versioiden 
jälkeen mahdollista jalostaa entisestään niin, että tuotteelle kehitetään oma softa. Tuotteessa ja toiminnassa 
on siis useita mahdollisuuksia erilaisille jatkohankkeille. TechArt -rahoituksen avulla saimme pilotoitua 
tuotetta nopeasti ja suoraviivaisesti ja se mahdollistaa osaltaan tuotteen saamisen markkinoille erittäin 
nopealla aikataululla.  
 
Muut toimijat hyötyvät kerryttämästämme uudesta osaamisesta ja yhteistyömallista. Kokeilussa Airnest 
Productions kerrytti kokemusta ja osaamista muun muassa kansainvälisen sisällöntuotannon fasilitoinnista, 
kulttuurisisällön tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta. Playsign ei yleensä toimi musiikkibisneksessä tai 
ilmakitarajutuissa, mutta tuli tähän matkaan kun yrityksellä oli valmiiksi 
streamaustapahtumakokemusta, myös sitä kautta kun on tukenut musiikkistreamien järjestämistä korona-
aikana tarjoamalla tilaa ja tekniikkaa musiikkiharrastajien käyttöön. Yrityksen ydintä on kuitenkin viestintä ja 



suunnittelu kaupunkikehittämiseen liittyen, ja näitä oppeja ja tekniikoita voi hyödyntää laajemminkin, kun 
mietitään nyt ja varmasti joka tapauksessa jatkossakin kehittyviä hybriditapahtumien muotoja. Esimerkiksi 
kaupunkisuunnittelussa on teknisesti samantapainen tilanne, että on valmiita materiaaleja joita esitellään, ja 
sekä etäyhteyksillä että itse tapahtumapaikalla olevia ihmisiä. Näihin tarvitaan hyviä ratkaisuja siihen, että 
aineistojen katselu toimii kaikille, mutta että niiden ympärillä voidaan myös käydä keskusteluja tai vaikka 
jotain toiminnallista työpajaa, kuten luonnosten piirtämistä, sekä läsnäolevien että muiden ihmisten kesken. 
Piloteista saatiin käytännön kokemusta innostavien tilaisuuksien järjestämisestä, mm. hyvästä eri jaksojen 
kestosta, tavasta yhdistää valmista materiaalia ja live-innostamista, ja tilan antamisesti ihmisten omalle 
toiminnalle, ei vain istumiselle ja kuuntelulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raportissa vastattavat kysymykset: 
   
1. vuorovaikutteisten sisältöjen toteutuminen, miten hyvin tässä onnistuttiin nopean kokeilun aikana 
Onnistuimme hyvin luomaan vuorovaikutteista sisältöä kokeilussamme. Kokeiluissamme 
vuorovaikutuksessa olivat testiryhmät ja ilmakitaristit. Testiryhmät sijaitsivat Oulussa ja ilmakitaristit 
Yhdysvalloissa, Saksassa ja Suomessa. Kokeilun sisältö suunniteltiin vuorovaikutuksellisia menetelmiä 
hyödyntäen yhdessä Airnest Productions Oy:n, Playsign Oy:n ja viiden ilmakitaristin kanssa.  

 
 

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.  
 
Nopean kokeilun avulla olemme päässeet kehittelemään eteenpäin tuotekonseptia, joka todennäköisesti 
tulee synnyttämään organisaatioillemme liiketoimintaa ja ympärivuotista työvoimaa tulevaisuudessa. Tuote 
pyritään julkaisemaan tulevana syksynä ja se on organisaatioillemme täysin uudenlainen 
ansaintamahdollisuus. Nopean kokeilun avulla tuotteen prototyyppiä päästiin kokeilemaan ensimmäistä 
kertaa ja pääsimme tutkimaan sen liiketoiminnallista potentiaalia.  
 
Kehittämämme tuote itsessään on uniikki, vastaavaa tuotetta ei löydy markkinoilta. Kotioloihin 
suunniteltavassa ilmakitaratuotteessa on runsaasti potentiaalia erityisesti nyt korona-aikana, kun ihmiset 
viettävät paljon aikaa kotona ja kaipaavat toimintaa ja viihteellistä tekemistä. Tekninen innovaatio 
tuotteessa syntyy yhdistelemällä luovalla tavalla erilaisia teknisiä elementtejä, jotka tukevat uusia 
innovatiivisia sisältöjä. 
 
TechArt-kokeilu mahdollistaa tuotteen, jolla voi toteuttaa skaalautuvaa myyntiä ulkomailla ja kotimaassa ja 
joka avaa uusia asiakasryhmiä sekä kumppanuusmahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla. Kokeilu 
mahdollistaa uudenlaisen ja innovatiivisen sisällön. Tuote on muokattavissa nopeasti ja ketterästi 
markkinoiden muuttuessa. Lisäksi kokeilun avulla aikaansaatu tuote on monistettavissa ja 
jatkokehitettävissä.  
 

 
3. yleisön interaktiivisuus, kuinka paljon nopea kokeilu tavoitti yleisöä 30.6.2021 mennessä, ja millaista 

vuorovaikutusta yleisön kanssa saatiin aikaan. 
 
Kokeilusessioihin osallistui yhteensä 13 testiryhmäläistä ja hakukuullutus sosiaalisessa mediassa  reilut 3000 
henkilöä. Kokeiluista uutisoi myös Kaleva: https://www.kaleva.fi/kiiinnostaako-pieni-purtava-ja-
ilmakitaransoitto-m/3643423 
Kehittelemämme konsepti on lähtökohdaltaan interaktiivinen sisällöltään ja tekniseltä toteutukseltaan. 
Tuote suunnitellaan helposti lähestyttäväksi, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus siihen 
tarttua, sekä tarpeeksi yksinkertaiseksi, jottei liian monimutkainen tekniikka nostaisi osallistumisen rimaa. 
Tuote sopii eri ikäisille, eikä toteutus vaadi suurta teknistä osaamista taikka erityistä liikunnallisuutta.  
 

 
4. toteutunut asukas- tai toimijavuorovaikutus, jossa kuvataan miten hyvin nopeassa kokeilussa saatiin 

toimijoita sitoutettua ja osallistumaan uuteen vuorovaikutukseen, tai miten asukkaat olivat 
vuorovaikutuksessa kokeilun aikana.  

TechArt-kokeilun myötä Airnestin Productionsin ja Playsignin yhteistyöllä pohjustetaan toimijoiden välisiä 
innovaatioita myös jatkoa ajatellen. Kummatkin kokeiluun osallistuvat toimijat oppivat yhteisestä 
prosessista uusia työtapoja ja havainnoivat jatkokehitysmahdollisuuksia sekä potentiaalisia yhteistyötahoja. 
 
  



  
LIITE: Testiryhmän hakukuulutus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE: kuvia toteutuksesta 
 
 
 
 


