Kanava – Käyttöohjeet kulttuurin tekijöille

KANAVA
Tämä on Kanavan käyttöohje ammattimaisille kulttuurin tekijöille. Käyttöhjeessa neuvotaan muun muassa, miten kanavalaiseksi hakeudutaan, miten kalenteria ja Facebook-sivua käytetään ja mistä on varsinaisesti kyse. Tervetuloa mukaan!
- Stina Varkkola, Kanava
Kanava yhdistää ja tekee näkyväksi rovaniemeläisten kulttuuritahojen viestintää. Facebook-keskusteluja ja
menotietoja projisoidaan katukuvaan mediataiteen keinoin. Kanava on Rovaniemen kaupungin ja Lapin
yliopiston yhteistyöprojekti.
Julkisivuprojisointi: Lordin aukiolla Rovaniemellä oleva mediateos, jonka sisällöt haetaan Kanavan Facebook-ryhmästä
ja nettisivun tapahtumakalenterista. Tietyin avainsanoin varustetut Twitter-viestit vaikuttavat kuvaan.
Facebook: Kaikki kulttuurin tekijät ovat Kanavan FB-sivun ylläpitäjiä. Sivulla keskustellaan yleisön kanssa Kanavan
nimellä kirjautuneena, mutta omat postaukset allekirjoitetaan omalla nimellä. Aiheet ovat kulttuuria sivuavia.
Kanavana ei tehdä muita toimia kuin tässä paperissa neuvotaan. Yleisö keskustelee omilla nimillään. Kanavalaiseksi
hakeutumisen ohjeet tässä ohjeessa.
Rovaniemi.fi/Kanava: Sivun alareunasta lisätään menotietoja Kanavan kalenteriin. Menotiedoista otsikko ja
ingressi siirtyvät julkisivuprojisointiin. Kanavan kalenterin käyttöönotto tapahtuu sähköpostitse. Ohjeet tässä
paperissa. Muu nettisivun sisältö on tarkoitettu yleisölle.
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Kanava on
Kanava on kepeä mediateos, joka koostuu Anna Vuorisen kuvituksista, Aku Meriläisen julkisivuprojisoinnista ja
sosiaalisessa mediassa käytävästä kulttuurikeskustelusta. Talvella 2013–2014 sen fyysinen sijainti on Rovaniemen
keskustan Lordin aukio ja digitaaliset sijainnit www.Facebook.com/KanavaRovaniemi ja www.Rovaniemi.fi/Kanava.
Tulevaisuudessa sijainti kaupungilla saattaa muuttua. Installaatiota ei, ainakaan toistaiseksi, pidetä päällä valoisaan
aikaan; nautitaan kaamoksesta!
Kanavassa kulttuurin tekijät ja yleisöt ovat dialogissa keskenään, ja tämä dialogi tehdään näkyväksi katukuvaan.
Kulttuurin tekijät avaavat keskustelua ja osallistuvat keskustelun kulkuun Kanavan Facebook-sivulla. Lordin aukiolle
heijastettava installaatio hakee sisältönsä tuon FB-sivun postauksista sekä tapahtumakalenterin otsikko- ja
ingressiteksteistä.
Kanavan visuaalisessa maailmassa asustaa leppoisia eläin- ja ihmishahmoja, jotka muuttuvat kulttuurin
supersankareiksi aina silloin, kun kulttuurin ulkopuoliset voimat koskettavat heitä. Käytännössä jymyhunajana toimivat
Twitter-viestit, mistä tarkemmin tämän ohjeistuksen lopussa.

Miten?
Kanavan päätarkoitus on tarjota paikallisille, ammattimaisille tekijöille näkyvyyttä kulttuurikentän ulkopuolella ja
katukuvassa. Kanava on itsekin taiteellinen teos, joten se jo ilmitasolla tuo kulttuurin kadulle. Kanavan ilmeestä ja
luonteesta pyritään tekemään lämmin ja ystävällinen, arkisesta katukuvasta poikkeava sekä uteliaisuutta ja oivalluksia
herättävä kokonaisuus. Se tarjoaa kaamoksessa kulkijalle iloa stressiin, pehmeyttä pimeyteen, kotoisuutta
matkustavaiselle ja veikeyttä übercooliuden sijaan. Se antaa eikä käske. Näitä asioita viestii visuaalinen ilme, ja niiden
soisi näkyvän myös Facebookissa käydyissä keskusteluissa.
Kulttuurin tekijälle Kanavassa on kolme osaa: Facebook, projisointi ja tapahtumakalenteri. Yleisölle tarjotaan
projisointi, Kanavan nettisivu sekä osallistumismahdollisuus Facebookissa ja Twitterillä.

Kanavan hyödyt
Kanava on tarkoitettu pysyväksi: totuttele siis rauhassa äläkä vedä ähkyjä heti alkuun, jotta jaksat pitää vauhdin yllä.
Kanavan olisi tarkoitus upota rutiineihin tutun viestintävälinevalikoimaanne rinnalle – ehkä se jopa korvaa jonkun
vanhan tavan työskennellä.
Kanavassa saatte mahdollisuuden rakentaa oman kulttuuritahonne ilmettä ja vahvistaa haluamianne mielleyhtymiä;
kaupallisin termein siis rakentaa brändiä. Facebook-sivua käyttämällä virkkaatte itsenne osaksi hyvämaineista
kokonaisuutta, rollolaista kulttuurisakkia.
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FACEBOOK
Osoitteessa Facebook.com/KanavaRovaniemi on Kanavan Facebook page eli sivu eli FB-sivu. FB-sivun on perustanut
työryhmä, mutta sitä hallinnoivat tasavertaisina kaikki Kanavan sidosryhmät (siis kulttuurin tekijäosasto).
Facebook-sivun päätarkoitus on, että sivulla käydään keskustelua, josta nostetaan sitaatteja (kommentteja ja postauksia)
projisointiin.
FB-sivu on kaikille avoin; sitä voivat tarkastella jopa ne, jotka eivät ole kirjautuneena Facebookiin. Sisältöjä voi tuottaa
vain sellainen henkilö, jolla on Facebook-tili ja joka on kirjautunut sisään palveluun.
Kulttuurin yleisöt kirjoittavat sivulle omalla nimellään. Kirjoitukset ovat aina julkisia. Kirjoittaja tiedostaa myös, että
kirjoituksensa voi päätyä projisointiin kirjoittajan etunimellä varustettuna.
Kulttuurin tekijät käyttävät FB-sivua Kanavan nimissä: ainakin yhdelle henkilölle per kulttuuritaho on annettu sivun
admin- eli ylläpito-oikeudet. Kirjoitukset allekirjoitetaan aina omalla nimellä.
Muista, että Facebook saattaa näyttää hieman erilaiselta ja käyttäytyä pikkuisen toisin kuin tässä neuvotaan, riippuen
käyttämästäsi laitteesta, selaimesta ja kieliversiosta. Facebook myös muuttuu hyvin nopeasti.

Mitä kirjoitetaan?
Tyyli: Kun mietit keskustelunavauksia Facebookiin, kannattaa pitää mielessä tämän paperin alussa esitelty Kanavan
luonne: kiltti, reipas, vänkä. Silti se olet aina sinä, joka kirjoitat, niin persoonana kuin työsi edustajana.
Haasta ja kysy: Postauksissa on kätevää käyttää kysymykseen päättyviä juttuja. Vielä tehokkaammin aktivoit
laiskojakin facettajia asettamalla heille valmiita vastausvaihtoehtoja.
Monipuolisuus: Vaikka kaikki kirjoittavat tahoillaan ja omista lähtökohdistaan, on viisasta silmäillä, mitä muut ovat
kirjoittaneet, jottei peräkkäin tule aivan samanlaisia juttuja, ainakaan toistuvasti. Kokonaisuutta on hyvä vähän
tarkkailla. Toisaalta älä epäröi ottaa mallia ja oppia muilta.
Puhuttelu: Voit kirjoittaa minä-muodossa tai passiivissa ja sinutella lukijaa mielesi tai aiheesi mukaan.
Voit olla leikkisä tai halutessasi virallinen.
Aiheet: FB-sivu ei ole pääsääntöisesti menotietojen jakamista varten, vaan tarkoitettu muulle keskustelulle, joka vaikka
ihan vain metatasolla liittyy kulttuuriin. Nettisivujen tapahtumakalenterista menotiedot siirtyvät projisointiin, siis
kadulle (tästä lisää tuonnempana).
Keskustelunaiheet voivat kummuta mistä vain: uutisista, treeneistä, kuullusta, nähdystä, roolihahmon unista, seuraavan
maalauksen aiheesta, maailman parhaan keikan valoista, kotipihan äänimaisemasta, ravintola-annoksen pleittauksesta…
You name it.
Kuvat: Kuvia voi postata, mutta ne eivät siirry projisointiin. Kuvatekstit puolestaan näkyvät, samoin kuvalle tehdyt
kommentit.
Linkit: Jos tahdot jakaa linkin Kanavan seinällä, kirjoita tai liitä linkki postauskenttään. Kirjoita saateteksti ja
allekirjoituksesi. Linkkisi sisältö ilmestyy näkymään tekstin alle, ja voit poistaa linkin osoitteen postauskentästä. Näin vältetään pitkin ritirimpsujen joutuminen projisointiin (tuo on yleinen ja siisti tapa jakaa Facebookissa linkkejä). Toki,
jos tahdot nimenomaan saada esim. nettisivusi linkin näkymään Sampparin seinällä, jätät linkin tekstikenttään.
Silloinkin kannattaa poistaa turhat roskat, esim. linkki https://www.facebook.com/KanavaRovaniemi?ref=hl siistiytyy
helpommin mieleen jäävään muotoon Facebook.com/KanavaRovaniemi.
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Kokeile ja leiki erilaisilla nostoilla ja aiheilla: mistä juuri sinun kohderyhmäsi tykkää? Voit käyttää sellaisia juttuja
jotka on omalla sivullanne hyväksi havaittu. Jos et ole uskaltanut siellä temmeltää, tee se nyt.
Allekirjoita aina postauksesi. Allekirjoitus näkyy myös projisoinnissa, ja se on kivaa ja mainosta ja osoittaa
aktiivisuutta. Jos et seiso asiasi takana, on parempi jättää kirjoittamatta. Jos kirjoitat tai kommentoit jonkun muun sivusi
nimissä (esim. Tanssiteatteri Studio Solu), allekirjoita sekin: projisointi osaa lukea tekijästä vain ”etunimen”, eli esimerkistä
näkyisi seinällä vain Tanssiteatteri.

Ylläpito-oikeuksien hallinnointi
Facebook-sivun ylläpidossa on viisi erilaista porrasta, joista alin voi hallinnoida vain muutamia toimenpiteitä ja
korkein kaikkea. Kaikilla Kanavan nimissä toimivilla on korkein käyttöoikeus: valvoja (Manager). Vaikka valvoja voi
tehdä mitä vain, ei se ole toivottavaa: FB-sivun rakenne (esim. profiili- ja taustakuva) on mietitty, ja toivoisimme,
ettette tekisi muita kuin tässä ohjeessa sovittuja toimia. Valvojilla on oikeus nimetä uusia Valvojia oman harkintansa
mukaan; Kanavan käyttäjiksi toivotaan rovaniemeläisiä ammattimaisesti kulttuuria tekeviä tahoja ja henkilöitä.
OIKEUKSIEN PYYTÄMINEN
• Mene sivulle Facebook.com/Kanava ja klikkaa taustakuvan alta Viesti.

•
•
•
•

Kerro viestissä kuka olet ja mitä tahoa edustat, oma tittelisi eli missä roolissa toimit.
Millaista ammattimaista kulttuuritoimintaa edustamasi taho harjoittaa?
Sähköpostiosoite, jolla olet luonut FB-tilisi
Jos vastausta ei kuulu, laita uusi viesti tai ole yhteydessä johonkuhun Kanavan kulttuuritoimijaan

OIKEUKSIEN ANTAMINEN
• Jos olet ylläpitäjä, ja Kanavana kirjautuneena näet punaisen numeron yläreunan viestilaatikossa, avaa se ja katso, millaista asiaa. Viestit näkyvät myös ylimpänä oikealla olevassa laatikossa. Jos näkisit, että kysyjä kuuluu Kanavaan, anna
hänelle hallintaoikeudet.
• Klikkaa Kanavan FB-sivun yläkulmasta Hallintapaneeli tai Muokkaa sivua.
• –> Muokkaa sivua –> Hallitse ylläpitäjärooleja
• –> Lisää toinen ylläpitäjä –> kirjoita tähän halutun henkilön nimi
• Kun teet tämän omalla nimelläsi kirjautuneena, järjestelmä etsii henkilöä kavereistasi.
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• Jos ette ole FB-kavereita tai olet Kanavan nimissä, kenttään tulee syöttää halutun henkilön sellainen sähköpostiosoite, jolla hän on FB-tilinsä luonut. Tämä osoite ei näy muille eikä siihen lähetetä postia. Osoite toimii ainoastaan tilin
tunnistamisen välineenä. Jos valvojaksi tahtovalla on vahvasti salattu tili, voi se estää ylläpito-oikeuksien antamisen.
Tällöin pyytäjän ja antajan kannattaa olla Facebook-ystäviä, vaikka vain sen hetken, kun oikeudet annetaan.
• Klikkaa nimikentän alla olevaa linkkiä, jossa lukee Sisällön luoja, ja valitse ilmestyvästä listasta Valvoja.
• Tarkempaa tietoa: https://www.facebook.com/help/323502271070625/
POISTAMINEN/POISTUMINEN
• Hallitse ylläpitäjärooleja -valikosta voit poistaa itsesi Kanavan ylläpidosta nimesi viereistä rastia klikkaamalla.
• Häiriköinnin ja väärinkäytösten hallinnassa kukin käyttäköön maalaisjärkeä ja harkintaa; Kanavassa kaikki ovat yhdenvertaisia.
NÄIN VALVOJA KÄYTTÄÄ FACEBOOKIA KANAVAN NIMISSÄ
• Kirjaudu omalle tilillesi.
• Valitse yläoikealta ratas-valikosta Kanava. Sen jälkeen kaikki mitä Facebookissa teet, näyttäytyy oman nimesi sijaan
Kanavan nimissä siihen saakka, että klikkaat oman profiilisi takaisin samasta valikosta.

• Huomioi, että kun normaalin FB:n käyttösi lomassa piipahdat Kanavan sivulla, toimesi saattavat näkyä Kanavana,
vaikket olisi vaihtanut profiiliasi ratas-valikosta. Tämä riippuu omista käyttäjäasetuksistasi. Sivun yläreunassa kerrotaan
kumman nimissä toimit, Kanavan vai oman profiilisi, ja annetaan mahdollisuus vaihtaa. Kyse on yleisistä käytännöistä,
jotka pätevät kaikkiin Facebook-sivuihin ja niiden käyttöoikeuksiin.
• Tarkempaa tietoa https://www.facebook.com/help/168135343245607
KANAVAN NIMISSÄ TOIMIMINEN
• Kanavana kirjoitetaan postauksia Kanavan sivulle,
• tykätään kommenteista,
• nostetaan ulkopuolisten kirjoituksia aikajanalle (Korosta/Highlight)
• tai hallinnoidaan käyttöoikeuksia.
• Kanavan yhteistyötahojen ja sidosryhmien sivuista (esim. oma yhdistyksesi tai Lapin yliopisto) saa mielellään tykätä.
Sen sijaan postauksista, kuvista tai kulttuuriin ulkopuolisten kaupallisten tahojen sivuista ei pidä Kanavana ”likettää”.
• Kanavan nimissä ei pidä tehdä muita Facebook-toimintoja.
POSTAAMINEN
• Kun teet keskustelunavauksen (postaus), tee se Kanavana, ja allekirjoita omalla ja kulttuuritahosi nimellä esimerkiksi
T: Stina/vpj/Tanssiteatteri Studio Solu, Sanoo Stina Solusta, - Studio Solun Stina jne.
• Voit tägätä edustamasi tahon allekirjoitukseesi, jolloin tekstistäsi inspiroitunut lukija voi klikata linkkiä. Usein Facebook alkaa
arvailla mitä olet kirjoittamassa ja tarjoaa oikeaa nimeä, jonka
voit klikata tekstiin. Jollei se tajua tarjota, laita @-merkki eteen
(@Tanssiteatteri Studio Solu).
• Kulttuurin yleisöjen toivotaan kommentoivan näitä postauksia. Heidän kommenttinsa näkyvät heidän omilla nimillään
postauksen alla. Itsekin voit siis yksityishenkilönä kommentoida vapaasti omia tai muiden kulttuuritahojen avaamia
keskusteluja. Voit kommentoida myös muun sivusi nimissä.
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KOMMENTTIEN HALLINNOINTI
Yksityishenkilöiden tekemät keskustelunavaukset ilmestyvät
omaan laatikkoonsa FB-sivun oikeaan reunaan (Muiden viimeaikaiset julkaisut aiheesta Kanava) eivätkä automaattisesti keskusteluvirtaan, kuten Kanavan tekemät vastaavat. Ollessasi kirjautuneena
Kanavana voit lisätä kiinnostavat ja asialliset tekstit keskusteluvirtaan. Tämä tapahtuu klikkaamalla halutun kommentin oikean
yläkulman ruksia ja valitsemalla näkyviin tulevasta listasta Highlight
(Korosta). Näin tekemällä moderoit myös projisointiin siirtyvää
materiaalia: kenen tahansa tekemä mikä tahansa ei näy kaupungilla vaan ainoastaan Kanavan postaukset ja sellaiset keskusteluvirtaan korostetut postaukset, joista Kanava on tykännyt.
Postausten kommenteista seinälle poimitaan vain sellaisia, joista
joku Kanavan nimissä oleva on tykännyt. Näin siis voit itse moderoida ja vaikuttaa siihen, mitkä viestit nostetaan Lordin aukion
seinälle. Myös Kanavana tehdyt kommentit pitää allekirjoittaa, ja
niistä on tykättävä, jotta ne päätyvät kaupungille.
Saatat ehkä ajatella systeemin olevan kovin monimutkainen, mutta kaikki toimet ovat olemassa joko teknisistä syistä tai
sisällön siistinä pitämisen eli moderoinnin vuoksi. Äkkiä ne tulevat tutuiksi!
Kutsukaa omia kontaktejanne tykkäämään sivusta joko jakamalla sivun osoitetta ja postauksia tai klikkailemalla
kutsuja oikean palstan laatikosta (Kutsu kavereitasi tykkäämään tästä sivusta). Tykkääjät ovat se selkäranka, jonka
kautta tieto kulkee ja jonka kautta saadaan lisää tykkääjiä Kanavalle ja sen kautta teillekin. Facettajista joku voi olla
uusi faninne.
Jakakaa omalla tai hallinnoimallanne sivulla Kanavan tekemiä postauksia jatkossakin. Näin keskustelusta tulee
laajempaa ja se kantautuu mahdollisimman monen korviin.
KÄYTTÄJÄTIEDOT
Valvojana pääset tutkimaan sivun ja yksittäisten postausten käyttäjätietoja, esim. sitä, kuinka moni on nähnyt tekstisi.
Tarkempaa tietoa aiheesta: https://www.facebook.com/help/336893449723054/
FACEBOOKISTA SAMPPARILLE
• Kaikki Kanavan nimissä tehdyt postaukset voivat näkyä projisoinnissa kaupungilla. Muistakaa aina allekirjoittaa tekstinne.
• Kuvat eivät näy kaupungilla, kuvatekstit kyllä.
• Pitkät linkit näyttävät epäsiisteiltä.
• Yleisön kommenteista kadulle päätyvät vain Kanavan tykkäämät.
• Yleisön postaukset pitää korostaa keskusteluvirtaan, ja niistä pitää tykätä.
• Asiattomuuksien poistaminen FB-sivulta on sallittua.
• Kirjoita kivoja juttuja, joista ei tule paha mieli. Mielipiteitä saa toki olla ja viisas kritiikki on aina suotavaa.
TIETOJA-OSION PROFIILIKUVAT
Sovitaan, että kukin vastaa itse oman nassun
laittamisesta tietoja-osioon eikä toisia saa laittaa.
Riippuu vähän suhteestasi edustamaasi kulttuuritahoon, haluatko kuvasi tähän vaiko et.
–> Hallintapaneeli/muokkaa sivua –> Muokkaa
asetuksia –> Lisää… –> Valikoidut –> Muokkaa
esiteltäviä sivun omistajia –> ruksi oman naamarin
kohdalle. Poistaminen samaa reittiä.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Koskapa Kanava on kaupungin hanke, on Kanavan nettisivu kaupungin sivustolla osoitteessa www.rovaniemi.fi/Kanava.
Sivun sisältö on osoitettu yleisölle.
Kulttuuritahojen edustajana sinun tulee vierailla sivulla päivittääksesi tapahtumakalenteria. Kalenteri on osa kaupungin
tapahtumakalenteria, mutta se näkyy omanaan ja siitä on mahdollista tilata erillinen RSS-syöte.
• Tapahtuman lisääminen tapahtuu osoitteessa
www.rovaniemi.fi/fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/Tapahtumanhallinta
• Tai Kanavan nettisivun alareunasta, lueskelevan nallen alla olevasta linkistä

• Tai Rovaniemi.fi –> kulttuuri –> oikopolut –> muokkaa/lisää tapahtuma
• Jollet ole ennen käyttänyt kaupungin tapahtumakalenteria, klikkaa Rekisteröidy tästä –> keksi itsellesi käyttäjänimi,
keksi salasana, syötä sähköpostiosoitteesi, nimesi, sukunimesi –> onnistui, jatka palveluun.
• Jos edustamallasi taholla on jo tunnukset kaupungin tapahtumakalenteriin, voit käyttää niitä.
• Luotavalle tapahtumalle pitää klikata kategoria-valikosta kategoriaksi Kanava. Listassasi ei ole sitä ennen kuin ilmoittaudut Kanavan kalenterikäyttäjäksi: lähetä kaupungin viestinnälle (Seppo.Rautapaa@rovaniemi.fi) sähköposti, jossa
on pyyntö päästä Kanavan käyttäjäksi sekä nimesi ja käyttäjänimesi.

• Yleiset kalenterin käyttöohjeet ovat osoitteessa:
www.rovaniemi.fi/fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenterin-ohjeet
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• Ero muihin kalentereihin on edellä mainittu Kanavan käyttäjäksi ilmoittautuminen.
• Toinen ero on, että ingressikenttä on tärkeämmässä roolissa kuin muulloin, sillä vain ingressikenttä ja otsikko siirtyvät
projisointiin; kirjaa niihin siis kaikki relevantit tiedot. Otsikon maksimipituus on 40 merkkiä. Ingressin maksimimitta on 250 merkkiä (välilyönteineen). Verrokiksi: yhden tekstiviestin pituus on 160 merkkiä ja Twiitin 140.
Esimerkki-ingressi, 244 merkkiä:
Moottorisahapuunveiston hallitsevan Suomen Mestarin 2013 Mikko Virkkusen sahausnäytökset maanantaina
ja tiistaina Rovaniemen Lordin aukiolla. Näytökset tasatunnein klo 12:00–18:00 välisenä aikana. Esitys on osa
Euroopan Metsäviikon ohjelmistoa.
Esimerkki-ingressi, 90 merkkiä:
Tragikomedia pätkätyöläisen arjen hallinnasta. Esitykset Rovaniemen Teatterissa 12.–14.12.
Esimerkki ingressistä joka ei toimi:
Kokoperheen tapahtuma juhlasalissa. Tule viihtymään.

TWITTER
Kadunkulkijat otetaan mukaan installaatioon Twitterin avulla: sellaiset twiitit, jotka sisältävät jonkun avainsanoista
#Rovaniemi, #Lappi, #Lapland, #KanavaRovaniemi tai #LaplandAboveOrdinary vaikuttavat teokseen. Myös
Twiittaajan nimi tulee näkyviin, tekstisisältö sen sijaan ei. Nämä, samoin kuin moni muukin asia Kanavassa, saattavat
muuttua, sillä käyttäjät tekevät Kanavan. Tärkeistä muutoksista ilmoitellaan Facebookissa.
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