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Perjantai-illan väsymyksen sekaisessa huumassa tuntuu nyt siltä, että haluan lyhyesti vielä avautua 
scifistä, ja eräästä siihen liittyvästä erityispiirteestä, vaikka tämä meneekin aivan täysin ohi 
varsinaisesta aiheesta eli kirjallisuudesta: fanikulttuuri ja sen visuaaliset ilmentymät internetissä. 
Tämän sanottuani tuli heti mieleen, että liittyyhän fanikulttuuria moneen muuhunkin asiaan kuin 
scifiin, varmaan suunnilleen kaikkeen (musiikki/musiikot, elokuvat/näyttelijät, urheilu/urheilutähdet 
- you name it, it's there), jos nyt oikein tikulla lähdetään asioita kaivelemaan.  
 
Scifin  osalta huomioni on tässä viimeisen puolen vuoden aikana kiinnittänyt YouTube ja Tuubissa 
läsnä oleva monimuotoinen fanikulttuuri: en ole Tuubiin tätä ennen juurikaan tutustunut, ja todella 
hämmästyin kaikista niistä videoista mitä sieltä löytyy - Tuubiin on nimittäin kerääntynyt vahva ja 
eloisa porukka - oikea faniyhteisö, joka vääntää fanivideoita erilaista tv-sarjoista kuten Stargatesta, 
Battlestar Galacticasta, eri elokuvista jne. Kuten jo toissa kerralla tulin mainostaneeksi, olen 
Battlestar -fani, mistä syystä olen myös innoittaunut tutkimaan Tuubin videotarjontaa - joka on 
kerrassaan mahtava. Ei voi muuta sanoa kuin että fanit näkevät aivan hirveästi vaivaa kaiken 
fanittamisen eteen, joka Tuubissa tosiaankin ilmenee pääasiassa erilaisten musiikkivideoiden 
muodossa. Musiikkivideoiden sisältö koostuu pääasiassa sarjoista napatuista otoksista, joita siivittää 
fanien itsensä valitsema, yleensä otoksien teemaan jollakin tavalla sopiva tai teemaa korostava 
musiikki.  
 
Syy miksi intoilen tässä asiasta on lähinnä se, että en ole koskaan juurikaan minkään asian teemoilta 
perehtynyt fanikulttuuriin, vaikka scifin ja fantasian ystävä olenkin, ja minulle tämä kaikki on 
suhteellisen uutta, etenkin tämä Tuubin "videofanikulttuuri". En ole esim. Finnconissakaan tullut 
aikaisemmin käyneeksi. Käsittääkseni erilaiset conit eli fanitapahtumat ovat erittäin suosittuja 
maailmalla, niissä mm. esiintyy tv-sarjojen tähtiä sekä tuottajia tai käsikirjoittajia. Tällaisissa 
tilaisuuksissa faneilla on mahdollisuus tavata idoleitaan ja keskustella käsillä olevasta aiheesta 
niiden henkilöiden kanssa, jotka näitä juttuja työkseen tekevät - Tuubista löytyy mm. paljon 
videointeja erilaisista coneista, joita fanit ovat laittaneet nettiin kaikkien nähtäville.  
 
Kiinnostavaa tässä videofanittamisessa on se, että mikäli olen tulkinnut erilaisia käyttäjäprofiileja 
oikein, suurin osa näistä videoiden tekijöistä on teini-iän "paremmalla puolella", eli 20 ja 40 
ikävuoden välissä olevaa porukkaa. Heidän tapansa fanittaa ilmenee sitten näiden videoiden kautta. 
Joku tekee eeppisiä kertomuksia yhdestä sun toisesta tv-sarjasta, joku toinen romanttisia videoita, 
kolmas toiminnallisia ja niin edelleen. Toki internetissä olevaan scifi-fanikulttuuriin liittyvät 
olennaisesti myös erilaiset blogit, joita varmaan löytyy joka lähtöön, mutta jotenkin tämä videojuttu 
on tullut minulle ihan uutena asiana, ja olen ihastunut siihen. Sikäli mikäli nettiyhteys suostuu 
toimimaan niin että videoita voi myös katsella ja kuunnella.  
 
YouTube ei ole ainoa paikka josta tällaisia fanivideoita löytyy, vaikka se ehkä suurin ja kaunein 
onkin. Muita paikkoja ovat mm. iMeem.com, Veoh.com, MySpace.com, Megavideo.com. 
Näidenkin lisäksi löytyy varmaan vielä vaikka mitä jos jaksaa etsiä. Tämän lisäksi löytyy myös 
sivustoja, joilla voi katsella kokonaisia elokuvia tai tv-sarjoja, jopa ennen kuin niitä on esitetty 
Suomessa. Monelle tällaiset asiat eivät varmaankaan tule yllätyksenä, mutta minulle nämä olivat 
ihan uusia juttuja. Esim. Surfthechannel ja youku.com olivat uusia tuttavuuksia minulle, tosin 
youku.comin käyttöä hankaloittaa "lievät kieliongelmat". ;) Tässä välillä on ihan pakko mainostaa, 
että Surfthechannelista löytyy mm. Galactican kaikki jaksot, jos jotakuta kiinnostaa.  
 
Tällaisia kulttuurin muutoksia on kiinnostavaa seurata. Enpä osannut noin 15 vuotta sitten teini-
ikäisenä lainkaan kuvitella, jotakin elokuvaa tai tv-sarjaa vaatimattomasti fanittaessani, että nyt 

http://taikavirta.vuodatus.net/blog/1343498
http://www.youtube.com/watch?v=samS2hPn_Fs
http://www.youtube.com/watch?v=samS2hPn_Fs
http://www.youtube.com/watch?v=YEFvF3UlMCA
http://www.youtube.com/user/rantamaki
http://www.youtube.com/user/Roslin14
http://www.youtube.com/user/haniverjenny
http://community.livejournal.com/battlestar_blog
http://www.medeeu.vuodatus.net/
http://www.imeem.com/
http://www.veoh.com/
http://www.myspace.com/
http://www.megavideo.com/?
http://www.surfthechannel.com/
http://www.youku.com/


(tosiaan sen noin 15 vuotta myöhemmin, ikääntymisen ihmeitä, jee...) internetistä voi löytää jotakin 
tällaista. Videoita, joita ihmiset ovat itse editoineet ja laittaneet internetiin. Silloin joskus en edes 
tiennyt mikä internet on... Huhhuh.  
 
Seuraavassa blogimerkinnässä voisin yrittää tehdä paluuta kirjallisuuden pariin. Scifi-jutut ovat 
mukavia, mutta aikansa ja paikkansa kaikelle. Tulossa oleva Finncon varmaan vähän vaikutti 
siihen, että nyt on ollut into päällä tästä aiheesta.  
 


