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TEKSTI MIIKA PELTOLA  KUVAT MAIJA TAMMI  PIIRROKSET LINDA LIUKAS

Lastenkirjailija Linda Liukkaalla oli satumainen vuosi.

Olipa kerran Liukas

O lipa kerran Linda Liukas, jolla 
on supersankarin nimi ja iso 
unelma.

Hän halusi opettaa kaikki maail-
man lapset ymmärtämään paremmin 
koodaamista, mutta miten ihmeessä sel-
lainen temppu tehtäisiin? Televisiosarja, 
nettisivut, tapahtuma vai yritys?

Hetkinen, Liukas huudahti. Kirjan 
käyttöliittymä ja tarinankerronta ovat 
kaikille tuttuja, mutta niitä on käytetty 
vain vähän teknologiakasvatukseen.

Hän todella halusi lastenkirjailijaksi, 
mutta arkaili. Voisiko kauppakorkeakou-
lun dropout, joka ei ollut ennen tehnyt 
oikeita kuvituksia muka olla lastenkir-
jailija?

Kaukana valtamerten takana Ameri-
kassa hän oli huomannut, että ihmisillä 
oli monta identiteettiä. Hän oli törmän-
nyt moneen barista / creative director / 
näyttelijään.

Liukas uhmasi konsensusta ja alkoi 
kutsua itseään lastenkirjailijaksi.

Osa ihmisistä huusi: Mutta ethän sinä 
ole!

Osa ihmisistä huusi: Ota meiltä 
380 747 dollaria ja tee kirja!*

Suomen valtio huusi: Ota tästä Lasten-
kulttuurin valtionpalkinto!**

”Se oli hämmentävää. Nyt tittelin käyt-
täminen on varmaan ok, kun valtiokin 
on sen hyväksynyt. En ole vain yksi asia.

Ei kuvittajaksi koulussa tulla, vaan 
tekemällä. On ihan ok, että on oma 
jälki. Nämä olivat radikaaleja ajatuksia 
kauppatieteilijälle. Minulla kesti pitkään 
hyväksyä oma identiteetti lastenkirjai-
lijana.

Aluksi ajattelin, että joku muu saa 
kuvittaa kirjani, koska en ole tarpeeksi 
hyvä – minulla on vain visio. Mutta ei se 
niin mene.

Kirjan piti olla valmis jo ollessani töis-
sä New Yorkissa viime vuonna. Heräsin 
aamulla aikaisin ja piirsin väriblokkeja, 
ympyröitä, ja pikkuhiljaa jälki parani.

Jos joku piirtämäni kuva ei ensin 
toiminut, en tiennyt yhtään mitä tehdä. 
Jos kirjoitan koodia, niin sen osaan 
debugata: muutan tätä ja tätä kohtaa. 
Tein itselleni insinöörilistan: kokeile 
muuttaa perspektiiviä, auttaako värien 
vaihtaminen...

”Luova työ vaatii 
keskeytymätöntä 
aikaa. Pitää opetella 
sanomaan ’ei’. 
Näiden asioiden 
kanssa taistelu on 
ollut iso asia.”
Koodatessa tietokone kertoo, kun joku ei 
toimi ja tulee syntax error. Kuvittaessa 
ei koskaan tiedä, koska on valmis.

Kun katsoin kirjan alkupään kuvia, 
niin ne olivat aivan eri sarjaa loppupään 
kuvien kanssa. Koska kehityin niin no-
peasti, alkupään kuvat piti piirtää uudel-
leen. Kun piirtää tuhat kertaa ympyrän, 
niin lopulta se alkaa olla parempi.

Ajattelin, että lastenkirjailijan arki 
olisi puistossa istumista ja piirtämistä. 

*Liukas keräsi 
Kickstarter-joukko-
rahoituspalvelussa 
kirjaprojektilleen 
380 747 dollaria.

**Liukas voitti 
Lastenkulttuurin 
valtionpalkinnon 
vuonna 2014.



”Minulla on Kickstarterin kautta 
joukko ihmisiä, joille reflektoin 
kerran kuussa projektia. Se pakottaa 
olemaan tietoinen siitä mihin työaika 
kuluu”, Linda Liukas sanoo.
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THINK INK -VOITTAJA

Lastenkirjasta ja mobiilisovelluksista 
koostuva Hello Ruby -konsepti voitti 
Viestintäalan tutkimussäätiön Think INK 
-kilpailun.

Linda Liukas: ”Kilpailu oli kaksivaiheinen. 
Ensimmäisellä kierroksella tehtiin proto-
tyyppi, jota varten sai 10 000 euroa. Toinen 
vaihe oli konseptin reflektoiminen. Ensim-
mäisessä vaiheessa tein idean leikkitestaa-
mista lapsilla. En palkannut koodaria, vaan 

kokeilimme konseptia paperiprototyypeillä 
– ovatko lapset edes kiinnostuneita tästä ja 
onko se heistä hauskaa. 

Lopputuloksena syntyi liiketoimintasuun-
nitelma.

Oli hyvä, että kilpailu oli yhdistelmä 
luovuutta ja systemaattisuutta: luovuus 
käyttää sijoitus mihin haluaa, mutta samalla 
pakotettiin ajattelemaan koko ongelma-
kenttä läpi.

Pääpalkinto 70 000 euroa on aika iso raha. 
Mietin, että voisiko sen jakaa vaikka seitse-
mään osaan; tulisiko siitä vaikuttavampi?”

Think INK -kilpailun raadin puheenjohtaja 
Matti Uuttu kommentoi voittajaa: ”Hello Ru-
bylla on mahdollisuudet valloittaa maailmaa, 
ja siinä se onkin jo hyvässä vauhdissa.”

Lue lisää: www.vkl.fi/thinkink
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Oikeasti istun tietokoneella Cintiq-piir-
topöydän edessä olkapäät korvissa.

Luova työ vaatii keskeytymätöntä 
aikaa. Pitää opetella sanomaan ’ei’. 
Näiden asioiden kanssa taistelu on ollut 
iso asia.”

Ennen Liukkaalla oli aikaa. Aikaa oli 
jopa niin paljon, että hän joutui vaike-
uksiin virkavallan kanssa: ala-asteella 
opettajat joutuivat kieltämään Liukasta 
ja hänen ystäviään rakentamasta muu-
mimajoja, koska ne menivät kiinteän 
rakentamisen puolelle.

Liukas oli niin innostunut kirjoista, 
että toi ja loi niiden maailman todelli-
suuteen.

Kellon viisareiden kiertoliike ei vä-
hentänyt Liukkaan kiinnostusta kerto-
muksiin, mutta aika toi uuden perspek-
tiivin. Mietintämyssystä tuli abstrakti: 
Mikä on kuvan ja tekstin suhde kerron-
nassa? Miten jokainen aukeama houkut-
telee lukijan aina seuraavalle?

Samalla esikuvat vaihtuivat tarinoi-
den sankareista tarinoiden kertojiksi: 
Oliver Jeffers, Gus Gordon ja David 

Roberts ovat kaikki kuvittamisen jätti-
läisiä.

Liukas kiipesi heidän hartioilleen 
ja katseli vuorten takana siintävää 
kustannusmaailmaa. Ja oi voi mitä hän 
näkikään. Se oli jähmettynyt!

”Ei kuvittajaksi 
koulussa tulla, vaan 
tekemällä. On ihan 
ok, että on oma 
jälki. Nämä olivat 
radikaaleja ajatuksia 
kauppatieteilijälle.”
”Voisi olla alalle hyödyllistä, että ilmi-
öihin reagoitaisiin hetkessä. Koska tulen 
nettipuolelta, jossa asiat muuttuvat 
monta kertaa päivässä, vuoden pituiset 
suunnitelmat tuntuvat pitkille.

Toinen asia on rohkea kansainvälis-
tyminen. Meillä voisi olla paljon juttuja, 
joiden yleisö ei ole vain Suomessa.

Mikä on tulevaisuudessa kirjailijan 
rooli? Jos ei ole vain yhden identiteetin 
ihminen, niin voisiko kustantaja tarjota 
muitakin palveluita, mitä kirjailija 
tarvitsee? Sen sijaan, että käydään 
kerran vuodessa kirjamessuilla, monen 
kirjailijan ympärille voisi rakentaa jotain 
ja ottaa fanit osaksi prosessia.

Olin laskenut tarkkaan auki mitä 
kirjan tekeminen maksaa Kickstarterin 
kampanjaa varten. Olin tehnyt riittäväs-
ti harrasteprojekteja, jotka ovat menneet 
punaiselle. Olin aika pimeässä sen pro-
sessin suhteen – vieläkin olen! Kuitenkin 
se tuntui luontevammalle kuin mennä 
suoraan kustantajalle kirjaidean kanssa.

Sitten kun kampanja räjähti, mietin, 
että mitä ihmettä teen kirjan kanssa. 
Ajattelin ensimmäisen viikon lopuksi, 
ettei minulla ole kykyä operoida tätä.

Jälkikäteen on ollut hauska huomata, 
että kyllä minä osaankin. Se vie vaan 
valtavasti aikaa.

Hoksasin nopeasti, että tarvitsen 
agentin, jonkun jolla on jo kaikki 
kontaktit. Löysin Foundry Median New 
Yorkista. Oli minulle yllätys, että kirjan 
oikeudet myydään erikseen jokaiseen 

Aino-lehdessä Hello Rubyn keräämää yli 380 000 dollarin kampanjaa verrattiin Suomen koko kirjallisuusviennin arvoon, joka 
oli vuonna 2012 kaksi miljoonaa euroa. Liukkaan kampanja kertoo kustannusalan pinnan alla kytevästä potentiaalista.
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maahan – ja se on niin hidasta. Kirja 
on nyt kuitenkin tulossa ensi syksynä 
useammilla kielialueilla.

Suomessa kirjan kustantaa Otava. 
Olen ollut kauppiksen alussa kiireapu-
laisena siellä pakkaamssa kirjoja, joten 
se tuntui heti tutulle paikalle. Heillä oli 
hyvä ymmärrys siitä, että kyseessä ei ole 
oppikirja, vaan omanlaisensa satukirja.”

Internet on aina kesken, se virtaa. 
Kirjat ovat aina hetkeen sidottuja, kiviä. 
Liukkaan lastenkirja kertoo kuka hän on 
tässä ja nyt – kahden vuoden päästä kirja 
olisi varmasti jotain ihan muuta!

Liukas haluaa tehdä Hello Rubysta 
maailman suurimman teknologiaope-
tusbrändin, kasvattaa sen yhtä korkealle 
kuin Jaakko pavunvarren. Eihän sitä voi 
yksin tehdä.

Matkalle oli otettava mukaan seka-
lainen sakki: Kokoro&Moi suunnitte-
lee iloista ilmettä, Kisko Labs värittää 
webbiä, avopuoliso Ville manageroi ja 
äiti huolehtii. Huhut myös kertovat, että 
Liukkaan isä osti Kickstarterista Let’s 
talk -paketin, jotta pääsisi juttelemaan 

kiireisen sankarin kanssa tunnin 250 
taalan hintaan. Kallista asiaa!

”Kirja on edelleen loistava oppimisen 
väline.

Maailmassa on vasta muutama tekijä, 
jotka ymmärtävät oikeasti kuinka 
lapsia opetetaan digitaalisesti: esimer-
kiksi Toca Boca ja Sesame Street. Siksi 
myöskään Hello Ruby -sovellus ei tule 
olemaan vain sähköinen kopio kirjasta. 
Siitä tulee erilainen, omanlaisensa.

Kun olin puhumassa lastenohjelmien 
tuottajille, joku kysyi mitkä ovat viisi 
tyypillisintä virhettä sovellusten teke-
misessä lapsille. Vastasin: Ala on uusi! Te 
teette jotain uutta. Älkää ensimmäisenä 
pelätkö virheitä. Niitähän pitää tehdä. 
Niitä olen tehnyt itsekin ja hakannut 
päätäni seinään.

Minua kiinnostaa miten tämän kaiken 
voi tuoda yhteen ja ymmärtää jokaisen 
kanavan omaa luonnetta.

Monet opetussovellukset ovat opet-
tavaisia, mutta mobiilissa se on huono 
idea. Niiden pitäisi olla hauskoja, akti-
voivia ja haastavia.

Olen myös miettinyt miksi mobiiliappeja 
tekevät vain firmat. Miksei niitä voisi 
tuottaa samalla tavalla kuin elokuvia? 
Joku ohjaa, palkkaat näyttelijät eli insi-
nöörit, ja kaikki tietävät, että tämä on 
projekti, jolla on päätepiste. Nykyisessä 
mallissa palkataan tiimi, nostetaan 
hirveästi rahaa ja luodaan rakenne, joka 
ei enää liity tuotteeseen. Mitä jos teki-
simme kevyitä prototyyppejä ja katsoi-
simme, saammeko ne lentämään? Aion 
tehdä pieniä ja ilahduttavia appeja, jotka 
opettavat yhden asian kerrallaan.”

Olipa kerran Linda Liukas, jolla on 
supersankarin nimi ja iso unelma. Hän 
uskoi, että koodi on runoutta ja koodaa-
minen voi olla nykyajan radikalismia. 
Siksi hän halusi opettaa kaikki maail-
man lapset ymmärtämään paremmin 
koodaamista.

”Hei, se vielä, että kaikki on mahdollis-
ta. Viime vuonna tähän aikaan vitsailin, 
kun esittelin itseni lastenkirjailijana – 
nyt se on jo melkein totta.”

”Ajattelin, että 
lastenkirjailijan 
arki olisi puistossa 
istumista ja 
piirtämistä. Oikeasti 
istun tietokoneella 
Cintiq-piirtopöydän 
edessä olkapäät 
korvissa.”

”Olen ostanut kymmeniä lastenkirjoja ja katsonut muiden tekemiä ratkaisuja. Olen myös 
hakenut palautetta tekemällä leikkitestausta lasten kanssa”, Linda Liukas sanoo.
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Linda Liukas testasi ideaansa lapsilla: ”En palkannut koodaria, vaan kokeilimme konseptia paperiprototyypeillä – ovatko lapset edes kiinnostuneita tästä 
ja onko se heistä hauskaa.” Kuvan paperitietokoneen ja muita paperileikkejä voi ladata ja tulostaa helloruby.com-sivuilta.

1. VALITSE ONGELMA, JOKA EI JÄTÄ 
SINUA RAUHA AN
”Onnistunut kampanja on osittain onnea, 
mutta suurin osa siitä on kovaa työtä ja 
omistautumista. Olin työstänyt Rubya jo kolme 
vuotta. Tiesin, että minun oli pakko tehdä 
tämä projekti.”

”Tarjoa tukijoillesi jokin konkreettinen asia, 
jotta he uskovat, että projekti on mahdollista 
toteuttaa. On hyvä, jos projekti on osa isom-
paa teemaa, josta osaat kertoa tarinan: miksi 
juuri minä olen oikea henkilö tekemään tämän 
projektin? Mikä on projektin taustalla oleva iso 

idea ja miten se muutetaan konkreettiseksi 
lopputulokseksi?”

2. RAKENNA PROJEKTIN YMPÄRILLE 
YHTEISÖ
”Kickstarter on projektisi viimeinen, ei ensim-
mäinen vaihe. Palvelu toimii parhaiten, kun 
ymmärrät osoittaa sen olemassaolevalle yhtei-
söllesi – tai potentiaaliselle yhteisöllesi.”

”Hello Ruby on tehty alunperin Rails Girls 
-yhteisölle, joiden kanssa olin työskennellyt jo 
kolme vuotta.”

”Aloita blogi, jossa kerrot kuinka projekti 

edistyy. Tämä tuo vastuuta projektin edisty-
misestä ja lisää luottamusta tukijoita kohtaan. 
Puhu projektista paljon. Aloita sähköpostiuu-
tiskirje.”

3. KERRO TARINA
”Lue paljon muiden kampanjoiden kuvauksia. 
Ole erittäin tarkka ensimmäisten rivien aikana. 
Kirjoita huolellisesti ja selvästi. Pyydä ihmisiltä 
palautetta ensimmäisestä luonnoksesta. Myös 
persoonalla on paljon merkitystä. Ihmiset 
haluavat tukea niitä, joihin pystyvät samaistu-
maan.”

TEKSTI MIIKA PELTOLA 

Linda Liukkaan Hello Ruby -lastenkirjan joukkorahoituskampanja keräsi Kickstarterissa 
380 747 dollaria. Liukas antaa vinkit onnistuneen kampanjan tekemiseen.

Yhdessä yhteisön kanssa
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KUKA?

Linda Liukas
Syntynyt 1986, Espoo

Asuu
Helsingissä

Työt ja projektit mm.
Aaltoes, Codeacademy, Rails Girls, Hello 
Ruby Oy.

Kirja
Hello Ruby ilmestyy suomeksi ensi 
syksynä Otavan kustantamana.

Palkinnot mm.
Think INK -pääpalkinto 2014, Lasten-
kulttuurin valtionpalkinto 2014, Suomen 
Digital Champion (EU). 

Lue lisää
www.lindaliukas.fi
www.helloruby.com

4. SUUNNITTELE BUDJETTI
”Budjetin laskeminen Hello Ruby -projektille 
oli yksi vaikeimmista asioista. Budjetti tulee 
muuttumaan, mutta on hyvä laittaa kaikki 
Exceliin. Laske eri vaihtoehtoja. Pidä huoli siitä, 
että et joudu vararikkoon, jos rahoituksesi 
alaraja toteutuu.”

5. PANOSTA VIDEOON
”Kaikki sanovat, että video on tärkeä. Ja se on. 
Videon ei tarvitse olla ammattimainen, mutta 
hyvä valaistus ja ääni tekevät videosta kuin 
videosta paremman.”

6. KÄYNNISTÄ KAMPANJA
”Kaiken sopiminen ja laittaminen Kickstarteriin 
kestää viikon kaksi. Muista lähettää sähkö-
postilistasi jäsenille viesti, että kampanjasi on 
alkamassa.”

7. KÄYTÄ KAMPANJA AN AIKA A
”Kampanjan hoitaminen on kokopäivätyö. Puo-
let tukijoistasi tulevat ensimmäisten päivien 
aikana, neljäsosa parina viimeisenä päivänä ja 
loput siinä välissä kolmen viikon aikana. Kes-
kustele tukijoidesi kanssa kampanjan edetessä, 
kerro miten projekti etenee.”

Kokeile:
www.mesenaatti.me – Suomalainen yhteisöra-
hoituspalvelu
www.kickstarter.com – Maailman suurin joukko-
rahoituspalvelu

Liukkaan tarinoiden päähenkilö on utelias Ruby. Kirjassa tullaan näkemään myös joukko muita 
hahmoja, kuten Android-robotteja, lumileopardi ja kettu. Kirja julkaistaan syksyllä 2015.


