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Elokuvapolitiikka(a)
Politiikka sanan tiukassa merkityksessä tuntuu koko 1990-lu-
vun olleen lähes kirosana, eikä tilannetta ehkä pidä erityisesti 
ihmetellä. Varsinkin 1970-luvulla oli tyypillistä politisoida kaik-
ki, mikä käytännössä tarkoitti asioista päättämistä raa´an puo-
luepolitiikan mukaisesti. Jos lähtökohdaksi otetaan politiikan 
määrittely, josta esim. Nykysuomen sanakirja (WSOY 1983) to-
teaa, että politiikassa on kyse (mm.) julkista elämää koskevista 
mielipiteistä tai julkiseen elämään kohdistuvista toimenpiteis-
tä, niin silloin tietysti kaikki yhteiset asiat ovat poliittisia. Mut-
ta ehkä ihmiset kyllästyivät tilanteeseen, jossa politiikka oli ai-
naista kinastelua ja käsitteiden vääntämistä, ja jossa oli helpom-
paa tehdä yhteistyötä vastaleiriin kuuluvan puolueen kuin sa-
maan poliittiseen leiriin kuuluvien kanssa.

Itse politiikan käsite on myös lievästi sanoen epäselvä. Lähes 
mikä tahansa asia tai teko voidaan joko tekijänsä toimesta tai ul-
kopuolisella määrittelyllä käsittää poliittiseksi. Coca-colan juo-
mista tai hampurilaisen syömistä tuskin kukaan pitää poliittisena 
eleenä, mutta kokiksen juomatta jättäminen tai syömisen välttä-
minen McDonaldsissa saattaa sitä jo ollakin. Poliittisuus on myös 
kulttuurisidonnaista. Esim. Markku Lehmuskallion ja Anastasia 
Lapsuin ”Jumalan morsianta” pidetään Venäjällä poliittisena elo-
kuvana, koska nenetsit puhuvat siinä omaa kieltään.

Näyttäisi siis siltä, että liian pitkälle mennyt politisoimi-
nen on aiheuttanut vastareaktiona vastenmielisyyden politiik-
kaa eli yhteisten asioiden hoitoa kohtaan. Elokuvapolitiikka on 
tästä hyvä esimerkki. Kukaan ei kaipaa sellaista elokuvapolitiik-
kaa, jossa puolueet jakavat hallitus- ja hallintoneuvostopaikkoja 
vallitsevien voimasuhteiden mukaan tai jossa tehdään lehmän-
kauppoja ”meille-teille” –periaatteella. Ehkä myös 1990-luvun 
lopulla alkanut katsojien paluu kotimaisen elokuvan pariin on 
aiheuttanut tilanteen, jossa uudelleen lämmennyttä katsoja-
suhdetta ei haluta pilata voimakkaasti kantaaottavilla ja risti-
riitaisia tunteita herättävillä yhteiskunnallisilla aiheilla. Katso-
jien odotetaan haluavan lähinnä harmitonta viihdettä, jonkin-
laista pehmeää ”yleismukavaa”, jonka voi unohtaa heti kun näy-
tös on päättynyt. 

Avoimen poliittisia elokuvia ei meillä ole tehty pitkään ai-
kaan. Politiikka tuli suomalaiseen elokuvaan 1960-luvulla ja 
poistui viimeistään 1980-luvun lopussa taloudellisen nousu-
kauden myötä. Laman jälkeen politiikalla ei sitten kumma kyl-
lä ollut kysyntää. Suomea ryhdyttiin kunnostamaan kuin Ruot-
sia ikään, liikuttavan yksimielisessä hengessä. Ruotsissa, jonka 
yhteiskunnallisen kehityksen sanotaan olevan viisi vuotta meitä 
edellä, kansankoti näyttää murenemisen merkkejä. Olisiko meil-
lä aika purkaa konseksuksesta johtuvia kummajaisia ennen kuin 
poliittinen apaattisuus on edennyt liian pitkälle; eihän meillä 
enää erota demaria kokoomuslaisesta edes kravatin väristä.

Sinänsä on ajatuksia herättävää, että elokuvan osalta vain 
vasemmistolaiset ajatukset ja toiminta mielletään poliittisek-
si. Valtavirran mukaista elokuvaa, jossa vallitsevia yhteiskun-
nallisia arvoja ei aseta kyseenalaiseksi, ei millään tasolla pide-
tä poliittisena. 

Dokumenttielokuvan puolella poliittisuus on fiktiota pa-
remmin pitänyt puolensa. Siellä poliittisuus tulee yksinkertai-
semmillaan siitä, että elokuvat käsittelevät yhteiskunnallisia ai-
heita. Kannanotot ovat viime vuosina kuitenkin tavanneet olla 
aika maltillisia. Tässä numerossa keskustellaan myös siitä, voiko 
henkilökohtainen olla poliittista ja siitä, onko politiikka siirty-
nyt taidegallerioihin ja mikä on nykytaiteen poliittisuus.

Minkälaista elokuvapolitiikkaa me sitten voisimme tarvi-
ta? Ainakin keskustelua elokuvien sisällöstä, linjauksista ja pai-
notuksista sekä tietysti resursseista ja niiden kohdentamisesta. 
Vaikka ne ensin pitäisikin saada tietylle tasolle, jotta hedelmäl-
liselle keskustelulle olisi edellytyksiä. Nykyiset resurssit riittä-
vät vain hengissä pysymiseen.

Tänään sattuu olemaan vainojen uhrien muistopäivä, mikä on 
hyvä muistutus siitä, että politiikka on edelleenkin tärkeää. Po-
litiikka aiheuttaa vainot, mutta sen avulla voidaan myös taistel-
la niitä vastaan.  

Juha Samola
27.1.2004

Arvoisa herra Tarzan
Katariina Lillqvistin doku-
menttielokuva sirkustaitei-
lija Kalle Nymanista, joka 
aloitti uransa tallipoikana, 
kehittyi huimaksi trapetsi-
taiteilijaksi ja kuuluisaksi 
eläintenkesyttäjäksi. 
Tuotanto Camera Cagliost-
ro. YLE Kuvapalvelu
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päällikkönä hän toimi 
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1. kysymys
Poliittinen julkisuus on television yliver-
taisen dominanssin myötä loitontunut 
yhä kauemmas ihmisten arjesta. Medi-
an välittämä kuva politiikan tantereel-
ta muistuttaa yhä enemmän vanhoja ar-
kaaisia myyttejä, uskonnollista tarustoa 
tai halpakirjallisuuden päiväunelmasa-
tuja. Yhteiskunnallisista ja aatteellisis-
ta erimielisyyksistä ja konfrontaatiois-
ta tehdään julkisuudessa staattisia po-
seerauskuvia, yksiulotteisia kiiltokuvia. 
Kansan edusmiehistä ja -naisista teh-
dään putipuhtaita ja/tai sysimustia pro-
totyyppejä, idealisoituja hyvän sydämen 
ritareita ja enkeleitä, tai omanedunta-
voittelevia, keinoja kaihtamattomia lur-
juksia ja irstailijoita. Idealisoitu ja de-
monisoitu poliitikko voi omaksua vas-
takkaiset roolinsa jopa samanaikaisesti, 
tai muutaman vuoden sisällä. Arja Alho, 
Matti Ahde, Toni Halme, Kauko Juhan-
talo, Anneli Jäätteenmäki... pitkä lista 
julkisuuden poliittisia henkilöitä, jotka 
lyhyessä ajassa ovat läpikäyneet suosi-
on ja luottamuksen tuomat kunniakkaat 
tehtävät, joita on sitten seurannut medi-
an ketunjahdin armottomat julkiset nyl-
kemiset ja häväistykset. Ja sen jälkeen, 
hyvin pian, imago korjaantuu ikäänkuin 
itsestään ja alkaa uusi nousu. Tätä voi-
si kutsua poliitikan julkisuuskuvan maa-
nis-depressiiviseksi, bipolaariseksi synd-
roomaksi. Miksi ei poliittiseen julkisuu-
teen mahdu arjen harmaasävyjä, nyansse-
ja, sekä-että-kuvia. Niin kuin elämässä ja 
todellisuudessa on.

                              
2. kysymys
Miksi rationaaliseksi väitetty poliittinen 
päätöksenteko on niin epärationaalis-
ta tai suorastaan järjetöntä? Esimerkki: 
tehdään sellaisia säästöjä ja supistuksia 
terveydenhoidossa, jotka tulevat yhteis-
kunnalle ja säästökohteeksi joutuneille 
suunnattoman paljon kalliimmaksi kuin 
saavutettu tilapäinen ”säästö”. Jos var-
haisilla toimenpiteillä voidaan ehkäistä 
vaikkapa jonkun nuoren ihmisen vaka-
vaa psyykkistä sairastumista, alkoholi- 
tai huumeriippuvuuteen luisumista ja sen 
myötä krooniseen työkyvyttömyyteen ja 
jopa elinikäiseen laitoshoitoon jotumis-
ta, miksi ei panosteta tehokkaaseen ja 

varhaiseen ongelmiin puuttumiseen? Tai 
lapsi joka ei selviydy oppimistehtävis-
tään? Kun tiedetään, että erilaiset hah-
motus- ja lukihäiriöt usein johtavat vaka-
viin sopeutumishäiriöihin, miksi ei kou-
luille anneta riittäviä resursseja näiden 
hoitamiseksi, ennen kuin vakavia häiri-
öitä on päässyt syntymään? Nuorisovan-
geistä puolet kärsii lukihäiriöistä! Kun 
poliitikoille, varsinkin valtion varoista 
vastaaville, esitetään tällaisia näkemyk-
siä, argumentit torjutaan päättäväisesti. 
Et voi todistaa väitteitäsi! Meillä on bud-
jettivastuu, ja budjetti tehdään vuodeksi 
kerrallaan! Me emme ole vastuussa siitä, 
mitä tapahtuu viiden tai kymmenen vuo-
den kuluttua! Jokaista joka ajattelisi näin 
lyhytjänteisesti omasta elämästään, pi-
dettäisiin vastuuttomana ja piittaamat-
tomana. Miksi annetaan vastuuttomuu-
delle ja piittaamattomuudelle niin paljon 
tilaa ja valtaa politiikassa?

3. kysymys
Poliittisessa retoriikassa on paljon ja-
komielistä. Epäkohtia yritetään korja-
ta lisäämällä samoja epäkohtia, joita yri-
tetään poistaa. Raskas byrokratia mer-
kitsee hallinnon tehottomuutta ja kan-
salaisten elämän hankaloitumista. Kun 
EU:ssa on todettu olevan liikaa virka-
valtaisuutta ja tavallisille ihmisille käsit-
tämättömiä säännöksiä ja kieltoja, mi-
tä tehdään? Asetetaan suuri ja sen mu-
kana tehoton ja byrokraattinen komitea 
tai valtuuskunta selvittämään asiaa. Tä-
mä vuorollaan nimittää useitä pienempiä 
työryhmiä selvittämään ongelman osa-
ongelmia. Nämä selvitykset vievät vuo-
sia. Sen jälkeen komitea tekee ehdotuk-

sensa, joka merkitsee 
uusien päätöksenteko-
portaiden perustamis-
ta, uusien johtajavirko-
jen perustamista, uu-
den byrokratian kehit-
tämistä. Perusongel-
ma pahenee sitä myötä 
kun sitä yritetään pois-
taa. Paljon peräänkuu-
lutettu transparenssi – 
läpinäkyvyys – sume-
nee ja samenee same-
nemistaan. Onko täl-

lainen kehitys luonnonlakien mukaista? 
Vai olisiko vika meissä, jotka valitsemme 
ja rahoitamme nämä typeryydet?

4. kysymys
Mitä ja miksi salataan asioita politiikas-
sa? Omat raadolliset kokemukseni mi-
nisterinä Lipposen 1-hallituksessa sai-
vat minut ihmettelemään salaamisen sa-
laisuuksia. Kun hallituksen talouspoliit-
tinen ministerivaliokunta kokoontui – 
usein maanantaiaamuisin – siihen tuotiin 
asioita jotka olivat niin salaisia, ettei niis-
tä etukäteen kerrottu, vaan ne otsikoi-
tiin ”eräs x-ministeriön asia”. Kokouk-
sessa jaettiin sitten numeroidut pape-
rit joita sai lukea kokouksen aikana, jon-
ka jälkeen ne kerättiin pois. Kyseessä oli 
usein joku taloudellisesti tai poliittisesti 
merkittävä asia, jokin yritysfuusio tai tär-
keä poliittinen suuntapäätös. Jos kyse oli 
jokin ns. sisäpiiriasia, tarkoittaen jotakin 
pörssikauppaan vaikuttavaa, salaaminen 
on tietenkin ymmärrettävä. Vähemmän 
ymmärrettävää on, että hyvin usein ”sa-
laiset tiedot” oli luettavissa suurimman 
päivälehden samanaamuisesta numeros-
ta. Käsityksekseni kiteytyi kokemuksien 
myötä; politiikassa mikään ei ole salaista, 
jos enemmän kuin yksi ihminen on siitä 
tietoinen! Ja vuotoja, ja vuotajia, näyttää 
olevan kaikkialla, kaikilla tasoilla. 

5. kysymys
Mitä pidetään salattavina asioina poli-
tiikassa? Jos kahden itsenäisen valtion 
päämiehet keskustelevat vaikkapa maa-
ilman ongelmista, tulevista sodista ja so-
tien jälkeisistä jälleenrakennusurakoista 
– ovatko nämä keskustelut sellaisia, ett-

eivät ne sovi tavallis-
ten kansalaisten kor-
viin? Minusta niiden 
ei pitäisi olla salaisia, 
koska niissä keskus-
tellaan, neuvotellaan 
ja annetaan lupauksia, 
jotka vaativat kansan 
enemmistön suostu-
muksen. Jos korkeassa 
asemassa olevat poliit-
tiset toimijat kertovat 
toisilleen huonoja, tai 
hyviä vitsejä, pitäisi-

IDEAALI JA REAALI POLITIIKASSA

Claes 
Andersson
kirjailija ja 
psykiatri

kuvat:
Heikki 
Paakkanen

seitsemän kysymystä
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kö nämä puheet salata? Ei. Huonot vitsit 
kertovat paljon kertojastaan. Hyvät vitsit 
kuuluvat ilman muuta koko kansalle. On 
toki salattaviakin asioita, jotka koske-
vat mm. kansallista turvallisuutta. Mut-
ta kun poliitikko puhuu samanaikaisesti 
suuremman avoimuuden ja aidomman 
demokratian puolesta, mutta teoissaan 
puoltaa kaikenlaista salamyhkäistä pi-
mittämistä, silloin ollaan mieron tiellä, 
silloin on valtaa ollut liikaa tai liian kau-
an, silloin on vallan vaihdon aika.

6. kysymys 
Miksi politiikka on niin kemiallisesti 
vapaa uusista ideoista, innovatiivisista 

ratkaisuista, luovista utopioista? Verrat-
tuna taiteiden ja tieteiden maailmoihin, 
politiikasta puuttuu keksimisen ja uusi-
en ideoitten iloittelu. Politiikasta puut-
tuu luovuus ja luova hulluus. Miksi? Po-
litiikassa ei ole varaa epäonnistua. Po-
liitikko, joka epäonnistuu tai myöntää 
epäonnistuneensa, luulee olevansa pian 
entinen poliitikko. Kuitenkin uskallus 
tehdä kokeiluja ja sen myötä riskinotto, 
uskallus epäonnistua on ainoa tapa löy-
tää uusia ja eteenpäin vieviä ratkaisuja. 
Taiteissa ja tieteessä tämä on itsestään 
selvä asia. Ilman epäonnistumisia ei tu-
le myöskään suuria onnistumisia. Mutta 
politiikassa hallitsee varovaisuus ja pel-
kuruus. Itse luulen, että poliitikon pe-
lot joutua epäonnistumisten myötä ää-
nestäjien epäsuosioon ovat vahvasti lii-
oiteltuja. Päin vastoin on niin, että po-
liitikko joka uskaltaa ajatella itse ja vas-
toin vallitsevia käsityksiä, tällä tavalla 
erottuu joukosta ja lisää uskottavuut-
taan. Tai?

7. kysymys  
Fundamentalismi merkitsee kyseen-
alaistamisen kieltämistä. Fundamenta-
listi – olkoon hän sitten kristillis-protes-
tanttinen, islaminuskoinen tai mihin ta-
hansa ideologiaan tai uskomukseen van-
noutunut – on demokratian vihollinen. 
Hän lähtee siitä, että hänen ”totuutensa” 
on se yksi ja ainoa ja oikea. Kaikki muut 
ovat vääräuskoisia. Kaikki oikea ja hyvä 
on minussa ja meillä, kaikki väärä ja pa-
ha on sinussa ja teissä. Näin todellisuus ja 
maailma jaetaan kätevästi kahteen puo-
liskoon. Seuraa vääräuskoisten hiljentä-
minen. Seuraa väkivallan ja koston ja vas-
takoston ikiliikkuja. Seuraa sodat joissa 
vapautetaan tappamalla. Fundamenta-
lismi on aina oikeassa olemista. Oikeassa 
oleminen ei kaipaa uusia näkemyksiä. Ei 
kaipaa keskusteluja, dialogia, sovittelua, 
kompromisseja. Oikeassa olijalle riittää 
oikeassa oleminen. Ja me kaikki, jotka 
toistuvasti annamme äänemme ja kanna-
tuksemme oikeassa olijoille, me olemme 
heidän karjaansa tai laumaansa. Ja hän, 
oikeassa olija, on meidän jumalamme. 
Oikeassa oleminen on fanaattisuuden ja 
muista piittaamattomuuden uskomus. 
Järki hoi! Älä jätä!
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Meitä tentanneet  toimittajat toivat nä-
mä kaikki määritelmät hyvin voimak-
kaasti esille. Mikään yllätys se ei ollut, 
sillä Tove Idströmin käsikirjoitus ker-
too siivoojasta, joka haastaa valtion oi-
keuteen laittoman irtisanomisen vuok-
si. Sen lisäksi, että elokuva nähtiin poliit-
tisena ja yhteiskunnallisena, se nähtiin 
”70-lukulaisena”, ja myös hyvin epäme-
diaseksikkäänä. Siis tämä päähenkilön 
ammatti varsinkin. Siivooja. Kaksi kysy-
mystä toistui kaupungista toiseen. Miksi 
tehdä elokuva siivoojasta? Kuka sitä me-
nee katsomaan? 

Valtioon liittyvää toimintaa
Onko Eila sitten poliittinen fiktio? Tie-
tosanakirjan määritelmän mukaan poli-
tiikka on valtiollista eli valtioon liitty-
vää toimintaa. Eilan tarina pohjautuu 
vuosina 1994-95 tapahtuneeseen Ra-
kennushallituksen lakkauttamisen ja 
Engel-yhtymän perustamisen yhteydes-
sä tapahtuneeseen noin 800 työntekijän 
irtisanomisprosessiin. Tämä joukkoirti-
sanominen oli Raimo Sailaksen mukaan 
säästökuurilla lamaa vastaan kamppaile-
van valtion ja sen yhden valtiorakenteen 
”operatiivinen toimi, joka oli pakko teh-
dä”. Edelleen Sailasta lainatakseni - 90-
luvulle tultaessa Rakennushallitus oli 
päässyt lihomaan liikaa. Rakennushal-
lituksen henkilöstö oli vuosien saatos-
sa kasvanut suunnilleen 3000 henkeen, 
ja koska Rakennushallitus huolehti val-
tion kiinteistöjen ylläpidosta, siivoa-
misesta ja huoltotöistä, pääosa sen me-
noista muodostui työntekijöiden pal-
koista. Jotta aloittava yhtiö pysyisi pys-
tyssä, voisi henkilöstön määrä olla kor-
keintaan 2000 henkeä. 

Tavoiteltiin siis merkittäviä säästö-
jä. Viidessä vuodessa arvioitiin säästyvän 
satoja miljoonia markkoja. Nämä säästöt 
piti aikaan saada suoritettavilla henkilös-
tövähennyksillä sekä palkanalennuksil-
la. Siivoojille sekä laitosmiehille oli En-
gelissä tarjolla huonompi palkka työstä, 
jota jokainen oli tehnyt keskimäärin 10-
12 vuotta. Niin. Valtio maksoi siivoojille 
liian hyvin. Vuosi oli siis 1994. Yksityis-
sektori oli varmasti vielä vuonna 1990 
maksanut parempaa palkkaa siivoojil-
le kuin valtio. 1990 siivoojista oli pulaa, 
1994 ylitarjontaa. Lama oli tehnyt tehtä-
vänsä. Oli varmaankin totta, että valtion 
siivoojilla oli parempi palkka kuin yksi-
tyissektorilla. Kaikkinensa siis järkipe-
rusteinen ja ihan hyvä säästösuunnitel-
ma, ja meidän veromaksajien kannalta-
han on aina hyvä asia, jos valtion menot 
pysyvät kurissa.

Rakennushallituksen alasajo ei vain 
mennyt niin kuin oli suunniteltu. Ehkä 
tuloksia haluttiin liian nopeasti ja vauhti-
sokeus pääsi yllättämään säästäjät. Irtisa-
nomisprosessi ei mennyt lain mukaan. Ja 
prosessia eteenpäin junailleet virkamiehet 
tiesivät sen etukäteen. Heitä nimenomaan 
varoitettiin siitä, koska Valtion hankinta-
keskuksen muuttuessa Kauppatalo Han-
seliksi, valtio oli joutunut maksumiehek-
si lähes samanlaisen menettelyn vuoksi.  
Mutta virkamiehet luottivat siihen, että 
mitään ongelmia ei syntyisi, koska vastas-
sa olivat siivoojat ja laitosmiehet, maan hil-
jaiset matalapalkkaiset. Heidän ei uskottu 
huutavan oikeuksiensa perään.

Tämä työntekijöiden ylenkatsomi-
nen  oli se tapauksen yksityiskohta, mikä 
tuntui erityisen vittumaiselta, silloin kun 
Tove aikanaan kertoi tapauksen histori-

aa. Tove itse oli aikanaan tarttunut aihee-
seen, koska hän tunnustaa olevansa jou-
luihminen. Tove oli närkästynyt huomat-
tuaan, että irtisanomiskirjeet lähetettiin 
siivoojille joulun alla. Joulukorttien seas-
ta on kohtuullisen ankeaa poimia työn-
antajan ikävänpuoleiset jouluterveiset – 
emme enää tarvitse sinua. Ei ihmisiä voi 
kohdella ihan miten tahansa.

Kehityksen suuntaan vaikuttamista
Eli pitkän kaavan mukaan vastaus otsi-
kon kysymykseen on kyllä. Eila on poliit-
tinen elokuva. Se kuvaa valtioon liittyvää 
toimintaa. Elokuva ei ole kuitenkaan re-
konstruktio todellisista tapahtumista. 
Elokuvassa siivoojien oikeudenkäynti 
valtiota vastaan käsitellään lyhyesti. Eila 
on tarina yhden siivoojan vuodesta, ajas-
ta jolloin Eila muuttuvien olosuhteiden 
myötä herää näkemään itsensä osana ym-
päröivää yhteiskuntaa. Hän oppii myös 
taistelemaan omien oikeuksiensa puo-
lesta niin kotona kuin kodin ulkopuolel-
la. Määritelmän mukaan politiikaksi kat-
sotaan myös toiminta, joka pyrkii vaikut-
tamaan kehityksen suuntaan. Eilassa to-
teutuu kiitettävästi myös tämä politiikan 
määritelmä.

En tiedä, onko poliittisella ja yhteis-
kunnallisella elokuvalla suurta eroa nyky-
ään. 70-lukulaisella elokuvalla ja tämän-
hetkisellä poliittisella elokuvalla on mer-
kittävä ero. Tai ainakin minä miellän 70-
lukulaisen elokuvan julistavaksi ja puolue-
poliittisesti värittyneeksi elokuvaksi. 70-
lukulaisen poliittisen elokuvan fokukses-
sa oli vasemmistolainen luokkataistelu. 
Se, että Eila määriteltiin 70-lukulaiseksi 
kertookin ehkä enemmän meitä haasta-
telleiden viiskymppisten toimittajien su-

Jarmo Lampela
elokuvaohjaaja
Kirjoittajalle 
myönnettiin 
Jussi-palkinto 
vuoden 2003 
parhaasta elokuva-
ohjauksesta

EILA POLIITTINEN FIKTIO?
Suunnilleen vuosi takaperin kiersin provinssia 

Eila-elokuvan pääosanesittäjän, Sari Mällisen 

kanssa. Eilan pressikiertue käsitti yksitoista 

kaupunkia, ja Helsingin pressi täydensi tusinan. 

Jokaisella paikkakunnalla törmäsimme 

määritelmiin poliittinen, yhteiskunnallinen ja 

70-lukulainen. 
Eila
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kupolvesta sekä siitä, minkälaisia eloku-
via maassamme on viime vuosina ja vuo-
sikymmeninä tehty, kuin itse elokuvasta. 
Eilassa puoluepolitiikkaan tai vasemmis-
toon viittaa vain siivoojien ammattiyhdis-
tyksen olemassaolo sekä näyttelijä Kristii-
na Halkola. Muutoin politikointia ei elo-
kuvassa esiinny. Eila ei tunnusta minkään 
puolueen väriä. 

Valtakamppailua
Tietosanakirjassa politiikkaa määritel-
lään myös niin, että politiikka selitetään 
valtakamppailuksi. Työtaistelussa tästä 
lienee aina osin kysymys sen raha-asian 
ohella. Toven valinta Eilan työpaikaksi 
oli Valtioneuvosto palatsi. Työpaikka oli-
si tietenkin voinut olla mikä tahansa val-
tion lukuisista virastoista, mutta se että 
Eila siivosi paikassa, jossa tehtiin häntä 
itseään koskevia päätöksiä, toi lisäarvoa 
elokuvalle, vallan näyttämön. 

Valtioneuvosto on paikka, jonne on 
keskittynyt runsaasti ylintä päätäntä-
valtaa Suomessa. Siinä talossa on pää-
ministerin työhuone. Siinä talossa pide-
tään presidentin esittelyt. Sen talon por-
taikossa Eugen Schauman ampui kenraa-
likuvernööri Bobrikovin. Siinä samassa 
portaikossa Eila imuroi ja toivottaa hy-
vät joulut esimiehelleen. Siinä talossa 
valmistellaan lakeja, ja siinä talossa sijait-
si aikoinaan myös Rakennushallitus. Se, 
että elokuvaa päästiin kuvaamaan Valtio-
neuvoston tiloihin, ei ollut aivan yksin-
kertaista. Terrori-isku oli puolta vuotta 
ennen kuvausten alkua tuhonnut WTC 
tornit New Yorkissa, mikä vaikutti vä-
lillisesti myös meidän kuvaussuunnitel-
miimme. Valtioneuvoston turvakäytän-
töjä oli tiukennettu niin, että kaikki yli-

määräiset vierailijat oli karsittu taloon 
pääsevien joukosta. Kuvausluvan saami-
nen vaati hitusen kabinettipolitikoin-
tia, josta kiitän puolestamme puhunutta 
anonyymiksi jäävää henkilöä.

Entä miksi tehdä elokuva siivoojasta/
siivoojista ja heidän oikeustaistelustaan? 
Siivooja ei todellakaan ole kovin media-
seksikäs ammatti eikä laiton irtisanomi-
nen kovin mediaseksikäs aihe. Eilassa la-
kimiestä näytelleen Hissu Hietalahden 
isän tokaisu ”raskaanpuoleista viihdet-
tä” kuvaa osuvasti Eilaa elokuvana. Se 
on hyvä määritelmä, juuri siihen minä ty-
kästyin jo kun kuulin elokuva aiheen ker-
rottuna. Minä pidin myös näkökulmasta, 
jonka käsikirjoittaja oli tarinaan valin-
nut. Eilaan oli helppo sitoutua. En miet-
tinyt tarinan mediaseksikkyyttä, mietin 
niitä tarinan ihmisiä, epätäydellistä san-
karitarta, pikkusieluisia ja haavoittuvia 
sivuhenkilöitä, ylipäätään tarinan osuvia 
ihmiskuvia sekä sitä, että tarinalla on si-
sältö sekä sanoma. Ja ei, en aio määritellä 
mitä ne ovat, sillä jos ne eivät ole tulleet 
selväksi elokuvan nähneelle, niin olen 
epäonnistunut. Ja niille, jotka eivät ole 
elokuvaa teatterissa nähneet, suosittelen 
sen katsomista videolta/DVD -levyltä tai 
sitten valppautta syksyllä 2005, kun on 
Eilan televisioesityksen aika.

Elokuvapolitiikkaa
Eila on myös osa elokuvapolitiikkaa. Eila 
sai teatterissa noin 19 000 katsojaa. Se ei 
ole kovin paljon. Enempäänkin olisi ollut 
15 kopiolla mahdollisuus. Paljon enem-
mästä en kyllä haaveillut. Ei siksi, et-
tä olisin pessimisti, vaan siksi, että olen 
realisti. Minulla ei ole taitoa eikä ymmär-
rystä siitä, miten Eilan kaltaista elokuvaa 

pitäisi markkinoida, mutta jonkinlainen 
käsitys on jo siitä, miten suuri kynnys on 
mennä katsomaan kotimaista draamaa, 
tätä ”raskaanpuoleista viihdettä”. Ja jos 
kyseessä sattuu olemaan ”poliittinen fik-
tio” kynnys on vielä korkeampi, kun es-
kapismia arjesta ei ole varsinaisesti luvas-
sa. Kiitos rahoittajille uskalluksesta.

Mutta niin kuin Eilassa, niin myös 
elokuvateatterissa. Raha ratkaisee. Jos 
niitä katsojia ei tule teatteriin heti, niin 
elokuvan elinkaari jää kovin lyhyeksi. Ja 
vaikka Eila ei kerännytkään suuryleisöä, 
eikä ollut suurmenestys ( mikä tuntuu tä-
nä rahansankaruuden aikana olevan lo-
pullinen kriteeri arvottaa elokuva), se ta-
voitti ihmisiä. En ole lukenut elokuvan 
nähneiden tyytyväisyystutkimusta sano-
jeni vakuudeksi, tietääkseni sellaista ei 
ole tehtykään, mutta olen saanut suoraa 
palautetta katsojilta. Enkä vain minä, eri-
toten myös Eilaa näytellyt Sari. Ja palau-
te Eilasta on tullut sydämestä. Siksi jak-
san uskoa, että ”poliittisella fiktiolla” on 
maassamme tulevaisuutta. Tehdäänhän 
niitä muuallakin ja jopa katsotaan. Joku 
onnistuu minua ja meitä paremmin ta-
voittamaan myös teatteriyleisön. 

Ja lopuksi. Vaikka Eilassa kuvattu 
laittomaksi osoittautunut irtisanomis-
prosessi ja sitä seurannut Suomen  laa-
jin siviilioikeudenkäynti tapahtui lähes 
kymmenen vuotta sitten, tuntuu edel-
leenkin, että elokuvan aihe on valitetta-
van ajankohtainen. Elisan ja  Wärtsilän 
henkilöstöjen suurirtisanomiset, noin 
1100 henkilöä, uutisoitiin viikolla 3 ar-
mon vuotta 2004.

Niin. 1100 on paljon. Mitä tässä 
maassa tapahtuu? Mitä politiikan pitäi-
si olla, että kehityksen suunta muuttuisi?

Eila, ohj. Jarmo Lampela, Blind Spot Oy
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Demagogia.
Monet ovat epäluuloisia sellaisen elo-
kuvan suhteen, jolla on poliittinen viesti. 
Siis sellainen poliittinen viesti, jonka teki-
jä on päättänyt elokuvan keinoin ja am-
mattitaitoaan käyttäen, siirtää katsojal-
le, koska haluaa tämän ajattelevan jolla-
kin tavalla. 

Sitä kutsutaan demagogiaksi.
Onko poliittinen elokuva aina dema-

gogista? Mitä muuta poliittinen voisi elo-
kuvan yhteydessä tarkoittaa kuin opetta-
vaista yritystä muokata ihmisten mielipi-
teitä? Voiko elokuvaan liittyä sellainen 
poliittisuus, joka lisäisi katsojien ymmär-
rystä omasta suhteestaan maailmaan ja 
vahvistaisi heidän kykyään toimia yhteis-
kunnan jäseninä? 

”Sademies” + 2 x Moodysson.
Barry Levinsonin elokuvassa ”Sademies” 
Tom Cruise esittää bisnesmiestä, joka 
vasta isänsä kuoleman jälkeen tutustuu 
autistiseen isoveljeensä, Dustin Hoff-
manin näyttelemään Raymondiin. Hol-
lywoodilaisessa tarinatraditiossa “Sade-
mies” ei ilmestyessään (1988) ollut val-
lankumouksellinen, mutta käsikirjoituk-
sensa emotionaalisen voiman, huolelli-
sen taustatutkimuksen ja Hoffmanin vir-
tuoosimaisen näyttelijätyön kautta sen 
poliittiset vaikutukset ovat olleet mer-
kittävät yhden erityiskulttuurin alueella. 
Enemmän kuin mikään yksittäinen teko 
tai teos ”Sademies” lisäsi suuren yleisön 
ymmärrystä autismista.

Valmistumisensa jälkeen elokuva on 
USA:ssa toiminut kiteytymisytimenä au-

tistien vertaistukiryhmille ja auttanut ra-
han hankkimisessa tutkimustyöhön. 

Mutta oliko ”Sademiehen” poliitti-
suus elokuvaan rakennettu ohjelma tai 
ominaisuus, vai syntyikö se siitä, että saa-
tavilla olevan tiedon vuoksi yleisön kuva 
autismista oli muutenkin muuttumassa?

Jos kutsumme ”Sademiestä” poliitti-
seksi elokuvaksi, on vaara, että termi liu-
dentuu kovin yleiseksi. Onko myös “Pa-
hat pojat” poliittinen elokuva? Eikö se tue 
dysfunktionaalisten perheiden uhreiksi 
joutuneiden lasten itsetuntoa ja auta hei-
tä löytämään apua ongelmiinsa? Missä 
ovat ”Pahojen poikien” synnyttämät ver-
taistukiryhmät? ”Olen Antti, paha poi-
ka.” ”Tervetuloa Antti.”

Mietitään muita esimerkkejä. Lu-
kas Moodyssonin ”Lilja 4-ever” kertoo 
yhteiskunnallisesta vääryydestä ja tekee 
sen Rammsteinin jytkeessä niin väke-
västi, ettei kenellekään jää mahdollisuut-
ta ajatella, että prostituutio on ammatti-
na varmasti ihan kiva. Guldbagge-juhlis-
sa Moodysson vielä toisti viestinsä: me 
olemme syypäitä, kun sallimme tämän.

Selvää poliittista puhetta. ”Lilja 4-
ever” haluaa muuttaa maailmaa. Se osoit-
taa konkreettista epäkohtaa, saa katso-
jan voimaan pahoin pahan asian edessä. 
Mutta onko ”Lilja 4-ever” myös hyvä elo-
kuva? Jokin siinä on kovin opettavaista ja 
yksinkertaistavaa. Kuinka vaikea on pää-
tyä ajatukseen, että teini-ikäisten tyttö-
jen pakottaminen seksiorjiksi on väärin? 
Gee, never thought of that.

Voiko teos ylipäätään olla emansi-
patorinen ja katsojien suvereniteettiä li-

Mika Ripatti
käsikirjoittaja

Kirjoittajalle myönnettiin 
Jussi-palkinto vuoden 2003 
parhaasta käsikirjoituksesta

NARIKAN TIINA 
KYSYMYKSIÄ 
POLIITTISESTA 
ELOKUVASTA

Nousukausi, ohj. Johanna Vuoksenmaa, Kinotar Oy
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säävä, jos se kertoo maailmasta vain sen 
minkä kaikki jo tietävät? Eikö tällaisella 
lähtökohdalla taideteoksesta tule pelkkä 
tautologia, propagandaa?

Vähemmän pedagoginen Moodys-
son on pannessaan ”Kimpassa”-kome-
diassaan tosikkomaiset kommuunieläjät 
kiistelemään siitä, onko Peppi Pitkätos-
su kapitalisti ja materialisti. ”Peppi haa-
lii tavaroita ihan kuin ne olisivat elämän 
tärkein asia”, vaahtoaa kommuunin asu-
kas. ”Saker och saker och saker och sa-
ker!” Lisäksi Pepillä on iso säkillinen kul-
tarahoja ja isä kolonialistina seitsemäl-
lä merellä. 

Onko ”Kimpassa” siis poliittinen elo-
kuva? Vai ‘ainoastaan’ komedia poliitti-
sista ihmisistä? ”Kimpassa” puhuu ajas-
ta, jolloin nuoret aikuiset olivat poliitti-
sesti vakavia. Sen kuvaamana aikakautena 
puhuttiin poliittisesti asioista, jotka tästä 
päivästä katsottuna ovat koomisia. 

Kuinka mielekästä on puhua poliit-
tisuudesta ”Kimpassa”-elokuvan tapauk-
sessa?

Jos ”Kimpassa” on poliittinen eloku-
va, se on sitä kiertotietä. Se tekee nauret-
tavaksi poliittisen yksioikoisuuden, mutta 
samalla se luo lämpimän kuvan kommuu-
nin ihmisistä, jotka yrittävät muuttaa 
maailmaa. Kiihkoilu voi olla huvittavaa, 
mutta Moodyssonin elokuvassa siihen 
syyllistyvät ihmiset vievät katsojan sy-
dämen. Moodysson sekä purkaa vanhaa 
yhteisöllisyyskuvastoa että rakentaa uut-
ta ja näin tehdessään antaa katsojalle ker-
ronnallisen ironian keinoin tunteen maa-
ilman ymmärtämisestä ja kyvystä toimia 
viisaammin kuin tarinan henkilöt. Hän 
näyttää maailman, joka politiikkauskos-
saan on antiteettinen suhteessa omaam-
me. Se on 2000-luvun kuva 1970-luvus-
ta, mutta eikö jo aiheen valinta ole poliit-
tinen viesti?

Jos emansipaatiota tapahtuu 70-lu-
kulaisten vasemmistonuorten sekoilua 
katsottaessa, niin muuttuuko se toimin-
naksi tässä päivässä ja yhteiskunnassa? 
Vaikea uskoa, että muuttuisi. ”Kimpas-
sa”-elokuvan komediallinen poliittisuus 
on kovin kaukana poliittisista käytän-
nöistä. Ehkä se on pelkkä poliittisen nos-
talgian ilmaus.

Dilemma on ilmeinen: jos määritte-
lemme poliittisuuden selväksi poliittiseksi 
väittämäksi elokuvassa, löydämme de-
magogiaa, jonka katsojat haluavat torjua. 
Jos taas käsitämme poliittisuuden hieno-
varaisemmaksi poliittisen tietoisuuden il-
maisuksi, on viesti helposti niin yleinen, 
ettei sillä ole konkreettista poliittista 
merkitystä. Hyvä kaiken pahan voittaa. 
Hienoa. Älkää unohtako kaulahuivejan-
ne, kun lähdette teatterista.

Missä on poliittisen elokuvan 
uusi aalto?
Esseekokoelmassaan ”Lectures on Li-
terature” Vladimir Nabokov kertoo, et-
tä aloittaessaan uusien opiskelijoiden 
kanssa luovan kirjoittamisen työpajaa, 
hän pyytää jokaista oppilastaan perus-

telemaan miksi haluaa kirjoittaa fiktiota. 
Suurin osa opiskelijoista perustelee kir-
joittamista sillä, että maailmassa on asi-
oita, jotka kirjailija voi kirjoillaan muut-
taa. Näiden määrätietoisten hyvänteki-
jöiden jälkeen avaavat suunsa hiljaiset, ne 
jotka sanovat haluavansa kirjoittaa, kos-
ka heissä on vahvana halu kertoa tarinoi-
ta, lumota lukijat lumoojan taidollaan. 
Nabokov sanoo, että jälkimmäistä ryh-
mää hän ymmärtää. Tarinan kerronta on 
itsessään syy tarinan kerronnalle.

Kiihkeämpinä poliittisina aikoina ta-
vattiin sanoa, että tuollaiset ajatukset 
ovat tyypillisiä porvarilliselle taiteel-
le, joka kuvittelee, että on olemassa ar-
vovapaita taideteoksia. Tuolloin väitet-
tiin, että taiteen poliittisuudesta irtisa-
noutuminen jos mikä on poliittinen teko 
ja vaarallinen sellainen, koska se verhou-
tuu korkeakulttuuriseen arvoneutraaliu-
teen. Viatonta kertomusta ei ole. Viih-
dettä ei ole.

Täytyyhän lapsella kengät olla.
Helena Ylänen kirjoittaa kotimaisen 
viihde-elokuvan olevan lapsen kengissä 
(Nyt, 16.1.04). Eikö 2000-luvun elokuva 
saisi kulkea lapsen kengissä? Kai ne rau-
takorkoiset saappaat voittavat?

Yläsen väite liittyy laajempaan epoo-
kin vaihtumisen odotukseen. Muutama 
vuosi sitten päivälehtien elokuvakritii-
keissä alettiin ounastella, että viihteellis-
ten tarinoiden aikakauden jälkeen poliit-
tisuus on tulossa taas. Lehtijutuissa ker-
rottiin, että aivan kulman takana on uusi 
elokuvantekijöiden sukupolvi, joka kään-
tää katseensa kohti yhteiskuntaa ja kysyy 
kysymyksiä, jotka nykyisen katsojaluku-
sukupolven tekijöiltä jäi kysymättä, kun 
ne heittäytyivät lipputulokilpaansa. En-
nustuksissa oli, on yhä, tuomiopäiväsä-
vyä: teidän pelkkää pintaa olevat viihde-
elokuvanne tulevat paljastumaan merki-
tyksettömiksi. 

Vaikka kriitikoiden johdolla odot-
taisimme, ei kulman takaa tunnu ilmes-
tyvän ketään. Ei ole tullut mitään uuden 
poliittisen elokuvan aaltoa. Ei edes yksit-
täisiä tekijöitä. Ei ainakaan, jos odotam-
me kaiken tietäviä opettajia, jotka täyt-
tivät kadut silloin kun tärkeät asiat oli-
vat tärkeitä asioita ja Peppi Pitkätossu 
oli kapitalisti.

Pitääkö siis hyväksyä elokuvat ilman 
suurempaa yhteiskunnallisen ja poliittisen 
vaikutuksenteon kunnianhimoa? Riit-
tääkö tarinankerronta tarinankerron-
nan ilosta? 

Nousukausi.
Kun kirjoittamani ja Johanna Vuoksen-
maan ohjaama ”Nousukausi” tuli viime 
vuoden helmikuussa teattereihin, kysyi-
vät jotkut toimittajat onko sillä poliitti-
nen viesti. En tiedä. Oma tavoitteeni oli 
pari kunnon yllätystä, jokunen pelästys 
sekä muutama hyvä naurun ja rakkau-
den hetki.

Jätinkö käyttämättä mahdollisuuden 
sanoa jotakin tärkeää?

Tyhjät elokuvat.
Pirjo Honkasalo totesi 15.1.2004 televisi-
on kulttuuriuutisten haastattelussa, että 
valitettavan usein pitkässä fiktioeloku-
vassa ei sisällöllisesti ole kysymys mis-
tään. Dokumentissa, huonossakin, on si-
sältö sen sijaan tärkeä. 

Honkasalon väitteestä syntyi vaiku-
telma, että hän näkee elokuvan astiana, 
joka voi olla tyhjä tai täysi. Hänen mie-
lestään suomalainen fiktioelokuva on 
tyhjä, astia ilman mitään arvokasta si-
sällään. 

Mikä tämän sisällön pitäisi sitten ol-
la? Jokin poliittinen opetus tai herätys-
huutoko?

Pitääkö meidän nähdä elokuva kuo-
rena ja kuljetusvälineenä jollekin muulle 
kuin itselleen? Eikö elokuva ole jo omas-
sa materiassaan elokuvan ja kertomisen 
historiaa, kuvataiteita, musiikkia, teatte-
ria, koko sitä kulttuurista kudosta, josta 
taiteenlaji rakentuu? Eikö se ole niitä ki-
nemaattisia hetkiä, jotka tekevät eloku-
vasta musiikin kaltaisen tunteiden siir-
täjän?

Monet tuntuvat ahdistuvan pelkän 
elokuvallisen kerronnanilon ja yleisön 
tyydyttämisen tavoitteesta ja näkevät 
sujuvuuden osoituksena vakavastiotet-
tavuuden puutteesta. Sujuvuus on kepe-
yttä. Kepeys on merkityksen poissaoloa. 
Se on sitä, ettei elokuvaa voi palauttaa 
yhteen kirjallisesti ilmaistavissa olevaan 
väittämään, sellaiseen moraaliseen yh-
teenvetoon, jon-
ka kaltaisiin Ai-
sopoksen tarinat 
päättyvät.

Kenties tällais-
ta moraalista tai 
poliittista sisältöä 
ei etsi, jos ei näe 
elokuvaa astiana. 
Ehkä Honkasa-
lo on, muiden po-
littisten elokuvien 
odottajien kans-
sa, ruukkumetaforan vanki. Hän haluai-
si täyttää elokuvan, koska ajattelee, että 
elokuvat ovat onttoja olioita ja arvotto-
mia tyhjinä. Mutta jospa elokuvat ovat-
kin umpinaisia, yksiaineisia kappaleita, 
joiden ainoa ja riittävä lasti ovat ne itse?

Narikan Tiina.
Woody Allen kirjoittaa New York Ti-
mesin ravintolakritiikkiä parodioivassa 
tekstissään ”Farbrizio’s: Criticism and 
Response”: 

”How quickly we forget that du-
ring the worst era of the Stalinist purges 
Fabrizio’s not only was open for business 
but enlarged its back room to seat mo-
re customers! […] Where were all the so-
called intellectuals at Fabrizio’s then? The 
coat-check girl, Tina, never made the smal-
lest attempt to raise her voice when coat-
check girls all over the Soviet Union were 
taken from their homes and forced to hang 
up clothing for Stalinist hoodlums.”

Mitä Tiinan olisi pitänyt tehdä?

Nousukausi
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Olipa kerran politiikka

Uusin pitkä dokumenttielokuvani, Olipa kerran Utopia, käsittelee 

1960- ja -70-lukuja. Keskeiseltä osin kollaasimuotoinen ja assosiaatioihin 

perustuva elokuva antaa hyvän syyn palata noihin vuosikymmeniin, joihin 

osuivat opiskeluaikani Ateneumissa , opiskelijoiden ja taiteilijoiden 

radikalisoituminen ja jolloin olin mukana varsin merkittävien 

elokuvien tekijäryhmissä.

Tässä artikkelissa kerron muutamasta sellaisesta elokuvasta, 

jossa on yhteiskunnallista tai suoranaista poliittista ulottuvuutta 

ja jossa olen ollut tavalla tai toisella mukana.

Lasse Naukkarinen
elokuvaohjaaja ja -tuottaja

Filminor
Vuonna 1965 sain kesätöitä Risto Jarvan 
ja Jaakko Pakkasvirran Filminor-eloku-
vayhtiöstä. Toimin kuvaaja Antti Peipon 
assistenttina. Riston ohjauksella teimme 
lyhytelokuvia, jotka olivat Postisäästö-
pankin tilaamia. Keväällä olin voittanut 
runoillani Arttu-lehden kirjoituskilpai-
lun, mutta runoja väsäävän kamera-assis-
tentin kannatti olla jokseenkin hiljaa kir-
joituspuuhistaan, sillä lyhytelokuvat oli-
vat yhteiskunnallisia pamfletteja.

Postisäästöpankki antoi hyvin vapaat 
kädet Ristolle. Dokumenttielokuvan ai-
emmasta historiasta löytyy vastine tälle 
tuottamistavalle: John Griersonin joh-
dolla luotiin 1920- ja -30 lukujen vaihees-
sa pohja englantilaiselle dokumenttikou-
lukunnalle. Rahoittajina olivat yhteis-
kunnan eri laitokset ja yksityiset yrityk-

set. John Griersonin ja Risto Jarvan aa-
tepohjat oli lähellä toisiaan: labour ja so-
sialidemokratia. Niin Englannissa kuin 
kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin 
meillä syntyi kuvallisesti ja äänellisesti ri-
kasta elokuvaa. 

Riston käsikirjoitusryhmissä oli aina 
asiantuntijoita: sosiologeja, arkkitehtejä, 
naisasialiikkeen aktiiveja, tiedetoimitta-
jia. Elokuvista tuli osa sen ajan yhteis-
kunnallista keskustelua. Jälkeenpäin kat-
sottuna moni asia ja näkemys elokuvissa 
on tosin vanhentunutta, jopa huvittavaa. 
Uskoisin kuitenkin, että ”Nainen ja yh-
teiskunta” elokuvassa (1968) esimerkiksi, 
vaikka en ole nähnytkään sitä pariinkym-
meneen vuoteen, on kestäviä teemoja. 
Meillä on nyt naispresidentti, jonka on 
mahdollistanut tuolloin alkanut keskus-
telu naisen rooleista ja roolimalleista.

Onnenpeli
Pitkissä näytelmäelokuvissa, kuten Risto 
Jarvan Onnenpelissä, joka kuvattiin ke-
sällä 1965, on myös edelleenkin ajankoh-
taisia teemoja. Siinähän istutaan vaikkapa 
ravintola Vaakunan terassilla ja keskustel-
laan kaupunkirakentamisesta. Ympärillä 
on miljöö, joka on ollut kauan kiivaan kes-
kustelun kohteena, Kiasma, VR:n tavara-
makasiinien alue, Eduskunnan lisäraken-
nus ja Kamppi. Jaakko Pakkasvirta käve-
lee toimittajan roolissa juuri tuhotun Ki-
nopalatsin rauniolla Espalla ja rakenteilla 
olevan Makkaratalon montun reunalla.

Työmiehen päiväkirja
Onnenpelin tekemisen jälkeen Lapua-
laisooppera on muuttanut Suomen kult-
tuuri-ilmastoa kertaheitolla ja eduskun-
taan tullut vasemmistoenemmistö. Mo-
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nä kolmena kuukautena sillä oli yli viisi-
kymmentä näytöstä eri puolilla Suomea. 
Kristiina Halkolalla se oli mukana hänen 
esiintymismatkoillaan. Sitä esitettiin hä-
nen laulujensa välillä keväällä 1970.

Elokuvaa esitettiin niin SKDL:n vaa-
litilaisuuksissa kuin sosialidemokraatti-
en seminaareissakin. 

Syksyllä 1970 Solidaarisuus, kuten 
Kesäkapinakin, oli Venetsian elokuva-
juhlilla. Festivaalipalatsi oli Lidolla ja 
asuin samassa hotellissa, jossa Thomas 
Mann kirjoitti ”Kuoleman Venetsiassa” 
ja jossa tehtiin Luchino Viscontin hieno 
elokuvaversio. Seuraavana vuotena nuo-
ret radikaalit elokuvantekijät ja kriiti-
kot alkoivat kapinoida suuria ”porvarilli-
sia” elokuvafestivaaleja vastaan. Minun-
kin huomioni kääntyi varsinaisten doku-
menttielokuvafestivaalien suuntaan.

Solidaarisuus kutsuttiin myös Leipzi-
gin dokumenttielokuvafestivaaleille. Siel-
tä se kuitenkin pudotettiin viime het-
killä pois ”revisionistisena elokuvana”. 
Moskovassa oli Tshekkoslovakian miehi-
tyksen jälkeisenä kesänä 1969 ollut Var-
sovan liiton neuvottelukokous, jossa oli 
päätetty voimistaa kamppailua sekä oi-
keisto- että vasemmistorevisionismia 
vastaan ja Solidaarisuus oli ilmeisesti juu-
ri tuollainen elokuva. Olin varsin tyrmis-
tynyt. Elokuvan laadulla ei siis olekaan 
ensisijaista merkitystä, vaan sen oikea-
oppisuudella. Eikö taistelu imperialismia 
vastaan olekaan yhteinen? 

Elokuva sai Suomessa useita palkin-
toja, mm Valtion elokuvapalkinnon ja 
Kritiikin kannukset, mutta televisio ei 
ole esittänyt sitä koskaan. Pelkästään 
katkelmien esittäminen eräässä uutta 
poliittista elokuvaa käsittelevässä ohjel-
massa johti toimittajan potkuihin. Soli-
daarisuus koettiin siis vaaralliseksi sekä 
Suomessa että DDR:ssä.

Tasavallan päiväkirja
Solidaarisuudesta saamallani valtion-
palkinnolla tein Tasavallan päiväkirjan. 
Dokumenttini kertoo poliisin, armeijan 
ja tiedotusvälineiden roolista kapitalis-
tisen yhteiskunnan tukipilareina. Persi-
an Shaahi vieraili Suomessa kesällä 1970. 
Kuten Länsi-Saksassa sitä vastaan järjes-
tettiin meilläkin laajoja mielenosoituk-
sia. Dokumentissa näytetään poliisin 
käyttämää rajua väkivaltaa. Kuvaan kuin-
ka kansanedustajat Ilkka Taipale ja Erkki 
Tuomioja työnnetään mustaan maijaan.

Elokuva on hyvin kärjistetty, jopa 
provokatiivinen, eikä televisio esittänyt 
tätäkään elokuvaa, kuten ei mitään muu-
takaan elokuvaani seitsemään ensimmäi-
seen vuoteen. Vasta slapstick–komediani 
”Ottakaa varas kiinni !” sai TV-esityksen. 
Sen sijaan pääesikunta tilasi Tasavallan 
päiväkirjan katsottavakseen. Palautetta 
en saanut, mutta hiukanhan se kylmäsi.

Armon Vuonna
Armon vuonna (1973) on kolmas polee-
minen elokuvani. Se kertoo kirkon krii-
sistä ja uskonnollisten ääriliikkeiden 

noususta. Satiiri on yksi elokuvan kei-
noista.  Nykyisin satiiria käytetään run-
saasti television ajankohtaisohjelmissa. 
Satiiri on keinona vaarallinen ellei se ole 
tarkoin harkittua. Holtittomasti käytet-
tynä se herättää katsojassa vastustusta ja 
kääntyy käyttäjäänsä vastaan.

Elokuvia työväenjärjestöille  
Jaakko Pakkasvirran Filmityö-yhtiö te-
ki ammattiyhdistysliikkeelle muutaman 
elokuvan, joissa olin kuvaajana. Sellaisia 
tehtiin ainakin Metalliliitolle ja SAK:lle. 
Puolueiden välisissä kissanhännänvedois-
sa elokuva oli aina heikoilla. SAK:n työ-
turvallisuuselokuvasta poistettiin surutta 
kotonaan tiskaava käsi-invalidi, koska tä-
mä oli taistolainen. 

Elokuva oli myös poliittista kauppa-
tavaraa. Metallin lakon aikana elokuva 
oli osa kokonaispakettia ammattiyhdis-
tysliikkeen vasemmistoryhmien välisis-
sä neuvotteluissa.  Joku osapuolista teki 
lakkotaistelussa tiettyjä myönnytyksiä 
toisen lakkokumppanin hyväksi ja sai sit-
ten korvaukseksi poistaa elokuvastam-
me asioita, jotka eivät sitä miellyttäneet. 
Näissä poistoissa ei koskaan ajateltu elo-
kuvan parasta.

Meidän prikaatimme
Chilen traagisen vallankaappauksen jäl-
keisenä kesänä 1974 päätin lähteä poh-
joismaisen työprikaatin Brigada Nor-
dican mukana Kuubaan. Huoli Kuuban 
tilanteesta USA:n kauppasaarron puris-
tuksessa sai minut tälle matkalle. Tein 
matkalla myös runollisen dokumentin 
työprikaatista ja Kuubasta. Edellisistä 
elokuvistani poiketen se on rytmiltään 
viipyilevä. Siinä on paljon rakastamaani 
kuubalaista musiikkia.

Minulle tuon ajan Kuuba oli ihailtava 
vaihtoehto kehitysmaatodellisuutta ajatel-
len.  Kuuba uskalsi uhmata USA:n röyh-
keää ulkopolitiikkaa. Rotusortoa en näh-
nyt. Talvisodan ja Tshekkoslovakian mie-
hityksen kaltaisten tragedioiden vuoksi 
suhtautumiseni Neuvostoliittoon oli  ris-
tiriitainen. Kuubassa kuitenkin ymmär-
sin, että saarrettu Kuuba olisi jo romahta-
nut, ellei Neuvostoliitto olisi tukenut sitä 
voimakkaasti.  

Tällä hetkellä on pelottavaa ajatella 
Kuuban tulevaisuutta, Castron jälkeistä 
aikaa. Se mikä 1974 näytti yhteiskunnan 
vahvuudelta, vaikuttaa tällä hetkellä sie-
meneltä väkivaltaiseen kaaokseen.   

 
Muistoja Sinebrychoffin
puistosta 
1970-luvulla asuin Sinebrychoffin puis-
ton äärellä. Ikkunani avautui puistoon. 
Korkeimmalla kohdalla oli punatiili-
nen näkötorni. Puisto oli rappeutunut 
ja suljettu yleisöltä, vain stilettejä pilk-
kaan heittelevät jengit olivat tunkeutu-
neet aidan raosta sinne juopottelemaan 
ja uhoilemaan. Tornin lähellä oli 1800-lu-
vulta peräisin oleva lehtikuusi, jonka ok-
sista roikkui narun päässä kenkiä, pulloja 
ja tyhjiä kaljatölkkejä.  Puisto oli salape-

lemmat tapahtumat heijastuvat Työ-
miehen päiväkirjaan.  

Työmiehen päiväkirja (1966)  on vie-
lä leimallisemmin yhteiskunnallinen elo-
kuva. Päähenkilöt Ritva ja Juhani ovat 
konttoristi ja metallitehtaan työläinen, 
jotka menevät naimisiin ”yli luokkarajo-
jen”, kuten elokuvan ensimmäisen jak-
son otsikossa kerrotaan. Molemmilta 
ovat kaatuneet isät sodassa. Ritvan eno 
on juuttunut 1930-luvun koviin asentei-
siin. Sota palautuu elokuvaan takautu-
min ja enon puhein. Tarinan kuljetuk-
sen ohella elokuva käyttää pamflettielo-
kuvan keinoja, jopa  tilastoja asumisesta 
ja työttömyydestä.

Kesäkapina
Jaakko Pakkasvirran Kesäkapina, jonka 
kuvaaja olin, sai vaikutteensa Godardil-
ta ja Jean Rouchin Ranskalaisesta päi-

väkirjasta, vaikka-
kin Vilgot Sjöma-
nin Jag är nyfiken – 
gul  elokuvan kaut-
ta. Varsinaista juon-
ta rikotaan tämän 
tästä haastatteluil-
la, monologeilla ja 
dokumenttijaksoil-
la. Tuohon aikaan 
puhuttiin Bertolt 
Brechtin käyttä-
mästä v- eli vieraan-
nuttamisefektistä. 
Katsoja ei saanut va-
jota juonen tahdot-
tomasti vietäväksi ja 
manipulaation koh-
teeksi, vaan hänelle 
tuli antaa aseita itse-
näiseen ajatteluun. 

Elokuva on kulutusyhteiskunnan radi-
kaalia kritiikkiä.

Solidaarisuus
Ensimmäinen oma ohjaukseni oli Soli-
daarisuus, jota aloin tehdä heinäkuussa 
1968. Tuon ajan dokumenttini olivat jok-
seenkin rajuja sisällöltään ja muodoltaan. 
Solidaarisuus, Tasavallan päiväkirja ja Ar-
mon Vuonna olivat avoimen poliittisia.

Solidaarisuuden juuret ovat Dziga 
Vertovissa, kuubalaisessa ja laajemmin 
Latinalaisen Amerikan elokuvassa. Elo-
kuva oli ns. agit prop -elokuvaa, joka oli 
elokuvallinen vastine poliittiselle laulu-
liikkeelle. Solidaarisuus oli hyvin tietoi-
sesti poliittinen elokuva, joka käytti te-
rävää leikkausta ja assosiaatioita kuvien 
kesken samoin kuin kuvan ja äänen vä-
lillä. Solidaarisuus on keskeisesti kollaa-
si-elokuva, jossa on käytetty poistoma-
teriaalia niistä elokuvista, joita olin ai-
kaisemmin kuvannut. Ensimmäiset var-
sinaisesti Solidaarisuutta varten tehdyt 
taltioinnit ovat ääninauhoituksia heinä-
kuulta 1968 Punainen lauantai –mielen-
osoituksista.

Solidaarisuus sai valmistuttuaan ta-
vattoman innokkaan vastaanoton va-
semmiston keskuudessa. Ensimmäise-
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Unto M.
Unto M. (1990) kertoo yhden ihmisen 
monipolvisen tarinan ja samalla se kuvaa 
kokonaista aikakautta liikuttelevia poliit-
tisia voimia. Professori Unto Miettinen 
oli Yleisradion legendaarinen pääselosta-
ja, peltiseppä, poliittinen vanki, kansan-
edustaja, YK-valtuutettu. Unton tarinas-
sa on sekä kiehtovuutta että traagisuut-
ta. Lapualaiset mustapaidat muiluttivat 
Unton vanhemman veljen Uunon Neu-
vostoliittoon. Kielletty, maanalaisuudes-
sa toimiva kommunistinen puolue lähet-
ti Unton 1930-luvun puolivälissä Mosko-
vaan puoluekouluun. 

Neuvostoliitossa alkoivat Stalinin 
vainot. Uuno-veli, joka oli jo avioitunut 
ja saanut pojan, vangittiin ja lähetettiin 
Siperiaan leirille. Unton opettajia Mos-
kovassa ja Leningradissa alkoi kadota 
ja Unto pakeni takaisin Suomeen. Suo-
messa Unto vangittiin ja hän sai yli vii-
den vuoden tuomion poliittisesta toi-
minnastaan. Samaan aikaan siis molem-
mat veljekset, joilla oli sama maailman-
katsomus, istuivat vastakkaisten järjes-
telmien vankeina. 

Unto vapautettiin sodan jälkeen. Vas-
ta 1950-luvun lopulla hänelle selvisi, että 
veli oli ammuttu Kolyma-joella jo 1939.

Koiranpolkuja
Jos Unton tarinasta voi sanoa, että se on 
sekä kiehtova että traaginen, pitää vie-
nankarjalaisen Timo Lesosen tarinasta 
jättää pois tuo ”kiehtova”. Koiranpolkuja 
(1995) on tarina maansa kohtaloissa aje-
lehtivasta miehestä, joka on säilyttänyt 
vain naurun. Tuosta naurusta on eräs ve-
näläinen kirjailija sanonut: ”On niin su-
rullista, että naurattaa.”

Erakkona pajukkoa kasvavalla saa-
rella viimeiset vuotensa elävän Timon 
tarina kertoo pakkokollektivisoinnis-
ta, sodasta, sotavankeudesta Suomessa, 
vienalaisten ja virolaisten Heimopatal-
joonasta, luovutuksesta takaisin Neu-
vostoliittoon, kymmenen vuoden leiri-
tuomiosta, ”kansanvihollisen” vaimon ja 
perheen kärsimyksistä, tyttären vihasta 
isäänsä kohtaan. Leireillä Timo on se-
pittänyt lauluja ”kullatuista kenraaleis-
ta ja mullatuista sotilaista”. Kysyttäes-
sä mihin Timo haluaisi tulla haudatuksi, 
hän sanoo: ”Haudatkaa vaikka huusin al-
le…koska tämä elämä ei ole ollut ihmisen 
elämää, vaan koiranpolkuja. Kommunis-
tien jumalat ovat saaneet sen aikaan”.

Suru ja salaisuus
Dokumentissa palataan vuoteen 1918. 
Suomen kansalle tuo vuosi on kai traa-
gisin sen historiassa, kutsutaanhan so-
taa myös Veljessodaksi. Elokuva kertoo 
keraamikko ja kuvanveistäjä Catharina 
Kajanderin näkökulmasta tuon ajan tra-
giikasta. Äitinsä kuoleman jälkeen Cat-
harinalle oli selvinnyt, että tämä oli sisäl-
lissodan jälkeen annettu ottolapseksi ns. 
parempaan perheeseen. 

Surussa ja salaisuudessa (2003) Cat-
harina muovailee naisen torson punasa-

vesta. Työn etenemisen myötä hän ker-
too vastikään paljastuneesta sukunsa tra-
gediasta. Catharinan äidin isoisä oli han-
kolainen kivenhakkaaja, joka oli sisällis-
sodassa punakaartissa. Valkoisten tuek-
si kutsutut saksalaiset sotilaat nousevat 
maihin Hangossa ja pian punakaartilai-
set vangitaan ja kuljetetaan Suomenlin-
naan. Suomenlinnassa isoisä kuolee ja 
päätyy luultavasti Santahaminan jouk-
kohautoihin. Hankolaisista punakaarti-
laisista kuolee sata ja valkoisista yksi. Lä-
hes kaikki punaiset kuolevat sodan jäl-
keen leireillä.

Äiti on usean lapsen yksinhuoltaja ja 
niin hänen on pakko luovuttaa kaksi ty-
tärtään kasvatusvanhemmille. Cathari-
nan isoäiti joutuu allekirjoittamaan pa-
perin, jonka mukaan hän ei saa enää kos-
kaan tavata tytärtään, eikä ilmaista ole-
massaoloaan. Catharina viettää kesiään 
Hangossa tietämättä, että hänen oikea 
isoäitinsä asuu samassa kaupungissa. 

Olipa kerran Utopia
1960- ja 1970-luku tuo monelle kaihoisia 
muistoja, mutta myös karmaisevia paina-
jaisia. Dokumenttini perustuu keskeisil-
tä osin niiden elokuvien kuviin ja ääniin, 
joita tein ohjaajana, kuvaajana, käsikir-
joittajana, leikkaajana tai joissa olin muu-
ten mukana. Projekti on edellyttänyt val-
taisan arkiston läpikäymistä, vinttien ja 
kellareiden koluamista. Aineisto koostuu  
valokuvanegatiiveista ja kopioista, filmi-
negoista ja työkopioista, ääninauhoista, 
kirjoista, lentolehtisistä,  lehtileikkeistä, 
matkamuistoista, muistiinpanoista ja to-
teutumattomista suunnitelmista.

Ensimmäiset valokuvani vuodelta 
1962 ovat esteettisiä: idyllisiä maisemia, 
katoavaa maaseudun kauneutta, satees-
ta kiiltäviä teitä, vastavaloa, silhuette-
ja. Opiskelun myötä maaseudun aiheet 
muuttuvat kaupunkikeskeisiksi: doku-
menttikuvausta kadulla, yhteiskunnal-
lista ulottuvuutta, rankempia aiheita, so-
siaalisia kontrasteja. Ensimmäiset eloku-
vani ovat avoimen poliittisia.

Miten kertoa ajasta, jonka jälkeen 
maailma on muuttunut perusteellisesti. 
Oma ajantajuni on nyt kovin erilainen kuin 
vuonna 1961, jolloin olin alle parikymppi-
nen. Olen päätynyt omakohtaiseen koke-
miseen, subjektiiviseen lähtökohtaan.

Mitkä kuvat, mitkä äänet, mitkä sa-
nat kertovat parhaiten tuosta ajasta? Elo-
kuvan tekeminen on valintoja. Tietty ku-
va tai puhe ilman tietoa sen laajemmas-
ta yhteydestä jää helposti nuoremmal-
le katsojakunnalle täysin käsittämättö-
mäksi: mikä nootti, kuka Marcuse, mikä  
BI 5 tai Kuuban kriisi? 

Elokuva perustuu assosiaatiotekniik-
kaan, jolloin vapaa liikkuminen ajassa 
mahdollistuu. Uuden kuvaaminen on pit-
kälti merkitysten etsimistä. Elokuva on 
pohdiskeleva, esseenomainen, itsekriit-
tinen, ei kuitenkaan itseään ruoskiva tyy-
liin: ”Mea culpa, maxima mea culpa” 1.

1 ”Minun syntini, minun suuret syntini”

räinen ja se kiehtoi. Vanhojen jalopuiden 
ja villien puskien välistä saattoi vielä näh-
dä kaarevia kivettyjä käytäviä englantilai-
sen puiston tavoin.

Puistossa ollut Sebastian Gripen-
bergin suunnittelema Siperia-varasto-
rakennus upeine klassisine fasaadeineen 
oli jo purettu suojelua vaativista arkki-
tehdeistä huolimatta. Samoin Orange-
riet–kasvihuone, johon oli suunniteltu 
puistokahvilaa. Autotunneli oli raken-
nettu puiston lävitse ja tunnelin kannel-
le ja puistokäytäville oli pysäköity auto-
ja sikin sokin. Osa autoista oli hyljätty 
ja rikottu. 

Lainailin 16 millin kameroita ja aloin 
tallettaa näkymiä aluksi ikkunastani kä-
sin. Luin kaiken saatavilla olevan materi-
aalin puistosta, Sinebrychoffin panimos-
ta, suvusta ja taidekokoelmasta, kolusin 
kuva-arkistoja. Elämä puistossa alkoi he-
rätä mielessäni eloon. Tutkin suurennus-
lasilla Eugen Hoffersin lasilaatoille 1870-
luvulla tornista kuvaamia näkymiä. Pit-
kä valotusaika teki puistossa liikkuneis-
ta varjomaisia.

Eräs Sinebrychoffien vävyistä oli so-
tilaslääkärinä Balkanin sodassa. Kuvit-
telin, miten hänen nuori morsiamensa 
käveli puistokäytäviä huolissaan ja ikä-
vöi miestään. Myöhemmin ollessaan ki-
rurgina mies yritti pelastaa Bobrikoffin 
henkeä Eugen Schaumanin haavoitettua 
häntä kuolettavasti. Vaikka hän ei tässä 
onnistunutkaan, hänet kuitenkin aate-
loitiin hyvästä yrityksestä. Olin uppou-
tunut Sinebrychoffien maailmaan ja hai-
kein mielin totesin, että fiktiona näiden 
kaikkien kertominen olisi mahdollista, 
mutta yhdessä vajaan tunnin dokumen-
tissa ilman konkreettista kuvamateriaa-
lia mahdotonta. 

Ensimmäiset Sinebrychoffin panimo-
alueelle 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut 
talot ovat tavattoman rumia, eräänlaisia 
muotokuvia rakennuttajistaan. Kaikesta 
vastustuksesta huolimatta myös itse puis-
toon rakennettiin useita taloja. Nykyinen 
puisto on vain torso menneestä.

Muistoja Sinebrychoffin puistosta -
elokuvaa (1982) on esitetty vielä näihin 
päiviin saakka tilaisuuksissa, joissa esi-
merkiksi asukkaat yrittävät vaikuttaa 
oman alueensa kohtaloihin. 1990-lu-
vulla sitä esitettiin Sinebrychoffin puis-
tossa ulkoilmaesityksenä, kun puiston 
viereen suunniteltiin kerrostaloja, jot-
ka olisivat varjostaneet puolta puiston 
alasta. Puistoliike sai vähennettyä kak-
si kerrosta pahimmin varjostavasta ker-
rostalosta.    

Dokumentissa annan puistolle 
ikään kuin persoonan ja kerron tästä 
puisto-persoonasta. Tuolloin en ollut 
vielä tehnyt yhtään henkilödokument-
tia ja seuraava, 90. kevät (1983), olikin 
sitten jo henkilökuva tohtori Vilho Se-
tälästä, suomenkielen kieliopin luo-
jan E.N. Setälän pojasta, valokuvaajas-
ta, tietosanakirjojen tekijästä, keksijäs-
tä, esperantistista, pasifistista, kasvis-
syöjästä, originellistä. 
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Poliitikan 
kaipuu
“Vain kuolleet ovat nähneet sodan lopun” 
– Platon

On sanottu (Mark Nash artikkelissa Art 
and Cinema. Some critical reflection *) että 
poliittinen elokuva on kuollut. Se on ta-
pettu eri yhteyksissä monta kertaa. Jean-
Luc Godard lyönyt osaltaan nauloja ark-
kuun sanomalla että poliittinen avant-
garde-elokuva kuopattiin kylmän sodan 
päättymiseen ja viimeistään reaalises-
ti olemassa olevan sosialismin romahta-
miseen.

Godard saattaa tietenkin nähdä 
maailmanpolitiikan valta-akselin romah-
tamisen vaikuttavan näinkin kohtalok-
kaasti ja ratkaisevasti taiteilijan työhön. 

Toisaalta valtapolitiikan akselien ta-
sapainon lisäksi keskeinen muutos on it-
se länsimaisessa massakulttuurin koneis-
toissa, mediakulttuurin kulutustuotan-
tomalleissa, jotka jättävät yhä vähem-
män tilaa vaihtoehdoille uusien yleisösu-
kupolvien edessä.

Kysymys on myös sitä, miten ymmär-
rämme politiikan. Godardin pessimis-
tiseen historiasmiin taipuvainen marxi-

lais-maolainen politiikka-argumentaa-
tio sekoittuneena ranskalais-amerikka-
laisen kulttuuritradition tuntemiseen ei 
pysty jättämään paljon näköaloja uusille 
vaihtoehdoille.

Valkoisen salin politiikka
Nash kuitenkin väittää heti perään, et-
tä poliittisen avantgarde-elokuvan pro-
jekti jatkuu, mutta ei enää elokuvasaleis-
sa vaan gallerioissa. Keskustelu ja poliit-
tisen elokuvan kuvavirta heijastuu nyt 
tyhjille valkoisille seinille uudelleentul-
kittuna ja esiinpantuna jatkuvana taitei-
lijoiden virtana tarkastelemassa tätä “pa-
haa uutta aikaa” – mutta vastavirrassa ei-
vät ui eurooppalaiset ja amerikkalaiset 
keskiluokaiset vasemmistointellektuel-
lit vaan kehitysmaiden – Aasian ja Lati-
nalaisen Amerikan poliittisesti latautu-
neet taitelilijat.

Joku, kuten minä, voi tietenkin argu-
mentoida, että myös normaali elokuva-
teatterissa konventionaalisesti esitettävä 
Hollywood-tuotanto voi olla äärimmäi-
sen politiittinen “oikeistolaisuudessaan”  
kuten vaikka tositarinapohjainen elokuva 
“Isku Mogadishuun” (ohjaus Ridley Scot, 
tuotanto Jerry Bruckheimer, 2001), jos-
sa sankarimyyttiä tehdään muutamasta 
amerikkalaisesta, jotka telovat toistatu-
hatta somalia. Samalla elokuva vahvistaa 
maailmanlaajuista jatkokertomusta yksit-
täisistä sankarihahmoista. Erinomaisen 
ja laajan elokuvasta tehdyn DVD:n do-
kumenttiosiossa kerrotaan, miten ame-
rikkalaiset pelästyneenä muutaman kym-
menen sotilaan kuolemaa Mogadishun 
peruutustaistelussa jättivät myöhemmin 
roolinsa neutraaliksi Ruandassa ja “salli-
vat” n. 1 milj. ihmisen massateurastuksen.

Amerikanismi valloittaa
Tähän sisältyy tällä hetkellä maailman-
politiikan keskeinen paradigma, hege-
moninen tila, jossa USA:n poliittinen ja 
taloudellinen valtaeliitti yhä tietoisem-
min piittaamatta kansainvälisistä yhtei-
söistä hallinnoi kehitystä kahdella rin-
tamalla; sotateollisuuteen  ja siihen 
liittyvän teknologian laajaa hard- 
ja softwaretuotantoa yhdistyneenä 
massakulttuurin infotainment ko-
neistoon. Tämän kokonaisuuden ylikan-
sallinen tietoisuus toistaa ideologista pe-
rustarinaa, jossa valkoinen, keskiluokkai-
nen, länsimaisen kulttuuriperinnön pin-
tavaahdon omaksunut ihminen on oikeu-
tettu luonnonherran tavoin hallitsemaan 
maailmaa omien etujensa turvaamiseksi 
ja kehittämiseksi.

Taide aktioituu
Tämän ison kuvion havaitsemiseksi gal-
leroiden visuaalinen vastakulttuuri on 
ehkä tärkeää, vaikka mitättömän pientä. 
Vähän merkittävämpää on liikehdintä, 
mikä parhaillaan on tapahtamassa siinä 
taiteen ja politiikan alueella, jossa yhdis-
tyvät ns. yhteisölliset ja maailmanlaajui-
seen tietoisuuteen sitoutuneet taloudel-
liset, poliittiset ja sosiaaliset anti-globa-
lisaatioliikkeet. Monet nuoret mediatai-
teilijat jatkavat näissä liikkeissä yhteis-
kunnallisen taiteen ja yleensäkin taiteen 
sosiaalis-poliittisen roolin kehittämistä. 

1960-luvulla alkanut elämäntapaan 
sitoutunut “anti”-liikehdintä on ideolo-
gista ja normaalipolitiikkaa siinä mieles-
sä, että syvemmiltään se on taistelua mie-
lipiteista ja sen mittareista kuten vaikut-
tamisesta äänestyksiin ja edustuksellisen 
politiikan elimiin. Myös tämä ns. suora 

Perttu Rastas
erikoissuunnittelija 
ja mediakuraattori 
Nykytaiteen museo 
Kiasmassa 

Kiinalainen huone, 
ohj. Minna Långström, 
Virta Animated Oy
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toiminta on todellisuudessa vain ulko-
parlamentaarista parlamentaarisuutta. 
Sen logiikassa demokratian peruskysy-
mykset nostetaan mediakeskusteluun ja 
taistelua käydään julkisuuden hegemo-
niasta. Mutta näiden “iskujen” vaikutuk-
set ovat demokratian pitkän ja hitaan lii-
kehdinnän rinnalla väliaikaisia ja lyhytai-
kaisia - ellei sitten mukaan lueta sotilas-
vallankaappauksia, kuten tietenkin pitää 
demokratian näkökulmasta tehdä.

Infoyhteiskunnan haavoittuvuus
Sen sijaan nykyisen informaatioyhteis-
kunnan ja sen poliittisen sodankäynnin 
sisällä tapahtuva taistelu maailmanlaa-
juisen mediakonvergenssin toimivuu-
desta ja suunnasta on vakavampaa suo-
raa toimintaa. Siinä missä maailmanlaa-
juiset yritykset ovat yhä tietoisemmin 
ottaneet politiikan lobbauksen yhdek-
si yhtiöhaarakseen, tulee yhä vain hie-
nosyisemmästä yhteiskunnallisesta tark-
kailusta ja kontrolloinnista (on se sitten 
kysymys mainontaan liittyvästä kulu-
tustutkimuksesta tai suoranaisesta yksi-
tyisomaisuuden valvonnasta) yksi media-
yhteiskunnan keskeisin piirre. Sitä kut-
sutaan englanniksi termillä “social en-
gineering”. Kaupunkitutkija Stephen 
Grahamin mukaan julkisesta valvon-
nasta on tulossa yhteiskunnan takaa-
ma perushyödyke, samanlainen kuin 
sähkön tai veden saanti.

Myös yhteiskunnallisen kontrollin 
herättämän vastalogiikan eli häirinnän 
aste kovenee. Kysymys ei ole vain niin sa-
notusta viattomasta systeemin testauk-
sesta eli hakkeroinnista, vaan jo itse yri-
tyselämän perusytimeen puuttuvasta it-
sereflektoituvasta ja kasvavasta media-

“MTV is 
associated with 
the forces of 
freedom and 
democracy 
around the 
world.”
–  Viacom CEO 
Sumner Redstone, 
owner of MTV, 
lokakuu 1994

rapautumisesta, jolla on vaiku-
tuksia yhä syvemmin yhteiskun-
nan peruselämäntapoihin. Tar-
koitan kasvavia ja rakenteellisel-
le tasolle yltäviä teknologian toi-
mimattomuuskonflikteja kuten 
esim. virusongelmia tietoliiken-
neyhteyksissä, epämääräisiä lait-
teistovioista johtuvia sähkökat-
koja ja näiden yhteyksissä esiinty-
viä erilaisia elektronisen elämän-
tapahäiriöiden muotoja. Mut-
ta samalla kannattaa kiinnittää 
huomiota myös maailman älyl-
lisen omaisuuden hallintapyrki-
myksiin, kaiken – myös ei-tavaraperäisen 
materiaalin – jatkuvaan ja laajenevaan 
yksityistämiseen, tuottamiseen osaksi 
maailmanlaajuisesti hallittavissa olevien 
markkinoiden ja globaalitoimintaa joh-
tavien yritysten kauppatavaraa.

Nykytaide ja sen sisällä mediataiteen 
ns. laaja konteksti on tässä mielessä aika-
kautemme keskeisintä taidetta, koska se 
ottaa teoksiensa ja taiteensa tehtäväksi 
kysyä – usein toki liioitellen ja yksinker-
taistaen – miksi keisarilla on kalsarit va-
lahtaneet nilkkoihin, mutta myös enem-
män miksi keisarin takana seisovat hy-
myttömät aseistetut vartijat, joiden rau-
hanturvaamiseen tähtäävän sodankäyn-
nin tuloksena maailmassa kuolee ihmisiä 
enemmän kuin koskaan ja jossa raken-
teellinen epätasa-arvo sen kaikissa ilme-
nemismuodoissa on yhä kasvavampi ja 
hyväksytympi ideologinen perustila.

Mediataide sosiaalisuuden 
tutkimusprojektina
Mediataiteen laajenevissä ympyröissä ja 
toimintakulttuurin kerrostumissa eri-

laisilla sosiaalisilla tasoilla 
(kuten kansainvälisillä ta-
paamisilla, workshopeilla, 
seminaareilla ja sosiaalisen 
kommunikaatiotaiteen eri-
laisilla muodoilla) on yhä 
tärkeämpi merkitys. Sa-
malla kun myytti ainutker-
taisesta taiteilijanerosta on 
arkistunut ja ihmiset yhä 
enemmän tietävät toisen-
sa asioista kansainvälisesti, 
on yhteisyyden kokemuk-
sesta tullut jaettavaa energi-
aa. Taide esiintyy yhä enem-

män sosiaalisena ajankohtaistapahtuma-
na, yhä enemmän tietoisesti muodostet-
tuna kaupallisen kulttuurin vastatilana ja 
ympäristön esteettis-sosiaalisina kent-
tänä, jossa pienimuotoisesti voidaan ko-
keilla ja käännellä elämäntapaamme eri 
näkökulmista. Näille taiteen tapahtuma-
kentille luonteenmukaista on, että osal-
listujille (aktiivit) niillä on suuri merkitys 
ja sivustakatsojille (yleisöt) pieni. Mutta 
silti, näin uskon, valtaosa ihmisistä näkee 
ne toimivan ja hengittävän demokratian 
merkkeinä.

Nykytaiteen eri osa-alueiden merki-
tys tulee säilymään ja kasvamaan kahdel-
la sektorilla. Toisaalta taide jää edelleen 
vapaan yhteiskunnallisen leikin alueek-
si; toiminnaksi, jossa aikuinen jatkaa lap-
suuttaan. Taiteeseen sisältyvä ajatus pa-
kottomasta vapaudesta on erittäin kes-
keinen vastapaino yhä syvemmälle ulot-
tuvan kaupallistumisen rinnalla. Toisaal-
ta taide säilyttää – jos taide haluaa säilyä 
yhteiskunnallisen ideologian muotona -–
kriittisen, älyllisen yksinkertaistajan toi-
mintalogiikkansa.

*Documenta11 catalogue 
(Documenta11_platform5, 
Hatje Kantz 2002), 
artikkeli julkaistu verkossa 
osoitteessa:
http://cmce.oise.utoronto.
ca/viewpaper.php?id=28
&cf=2

Kts. media-aktivismiin 
liittyviä linkkejä
http://www.rhizome.org/
http://www.nettime.org/
http://www.next5
minutes.org
http://www.muu.fi/
amorph03/
http://www.globalcn.org/
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Kyseessä ei ole sukupolveni päätös sa-
noutua irti poliittisesta ajattelusta. 
Enemmän kyse on siitä, että politiikka 
on eristetty irti arkiajattelusta. Se miel-
letään kansanedustajien ja alan ammat-
tilaisten omaisuutena, joka koostuu niin 
mutkikkaista koodeista, ettei niitä ama-
töörin, tavallisen kansalaisen pitäisi ru-
veta sorkkimaan. 

Itse valtiaissa lähtökohtana oli perus-
taa vastaiskuksi tälle politiikan yksityis-
tämiselle tietokoneanimaation ja todel-
lisuuden välinen salaliitto, jossa karne-
valisoidaan koko ryppyotsaisten vaikut-
tajien valta. Keskeinen väittämä on, ettei 
yhteisten asioiden hoitaminen sujukaan 
niin hillitysti ja hallitusti kuin poliittinen 
eliittimme paikoin antaa olettaa. 

ITSE VALTIAAT 
POPULARISOITUA POLITIIKKAA 

Politiikan 
karnevalisoiminen
Parjattu kultalusikka suussa syntynyt 
sukupolveni on nähnyt niin poliittisten 
ideologioiden ja niiden henkilöitymien 
jalustalle nostot kuin niistä putoamiset-
kin melko läheltä, mutta lapsen silmin 
koko touhu näyttäytyi paikoin koomi-
selta kohellukselta. Miksi tästä iloa tuot-
tavasta tavasta tulkita todellisuutta tuli-
si luopua – eikö riitä, että tavat ja tottu-
mukset alkavat aikuistua, paikoin vanhe-
takin? Joku särmä täytyy kasvaneen ka-
pinallisen säilyttää ja osaltaan tästä tar-
peesta syntyi Itse valtiaat.

Itse valtiaissa on hämmästyttänyt, 
kuinka rankkojakin asioita saa sanoa ää-
neen, kun sanojina ovat animaatiohah-

mot. Sarja rinnastuu ennemmin pila-
piirroksiin kuin TV-draamaan. Toisaalta 
nämä rankkuudet hukkuvat animaatio-
melskeeseen, ja paikoin sarjaa tehdessä 
on tunne, että tosi lujaa saa huutaa, en-
nen kuin kukaan kuulee. Kun Paavo sei-
soi peruukki päässä kadulla odottamas-
sa kokoomuksen iskuyritystä, kun Ville 
asui Saulin vanhassa saappaassa tai kun 
Tarja raivasi sademetsän lomansa tieltä, 
ei mistään kuulunut vastaväitteitä. Aika 
rauhassa saamme siis säveltää poliittisen 
faktan ja fantasian välimaastossa.

Mielenkiintoista sarjassa on se, et-
tä vaikka Itse valtiaat on rakentamam-
me keinotodellisuus, roikkuu se napa-
nuorastaan kiinni oikeassa maailmassa ja 
Arkadianmäen todellisuudessa. Haaste 
on ollut se, mitä aineistoa tätä napanuo-
raa myöten kuljetetaan. Kun lähdemme 
työstämään uutta jaksoa, mietimme en-
nen kaikkea sitä, mikä suurempi kysy-

Pullamössösukupolvi, johon keski-iältään alle kolmekymppinen Itse valtiaiden 

tekijätiimi vääjäämättä kuuluu, ei muka ole kiinnostunut politiikasta. 

Olemme viettäneet lapsuutemme kuka milläkin väreillä värjätyssä todellisuudessa. 

Näitä todellisuuksia yhdistää vahva tietoisuus siitä, että maapallo rullaa eri radalla 

riippuen siitä, kenen joukoissa seisot. Entisiä partiolaisia ja pioneereja ei kirkas-

otsainen julistaminen enää aikuisena kiehdo; johtopäätelmä onkin, ettei politiikka 

kiinnosta, yhteisistä asioista ei välitä kukaan. 

Riina Hyytiä
tuottaja
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mys tai ilmiö pyörii ympärillämme. Sar-
jan tavoitteena on ollut pureutua tähän 
aikaan; löytää pintakuohunnan alle jääviä 
syviä virtauksia, jotka vääjäämättä kuljet-
tavat tätä kansaa, muokkaavat sen mieli-
piteitä, arvoja ja asenteita. Poliittinen sa-
tiiri voi olla kaunaista herravihaa, mut-
ta se voi myös kääntyä kritisoimaan nii-
tä asioita, jotka herkästi hukkuvat lööp-
pijulkisuuden alle. Tämän piiloon jäävän 
politiikan paljastaminen on yksi Itse val-
tiaiden suurimmista missioista.

Sarjan hahmot ja heidän esikuvan-
sa tarjoavat henkilökohtaisine ongelmi-
neen materiaalia työpaikkakomedian 
pyörittämiseen. Taustatyön merkitystä 
ei voi kyllin korostaa sarjan yhteydessä, 
sillä vain faktan varaan voimme rakentaa 
poliittista satiiria. Vain faktat tuntemalla 
voimme todella tehdä siitä fiktiota. Näin 
ovelasti sarjan tekeminen on johdattanut 
meidät tutkimaan poliittisia muistelmia 

ja kahlaamaan aikakausilehdistä yhteis-
kunnallisten vaikuttajien henkilöhaas-
tatteluja. Muutama vuosi sitten en olisi 
uskonut vierailevani eduskunnan koti-
sivuilla tutkien mielenkiinnolla talon ta-
pahtumakalenteria ja Tuomiojan ajatuk-
sia. Nyt se on osa arkea.

Todellisuuden 
absurdius
Yllättävää on ollut se, miten sarjan po-
liittinen satiiri tuntuu kaikista purevim-
malta ja osuvimmalta silloin, kun itse ti-
lanne ja tarina lähestyvät absurdia. Kun 
sarjan henkilöt ovat osa animaatiomaail-
maa, jossa kaikki on mahdollista, niin yl-
lättäen tämä fantasia lähenee paikoin to-
dellisuutta tarkemmin kuin päivälehtien 
poliittisilla sivuilla. Kun geenimuunnel-
lut Närpiön tomaatit syövät kansanedus-
tajia pahojen tomaattien hyökkäystä vas-
taan perustettujen rintamalinjojen pet-

täessä, kohtaavat fakta ja fiktio katsojan 
naurussa, joka syntyy näkemyksellisestä 
maailman tulkinnasta; siitä riemusta, et-
tä asiat voisivat olla näinkin. 

Ei  yhteiskunnallisesta  ajattelusta 
puutu särmää. Se on vain muuttanut 
muotoaan paikoin viihteellisemmäk-
si, paikoin rankemmaksi, jopa julmem-
maksi. Se on muiden ajassa liikkuvien il-
miöiden ohella henkilöityvää, sensaatio-
hakuista mutta silti yhä totuutta tavoitte-
levaa. Politiikan ja pieruhuumorin yhdis-
täminen ei välttämättä miellytä kaikkia, 
mutta viikoittain keskimäärin 700.000 
katsojaa riemuitsevat Itse valtiaiden 
kanssa. Juuri valmistuneessa katsojatyy-
tyväisyystutkimuksessa sarja on viihde-
ohjelmien toisella sijalla. Ehkä tämä 
osaltaan osoittaa, kuinka politiikka, yh-
teisten asioiden hoito, on edelleen kiin-
nostava asia. Vakavaa se ei Itse valtiai-
den maailmassa ole.
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Divarissa oli kirja, Leif Furhammarin ja 
Folke Isakssonin ”Politik och film”. Kir-
ja on painettu politiikan hulluna vuotena 
1968 ja kulkenut monien käsien kautta. 
Sen näkee nuhraantuneisuuden astees-
ta ja siitä, että nimiölehdellä on useam-
mankin poliittisesta elokuvasta aikanaan 
kiinnostuneen omistajan nimi. Divarin 
pitäjät ovat myös merkinneet hinnan 
samalla lehdelle. Joskus se on maksanut 
kaksikymppiä vanhaa rahaa, nyt päivän 
noteeraus oli yksi euro. Ostin kirjan.

Poliittinen elokuva on metka juttu. 
Kovasti erilaisia elokuvia on pidetty po-
liittisina. Myös Furhammar ja Isaksson 
pohtivat elokuvan poliittisuutta. Mikä 
tekee elokuvasta poliittisen? Sisältö vai 
muoto? Näkökulma? Tekijän intentiot? 
Vaikutukset? Yleisön kokemus? Kritiik-
ki? Jälkimaailman tulkinnat? Elokuvan 
käyttötapa?

Elokuva vasarana
Poliittinen elokuva on ennenkaikkea 
instrumentaalista, välineellistä. Sillä on 
poliittinen päämäärä, on se sitten vas-
taanottajien asenteiden vahvistaminen 
(joka on helppoa) tai niiden muuttami-
nen (joka on vaikeata), tai peräti toimin-
nan synnyttäminen, maailman muuttami-
nen (tätä jotkut pitävät liki mahdottoma-
na). Itse asiassa dokumenttielokuvan pe-
rinteessä välineellisyys on vahva traditio. 
Kun dokumenttielokuva kertoo todelli-
sesta historiallis-sosiaalisesta maailmasta, 
ja on läsnä tässä maailmassa, on aika luon-
tevaa että se ainakin välillä yrittää myös 
vaikuttaa tuohon maailman. John Grier-
sonkin korosti dokumenttielokuva ole-

POLIITTISUUS 
ON KATSOJAN 
SILMÄSSÄ 
Jouko Aaltonen 
dokumenttielokuvien ohjaaja ja tuottaja

van enemmänkin vasara kuin peili. Myös 
dokumenttielokuvan teorian johtaviin 
guruihin kuuluva Bill Nichols korostaa 
dokumenttielokuvan instrumentaalisuut-
ta. Hänelle dokumenttielokuva on todel-
lisuuden diskurssi, verrattavissa muihin 
yhteiskunnan instituutioihin. 

Vastaelokuva
Tietysti kaikkea elokuvaa voi pitää po-
liittisena. Se joko vahvistaa olemassaole-
via valtasuhteita, ovat ne sitten luokkien, 
rotujen, sukupuolien, rikkaiden tai köy-
hien välisiä, tai sitten asettuu vastusta-
maan niitä. Esimerkiksi Godard on pu-
hunut Vertovin hengessä vastaelokuvas-
ta, siitä että elokuvan pitää rikkoa porva-
rillisen elokuvan lumo, sen muoto ja kie-
li, tehdä se näkyväksi ja näin synnyttää 
vastarintaa. Yksi säie poliittista elokuvaa 
onkin muodon rikkomisen ja avantgar-
den traditioon nojaava suunta. Vallanku-
mouksellisen elokuvan pitää olla vallan-
kumouksellista myös muodoltaan.

Poliittiseen elokuvaan liittyy myös 
paljon erilaisia myyttejä. Yksi on se, ett-
eivät massat ymmärrä elokuvan luonnet-
ta lumeena, todellisuuden representaa-
tiona. Yleisö ei muka erota todellisuutta 
ja elokuvaa. Muotoa rikkovaan poliitti-
seen elokuvaan onkin liittynyt aika vah-
va elitistinen juonne.

Poliittisessa dokumentissa on myös 
kaksi kiinnostavaa traditiota. Kuvataan 
joko uhreja tai sitten toimijoita. Joskus 
tuntuu, että dokumenttielokuvaa suo-
rastaan rasittaa tämä uhrin traditio, se 
että elokuvia tehdään vain riistetyistä ja 
sorretuista. Ja niitä tekevät yleensä elo-

Krasnj Gangut – Punainen Hanko, ohj. KJ Koski , Illume Oy
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kuvantekijät, jotka eivät itse ole uhreja – 
jos toki eivät riistäjiäkään. Toinen perin-
ne on myönteisten esimerkkien kuvaa-
minen. Kuvataan taistelijoita, puolueak-
tivisteja tai vastaavia.

Järjestöelokuva
Mutta jos tilastollisesti katsottaisiin, mi-
tä poliittinen elokuva on, niin eikö se 
kuitenkin ole enimmäkseen aika har-
maata tiedotus-, propaganda- ja valistus-
elokuvaa? Puolueiden ja aatteellisten jär-
jestöjen tilaamaa ja rahoittamaa tilaus-
elokuvaa? Näin ainakin meillä Suomessa. 
Poliittinen elokuvamme on ollut enim-
mäkseen järjestöelokuvaa, erilaisia tilai-
suuksien taltiointeja ja vaalikampanja-
elokuvia. Kotimainen 1970-luvun poliit-
tisen elokuvan aalto jäi kuitenkin määräl-
lisesti aika niukaksi. Vaikka sen vaikutus 
olikin ajan ilmastossa merkittävä. 

Yleensä sisältö on ollut muotoa tär-
keämpää. Yleensä se on myös ollut enem-
män tai vähemmän realismin traditioon 
nojaavaa. Realismilla on ollut helpompi 
vaikuttaa massoihin. 

Se mikä on poliittista, on tilanteesta 
riippuvaista, kontekstuaalista. Elokuvaa, 
jota ei ole tehty poliittisiin tarkoituksiin, 
voidaan käyttää poliittisessa propagan-
dassa. Tai elokuva voi olla luettavissa po-
liittisesti. Ajatellaan vaikka Puolassa ja 
Tsekkoslovakiassa neuvostomiehityksen 
aikana tehtyjä dokumenttileffoja, jot-
ka eivät välttämättä aukea suomalaisel-
le katsojalle, mutta oman maan katsojil-
le toimivat vahvasti poliittisina allegori-
oina. Elokuvan voimaa! Ja myös konteks-
tuaalisuutta!

Poliittisuudesta historiallisuuteen
Otan esimerkin lähempää. Olen tuotta-
nut liudan Seppo Rustaniuksen histori-
allisia dokumenttielokuvia. Rustaniuk-
sen kestoaihehan on ollut vuoden 1918 
tapahtumat, keskeinen suomalaisen itse-
ymmärryksen kipupiste. Aiemmin nämä 
elokuvat olivat poliittisia. Ne ikäänkuin 
luettiin poliittisessa kontekstissa. Yleis-
radion ohjelmapäivystykseen tuli kriitti-
siä puheluita, puhumattakaan lehtikom-
menteista. Rustaniuksen näkökulma tai 
lähestymistapa ei ole juurikaan muuttu-
nut, mutta maailma on. Neuvostoliitto 
on hajonnut, kommunistipuolue men-
nyt konkurssiin ja ennen kaikkea vuoden 
1918 tapahtumat kokenut sukupolvi on 
lopullisesti häipynyt historian horison-
tin taakse. Nyt samat elokuvat koetaan 
historiallisina. Kukaan ei enää vaivau-
du soittamaan räyhäpuheluita ohjelma-
päivystykseen ja porvarilehdetkin kehu-
vat leffoja. Konteksti on muuttunut.

Politiikalle on nyt tilausta, siitä kai 
tämä hyvin ajassa kiinni oleva lehden tee-
makin kertoo. Politiikka on tulossa taas 
muotiin, ja poliittista elokuvaakin kai-
vataan. Sitä on jo näkyvissä, ainakin kol-
mella suunnalla. Ruohonjuuritasolla eri-
laisten aktivistien on uuden teknologian 
ansiosta entistä helpompi tehdä erilais-
ta audiovisuaalista materiaalia. Sitä on 
myös entistä helpompi levittää, tulevai-
suudessa ennen kaikkea netin kautta. Tä-
mä on jatkoa vanhalle perinteelle tehdä 
erilaisia videoita erilaisissa pienryhmis-
sä, naisliikkeessä, ympäristöjärjestöissä 
yms. Mutta tämä tuotanto ei edelleen-
kään paljoa näy valtajulkisuudessa.

Toinen jännittävä suunta on antro-
pologinen elokuva. Muutaman viime 
vuoden aikana useammalla antropolo-
gisen elokuvan festivaalilla on ollut pal-
jon dokumenttielokuvia, joita voi hyväl-
lä syyllä kutsua poliittisiksi. Antropolo-
ginen elokuva on alunperin ollut tark-
kailevaa, ”tieteellistä”, etäisyyttä otta-
vaa. Sitten siitä tuli 1970-luvulla inter-
aktiivista; antropologit ja elokuvante-
kijät halusivat olla vuorovaikutuksessa 
kuvattaviensa kanssa. Sitten ruvettiin 
kouluttamaan alkuperäisväestöön kuu-
luvia tekemään itse elokuvia. Ja nyt yhä 
useampi elokuva on väline alkuperäis-
väestön taistelussa omien oikeuksiensa 
puolesta. Elokuva ei ole vain antropolo-
gian väline vaan työkalu sosiaalisen tai 
poliittisen muutoksen ajamiseen. Ant-
ropologisuus yhdistyy välineellisyyteen 
ja poliittisuuteen. 

Kolmas alue, jossa polittisuus on kas-
vussa ovat valtavirtadokumentissa näky-
vät uudet aihevalinnat: yhä useampi luo-
va dokumenttielokuva käsittelee kol-
mannen maailman ongelmia, globalisaa-
tiota ja maailmankauppaa. Ja entistä vah-
vemmin kantaaottaen ja myös uutta este-
tiikkaa hakien. Ajatellaan vaikka joitakin 
Erik Gandinin elokuvia.

Ei politiikka minnekään ole kadon-
nut. Eikä varsinkaan dokumenttieloku-
vissa. Poliittinen vain muuttaa luonnet-
taan. Jos mikään, niin poliittinen doku-
menttielokuva on suhteessa omaan ai-
kaansa ja paikkaansa. Ja niin sen pitää ol-
lakin. Luulen, että antikvariaatista osta-
mani kirjan arvo tulee seuraavalla divari-
kierroksella nousemaan.  

     
     
 

Krasnj Gangut – Punainen Hanko
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Yksi keskeisiä kysymyksiä dokumentti-
elokuvan tekemisessä on se, miten tehdä 
yksityinen yleiseksi ja päinvastoin, 
miten tehdä yleinen yksityiseksi. 

Omien elokuvieni aiheet ovat syntyneet 
yleisistä, yhteiskunnallisista tai sosiaa-
lisista kysymyksistä. Näitä aiheita ovat 
olleet mm. nuorten syrjäytyminen, hy-
vinvointivaltion alasajo, rasismi ja mark-
kinaliberalismin tai globalisaation seura-
ukset. Ne ovat aiheita, jotka ovat kosket-
taneet minua kullakin hetkellä niin pal-
jon, että olen halunnut tutkia ja käsitellä 
niitä dokumenttielokuvan keinoin. Hen-
kilökohtaisena sytykkeenä on toiminut 
aina jokin aiheen herättämä tunne: ärty-
mys, viha ja suru sekä myöhemmin myö-
tätunto kuvattavia kohtaan. Ilman tun-
netta ei synny toimintaa, eikä ilman sitä 
pystyisi uhraamaan kahta, kolmea vuotta 
elämästään minkään yksittäisen aiheen 
parissa. Tunne vahvistuu siitä, että löy-
dän elokuvalleni päähenkilöt, joihin voin 
samastua ja joiden elämään kyseinen aihe 
ja sen sisältämä ristiriita liittyvät olennai-
sesti. On elokuvan päähenkilö sitten isä-
tön, koulunsa kesken jättänyt lähiönuo-
ri, jolla ei ole koulutus-, eikä työllistymis-
mahdollisuuksia; tai nuori, somalialainen 
perheenäiti, joka saa häädön asunnos-
taan ”metelöinnin” vuoksi; tai sitten teh-
dastyöläinen, jonka työpaikka lakkaute-
taan, koska se ei sovellu monikansallisen 
yrityksen tulevaisuusstrategiaan. 

Ymmärtäminen vs. tietäminen
Mihin yhteiskunnallista elokuvaa sitten 
tarvitaan? On vain pakko tunnustaa se 
tosiasia, että elokuvilla ei voida muut-
taa maailmaa. Vain aniharvalla elokuvalla 
on todellista, poliittista merkitystä niin 
paljon, että se saisi aikaan konkreettisia 
muutoksia ympäristössään. Minun mer-
kittävin saavutukseni on luultavasti se, 
että Karkotetut -dokumenttini ansiosta 
Vesalan lähiöön tehtiin uusia viheristu-
tuksia lisäämään paikallisten asukkaiden 
viihtyvyyttä. Senkään toteutumisesta en 
ole aivan varma, saattaa olla, että sekin 
jäi vain puheen asteelle.

Taide ja elokuva voivat kuitenkin 
saada aikaan pieniä asennemuutoksia yk-
silöissä, heidän tunteissaan ja ajattelus-
saan. Se voi tarjota näennäisesti tuttuun 
aiheeseen uuden ja poikkeavan näkökul-
man tai se voi tarjota katsojalleen mah-
dollisuuden päästä tarkastelemaan elä-
män tai yhteiskunnan alueita, joita hän ei 
muutoin näkisi. Dokumenttielokuva an-
taa katsojalle mahdollisuuden tutustua 
yleiseen aiheeseen yksilön näkökulmas-
ta käsin, jolloin hän voi samastua ihmi-
siin, joita kyseinen aihe ja ongelma todel-
la koskettavat. Tässä tulee ero ymmärtä-
misen ja tietämisen välillä (vert. luovan 
dokumenttielokuvan ja informatiivisen 
ajankohtaisjournalismin välillä). Yksi 
henkilökohtainen kiitos minulle oli se, 
kun keski-ikäinen, keskiluokkainen mies 
tunnusti minulle, että somalipakolaisista 
kertova Insha Allah - jos jumala suo -eloku-

vani sai hänet häpeämään omia aiempia 
ennakkoluulojaan. 

Juuri tietämättömyys ja vieraantumi-
nen ovat suurimmat syyt ihmisten väli-
siin ongelmiin ja ennakkoluuloihin sekä 
usein myös poliittisiin ristiriitoihin. Ai-
na ei ole kyse valtaa pitävän tai omista-
van luokan ahneudesta ja häikäilemättö-
myydestä. Ylempää keskiluokkaa edus-
tavat ihmiset eivät useinkaan tiedä, mil-
laista on työttömän yksinhuoltajaäidin, 
lähiönuoren tai saattohoidossa olevan 
vanhuksen arki tai millaista on metalli-
tehtaan pääluottamusmiehen työ nyky-
päivänä. Emme voi ymmärtää ja välittää, 
jos emme todella tunne kanssaihmisiäm-
me ja heidän olosuhteitaan. Tässä onkin 
vastaus siihen mihin yhteiskunnallisia ja 
sosiaalisia dokumenttielokuvia tarvitaan 
- lisäämään ihmisten välistä ymmärrystä 
ja välittämistä. 

Yleisellä tasolla dokumenttieloku-
va voi parhaimmillaan toimia yhteiskun-
nallisena keskustelun herättäjänä ja mie-
lipidevaikuttajana. Dokumenttielokuvaa 
onkin määritelty käsitteellä ”idea wea-
pon”, eli dokumenttielokuvalla voi ol-
la jossain määrin myös yhteiskunnallista 
merkitystä. Eivät Lenin ja Goebbels olisi 
muuten perustaneet omia elokuvapropa-
gandaosastojaan.

Poliittinen dokumenttielokuva 
Miten erottaa sitten toisistaan propa-
ganda ja luova, ”poliittinen” dokument-
tielokuva? Tässä pätee taas vanha, ku-
lunut lause: ”Sen vain tietää kun sen nä-
kee”. Luovan dokumenttielokuvan teh-
tävänä ei ole myydä tai agitoida mitään, 
mutta parhaimmillaan se voi lisätä tie-
toisuuttamme – eli herättää ajatuksia ja 
tunteita. Propagandaelokuvan historia 
ja maine ovat kuitenkin vaikuttaneet sii-
hen, miten poliittisen dokumenttieloku-
van käsitteeseen suhtaudutaan eri kult-
tuureissa. Olen tavannut mm. iranilaisia 
ja valkovenäläisiä kollegoja, jotka eivät 
suostuisi nimittämään omia elokuviaan 
poliittisiksi, vaikka ne edustavat kyseistä 
lajityyppiä. Syyt tähän ovat tietysti his-
torialliset, näissä kulttuureissa ”poliitti-
nen elokuva” mielletään helposti vain 
valtiollisen propagandan välineeksi. Toi-
saalta esim. venäläiset kollegamme eivät 
näe propagandistisia sävyjä siellä missä 
me niitä näemme, kuten oli laita Vita-
li Manskin tuottaman Putin dokumen-
tin kohdalla, jossa kyseistä valtiomiestä 
kuvattiin äärimmäisen ihailevalla ja ylis-
tävällä tavalla. Tosin eipä siitä ole mon-
taa vuosikymmentä, kun myös Suomes-
sa tehtiin propagandaa taiteen ja ystävyy-
den nimissä. Ehkä tästä syystä huomaan, 
että karsastan myös itse ”poliittinen” ter-
min käyttöä elokuvieni yhteydessä. 

Kausaalisuhteet
Yksi suurimmista yhteiskunnallisen elo-
kuvan tekemisen ongelmista piilee haas-
teessa, miten kuvata äärimmäisen moni-
mutkaisia kokonaisuuksia, eli syy- ja seu-
raussuhteita elokuvan keinoin. Maail-

Henkilö-
kohtaisuus 
poliittisessa 
elokuvassa 
Visa Koiso-Kanttila 
dokumenttielokuvaohjaaja 

Isältä pojalle on 
elokuva lapsuudesta 
ja isyydestä. Elokuva 
kertoo isien ja poikien 
suhteista ja sukupol-
vien välisestä kuilus-
ta yhden suvun kautta; 
elokuvan päähenkilöt 
edustavat neljää mies-
polvea. Guerilla  Films, 
2004
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Tai miksi en kertonut siitä, että ha-
lusin tehdä elokuvan somalipakolaisis-
ta, koska minua kiinnostaa ulkopuoli-
suus ja olen itse joutunut tappelemaan 
lapsena sen takia, että minua on luultu 
mustalaiseksi. Enkä kertonut siitä ko-
kemuksesta, kun jouduin kuvaamaan 
lumimyrskyssä rämpivää somaliperhet-
tä, joka oli juuri saanut häädön omasta 
kodistaan. Ja kuinka vaikeaa kuvaami-
nen oli, kun näpit olivat jäässä ja itket-
ti niin perkeleesti. En tiedä, onko kyse 
ollut enemmän nöyryydestä kuvattavi-
en asioiden edessä vai pelkuruudesta. 
Vai olenko uskonut liian sokeasti mui-
den antamiin dogmeihin siitä, mitä on 
oikeaoppinen direct cinema? 

Tiedän kokemuksesta, että kyseiset 
asiat kiinnostavat myös ”tavallisia” kat-
sojia. Toisaalta näiden henkilökohtais-
ten kokemusten esiintuomisella voisi ol-
la merkitystä myös oman työmme mää-
rittelyn kannalta: onko kyse tekijälähtöi-
sestä taiteesta vai ainoastaan todellisuu-
den jäljentämisestä?

Politiikan luova tulkinta
Ei ole kyse vain sattumasta ja tietämät-
tömyystä, jos niin monet katsojat ja elo-
kuvakriitikot eivät osaa vieläkään erot-
taa dokumenttielokuvaa journalistisesta 
televisioreportaasista. Jo Grierson mää-
ritteli dokumenttielokuvan todellisuu-
den luovaksi tulkinnaksi. Miksi en siis 
toisi esiin omaa tulkintaani elokuvani 
katsojalle. Oman äänen esiintuomises-
sa suurin haaste piilee ehkä siinä miten 
tehdä se niin, ettei ohjaaja kuulostaisi 
besserwisser-älyköltä tai auktoriteetiltä. 
Niin, että katsojalle jäisi tilaa myös omil-
le ajatuksille ja tulkinnoille, mikä on do-
kumenttielokuvassa äärimmäisen tärke-
ää. Tämä kaikkitietävä, autoritäärinen 
kertojan ääni, oli juuri se ”epäjumala”, jo-
ta nuoret direct cineman edustajat lähti-
vät aikoinaan kaatamaan.     

Mikä on sitten poliittista taidetta? 
Sanakirjan mukaan poliittinen on poli-
tiikkaan tai puolue-etuihin kuuluva tai 
niitä koskeva. Laajemman määritelmän 
mukaan politiikkaa on kaikki toimin-
ta, joka pyrkii vaikuttamaan kehityksen 
suuntaan. Laajinta tulkintaa tästä esitti-
vät 80-luvun feministit, jotka julistivat, 
että ”kaikki henkilökohtainen on po-
liittista”. 

Itseäni kiinnostaa tällä hetkellä näi-
den kaikkien asioiden yhdistäminen. 
Olen taipuvainen ajattelemaan, että juu-
ri henkilökohtaisella ja yksityisellä, sisäi-
sellä kokemuksella on meille kuitenkin 
eniten merkitystä. Sillä miten me kohte-
lemme lähimmäisiämme ja mitä me ajat-
telemme omasta elämästämme. Mitä on 
hyvä elämä, oikeudenmukaisuus, anteek-
sianto ja armo, vanhemmuus tai onnel-
lisuus? Nämä ovat asioita, jotka vaikut-
tavat meidän jokapäiväiseen elämääm-
me ja henkilökohtaisiin valintoihimme. 
Ja juuri näiden asioiden kautta toimim-
me yhteiskunnassa ja lopulta myös po-
litiikassa.    

ma muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. 
Perinteiset suoran, havannoivan doku-
menttielokuvan (direct cinema tai ciné-
ma vérité) metodit ovat tässä suhteessa 
rajoittuneita; ne perustuvat etupäässä 
fyysisten, ulkoisten tapahtumien doku-
mentointiin. 

Miten kuvata esimerkiksi globalisaa-
tion ja markkinaliberalismin seurauksia? 
Miten kuvata sitä, että Göteborgissa si-
jaitseva monikansallinen konserni päät-
tää lakkauttaa kannattavan suomalaisen 
perheyrityksen ja siirtää sen tuotannon 
Puolaan? Tai sitä, että kyseisen konser-
nin omistajat ovat amerikkalaisia eläke-
vakuutusyhtiöitä, jotka haluavat sijoi-
tuksistaan hyvän tuoton, ja jonka omis-
tajat ovat viime kädessä amerikkalaisia 
eläkesäästäjiä, joilla ei ole aavistustakaan 
siitä, mitä heidän rahoillaan tehdään 
Suomessa tai Puolassa?

Vastaus on näennäisesti helppo ja 
yksinkertainen ja se on tietysti yksilön 
kokemus. Elokuva ja draama perustu-
vat samastumiseen ja työttömäksi jää-
vän suomalaisen tehdastyöläisen kohta-
lo voi koskettaa katsojaa, mutta onko se 
enää riittävä itseisarvo, kun on kyse näin 
monimutkaisista asiakokonaisuuksista? 
Journalisteja emme kuitenkaan ole, em-
mekä siksi halua tulla, joten meillä ei ole 

Henkilö-
kohtaisuus 
poliittisessa 
elokuvassa 

käytettävissä samoja kerronnan keinoja 
kuin heillä.

Henkilökohtaisuus
Yksi ratkaisumalli on tekijän oman hen-
kilökohtaisen kokemuksen ja motiivien 
esiintuominen. Miksi minä ja useimmat 
meistä jätämme omat kokemuksemme 
töittemme ulkopuolelle? Toki jokainen 
luova dokumenttielokuva on aina jollain 
tavalla tekijänsä näköinen, subjektiivi-
siin valintoihin perustuva hengentuote, 
mutta olisiko ollut parempi, että olisin 
joskus tuonut omat ajatukseni ja tuntee-
ni selkeämmin näkyviin elokuvissani. 

Miksi en tuonut esiin sitä, että kuva-
sin ensimmäisen elokuvani isättömistä, 
hukassa olevista lähiönuorista siksi, et-
tä olin itse kokenut samankaltaisen nuo-
ruuden. Tai että valitsin päähenkilöksi 
Krissen, romanipojan jossa näin oman 
nuoruuteni alter egon, joka muistutti mi-
nua sekä ulkoisesti että sisäisesti. Ja et-
tä Krisse ampui itsensä minun 27-vuo-
tissyntymäpäivänäni, jonka vietin hänen 
kuolinvuoteensa äärellä. Kuinka pohdin 
tällöin koko dokumenttielokuvan teke-
misen mielekkyyttä ja kuinka Krissen 
omaiset halusivat kaikesta huolimatta 
jatkaa elokuvan tekemistä, koska he nä-
kivät sillä olevan merkitystä. 

Viimeistä päivää, ohj. Visa Koiso-Kanttila, Guerilla  Films
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P H I L I P  H O F F M A N I N  D O K U M E N T T I E L O K U V I S S A

henkilökohtainen on poliittista 
– ja enemmänkin
Miia Jonkka
leikkauksen opiskelija TAIK/ELO:ssa

Kanadalainen dokumentaristi Philip Hoffman tekee elokuvia 
itsestään ja perheestään. Henkilökohtaisuudesta huolimatta tai 
juuri siksi Hoffmanin elokuvat ovat yleismaailmallisia 
– ja tekijänsä mukaan myös poliittisia. 

What these ashes wanted, ohj. Philip Hoffman
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sin, monta kertaa -  kuin en antaisi hänen 
lähteä tai hän ei haluaisi lähteä. Kamera-
työn kautta myös minä, kuvaaja, olen läs-
nä. Siitä näkyy, että minun on vaikea kat-
soa äitiäni syöttämässä isoäitiäni.” 

Elokuva isoäidistä päättyy huoneen 
seinällä oleviin valokuviin: sukulaisia, 
nuoruudenkuvia. ”Ne kertovat siitä, mi-
tä oli kerran. Meidän kipumme, melan-
koliamme, on siinä, ettemme voi men-
nä takaisin.”

Elokuvasta tulevat väistämättä mie-
leen kotivideot. Niiden voima on yleen-
sä siinä, ettei niitä juuri leikata.

”Niissä voi näkyä jotain, mitä ei esi-
merkiksi näy perhevalokuvissa, joista on 
helppo rakentaa onnellinen perhe. Var-
sinkin nykyään, kun käytössä on video-
kameroita, kuviin voi tallentua säröjä, 
jotka kertovat perheestä jotain muuta 
kuin ne perhealbumin valokuvat. Ehkä 
tämän takia katsomme kotivideoita niin 
harvoin: niissä on paljon kipua.”

”Perheeni on suhtautunut hyvin ku-
vaamiseen. He ovat narsistisia, he rakasta-
vat tulla kuvatuksi! Osa sukulaisistani tosin 
kyseenalaisti isoäidin kuvaamisen. He ky-
syivät, olisiko Babji halunnut tulla kuva-
tuksi siinä tilassa. Se on oikeutettu kysy-
mys, johon minulla ei ole vedenpitävää vas-
tausta. Itse uskon, että Babji olisi ymmär-
tänyt, koska hän rakasti minua ja koska ku-
vien näyttämisellä oli suurempi tarkoitus.”

”Perheeni on ymmärtänyt, että ku-
vaaminen on työtäni, minun tapani ym-
märtää kulttuuriani. Minulle henkilö-
kohtainen on poliittista. Meidän täytyy 
katsoa perhettämme. Jos emme uskalla 
tehdä sitä, jos lakaisemme asioita maton 
alle, kaikesta tulee liian siistiä ja puhdas-
ta, eikä mitään asioita tarvitse käsitellä. 
Se on pelottava ajatus.”

Hoffmanin uusin elokuva on ”What 
these ashes wanted” vuodelta 2001. Sen 
synnyttäminen kesti vuosia.

”Pidän intuitiivisesta, päiväkirjamai-
sesta työskentelytavasta, se sopii minul-
le. Kun alan kuvata, en välttämättä tiedä, 
millaista elokuvaa olen tekemässä. Luo-
tan siihen, että muoto löytyy, että lopul-
ta löydän ajatuksen, jonka ympärille voin 
rakentaa elokuvan.”

Vuonna 1990 Hoffman alkoi tallen-
taa ympäröivää todellisuutta kaitafil-
mikamerallaan, freimi kerrallaan. Hän 
matkusteli elämänkumppaninsa Marian 
McMahonin kanssa tuolloin eri puolilla 
maailmaa: Egyptissä, Australiassa, Eu-
roopassa - myös Suomessa.

”Se oli aikaa, jolloin Berliinin muuri 
sortui, ja internet oli tuloillaan. Ilmassa 
oli tunne tiedon liikkumisesta, digitaali-
sen kulttuurin virrasta. Kuvaamalla ym-
päristöä ja ihmisiä freimi kerrallaan py-
rin tallentamaan aistimani ilmapiirin. 
Olin saanut paljon palautetta omaan na-
paan tuijottamisesta, eikä minulla ollut 
sillä kertaa lähtökohtana mitään henki-
lökohtaista tunnetta.” 

Maailmalla kierrellessään Hoffman 
kohtasi kuoleman kolmesti muutaman 
vuoden aikana. Viimeinen tapaus sattui 

takaisin lapsuuteen. Elokuva on minun 
yritykseni ymmärtää. Haluan elokuvie-
ni avulla myös paljastaa menneisyydes-
tä asioita, jotka voivat lannistaa, estää 
asioita tapahtumasta. Se on tekemiseni 
käyttövoima.”

Kun Hoffman oli 17-vuotias, hänen 
isoisänsä kuoli. Setä pyysi nuorta Philiä, 
perheen kuvaajaa, tallentamaan kameral-
laan vainajan, joka lepäsi avoimessa ruu-
misarkussa kukkameren keskellä. Nuori 
mies noudatti setänsä pyyntöä, mutta ei 
pystynyt kehittämään kuvia, vaan laittoi 
filmirullan pakastimeen - kehittääkseen 
sen vasta vuosien kuluttua.

”Uskon siihen, että asioita ei tapah-
du sattumalta vaan että ne heijastavat si-
tä, mihin tai mitä asioita meidän pitäisi 
katsoa”, Hoffman sanoo.

”Kuolemaa on hyvin vaikea ilmaista 
elokuvassa. Näemme sitä niin paljon tele-
visiossa. Asia alkoi vaivata minua, kun tein 
elokuvaa ”Somewhere between Jalosto-
titlan and Encarnacian” (1984). Olin teh-
nyt matkan Meksikoon, ajoin bussilla lä-
pi maan. Yhtäkkiä maantiellä bussi pysäh-
tyi. Nuori poika oli jäänyt auton alle. Hän 
kuoli siihen tielle. Näin ikkunasta, kuin-
ka äiti juoksi pellolta poikansa luo. Minul-
la oli kamera esillä ja minun piti hetkessä 
päättää, kuvaanko. En kuvannut.”

Eräänlaisena  kunnianosoituksena täl-
le kuolemalle, joka jäi kuvaamatta, Hoff-
man teki vuonna 1988 elokuvan ”passing 
through/ torn formations” isoäidistään. 

”Isoäiti, Babji, oli minulle hyvin rakas. 
Hän juuri opetti minut kuvaamaan, hä-
nellä oli tapana näpsiä valokuvia etsimeen 
katsomatta. Hän oli linkki eurooppalai-
seen menneisyyteeni, hänen perheensä tu-
li Kanadaan 1920-luvulla Tsekkoslovakias-
ta. Kun Babji joutui vanhainkotiin, vanhan 
mantereen maku katosi elämästäni.”

Hoffman kuvasi äitiään syöttämäs-
sä Babjia, omaa äitiään, vanhainkodis-
sa. ”Hän kävi siellä joka päivä. Muut su-
kulaiset sanoivat vain, että he haluavat 
muistaa Babjin sellaisena kuin tämä oli. 
Se oli minusta hieman epäreilua.”

Elokuvassa on kuusi minuuttia myk-
kiä ottoja samasta tilanteesta: äiti syöt-
tää sängyssä makaavaa isoäitiä. Jokaises-
sa otossa kamera panoroi ensin ikkuna-
verhoista isoäidin siniseen, pehmoiseen 
aamutakkiin, vasta sitten äitiin ja isoäi-
tiin. Jokainen otto myös päättyy samal-
la tavalla: valkeuteen.

”Elokuvaa leikatessani aloin ensim-
mäistä kertaa pohtia sitä, miksi ylipää-
tään leikkaan. Filmin kappaleita oli joka 
paikassa, kun aloin ymmärtää, ettei mi-
nun tarvitse valita yhtä ainoaa ottoa.” 

”Jokainen otoista on loppujen lo-
puksi erilainen. Babji muuttuu, hän al-
kaa reagoida, yhdessä hän jopa hymyi-
lee äidille.”

”Aloin myös miettiä, miksi peittäisin 
kuvaustani. Objektiivisesti ajateltuna ka-
meratyöni on todella huonoa, mutta silti 
siinä on jotain kaunista, jotain oleellista. 
Jokainen otto päättyy valkeuteen, kuin 
kuolemaan, mutta silti isoäiti tulee takai-

Hoffman vieraili Helsingissä joulukuus-
sa. Hänen pitämänsä master class muis-
tutti hänen elokuviaan: kiehtova, ri-
kas kudelma henkilökohtaisia muistoja, 
mietteitä ja kuvia hänen omasta ja hänen 
läheistensä elämästä.

”Elokuvani kertovat paitsi minusta 
myös perheestä, elämästä ja kuolemasta 
eli asioista, jotka koskettavat kaikkia”, 
Hoffman sanoo.

”Ajatus, että henkilökohtainen on 
poliittista, on feministinen. Elokuvassa 
sen ovat omaksuneet tekemisensä lähtö-
kohdaksi myös miehet. Tuore esimerkki 
on Visa Koiso-Kanttila. Hänen uusi elo-
kuvansa ”Isältä pojalle” on merkittävä. Se 
on äärimmäisen henkilökohtainen, mut-
ta silti siinä on kaikki, mitä elokuva tar-
vitsee kiertääkseen koko maailman.” 

”Juuri tässä on ainoa toivomme: et-
tä lähennymme toisiamme ihmisinä, että 
pystymme kommunikoimaan syvällisem-
min toistemme kanssa. Se on myös ainoa 
tapa välttää sota. Sodassahan vihollinen 
dehumanisoidaan, jotta olisi helpompi 
tappaa,” Hoffman sanoo.

Valkokankaalla mustavalkoisessa ku-
vassa pikkupoika hymyilee kuvan etualal-
la seisovalle naiselle. Nainen on selin ka-
meraan, hänen tumma hahmonsa täyttää 
miltei koko kankaan. Pojan kasvoista nä-
kyy vain osa. Hoffman on pysäyttänyt elo-
kuvansa ”On the Pond” (1978) ja kertoo: 

”Tämän kuvan haluan näyttää teil-
le tarkemmin. Siinä olen minä ja äitini, 
meidän perheemme on siinä maalla, kä-
velyllä. Kuulitteko, mitä isäni kommen-
toi tämän kuvan kohdalla?” hän kysyy. 

Hoffman oli jo nuorena perheen va-
lokuvaaja. ”Olin Phil, joka ei puhunut 
paljoa. Isosiskoni, kolmoset, hoitivat 
sen puolestani. Minulla oli teini-ikäisenä 
oma pimiö, otin kuvia perheestäni ja ys-
tävistäni ja vetäydyin sitten pimiöön ke-
hittämään niitä.”

22-vuotissyntymäpäivänään Hoff-
man näytti perheelleen dioja vuosien 
varrella otetuista kuvista. Perheenjäse-
net eivät tienneet kuvia katsellessaan, 
että Hoffman äänitti heidän keskuste-
lunsa. Elokuva syntyi, kun hän yhdisti 
äänittämänsä keskustelun ja näyttämän-
sä kuvat. 

Katsomme mustavalkoista kuvaa 
kankaalla. ”Isä sanoi, että äiti tunsi ku-
van tilanteessa olonsa surkeaksi ja että 
me muut yritimme piristää häntä.”

”Se on esimerkki tavasta, jolla perhe-
kuvia voidaan käyttää välineinä, kun kä-
sitellään vaikeita asioita. Isä ja samalla 
koko perhe voivat unohtaa äidin masen-
nuksen tulkitsemalla kuvaa näin. Tosiasia 
on, että äitini oli vakavasti masentunut ja 
kärsi hermoromahduksesta.”

Hoffman painaa playta, ja kuulemme 
isän äänen: ”You were feeling lousy then, 
and we were trying to cheer you up.” 

“Kuljemme lapsuuden läpi jonkin-
laisessa unessa. Yhtäkkiä olemme aikui-
sia ja yritämme selvittää, mistä lapsuu-
dessa oli kysymys. Niin kuin moni elo-
kuvantekijä, myös minä haluan mennä 

Henkilö-
kohtainen on 
poliittista 
– ja 
enemmänkin
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Helsingissä. Hoffman ja Marian olivat ju-
nassa, kun yksi matkustajista, vanhempi 
mies, sai sydänkohtauksen ja kuoli.

”Outoja asioita tapahtui, olin häm-
mentynyt, sillä en usko sattumiin. Myö-
hemmin ajattelin, vaikka se ehkä onkin 
itsekeskeistä ja silkkaa arvailua, että ta-
pahtumien tarkoitus oli valmistaa meitä, 
tehdä kuolemaa meille tutuksi.” 

Vuonna 1996 Marian kuoli äkilli-
sesti.

”Olin kerännyt kuva-arkistoani vuo-
sia. Niistä kuvista tuli elintärkeitä Ma-
rianin kuoleman jälkeen. Uppouduin 
niihin. Minun ei ollut hyvä olla missään, 
mutta kuvieni parissa oloni oli vähem-
män huono.”

Elokuvalla ”What these ashes wanted” 
Hoffman halusi kertoa, kuka hänen elä-
mänkumppaninsa oli, ja mitä hän itse kä-
vi tämän kuoleman jälkeen läpi. 

”Halusin päästää tuhkan lentämään 
tuulen mukana ja samalla antaa ihmisille 
mahdollisuuden peilata omia kokemuk-
siaan”, hän sanoo.

Elokuva kertoo kuolemasta ja kuo-
lemisesta, surusta ja suremisesta – mut-
ta yhtä hyvin myös elämästä, rakkaudes-
ta ja arjesta.

Siinä on välähdyksiä parin yhteisistä 
hetkistä, sairaala-ajasta, kuoleman jälkei-
sestä tyhjyydestä, Marianin kuolemaa edel-
tävistä aavistuksista ja ajatuksista. Paik-
kansa elokuvasta ovat löytäneet myös vuo-
sia pakastimessa odottaneet isoisän kuo-
linkuvat - ja ne maailmalla kuvatut freimit.

”Niin monta kuvaa, niin nopeasti. 
Kuin kokonainen ihmiselämä kulkisi sil-
mien editse. Kuvat edustavat elokuvassa 
sitä, millaista se voisi olla, tämän maapal-
lon jättäminen.”

Elokuva alkaa kuvilla, joissa kä-
det sovittavat ruukun sirpaleita yhteen. 
Kuulemme Hoffmanin ystävän puhelin-
vastaajaan jättämän viestin.

Se on tarina munkista, jolta on sär-
kynyt kaunis ja arvokas ruukku. Hän ei 
halua heittää rikkinäistä ruukkua pois, 
niinpä hän liimaa sirpaleet yhteen. Ruuk-
kua ei kuitenkaan voi palauttaa ennal-
leen liimaamalla: mutta silti se on yhä, 
korjattunakin, kaunis esine.”

”Juuri sitä samaa yritän tehdä eloku-
villani.”

Minä-sääntö
Miltei ensimmäinen asia, jonka ka-
nadalainen dokumentaristi Philip 
Hoffman minulle sanoi, oli: ”Kou-
lussa meille opetetaan, ettei saa sa-
noa minä, ettei omaa tarinaa saa ker-
toa. Mutta jos emme voi kertoa omaa 
tarinaamme niin kenen tarinan sitten 
voimme kertoa?”

”Ainakin meille Pohjois-Ameri-
kassa opetetaan niin, en tiedä, teh-
däänkö täällä samoin”, hän jatkoi. 
Mieleeni tuli pieni mutta voimakas 
muisto ala-asteelta. 

On äidinkielen tunti. Olen eh-
kä neljännellä luokalla. Opettaja ot-
taa viime tunnilla kirjoittamamme 
aineet esille, hän aikoo jakaa ne ta-
kaisin. Jännitän, lukeeko hän minun 
aineeni ääneen – olen innokas ja hy-
vä kirjoittaja. 

Mutta tällä kertaa opettaja tekee-
kin yhdestä kirjoittamastani lausees-
ta varoittavan esimerkin. ”Älkää kos-
kaan tehkö niin kuin Miia, älkää kos-
kaan aloittako lausetta sanalla minä.” 
En tiennyt minä-säännön olemassa-
olosta. Minua hävettää. Päätän, etten 
tee toista kertaa samaa virhettä.

Philip Hoffmanin elokuvia ja 
hänen elämäntapaansa tuntuu yh-
distävän yksi asia: ne kutsuvat vuo-
ropuheluun.

Oli hämmentävä kokemus kat-
soa elokuvaa ja samaan aikaan vaeltaa 
omassa sisäisessä maailmassa. Yleen-
sä niin käy vain jos elokuva on huono. 
Hyvillä elokuvilla on taipumus viedä 
täysin mukanaan ja päästää ottees-
taan vasta joskus lopputekstien jäl-
keen. Hoffmanin elokuvat toimivat 
toisin: ne suorastaan haastoivat dia-
logiin.

Tämä näkyy myös vuonna 2001 
julkaistussa kirjassa ”Landscape 
With Shipwreck”, jossa eri kirjoit-
tajat käsittelevät Hoffmanin töitä. 
Monessa tekstissä kirjoittaja kertoo 
myös – tai jopa pääasiassa - omista 
muistoistaan.

Suomalaisille elokuvantekijöille 
kanadalainen Hoffman on tullut tu-
tuksi paitsi Suomen vierailujen myö-
tä myös tämän maatilallaan Pohjois-
Torontossa pitämiensä työpajojen 
kautta. ”Film Farm” tarjoaa eloku-
vantekijöille mahdollisuuden aihei-
den työstämiseen kuvaamalla  ja kes-
kustelemalla. 

Hoffmanin mukaan ainoa toi-
vomme on siinä, että pystymme 
kommunikoimaan syvällisemmin 
toistemme kanssa. Ajatus ei jää hä-
nen kohdallaan sanahelinäksi. Heit-
täytymällä hän rohkaisee heittäyty-
mään.    

 MJ

Philip Hoffman: Filmografia
What these ashes wanted (2001)
Opening Series 4 (2000)
Kokoro is for Heart (1999)
Destroying Angel (1998)
Chimera (1996)
Sweep (1995)
Opening Series 3 (1995)
Technilogic Ordering (1994)
Opening Series 2 (1993)
Kitchener-Berlin (1990)
river (1979-89)
passing through/torn formations (1988)
?O,Zoo! (The Making of a Fiction Film) (1986)
Somewhere Between Jalosttitlon and Encarnaci-
on (1984)
The Road Ended at the Beach (1983)
On the Pond (1978)

Lähde: Karyn Sandlos ja Mike Hollboom (toim.): 
Landscape with shipwreck: first person cinema 
and the films of Philip Hoffman (2001, Images 
Festival of Independent Film and Video ja Insom-
niacPress)

?O,Zoo!, ohj. Philip Hoffman

On the Pond, alla  What these ashes wanted, molemmat ohj. Philip Hoffman



28 29

Olen toki tietoinen siitä, että Helsinki 
on yhtä nykyaikainen kuin mikä tahan-
sa kanadalainen kaupunki, mutta joten-
kin Helsingissä eletään rauhallisemmin, 
minulle mieleisellä tavalla. Tiedän, et-
tä tämä on osaltani naivin romanttista 
ajattelua, mutta tiedän myös, että näke-
myksemme maailmasta on aina suoda-
tettu tunteidemme ja meille tärkeiden 
asioiden läpi.

Isoäitini Babji opetti minulle kuinka 
kameralla kuvataan lonkan päältä. Valo-
kuvia ottaessaan hän ei katsonut kame-
ran läpi, vaan käytti kehoaan eräänlaise-
na silmän jatkeena. Tämä päivittäinen 
käytäntö kehosta silmän jatkeena, tun-
teesta älyn jatkeena, sydämestä käden 
jatkeena sekä yksityisten mutta samalla 
yhteisten tarinoiden kertominen juontaa 
juurensa Babjin keittiöön. Siellä ruodit-
tiin, joskus aamuun asti, perheen histori-
aa. Pöydälle laitettiin niin huippuhetkiä 
kuin piilossa olleita, kipeitä asioita.

Olen tullut vetämään suomalaisille 
elokuvantekijöille viiden päivän työpa-
jaa. Sami, jonka kanssa työpajan pidän, 
on minua ja Janinea vastassa lentoken-

tällä. Sami ja Tuula, jonka opiskelijoita 
työpajassa enimmäkseen on (loput ovat 
Kuvataideakatemiasta) ovat järjestäneet 
kaiken hienosti valmiiksi. On pimeäm-
pää kuin Kanadassa. Katselen ulos ikku-
nasta ja ajattelen työkavereitani, ja mie-
tin, kuinka he ovat menneet joululomil-
laan etelän lämpöön.

Valmistelupäivän päätteeksi päätän 
esitellä Janinelle Elite -ravintolan. Ruoka 
ja viini on hyvää, kuten ennenkin. Naa-
purissa, Galleria Leena Kuumolassa on 
Filmi-ilta. Esitysten välissä ilmestyy van-
hoja tuttavuuksia kuin tyhjästä: Denise, 
Mikko, Oliver, Seppo, Alli... Sitten viime 
näkemän he kaikki ovat jatkaneet eloku-
vien tekemistä. Tässä pienimuotoisessa 
kellaritapahtumassa on huimasti energi-
aa, elokuvia on koko kirjo vaihtoehtoisis-
ta dokumenttielokuvista, jotka taitavasti 
purkavat suomalaista historiaa, eksentri-
siin kuvakatselmuksiin. Tämä muistut-

taa minua torontolaisen 
Funnel Experimental Film 
Theatren ajoista, jolloin 
kokoonnuttiin ilman tie-
toa illan ohjelmasta, mut-
ta poistuttiin aina innostu-
neina, viihtyneinä ja ehkä 
vähän myös viihteessä.

Vapaan ajatuksenvaihdon 
vaatimus
On tärkeää, että on paik-
ka, jossa elokuvanteki-
jät voivat esittää kuvapät-
kiään, työn alla olevan tai 
juuri valmistuneen teok-
sen ja voivat saada siitä jos-
kus syvällistäkin ajatusten-
vaihtoa. Filmi-illassa van-
hat ajatukset ja teokset 
muotoutuvat uudelleen ja 
uudet ideat kehittyvät. Se 
on täysi vastakohta eloku-

va- ja TV-tuotantojen ”pitchaukselle”, 
jossa on enemmän kyse kaupallisista eh-
doista ja talouden arvovallasta kuin tie-
tyn taide-suunnan vaalimisesta ja kehit-
tämisestä. Se, mitä näin Filmi-illassa on 
jatkumoa toimintatavalle, jota Jonas Me-
kas nimitti ”eläväksi elokuvaksi” (Living 
Cinema). Filmi-illan hämyisessä kellaris-
sa kukaan ei puhunut projektiensa rahoi-
tuksesta, tai sen puutteesta, kukaan ei 
etsinyt elokuvalleen tuottajaa, jotta voi-
si tehdä teoksiaan. Kukaan ei näyttänyt 
kaipaavan viimeisempiä digitaalisia jälki-
käsittelylaitteistoja. Tällainen videoiden 
ja filmien tekeminen on lähempänä ka-
nadalaisen Joyce Weilandin elokuvan te-
kemistä – hän teki elokuvia keittiön pöy-
dän ääressä. Hänen teoksiensa materiaa-
lina oli jokapäiväinen eletty elämä.

Illalla muistan entisen opettajani 
Rick Hancoxin sanat: jos roomalaiset 
olisivat tehneet elokuvia, kiinnostaisiko 
meitä enemmän heidän fiktionsa vaiko  
heidän kotielokuvansa?

Aamulla klo 9 elokuvataiteen laitok-
sella: ryhmä epäileviä opiskelijoita ja pa-
ri epävarmaa työpajan vetäjää tapaavat 

toisensa ensikertaa. Sami näyttää ame-
rikkalaisen avant garde -elokuvantekijän 
(& koomikon) George Kucharin teok-
sen The Mongroloid... jää murtuu... meis-
tä syntyy tiivis ryhmä naurun yhdistämi-
nä. Katsomme lisää elokuvia. Ei ole pulaa 
kysymyksistä tai kommenteista – myytti 
siitä, että suomalaiset eivät puhu, osoit-
tautuu jälleen kerran vääräksi. (Ensim-
mäisten, vuosina 1987-92 ETL:ssä vetä-
mieni työpajojen aikana minulle kerrot-
tiin yhä uudestaan etteivät suomalaiset 
puhu mitään. En voi kuitenkaan kuvitel-
la etteivät Anu, Kiti, Petri, Arto, Sami, 
Heikki, Vesa... puhuisi!!!)

Huomisesta alkaen työpajalaiset 
esittelevät keskeneräisiä projektejaan; 
sellaisia, joiden kanssa heillä on ollut 
vaikeuksia. Katsomme ja mietimme nii-
tä yhdessä, yhden toisensa jälkeen. Opis-
kelijat selittävät, mitä he yrittävät saada 
aikaan. Nämä projektit ovat yhtä syväl-
lisiä, ladattuja ja voimakkaita kuin mitkä 
tahansa, jonka kanssa olen ollut tekemi-
sissä – kuin mikä tahansa elämässä. 

Kolmas vaihtoehto
Isoin ja selkein ongelma tulee esiin yhä 
uudestaan: teoksen muoto ja aihe ei yhdy 
luontevasti. Työpajalaiset yrittävät mah-
duttaa elämänsä, intohimoiset tuotok-
sensa konventionaaliseen Hollywoodista 
perittyyn muottiin, joka on rahoitusta-
hojen ja elokuvakoulujen olettama. Ym-
märrän tämän ongelman hyvin, koska 
olen opettanut elokuvanteko-instituuti-
oissa niin pitkään. Usein koulujen ope-
tusohjelma ei pysy opiskelijoiden, ken-
tän ja elokuvataiteen sisäisten muutos-
ten ja tarpeiden perässä. Yorkin yliopis-
tossa, jossa olen opettanut nyt 4 vuotta, 
päätettiin viimein tehdä muutoksia, jot-
ka mahdollistavat innovatiivisten muo-
tojen kehittämisen perinteisten rinnalla. 
Kolmannen ja neljännen vuoden opiske-
lijat valitsevat yhden seuraavista pääaine-
opinnoista: fiktio, dokumentti tai ”vaih-
toehtoinen” (alternative). ”Vaihtoehtoi-
nen” kattaa kaiken ”uudesta epälineaa-
risesta narratiivista” ja ”kokeellisesta” ai-
na dokumentaarin, fiktion ja kokeellisen 
hybrideihin. Kun muutos Yorkissa teh-
tiin, eräs professori uskoi, ettei riittävän 
moni opiskelija valitsisi tätä pääaineek-
seen. Toisin kävi – nyt kaikki halukkaat 
eivät mahdu mukaan.

Päivämme työpajassa kuluvat elo-
kuvia katsellen, intensiivisesti keskus-
tellen... opimme tuntemaan ryhmän pa-
remmin ja sen, mitä he haluaisivat saada 
aikaan… epävarmuus, joka on läsnä aina 
rajoja rikkovan taiteen tekemisessä, tu-
lee esiin yhä uudestaan… kuinka pitkäl-
le voi mennä? Miten voi edetä? Miten 
löytää tasapaino, jossa mennään teok-
sen tekijän kannalta tarpeeksi pitkälle, 
mutta niin, että katsojat on myös otet-
tu huomioon? 

Illat kuluvat vanhoja tuttuja tapail-
lessa. Seppo vie ajelulle ambulanssillaan. 
Vihdoin hänellä on tilaa kaikille eloku-
vaprojektoreilleen, kameroilleen, filmike-

Helsinki 
Trip 2003
Löydän itseni jälleen kerran Suomesta ja ihmettelen, 
mikä minut tänne taas toi. En ole täällä pelkästään hyvien 
ystävieni ansiosta. Tunnen itseni kotoiseksi Suomessa, 
tämä on ainoa paikka, joka jollain tapaa tuntuu yhdistävän 
minut isoäitini itäeurooppalaiseen taustaan. 

Sami, Philip and 
Vesa Lehko
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loilleen ja videoilleen. Hän kertoo aikeis-
taan tehdä runo/elokuva -performansse-
ja... projektorilla kuva takaikkunasta ulos 
ja sitten virta päälle... On hienoa kuulla 
mitä kukin on tekemässä työssään ja elä-
mässään... Denise... Mikko.... koostamas-
sa uusia teoksiaan esitettäväksi Fabulous 
Festival of Fringe Filmissä, jota olen it-
sekin mukana järjestämässä. Festivaalil-
la pidämme näytöksiä Ontarion maaseu-
dulla: gallerioissa, kunnantaloissa, van-
hassa ladossa ja loisteliaasti myös Dri-
ve-In -elokuvateattereissa. Haluan esit-
tää siellä ensi elokuussa Ilpon Routemas-
terin. Viime vuonna hänen Plain Truth 
-teoksensa sai valtavat suosionosoituk-
set – autojen äänitorvista. Samin Two-
ne tulee myös näyttämään hienolta, sen 
4 osaa pirskoteltuna muun ohjelmiston 
sekaan... olisi mahtavaa, jos suomalaiset 
ohjaajat pääsisivät myös itse paikalle... 
Pidetään Helsinki–Kanada ilmasilta toi-
minnassa! Samaan aikaan on myös vetä-
mäni Film Farm Workshopin kymmen-
vuotis-juhlatyöpaja, jossa käsin kehitetyt 
35 mm lyhytelokuvat esitetään Drive-In -
teatterissa, tähtitaivas taustanaan...

Työpajan viimeisenä päivänä tun-
tuu, että olemme kaikki kulkeneet pit-
kän tien. Ei koskaan tiedä miten tällai-
nen työpajaprosessi vaikuttaa elokuvan-
tekijöiden työhön, mutta uskon, että se 
antaa osallistujille itsevarmuutta pääs-
tää itsensä vielä lähemmäksi jotain, mi-
hin ovat pyrkimässä. Niin se on minul-
lakin toiminut. Vastaavanlainen työpaja 
quebeckiläisen fiktio-ohjaaja Jean-Pierre 
Lefebvren kanssa auttoi minua ymmärtä-
mään, että narratiivisessa elokuvassa ra-
jojen etsiminen on yhtä tärkeää kuin ra-
jojen etsiminen dokumentti- tai vaihto-
ehtoisessa elokuvassa. 

Corona-baari
Corona-baarissa, biljardipelin aikana ta-
jusin Suomen retkieni tärkeyden. Ne 
ovat antaneet lisäpontta omaan eloku-
van tekemiseeni (omalta osaltaan tämän 
myös todistaa suomalaisten ystävieni 
kyynärän mittainen nimilista viimeisim-
män elokuvani lopputeksteissä). Pelien 
lomassa yhteiset kiitokset ja kommen-
tit jatkuvat Anun, Ilppon, Kitin, Tonin, 
Juhan ja Pasin kanssa myöhään yöhön. 
Paljon, paljon myöhemmin, kun lähes 
kaikki ovat lähteneet, hilpeä Petri vyö-
ryy paikalle. Me keskustelemme ensim-
mäisestä työpajastani Suomessa vuonna 
-87: vanhat ajat ovat aina hyviä aikoja..., 
mitä kaikki nyt puuhaavat? Missä on Ar-
to, Heikki, ja Monday – kuvaako hän vie-
lä?... Kuljemme puhuen läpi hyisen, öisen 
Helsingin kohti rautatieasemaa.

Philip Hoffman
20.1.2004
Vapaasti englannista kääntänyt 
Sami van Ingen

Landing1, Landing 2
TWONE, 4 x 35 s., Sami van Ingen
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Juhannusviikko vuonna 1991. Lahden 
kirjailijakokous. Olin tekemässä tunnin 
tv-dokumenttia Muistoja Mukkulasta. 
Ulkolähetysauton ohjaamossa soi 
puhelin. Käyttömestari Jaakko Fred 
ojensi puhelimen: se on pääjohtaja. 

Reino Paasilinna oli käynnistänyt syk-
syllä 1990 nyt jo unholaan jääneen hank-
keen, josta voisi käyttää nimeä ”projek-
tiprojekti”. Hän kutsui veteraaniteki-
jöitä vetämään seuraavan budjettikau-
den alusta kolmea eri projektia. Hannu 
Taanilalle radiosta annettiin kulttuuri-
projekti, Mikko Valtasaarelle TV1:stä 
Eurooppa-projekti ja Hannu Vilppo-
selle TV2:sta ympäristö- ja kuluttaja-
projekti.

Kun yksikköjen johtajat vartioi-
vat tarkasti omia alueitaan, oh-
jelmapoliittinen kehitystyö oli vai-
keata. Keksin idean, että teemme 
yli koko yhtiön kaikkien yksiköi-
den välillä toimivia ohjelmapro-
jekteja.
Reino Paasilinna (toim. Markku 
Saksa) Ankarat ajat. ”Vielä laulu 
kuuluu helvetistäkin”. 
WSOY 1994 s. 193.
Samoihin aikoihin Jarmo Jääskeläi-

nen TV1:stä siirtyi Arne Wessbergin alai-
seksi TV2:een rakentamaan Dokument-
tiprojektia.

Neuvostoliittoa vuosikymmenet har-
rastaneena ja siellä sekä toimittajana että 
diplomaattina työskennelleenä Paasilin-
na päätti myöhemmin erottaa yhä kiin-
nostavammaksi käyneen itänaapurim-
me Eurooppa-projektista omaksi koko-
naisuudekseen.

Halusin, että Yleisradio erikoistuu 
idän kysymyksiin kansainvälisil-
lä tv-markkinoilla. Sen oli luotava 
laajat suhteet Venäjälle ja muualle 
Itämeren piiriin, tehtävä ohjelmia 
yhteistoiminnassa ja markkinoita-
va niitä.
(Paasilinna, idem. s. 194)

kustaja: toimittajat Rita Tainola ja Han-
nu Vilpponen, kuvaaja Kari Ahola ja yk-
si ruotsalainen liikemies, joka sai vasta 
meiltä kuulla, että Gorbatshov on syös-
ty vallasta.

Ensimmäisen illan ja yön kuvasin itse 
super-VHS:llä Karin kuvatessa Hannul-
le. Seuraavasta aamusta alkaen Kari sit-
ten kuvasi minulle melkein viikon ajan. 
Nukkuminen jäi muutamaan tuntiin yös-
sä, pari vuorokautta teimme töitä Valkoi-
sessa talossa käymättä lainkaan hotellis-
samme, Savoyssa, johon kaikki suoma-
laiset media-ihmiset oli suurlähetystön 
määräyksestä majoitettu.

Tulin Pasilaan maanantai-iltana 26. 
elokuuta mukanani 52 beta-kasettia ja 
monta tuntia S-VHS-kuvaa. 35 tuntia 
maanantai-illasta   keskiviikkoaamuun 
kävin läpi kuvattua materiaalia. Leik-
kaaja Asta Pystynen kelaili kasetteja tiis-
taipäivän, ja ryhtyi varsinaiseen työhön 
keskiviikkoaamuna istuen leikkauspöy-
dän ääressä yhtä mittaa 37 tuntia. Puo-
livalmista ja valmista työtä käänsi kolme 
kääntäjää, Pirjo Aaltonen, Galina Proni-
na ja Jertta Ratia-Kähönen. Kuvaussih-
teerejäkin oli kaksi, Eija Aspelin ja Mai-
ja Roivainen. 

Tasan kolme vuorokautta Pasilaan 
tuloni jälkeen TV-ykkösessä meni ulos 
tekstitettynä 45 minuuttia pitkä raport-
timme Elokuun vallankumous. Originaali-
kieli kokonaan venäjää. Pieni tiimimme 
tunsi tehneensä maailmanennätyksen, 
jota ei kuitenkaan valitettavasti voinut 
rekisteröidä minnekään.

Myöhemmin tulin huomaamaan, et-
tä raporttimme oli ainoa tuosta histo-
riallisesti merkittävästä tapahtumasta 
tehty dokumentti, sillä kaikki ulkomai-
set kirjeenvaihtajat tekivät uutisjuttu-
ja, ja melkein kaikki neuvostoliittolais-
ten kamerat oli määrätty lukkojen taak-
se tv-kanavien ja elokuvastudioiden joh-
tajien käskystä.

Jotkut Karin kuvaamat episodit ku-
ten Mstislav Rostropovitsh Valkoisen ta-

ITÄ-PROJEKTI 
Suunnitelma avaukseksi
Minun oli määrä aloittaa heti lomalta pa-
lattuani Itä-projektin valmistelut niin, 
että ruudussa se alkaisi näkyä vuoden 
1992 alusta. 

Kesällä 1991 Baltian neuvostotasa-
valloissa alkoi olla yhä selvempiä merk-
kejä mahdollisuudesta saavuttaa täydel-
linen riippumattomuus Moskovasta. Ar-
velin, että se on kuitenkin usean kuukau-
den – puolen vuoden prosessi. Rakensin 
mielessäni kolmessa neuvostotasaval-
lassa kuvattavan paketin. Kolme paikal-
lista ohjaajaa alkaisi kuvata tämän pro-
sessin etenemistä, joulukuussa kuvatut 
materiaalit leikattaisiin ja tammikuussa 
Itä-projekti käynnistyisi tällä Baltia-seu-
rantadokumentilla.

Viron osuuden tekijäksi suunnitte-
lin Viron inkeriläistä Arvo Ihoa, jonka 
kanssa olimme tehneet pari vuotta aikai-
semmin Viipurissa talvisotadokumentin. 
Latviasta mukaan oli tulossa maineik-
kaan  Onko helppoa olla nuori (1986) ohjaa-
ja Juris Podnieks. Olimme tutustuneet 
Tampereella, jossa hän oli tuomariston 
jäsen. Sovimme silloin tekevämme jota-
kin yhdessä. Liettuan osuuden tekijä oli 
vielä auki. 

   
Varaslähtö 
Itä-projekti lähti liikkeelle kuitenkin il-
man päivänkään valmistelua ja ennen ai-
kojaan odottamattomalla tavalla.

19.08.1991 kuusiviikkoinen lomani oli 
pidetty, mustikat, metsämansikat ja -va-
delmat kerätty (olen intohimoinen mar-
jastaja, juuri sellaista Toni Halmeen jul-
kisesti halveksimaa lajia). Aamuseitse-
mältä suihkussa latasin ensimmäisen lo-
man jälkeisen työpäivän tehtäviä mieles-
säni jonoon: soitot Tallinnaan, Riikaan ja 
Vilnaan…Puhelin! Kuka helvetissä soit-
taa näin aikaisin? Veljeni Jussi kertoi pu-
helimessa, että Moskovassa on kaapat-
tu valta.

Heti Moskovaan! Illansuun Aero-
flotin koneessa oli vain muutama mat-

29.08.1991–23.04.1995

Reijo Nikkilä
 poliittisten 
dokumenttien 
ohjaaja
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lon kellarissa konepistooli olallaan, on va-
rastettu meiltä moneen kertaan kun Ve-
näjän televisio, RTR on näyttänyt raport-
tiamme vallankaappausyrityksen vuosi-
päivinä.

Baltian maiden seurantadokumentti 
kuivui kokoon, kun Viro, Latvia ja Liet-
tua julistautuivat itsenäisiksi Moskovan 
tapahtumien edesauttamina jo elokuus-
sa. Podnieksin kanssa ei myöhemmin-
kään tehty yhdessä mitään, kun hän huk-
kui hieman hämärissä olosuhteissa kesäl-
lä 1993. 

Leningradin tapahtumista ”putshin” 
aikana sikäläiset dokumentaristit tekivät 
tilauksestani Itä-projektille dokumentin 
Pietarin piinapäivät . Se esitettiin 3. loka-
kuuta 1991.

Leningradista tuli elokuisen vallan-
kaappausyrityksen ansiosta Pietari 
suunniteltua nopeammin. Pietari-
laiset torjuivat juntan aikeet toisin 
kuin moskovalaiset täysin verettö-
mästi; Anatoli Sobtshakin johdolla 
kaupunkia kohti vyöryneet panssa-
rit onnistuttiin pysäyttämään kau-
pungin rajojen ulkopuolelle.
(kirjoittamastani kuulutustekstistä)
Nämä kaksi varaslähtödokument-

tia rahoitti TV1:n Asiaohjelmat, johon 
olin tullut 20 vuoden uutistoimituskau-
den jälkeen 1980-luvun lopulla. Kun Itä-
projekti varsinaisesti aloitti tammikuus-
sa 1992, rahat sen budjettiin tulivat suo-
raan pääjohtajalta. Itä-projekti sijoitet-
tiin itsenäisenä kummajaisena Asiaohjel-
mien tiloihin.

  
RAKENNUSVAIHE
Joulukuussa 1991 Neuvostoliitto hajo-
si lopullisesti. Yhden ihmisen resurs-
sit eivät riittäneet tämän prosessin seu-
raamiseen. Oli keskityttävä pariksi kuu-
kaudeksi projektin rakentamiseen. Pasi 
Penkki teki tv-uutisiin juuri hankitulla 
quantelilla idänpunaisen, joidenkin uh-
kaavaksikin kokeman tunnarin. Musii-
kin siihen sävelsi pietarilaisen AVIA-

yhtyeen johtaja Nikolai Gusev, joka oli 
jo aiemmin tehnyt todella osuvan mu-
siikin tv-dokumenttiini Zhdanov – Stali-
nin suosikki.

Aloin etsiä kiivaasti työparikseni ve-
näjää osaavaa kuvaussihteeriä. Sain vin-
kin, että urheilutoimituksessa oli ku-
vaussihteerinä Ilona Laurikainen. Hän 
oli 1970-luvun loppupuolella valmis-
tuttuaan Helsingin yliopistosta venä-
jän maisteriksi käynyt Yleisradiossa ku-
vaussihteerikurssit ja saanut vakinaisen 
paikan tv-uutisista. Ilona kuvitteli, että 
voisi käyttää venäjää työssään. Kun niin 
ei käynyt, hän hakeutui 1980-luvun alus-
sa NL-kauppaan. Kymmenisen vuotta 
hän työskenteli eräässä suuressa vienti-
liikkeessä kohoten päälliköksi, jolla oli 
sihteeri ja sihteerillä sihteeri. Perestroi-
kan hiipuessa hän jätti taakseen Venä-
jän-kaupan aavistaen ajoissa heikkenevät 
markkinat ja palasi takaisin Yleisradioon 
ja määräaikaiseksi tv-urheiluun.

Kun aloitimme työt tammikuussa, 
huomasin pian millaisen aarteen olin löy-
tänyt. Ilona oli opiskellut aika pitkälle 
myös oikeustieteellisessä tiedekunnassa 
ja häneltä syntyi sopimustekstiä yhtä hel-
posti niin suomeksi, venäjäksi kuin eng-
lanniksikin. Venäläisille sopimusten teko 
oli useimmiten ennen kokematon asia. 
Itä-projektissa Ilona oli paljon enemmän 
kuin kuvaussihteeri. Tuotantopäällikkö-
nimityskin on liian vähän.

Itä-projektin ollessa kovimmassa 
vauhdissaan saimme joksikin aikaa kol-
mannenkin työntekijän, kuvaussihteeri 
Marjo Nurmiharjun. Marjo ( nyk. Lund-
vall ) on luotettava ammattilainen ja osaa 
hänkin venäjää. 

Venäläisen dokumentin 
”nälkävuodet”

Itä-projektia johtaa Reijo Nikkilä, 
joka on hoitanut tehtäväänsä hy-
vin. Nikkilä tuntee Venäjällä ihmi-
set ja kanavat. Eiväthän kommu-
nistit mihinkään ole Venäjältä hä-

vinneet. Monet ovat ovat suuria bis-
nesmiehiä, pankkiireja, upseereja ja 
muita sellaisia.
(Reino Paasilinna, idem,. s. 194)
Neuvostoliiton romahdettua joutui 

dokumenttielokuva tuuliajolle. Pitkäl-
le 1990-lukua dokumenteille ei löytynyt 
rahoittajia. Monet dokumenttien tekijät 
joutuivat vaihtamaan alaa. Jotkut siirtyi-
vät bisnekseen tai journalismiin, jotkut 
hanttihommiin Länsi-Eurooppaan, Israe-
liin tai Atlantin taakse. Tähän rakoon 
ilmestynyt Itä-projekti oli muutamille 
ohjaajille kuten Vitali Manski, Gennadi 
Gorodnyi ja Aleksandr Gutman pelastus 
ammatissa pysymisessä.

Kukaan heistä ei ole koskaan ollut 
minkään puolueen jäsen, pietarilainen 
Gutman jopa vältti kouluaikana pakol-
lisen liittymisen kommunistiseen nuori-
soliittoon. Omista entisistä kommunisti-
kanavistani – olin jäänyt pois SKP:stä vä-
hin äänin vuonna 1984 –  ei vastoin Paa-
silinnan olettamusta ollut Itä-projektin 
vetämisessä hyötyä. Pikemminkin päin-
vastoin: kaksi kertaa Venäjän ulkominis-
teriössä olleet toverit uhkasivat viisumi-
kiellolla Itä-projektin esittämien doku-
menttien ”väärän” sisällön takia.

Muutenkaan emme oikein täyttä-
neet  Paasilinnan suunnitelmia. Itä-pro-
jekti ei tehnyt lainkaan yhteistyötä Venä-
jän valtiollisten tv-kanavien kanssa. Yh-
teistyökumppaneitamme olivat suoraan 
ohjaajat sekä pienet itsenäiset tuotan-
tofirmat, venäläisittäin studiot. Paasilin-
nan visiota venäläisten tv-ohjelmien kan-
sainvälisestä markkinoinnista emme siis 
myöskään täyttäneet.

Kansainvälistä markkinointia toki 
harjoitimme, mutta se rajoittui pelkäs-
tään dokumentteihin. Esimerkiksi pieta-
rilaisen Viktor Kosakovskin tie kansain-
väliseen maineeseen kulki Itä-projektin 
kautta. Yhytimme hänet Belovin sisarus-
ten kanssa yhteen sen ajan tehokkaim-
man dokumenttien distribuuttorin Ja-
ne Balfourin kanssa. Heidän vuosia kes-

Kuvat:

Viktor Kosakovskin 
Keskiviikko-
dokumentin ensi 
versiota katsasta-
vat Aleksei Kosa-
kov ja Nick Frazer.

Jarmo Jääskeläi-
nen ja Reijo Nikkilä 
palaverissa 
Pietarissa 

Ilona Laurikainen, 
Ria Karhila sekä 
Jeltsin, Zhirinovs-
ki ja Sobtshak 
Aleksandr Gutma-
nin dokumentista 
Minä olen ensim-
mäinen, kuka seu-
raava.



32 33

sa (Elokuvatalossa). Pääsiäisen tienoilla 
1994 aika epätasainen sarja alkaen eko-
logisesta ja päättyen sotilaalliseen uh-
kaan esitettiin TV1:ssä. Sarjan jälkeen ai-
heesta olivat Pasilan studiossa puhumas-
sa toinen käsikirjoittajista, dramaturgi 
Aleksandr Gelman, kaksi pohjoismaa-
laista Moskovan kirjeenvaihtajaa, Elisa-
beth Hedborg SVT:stä ja Dana Schmidt 
Politiken-lehdestä sekä Nils Torvalds 
YLE:stä.

Saldoa
Luetteloa voisi jatkaa, mutta tämä riit-
täköön. Vähemmän poliittisista eloku-
vistamme mainittakoon pietarilaisen 
klassikon Pavel Koganin retrospektii-
vi, jonka ehdimme esittää vielä Koganin 
eläessä. Kosakovskin Keskiviikko esitet-
tiin aikanaan TV1:ssä Itä-projektin jo 
päätyttyä.

Tarkkaa lukua Itä-projektin esityk-
sistä en ole pystynyt laskemaan; nyt olen 
saanut kokoon 88, mutta tuntuu siltä, et-
tä jotakin vielä puuttuu. Näistä tiedos-
sa olevista 17 on suomalaisten tekemiä, 
kaikki Itä-projektin omatuotantoisia. 
Venäläisten Itä-projektin kokonaan ra-
hoittamia on 27 ja Venäjältä joko koko-
naan tai osittain ostettuja 31. Virossa tuo-
timme 6 ja ostimme 3, Latviassa tuotim-
me yhden ja ostimme yhden elokuvan. 
Pari venäläisostoksiin merkittyä on teh-
ty Ukrainassa, yksi Kazakstanissa, mut-
ta niiden tekoaika osuu juuri Neuvosto-
liiton hajoamisen seuduille, joten tilas-
toissa ne on kaiketi viisainta lukea vielä 
venäläisiksi.

Itä-projekti lopetettiin hetkellä, jol-
loin sillä oli reitingit suhteellisen korke-
alla huolimatta alituiseen vaihtuneista 
esitysajoista. Samoin kävi osalle muita-
kin projekteja. En lähde spekuloimaan 
lopettamispäätösten syitä. Pahalta se sil-
loin tuntui, mutta nyt jälkeen päin ajatel-
len silloisia johtajia on kiittäminen siitä, 
että palasin itse luovaan työhön ja Ilo-
na alkoi tehdä tärkeitä poliittisia doku-
menttejaan.

konaan suomalaisvoimin. Leikkasin lop-
puun Stalin-trilogiani viimeisen osan, Be-
rijan tallissa. Satu Härkönen teki Pelastus-
ta Venäjälle, kriittisen tv-dokumentin us-
kontojen törmäämisestä Volgalla suoma-
laisten yrittäessä levittää omaa uskonto-
aan ortodokseille. Ria Karhilan Valvottu 
maa oli Moskovan arkistojen avautues-
sa tehty monikerroksinen tv-dokument-
ti siitä, miten Suomea ohjattiin yhdestä 
NKP:n keskuskomitean huoneesta. Kä-
sikirjoittajina olivat ohjaajan lisäksi Ti-
mo Vihavainen, Jarmo Virmavirta ja Nils 
Torvalds.

Muutamien epäonnistumisten (Len-
dokvideon kaksi kohdettaan ylenpaltti-
sesti ihannoivaa dokumenttia Kozyritski 
– venäläinen miljonääri, ohjaus Nikolai 
Boronin ja Anatoli Sobtshakin poliittinen 
muotokuva, ohjaus Juri Zanin) jälkeen al-
koi vuonna 1993 syntyä kunnon tulosta. 
Ensimmäisenä ehti Vitali Manski Leni-
nin ruumis -elokuvallaan. Heti perään vi-
ron-venäläinen Ella Agranovskaja teki 
Sellitoverit kahdesta neuvostoajan mie-
lipidevangista, virolaisesta ja venäläises-
tä. Sitten näytimme ensimmäisen do-
kumentin vaikeasta aiheesta,Viron ve-
näläisistä, Arvo Ihon Imperiumin lapset. 
Tein itse samasta teemasta viisi vuotta 
myöhemmin tv-dokumentin, jonka 
haukkuivat sekä virolaiset että venä-
läiset, kun en asettunut kummankaan 
puolelle. Hannes Lintrop teki puolen 
tunnin dokumentin Ympyrä, virolaisten 
evakuoinnista rauhattomasta Kaukasi-
asta takaisin Viroon.

Manski teki meille tilaustyönä do-
kumentin Vladimir Zhirinovskista Unia 
imperiumista. Syksyllä 1993 esitimme 
neljän dokumentin paketin Venäjän juu-
talaisista, tekijöinä neljä Venäjän ja Uk-
rainan juutalaista ohjaajaa mm. Alek-
sandr Rodnjanski (Jäähyväiset Neuvos-
toliitolle).

Vuosina 1993-1994 ilmassa oli ”Venä-
jän uhkaa”, jota purkamaan me lähdim-
me melko mittavalla paketilla. Pidimme 
alkupalaverin Moskovassa Dom kinos-

tänyt yhteistyönsä oli molemmille varsin 
hedelmällistä.

Jane oli moottorina, kun Kosakovs-
kin seuraavalle elokuvalle Sreda – Keski-
viikko pichailtiin rahaa. Paljon sitä ker-
tyikin – 1.060.000 DM. Muistaakseni 
BBC sijoitti Sredaan 100.000 puntaa. 
Jääskeläisen Jarmo kehitteli Montre-
alissa ja Amsterdamissa Itä-projek-
tin osuudeksi tuotantopalveluja. El-
len erehdy, niin  23 kilometrin super-16 
mm filmin kehittäminen Yleisradiossa 
pidensi hiukan YLE:n labbiksen elin-
ikää. Myös vastaava määrä ääntä siir-
rettiin cordille YLE:ssä, ja Kosakovs-
ki sai meiltä käyttöönsä vielä leikkaus-
pöydän, jonka hän sitten lunasti sopu-
hintaan itselleen. Lopullinen syy leik-
kauspöydän jäämiseen Pietariin oli 
se, että hänen asunnossaan tehdyn re-
montin jälkeen pöytä ei enää mahtunut 
ovista ulos. Sredan tekeminen oli taval-
lista tarkempaa työtä. Paitsi päätuotta-
jan, saksalaisen Viola Stephanin jatku-
vaa päsmäröintiä, kävimme me co-pro-
ducerit Jane, BBC:n Nick Frazer ja mi-
nä kolmisin Pietarissa  tshekkaamassa 
osan työversiosta.

Poliittinen 
dokumenttielokuva 
Valtaosa Itä-projektin ohjelmistosta oli 
poliittisia dokumenttielokuvia, vaikka 
edellä mainitut Kosakovskin dokumen-
tit eivät tähän kategoriaan kuuluneet-
kaan. Venäläisille kriittisen poliittisen 
dokumentin tekeminen ei ollut - eikä ole 
vieläkään - mikään helppo juttu. Perin-
teitä tällä alueella ei juuri ollut. Vasten-
mielisyys kaikkeen poliittiseen neuvos-
tovaltion kaaduttua oli melkoinen. Do-
kumentin tekijät katsoivat kaiken poliit-
tisen kuuluvan tv-puheohjelmiin. Mutta 
me tarvitsimme Venäjän alati muuttu-
vasta tilanteesta muutakin kuin studios-
sa puhuvia päitä tai siellä täällä huitaistu-
ja uutisjuttuja.

Ensimmäisenä projektivuonna oli 
poliittiset dokumentit tehtävä lähes ko-

Kuvat:

Aleksandr Gelman, 
mm. Venäjän uh-
ka-sarjan käsikir-
joittaja

Kari Ahola ja He-
lena Laatio teke-
vät juttua MTV:lle 
23.8.1991

Vitali Manski  
Ikkuna Eurooppaan 
-festivaalilla Viipu-
rissa 1994
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teksti ja kuvat
Martti Puukko
toimittaja ja elokuvaohjaaja

Historian kolhimat 
Jaruzelski ja Walesa
Omista dokumenteistani kaikkein tii-
viimmin politiikkaan sidoksissa ovat 
puolalaisten Lech Walesan ja Wojciech 
Jaruzelskin muotokuvat.  

Molemmat ovat selkeästi oman aika-
kautensa lapsia. Jaruzelski syntyi muuta-
maa vuotta aikaisemmin uudelleen itse-
näistyneessä Puolassa heinäkuussa vuon-
na 1923 ja Walesa sodan pahoin runtele-
massa ja miehitetyssä Puolassa syyskuus-
sa 1943.

Vanhan ja varakkaan aatelisperheen 
poika Jaruzelski sai syvästi patriootti-
sen ja uskonnollisen kasvatuksen. Woj-
ciechin isä oli taistellut bolsevikkeja vas-
taan Varsovan edustalla vuonna 1920 ja 
isoisä oli kyyditty Siperiaan osallisuudes-
ta kapinaan venäläisiä miehittäjiä vas-
taan vuonna 1863.

Jos Eurooppa ja maailma olisivat 
välttyneet suursodalta emme todennä-
köisesti olisi koskaan kuulleet Jaruzels-
kista tai Lech Walesasta. Saksa hyökkä-
si Puolaan 1.9.1939 ja 17.9.1939 Neuvos-
toliitto iski saksalaisia vastaan taistele-
van Puolan itäosiin. 16-vuotias Wojciech 
Jaruzelski pakeni perheensä kanssa so-
taa Liettuaan. Mutta Liettuakaan ei ol-
lut turvassa, kesäkuussa 1940 Neuvosto-
liitto miehitti sen ja muut Baltian maat. 
Vuotta myöhemmin Jaruzelskin perhe 
kyydittiin karjavaunussa Siperiaan. Woj-
ciechin isä ei koskaan toipunut kyydityk-
sen rasituksista, vaan kuoli varsin pian 
sen jälkeen.

Muutamia viikkoja Lech Walesan 
syntymän jälkeen 20-vuotias komppa-
nianpäällikkö Wojciech Jaruzelski osal-
listui ensimmäisiin taisteluihin saksalai-
sia vastaan neuvostoarmeijan alaisuuteen 
perustetussa puolalaisessa ns. ”kenraali 
Berlingin armeijassa”.

Lech Walesan varttui keskipuolalai-
sessa Popowon kylässä taloudellisesti hy-
vin vaikeissa oloissa. Lechin isä kuoli pi-
an sen jälkeen, kun hän oli vapautunut 
saksalaisten työleiriltä vuonna 1945. Wa-
lesan lapsuusvuosina Puolasta tuli Neu-
vostoliiton tahdosta sosialistinen valtio.

Kapteeniksi ylennyt Jaruzelski liittyi 
vastoin kaikkia sukunsa perinteitä vuon-

na 1947 kommunistipuolueeseen, jonka 
jälkeen hän eteni nopeasti hierarkiassa 
ollen vuonna 1956 jo kenraali. 

Jaruzelskia ja Walesaa yhdistää se, et-
tä he molemmat nousivat vuorollaan dra-
maattisten vaiheiden jälkeen vallan hui-
pulle.

Lech Walesa nousi maailman tietoi-
suuteen vuonna 1980 Gdanskin Lenin-
telakan lakon johtajana. Myöhemmin hä-
nestä tuli riippumattoman ammattiyh-
distysliike Solidaarisuuden johtaja. Woj-
ciech Jaruzelskista taas tuli vuonna 1981 
Puolan ehdoton johtaja. Hän julisti maa-
han sotatilan joulukuun 12. ja 13. päivän 
välisenä yönä vuonna 1981, jolloin Soli-
daarisuusliikkeen johtajat internoitiin.

Jaruzelski on myös henkilö, joka aloit-
ti seitsemän vuotta myöhemmin neuvot-
telut uudelleen Solidaarisuuden ja Lech 
Walesan kanssa. Nuo neuvottelut johtivat 
osittain vapaisiin vaaleihin vuoden 1989 
kesäkuussa, monta kuukautta ennen Ber-
liinin muurin murtumista.

Tuo lähihistoria on läsnä dokumen-
teissani, joiden eräänä keskeisenä teema-
na on olosuhteiden ja ympäristön vaiku-
tukset yksilön valintoihin.

Jaruzelskin tarina, jota olen nauhoit-
tanut ja kuvannut noin parikymmentä 
tuntia, on hyvin traaginen ja olen anta-
nut sen työnimeksi ”Kenraalin kiirastu-
li”. Päällimmäisellä tasolla kyse on aate-
lisperheen vesan tiestä kommunistien 
johtajaksi. 

Juhlitusta kansallissankarista 
pilkatuksi ex-presidentiksi
Ei viimeaikainen historia ole hellinyt 
Walesaakaan. Walesa teki  virheen aset-
tuessaan presidenttiehdokkaaksi vuon-
na 1990. Eikä hänen viisivuotiasta presi-
denttikauttaankaan voi pitää kovin on-
nistuneena. Siitä huolimatta Walesalla on 
oma kiistaton paikkansa historiassa.

On valitettavaa, että Puolassa Wale-
sasta on tehty jonkinlainen pelle. Juhla-
puheissa hänen merkityksensä muiste-
taan toki aina mainita, mutta muuten  
hänen maalaismaiselle puhetyylilleen 
naureskellaan. En kuitenkaan muis-
ta kenenkään nauraneen hänelle 1980-
luvun alussa ja kuitenkin Walesan pu-

Otsikko on lainattu 
puolalaisen Nobel-runoilijan  
Wislawa Szymborskan 
samannimisestä runosta. 
Szymborskan runon mukaan 
olemme kaikki aikakautemme 
lapsia ja aikakausi on 
poliittinen ja politiikka 
tunkeutuu kaikkialle ja  
kaikkeen siihen mitä 
teemme tai jätämme 
tekemättä. Se on totta, 
mutta joidenkin ihmisten 
kohdalla ja joissakin teoissa 
politiikka vain näkyy 
selvemmin.
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hekieli on selkeästi parantunut niistä 
ajoista. 

Työskentelyni Walesan ja Jaruzelskin 
kanssa on poikennut kokolailla.

Tutustuin molempiin henkilökohtai-
sesti 1990-luvun alussa. Walesa oli silloin 
presidentti ja Jaruzelski oli jäänyt eläk-
keelle samasta virasta. Luultavasti siitä-
kin syystä keskustelu Jaruzelskin kans-
sa oli mutkattomampaa. Vaikka haastat-
telin Walesaakin silloin pari kertaa kah-
den kesken, oli tunnelma presidentinlin-
nassa tehdyissä haastatteluissa virallinen. 
Haastattelun aihepiirit ja kysymykset pi-
ti aina lähettää etukäteen. Jaruzelski ei 
ole koskaan kysynyt etukäteen, mistä ha-
luan keskustella. 

Kun lopulta sain Walesan suostumaan 
siihen, että teen hänestä dokumentin, ei 
hän enää asettanut muita ehtoja kuin sen, 
että kirjoitan hänelle ensin puolankielisen 
synopsiksen. Walesa ei myöskään vaati-
nut, että hänen tulisi nähdä dokument-
ti ennakkoon. Jaruzelski ei ole asettanut 
mitään ehtoja. Hän ei ole pyytänyt edes 
synopsista. Hyvä niin.

Rautamies Walesa
Idean Walesa-dokumentin tekoon sain 
kesällä 1998, kun olin kolmen viikon 
ajan dokumentoimassa Andrzej Wajdan 
pyynnöstä hänen ohjaamansa elokuvan 
”Pan Tadeusz” kuvauksia. Keskustelin 
noina aikoina Wajdan kanssa paljon mm. 
ihmisistä, joiden kanssa hän on tehnyt 
elokuvia tai joita hän on tavannut elä-
mänsä aikana. 

Puhuimme myös Lech Walesasta. 
Walesahan esiintyy Wajdan puolidoku-
mentaarisessa elokuvassa ”Rautamies”, 
joka palkittiin Cannesissa Kultaisel-
la Palmulla vuonna 1981. Wajda kuvasi 
osan elokuvastaan aidossa ympäristös-
sä Gdanskin Lenin-telakan lakon aikana 
elokuussa 1980.

Wajda kertoi, että hänelle jäi erityi-
sesti mieleen Walesan varmuus lakon ai-
kana. 

–  Lech Walesalla oli monelle luotta-
musta herättävälle poliitikolle ominai-
nen piirre eli vaisto. Sellaiset henkilöt 
käyttäytyvät kuin he tietäisivät enem-
män kuin me muut. Eihän Walesalla ol-
lut käytössään tiedustelupalvelua, eikä 
hän tiennyt tilanteesta enempää kuin 
Mazowiecki, Geremek tai hänen muut 
neuvonantajansa. Mutta hänellä oli vais-
to. Hänestä tuli aktiivi työväestön puo-
lestapuhuja siksi, että hän oli saanut op-
pinsa kommunismista selkänahan kaut-
ta; hän oli kokenut työtätekevien todel-
lisuuden työläisenä. Siksi hän ymmärsi 
hyvin, mistä kommunistien demagogias-
sa  oli kysymys.

Miten on sitten mahdollista, että 
Gdanskin lakko päättyi menestyksek-
käästi?

–  Tietenkin siihen vaikutti se, että vi-
ranomaisten valta oli heikentynyt. Mut-
ta menestys oli mahdollinen siksi, että 
Walesa käytti kommunistien demagogi-
aa hyväkseen. Lopulta joku puhui vallan-
pitäjille heidän omaa kieltään, eikä niin 
kuin oppositiossa olevat intellektuellit, 
jotka puhuivat omaa kieltään ja vallan-
pitäjät omaansa. Eihän sillä tavalla syn-
ny dialogia...

–  Muistan kun tulin elokuussa 1980 
telakalle ensi kertaa ja keskustelin Wa-
lesan kanssa. Meistä ”mielikuvitusta” 
omaavista ihmistä tuntui, että minä het-
kenä hyvänsä neuvostopanssarit saattavat 
vyöryä paikalle... Walesa sanoi minulle sil-
loin: ”Ei, Pan Andrzej panssareita ei tän-
ne tule.” Hän sanoi sen niin vakuuttavas-
ti kuin hän olisi kuullut sen asian suoraan 
Kremlistä....

Wajda
Viime keväällä keskustelin Jaruzelskin 
kesähuvilalla myös Wajdasta. Jaruzelskin 
mukaan Wajda luo aiheetta itselleen vai-
notun oppositiomiehen sädekehää. Ja-
ruzelski kertoi lukeneensa Wajdan pa-
ri vuotta sitten ilmestyneet muistelmat. 
80-vuotiasta kenraalia närkästytti tapa, 
jolla Wajda kertoo omasta menneisyy-
destään. 

–  Wajda kirjoittaa kirjassaan ”Kino i 
reszta swiata” (Elokuva ja muu maailma) 
kuinka hän yhdessä mm. tunnetun puo-
lalaisen nykysäveltäjän Krzysztof Pende-
reckin kanssa lähti heti sotatilan ensim-
mäisenä aamuna 13.12.1981 tapaamaan 
Puolan Yhtyneen Työväenpuolueen en-
simmäistä sihteeriä Stanislaw Kaniaa 
auttaakseen edellisenä yönä internoituja 
ystäviään. Wajda ihmettelee kirjassaan, 

Jaruzelski

ettei heitä pysäytetty missään vaiheessa, 
vaan he pääsivät vaikeuksitta keskusko-
mitean rakennukseen sisälle. Kania pu-
hui Wajdan mukaan väsyneesti ja epäsel-
västi... Herra varjele, olisi nyt edes tarkis-
tanut ennen kuin kirjoitti tuollaista. Ei 
Kania enää siinä vaiheessa ollut puolu-
een ensimmäinen sihteeri, vaan se olin 
minä. Joko Wajdan muisti pettää tai sit-
ten hän muistaa tahallaan väärin.

–  Ei Wajda ollut mikään vainottu op-
positiomies entisen järjestelmän aikana. 
Hän oli systeemin lellikki. Hänelle an-
nettiin erinomaiset mahdollisuudet ja 
olosuhteet työnsä tekemiseen. Mitä mai-
nittavaa hän saanut aikaiseksi sen jälkeen 
kun järjestelmä vaihtui?

JÄLKISANAT  
(13. 12. 2003 aamuyö, hotelli Grand, Varsova)
Palasin hetki sitten Jaruzelskin asun-
nolta. Viides ja viimeinen kameralle tal-
lennettu haastattelu kenraalin kanssa 
on ohi.

Jaruzelskin julistamasta sotatilasta 
on nyt kulunut tasan 22 vuotta. 

Yli kymmenen vuoden ajan on sota-
tilan vuosipäivänä Jaruzelskin asunnon 
ulkopuolella järjestetty mielenosoituk-
sia sotatilan uhrien muistoksi. Niin tänä-
kin vuonna. Nyt paikalla oli - ensimmäi-
sen kerran - myös pienehkö mielenosoi-
tus Jaruzelskin puolesta. 

Poliisiketjut pitivät kaksi mielen-
osoittajaryhmää visusti erillään toisis-
taan. Kuvasin tapahtuman kahdella ka-
meralla. Hieman ennen mielenosoituk-
sen alkua haastattelin Jaruzelskia hänen 
olohuoneessaan.

Aiemmin päivällä kun tapasimme 
hänen toimistollaan, hermostunut ken-
raali uhkasi perua pari kuukautta sit-
ten sotatilan vuosipäiväksi sopimamme 
haastattelun.

”Ettekö te lopeta koskaan?! Seuraa-
vaksi haluatte kai tulla kuvaamaan hau-
tajaisiani!? Ei tule mitään...!” Jaruzelski 
huusi minulle.

Aikamme keskusteltuamme hän kui-
tenkin rauhoittuii hiukan ja sovimme, 
että käyn illalla lyhyesti haastattelemassa 
häntä. Kun illalla tulin gdanskilaisen ka-
meramiehen kanssa Jaruzelskin asunnol-
le, kenraali tiuski minulle yhä. Haastat-
telu kesti sitten kuitenkin runsaat puo-
li tuntia.

Tänään todella havaitsin kuinka 
Puolan lähihistorian tapahtumiin keskei-
sesti vaikuttaneen todistajan taakka pai-
naa 80-vuotiaan kenraalin mieltä. Se on 
ymmärrettävää, sillä me tiedämme mitä 
tapahtui. Sen sijaan emme voi tietää mitä 
olisi tapahtunut jos...
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Wajda Kieslowskista
Wajdan mukaan Kieslowski katseli maailmaa 
dokumentaristin silmin.
–  Kieslowski oli hyvin poikkeuksellinen tai-
teilija. Hänen asemansa puolalaisessa tai-
teessa on poikkeuksellinen. Puolassa ei ole 
sellaista perinnettä, jota Kieslowski edusti. 
Kieslowski ei ollut vanhan Puolan puolesta-
puhuja, niinhän minun roolini voidaan näh-
dä toisen maailmansodan jälkeisessä puola-
laisessa elokuvassa. Hän ei myöskään ollut 
naurattaja tai ironiaan taipuvainen, kuten 
jotkut toiset puolalaiset ohjaajat ovat olleet. 
Hän tarkasteli todellisuutta uskomattoman 
vakavasti ja tavallisen ihmisen näkökulmas-
ta. Hän todella tarkasteli sitä tavallisen ih-
misen näkökulmasta, ei siten kuin jotkut 
intellektuellit, jotka ovat tekevinään niin. 
Ei, Kieslowski oli tosiaankin kiinnostunut 
muista eikä siis vain itsestään.

–  Kerronpa koska tajusin, kuka Kies-
lowski oikein on. Olimme vuonna 1982 ku-
vaamassa Pariisissa Dantonia. Puolassa 
oli silloin sotatila. Agnieszka Holland, jo-
ka myös oli Pariisissa, sanoi että meidän on 
tehtävä jotain jotta Kieslowski pääsisi pois 
Puolasta, koska hän voi pahoin siellä. Sa-
noin keskustelevani asiasta tuottajien kans-
sa ja ehdotin, että pyytäisimme Kieslowskia 
tekemään ”making of ” dokumentin Danto-
nin kuvauksista.

–  Kieslowski saapuikin Pariisin ja kes-
kusteli hetken tuottajien kanssa, mutta ei 
hän koskaan edes aloittanut dokumentin te-
koa. Hän asuikin kaukana meistä ja kävi vain 
muutaman kerran Dantonin kuvauspaikal-
la. Se ei yksinkertaisesti kiinnostanut häntä. 
Kyselin mitä hän tekee kaiket päivät. Onko 
hän käynyt kaikissa museoissa. Minä tunnen 
Pariisin kaikki museot... Hän ei ollut käynyt 
edes Louvressa. Minulle kerrottiin, että hän 
viettää aikaansa ennen kaikkea tavaratalois-
sa, etenkin niiden leluosastoilla. 

–  Myöhemmin kun näin elokuvia, joita 
Kieslowski oli tehnyt Ranskassa ymmärsin. 
Ehkä Kieslowski myös leikki leluosaston 
leluilla, mutta ennen kaikkea hän tarkkaili 
kaupan myyjättäriä, sitä miten he käyttäy-
tyvät ja tietenkin niitä ihmisiä, jotka kävi-
vät ostoksilla. Dokumentaristina hän pys-
tyi keskittymään ihmisiin, eikä tehnyt niin 
kuin me, jotka kävimme katsomassa taidet-
ta Louvressa. Ei, Kieslowski oli kiinnostu-
nut ihmisistä, siitä miten ranskalaiset ih-
miset käyttäytyivät esimerkiksi ostoksilla. 
Hän veti siitä omat johtopäätöksensä. Hä-
nen dokumenttiohjaajan vaistonsa neuvoi 
häntä menemään tavarataloihin, eikä Louv-
reen tuijottelemaan Mona Lisan kuvaa lasin 
lävitse yhdessä japanilaisten turistien kans-
sa...                                                                 MP

Nopeaoppinen Polanski
Roman Polanski aloitti elokuvauransa 
näyttelijänä Wajdan ensimmäisessä pit-
kässä vuonna 1954 ensi-iltansa saaneessa  
elokuvassa ”Sukupolvi”.

Näin Wajda muisteli Polanskia ke-
sällä 1998.

–  Polanski oli uskomattoman nopea 
oppimaan uusia asioita. Hän oppi nope-
asti vieraita kieliä ja uusia käyttäytymista-
poja. Hän halusi oppia jokaiselta jotakin. 

–  Kuvasimme Wroclawissa elokuvaa 
”Sukupolvi”. Samaan aikaan siellä tehtiin 
elokuvaa, jossa esiintyi Adolf Dymsza -
niminen näyttelijä, joka oli ollut pidetyin 
koomikko Puolassa ennen toista maail-
mansotaa. 1950-luvulla elokuvan teko oli 
hidasta puuhaa ja aikaa kulutettiin enim-
mäkseen kanttiinissa juttuja kertoen... 
Kun Dymsza piti kerran pienen tauon, 
Polanski tuli väliin ja kertoi jonkin oman 
juttunsa. Katsoimme kaikki häntä hie-
man hämmästyneenä kuinka tuo kave-

ri julkeaa keskeyttää suuren koomikon. 
Kukaan ei nauranut Polanskin jutulle.

–  Dymsza katsoi polvihousuista pik-
kupojan näköistä Polanskia, otti käteen-
sä kolikon, siirsi sen sitten hihaansa, jos-
ta hän sitten otti sen esiin ja pyöritteli si-
tä sormiensa välissä, siirtäen sen sitten 
takaisin hihaansa. Hän teki sen yhdel-
lä kädellä.

Dymsza ojensi kolikon Polanskil-
le sanoen ”menehän poju ja opettele tä-
mä temppu ja tule sitten näyttämään se 
minulle.” Polanski lähti ja Dymsza jatkoi 
juttujensa kertomista.

–  En usko, että oli kulunut puolta-
kaan tuntia ennen kuin Polanski palasi. 
Hän istahti ja odotti sopivaa hetkeä ja 
sanoi: ”Osaan sen jo.” Hän todella teki 
sen kolikkotempun. Dymsza ja me kaik-
ki muut katsoimme hämmästyneinä Po-
lanskia. Kukaan muu meistä ei olisi oppi-
nut sitä temppua niin nopeasti...      MP

Walesa ja Gorbatshov

Wajda
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Artikkeli perustuu kirjoittajan media-
taideteoksen Ladybug taustatutkimuk-
seen. Ladybug on dvd-videoteos, jossa 
neljä fiktiivistä animaatiojaksoa ja 
jokaiseen jaksoon liittyvät välitekstit 
voivat järjestyä mihin järjestykseen 
tahansa muodostaen aina tarinaa ker-
tovan animaation. Jaksojen esitysjär-
jestyksen muuttuessa animaation juoni 
muuttuu.

Ladybug käsittelee nukkumatin elä-
mää ajallisuudessa. Teoksessa myyttinen 
unentuoja on inhimillinen kansalainen, 
jolla on omien maskuliinisten tarpeiden-
sa ja unelmiensa lisäksi arkiset vastoin-
käymisensä. Nykyajan haasteiden edessä 
nukkumatin asenteet ja valinnat vaikut-
tavat siihen, miten hänen lopulta käy.

Yleisen käsityksen mukaan tietoko-
ne on ei-lineaarisen kerronnan väline. 
Näkemys on seurausta tietokoneen tie-
donhallintatavasta. Tietokone ei tallen-
na tietoa muistiinsa lineaarisesti kuten 
esim. videonauha vaan muistipaikkoihin-
sa, joiden kokonaisuudesta rakentuu tau-
lukkomainen rakenne eli matriisi.1

Matriisirakenteen vuoksi tietoa voi-
daan poimia ja esittää halutulla tavalla. 
Esimerkkitapauksessa kuuden kentän – 
A, B, C, D, E ja F – välille voidaan muo-
dostaa mitä tahansa suhteita. Kenttien 
välille voidaan rakentaa erilaisia kerron-
tapolkuja, kenttien esitysjärjestystä voi-
daan muuttaa ja niitä voidaan jättää pois 
tai toistaa useaan kertaan. Kerronnan pi-
tuus voi vaihdella tai olla päättymätön. 
Jos kerronta on vuorovaikutteista, voi 
käyttäjä ohjata esityksen kulkua. Kaikki 
riippuu ohjelmoidusta algoritmista, jolla 

JÄRJESTÄVÄ KERRONTA
DIGITAALISEN MEDIAN ERITYISPI IRTEENÄ JA  TAIDEHISTORIALLISENA ILMIÖNÄ

Ville 
Eerikäinen
mediataiteilija ja 
taidekasvattaja

matriisin kenttiin tallennettua tietoa ja 
sitä kautta kerronnan kulkua hallitaan.

Useat eri tarinavaihtoehdot ja kat-
sojan osallistuminen kerronnan etene-
miseen on nähty digitaalisen ilmaisuväli-
neen erityispiirteenä - vastavoimana pe-
rinteiselle lineaariselle kerronnalle. Silti 
hypermedian erityisyyden selittäminen 
ei-lineaarisuudella on vaillinainen yritys 
kuvata välineen luonnetta. Syy on yksin-
kertainen: oli kyseessä mikä tahansa hy-
permediaesitys - kuten kirjallinen, audio-
visuaalinen tai peli - ja kerronta-mahdol-
lisuuksien joukko kuinka laaja tahansa, 
on vastaanottajan kokemus aina lineaa-
rinen. Hän kokee esityksen, jossa on al-
ku ja loppu, tietyt kerronnalliset elemen-
tit ja ajallinen kesto2. Siksi ei-lineaari-
nen kerronta ilmenee aina lineaarisena 
ilmaisuna.

Edellisen perusteella katson, että 
hypermedian erityisluonteen kuvaami-
nen suhteessa perinteisiin medioihin ei 
toteudu onnistuneesti käsiteparin line-
aarinen – ei-lineaarinen avulla. Toisaalta 
mainittu käsitepari johdattaa kohti uut-
ta näkökulmaa: Kuten aiemmin todet-
tiin, lineaarisen kerronnan tunnusmerk-
ki on kerronnallisten elementtien ennal-
tamäärätty suhde toisiinsa. Esimerkiksi 
romaanissa teksti on kirjoitettu tiettyyn 
järjestykseen ja elokuvassa audiovisuaali-
set elementit on leikattu tietyllä tavalla. 
Vastaavasti maalaus voidaan nähdä ele-
menttiensä muodostamana kuvana, jon-
ka katsominen on ajallinen ja siinä suh-
teessa lineaarinen tapahtuma. Toisin sa-
noen tällaisten teosten muoto ja sisältö 
on järjestetty etukäteen ennen teoksen 
vastaanottamistapahtumaa.

Digitaalisessa ympäristössä puoles-
taan kerronnallisten elementtien järjes-
tymiseen voidaan vaikuttaa. Siinä missä 
esimerkiksi ”filmielokuva” järjestyy lo-
pulliseen muotoonsa leikkauspöydällä 
tai tietokoneen leikkausohjelmassa, jär-
jestyy generatiivinen tai vuorovaikuttei-
nen elokuva vasta esitystilanteessa. Sik-
si edellisessä kerrontatavassa on kyse 
tapahtuneesta ja jälkimmäisessä tapah-
tuvasta kerronnan järjestämisestä. Täs-
tä syystä ajattelen, että kerrontatapo-
jen eroa pitää lineaarisuuden sijaan ha-
kea järjestämisen näkökulmasta eli sii-
tä milloin kerronta muodostuu teoksen 
vastaanottajalle. Jos huomio kiinnite-
tään kerronnan järjestymisen ajankoh-
taan muodostamistavan sijaan, voidaan 
käsitepari lineaarinen – ei-lineaarinen 
kerronta korvata käsiteparilla järjestetty 
– järjestävä kerronta. 

Avoin muoto
Taideteorian kontekstissa järjestävä ker-
ronta rinnastuu avoimen muodon käsit-
teeseen. Esimerkiksi musiikissa avoin 
muoto määritellään seuraavasti: 

Muodoltaan avoimella sävellyksellä 
ei ole määrättyä alkua ja loppua, tai sen 
sisäinen rakenne voi huomattavasti vaih-
della esityksestä toiseen. Yksinkertaises-
sa tapauksessa moniosaisen teoksen osi-
en keskinäinen järjestys on esiintyjän va-
littavissa joko vapaasti tai annettujen oh-
jeiden mukaan. Joskus ohjeisto voi erilai-
sine ehtoineen saada peliä muistuttavia 
piirteitä.3

Avoimeen muotoon perustuva teos 
on kuin mahdollisuuksien pelitila, jossa 
mahdollisuuksia avautuu ja sulkeutuu.4 

Lineaarinen järjestys Matriisi
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ja kokeellisen elokuvan tekijät ovat löy-
täneet generatiivisen ja vuorovaikuttei-
sen kerronnan. Esimerkit osoittavat, et-
tä järjestävän kerronnan juuret ulottuvat 
pitkälle taiteen historiaan.

Aktiivinen teos
Digitaalisen tarinankerronnan lyhyt 
historia on pääosin interaktiivisuuden 
historiaa. Passiivisesta vastaanottajas-
ta on haluttu tehdä aktiivinen kokija, 
joka itse ohjaa teoksen etenemistä. Sa-
malla on jäänyt vähemmälle huomiol-
le toinen digitaalisen tarinankerronnan 
mahdollisuus: aktiivinen teos. Tarkoitan 
aktiivisella teoksella järjestävän kerron-
nallisuuden keinoa, jossa teos itsessään 
tuottaa tarinavariaatioita passiiviselle 
katsojalle.

Oma mielenkiintoni järjestävään ker-
rontaan hahmottuu juuri teoksen aktiivi-
suuden kautta. Tutkin Ladybug-teokses-
sani fiktiivisen elokuvakerronnan ja sat-
tumajärjestämisen suhdetta. Ladybugin 
kerrontaidea on yksinkertainen: teos pe-
rustuu neljään tarinaa kertovaan jaksoon, 
jotka voidaan esittää missä järjestykses-
sä tahansa. Esitysjärjestys voi muodostua 
joka sattumanvaraisesti generoituna tai 
katsojan valitsemalla tavalla. Henkilöt 
ja jaksojen tapahtumat pysyvät samoina, 
mutta riippuen jaksojen esittämisjärjes-
tyksestä tapahtumienkulku muuttuu ja 
näin ollen tarina on aina erilainen. 

Ladybugin järjestävän fiktiokerron-
nan taustalla on Kuleshovin montaasie-
fekti  a + b = c. Kuleshovin mukaan yh-
distettäessä kaksi otosta, syntyy jota-
kin uutta, joka ei sisälly kumpaankaan 
otokseen itsessään.9 Vastaavalla tavalla 
ajattelen, että neljän kerronnallisen jak-
son keskinäisestä esittämisjärjestykses-
tä riippuu niiden muodostama merkitys. 
Toisin sanoen esitysjärjestyksen vaihtu-
essa eli kun montaasi on muuttuva, syn-
tyy uusi tarina. Ladybugin matriisissa on 
neljä jaksoa A, B, C, D. Jaksoista järjes-
tyy muuttuvan montaasin kautta tarinoi-
ta E1 – E24 eli animaatiovaihtoehtoja on 
yhteensä 24.

A + B + C + D = E1
A + B + D + C = E2
           …
D + C + B + A = E24

Teoksen järjestävän kerronnan tekniik-
kaa voi verrata Jack Smithin Expanded 
Cinema –performanssien leikkaustyös-
kentelyyn. Kummassakin tapauksessa 
montaasi on muuttuva eli katsojan suh-
de elokuvamateriaaliin muuttuu uudella 
katselukerralla.

Artikkelillani olen halunnut tuoda esiin 
vaihtoehtoisen lähestymistavan digitaa-
lisen kerronnan erityisluonteen kuvaa-
miseen. Huomion kiinnittäminen ker-
ronnan muodostumisen ajankohtaan ko-
rostaa digitaalisen median luonnetta il-
maisuvälineenä, jolle on ominaista sekä 
kerronnan käsketty ohjautuminen että 
vaihtoehtojen ja muutoksen ilmaisemi-
nen. Siksi sekä tekijänä että taidekasvat-
tajana koen, että järjestävä kerronta kä-
sitteenä on perustellumpi ja kansantajui-
sempi kuin teoreettinen, itseään vastaan 
taisteleva ei-lineaarinen kerronta.

Tässä mielessä järjestävä kerronta ei ra-
joitu pelkästään nykyaikaiseen digitaa-
liseen kerrontaan, vaan sen kontekstis-
sa avautuu näkymiä taiteen historiaan. 
Esittelen seuraavaksi joitakin järjestävän 
kerronnan muotoja.

Voisi ajatella, että järjestävää kerron-
taa on esiintynyt teatterissa niin kauan 
kuin esitystilanteissa on jouduttu impro-
visoimaan. Tässä mielessä järjestävän 
kerronnan juuret ulottuvat antiikin teat-
teriin. Varsinainen improvisaatioteatteri, 
commedia dell’Arte, syntyi 1500-luvulla. 
Vaikka esitykset perustuivat improvisaa-
tioon, niiden taustalla oli aina etukäteen 
sovittu perusjuoni tai yleisidea, jota nou-
datettiin koko näytelmän ajan.5 Näin ol-
len järjestäminen commedia dell’Arte –
näytelmissä ei ollut mielivaltaista, vaan 
se palveli teatterikappaleen kautta välit-
tyvää merkityksen muodostumista.

Musiikissa avoin muoto viittaa ensi-
sijaisesti sattumamusiikkiin, jonka sävel-
täjä on tietoisesti luopunut omista valin-
noistaan antaen erilaisten sattumien mää-
rätä teoksen kulun.6 Järjestävän kerron-
nan kannalta sopiva esimerkki sattuma-
musiikkiteoksesta on Mozartin 1787 ke-
hittämä Musikalisches Würfelspiel. Teos 
koostuu joukosta lyhyitä sävellyksiä, joi-
ta yhdistelemällä nopanheiton määrää-
mässä järjestyksessä saadaan suuri mää-
rä erilaisia menuetteja.7 

Elokuvasta järjestävää kerrontaa te-
ki Jack Smith Expanded Cinema -perfor-
mansseissaan 1970-luvulla. Smith leikka-
si ja uudelleenleikkasi filmejä kesken esi-
tyksen, jolloin elokuvan osien välinen 
esitysjärjestys poikkesi eri esityskertojen 
välillä.8 Voisi ajatella, että Smith teki jär-
jestetystä elokuvasta muodoltaan avoi-
mia teoksia.

Vuorovaikutteiset kirjat ovat järjes-
tävää kerrontaa samalla tavoin kuin di-
gitaaliset vuorovaikutteiset teokset, sillä 
molemmissa lukija järjestää itse tarinan. 
Esimerkiksi Eric Zimmermanin Life In 
The Garden (2000) koostuu 52 teksti-
lapusta, joista lukija valitsee kolmesta 
seitsemään korttia muodostaen lyhyen 
kertomuksen Aatamin, Eevan ja käär-
meen vaiheista Eedenin paratiisissa.

Digitalisoitumisen myötä järjestävä 
kerronta on saanut ennennäkemättömät 
mittasuhteet. Esimerkiksi kuvataiteilijat 
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Ladybug on Ville Eerikäisen lop-
putyö Taideteollisen korkea-
koulun Medialaboratorioon 
(2003). 
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Höyry-klubin Euroopan kierroksen en-
simmäinen kohde on Pukkelpop rock-
festivaalit Belgiassa. Autoon on ahtau-
tunut telttojen, kiukaiden, lauteiden ja 
klubilaitteiston lisäksi kuusimiehinen 
ryhmämme eli  dj:t Tixa ja Jugi, kaiken 
kamerallaan taltioiva Teri, talkoolaisena 
mukaan tullut Timppa, kuskimme Ha-
pe ja minä. Telttamestari ja yhden mie-
hen sirkus Nätsi teki tuplabuukkauksen: 
hänen sirkustelttansa on Raumanmeren 
festareilla samana viikonloppuna, kun 
me muut olemme Belgiassa. Hän lentää 
perässä seuraavalle keikalle.

Tanskassa auton takarenkaat ovat rä-
jähtämäisillään. Väärin pakattu lasti, vää-
rät ilmanpaineet renkaissa vai mädät ren-
kaat jo lähtiessä? Pakko ostaa koko pak-
ka uusiksi. Päädymme taas taloustärvi-

öön. Onneksi en tässä vaiheessa tiedä, 
että kelpo Mersumme bensatankki on 
mätä. Opin tuonnempana myös miten 
pakoputki korjataan oluttölkillä ja teräs-
langalla, mutta eihän sekään koko mat-
kaa kestä. Sekin uusitaan vielä, kuten 
starttimoottori. 

Pukkelpop, Belgia 
28– 30. elokuuta 2003 
Saavumme festivaalialueelle yön pimey-
dessä ja aamulla heräämme outoon myl-
vintään. Leiriytymisemme kiinnostaa 
laumaa paikallisia sarvipäitä. Tixa kes-
kustelee heidän kanssaan pitkään; tun-
tuvat ymmärtävän toisiaan. Elokuun vii-
meisenä viikonloppuna Belgian suurim-
malle rock-festivaalille odotetaan 30 000 
ihmistä niitylle, jolla lihakarja arkena mä-
rehtii. Alueella on neljä isoa esiintymisla-
vaa, joista kaksi massiivisissa teltoissa, 
sekä kymmeniä musiikkimaailman suur-
nimiä: Beck, Limb Bisquit, Massive At-
tack, Donna Summer, jopa nuoruute-
ni punk-suosikki Wire, jolta myöhem-
min pyydän nimikirjoitukset. Alueel-
le on rakennettu kokonainen festivaali-
kaupunki. Höyry-klubi saunoineen on 
nyt osa sitä.

Festivaalin avaus sujuu mainiosti: ou-
to leirimme herättää sopivasti huomiota 
ja kun ensimmäiset höyryävät saunojat 
vilvoittelevat saunan ulkopuolella, alkaa 
festivaaliväki ymmärtää mistä on kysy-
mys. Festariarkeen heräämme vasta var-
hain toisen päivän aamuna: saunateltta 
on jääkylmä. Sähkölämmitin on sammu-
nut, se on puolittain veden alla. Alueella 
on vedenpaisumus. Läpi yön jatkunut sa-
de on tehnyt tehtävänsä.

Mutta ihme tapahtuu. Tehokkain 
näkemäni festivaaliorganisaatio yhdessä 
paikallisen palolaitoksen kanssa kaivaa 
alueen täyteen ojia ja kymmenien pump-
pujen ja satojen talkoolaisten voimin vesi 
pakenee! Puolen päivän aikaan festivaa-
li jatkuu kuin mitään ei olisi tapahtunut, 
tietkin on kunnostettu uudella soralla. 
Festivaaliviikonloppu jatkuu kylmänä ja 
sateisena. Saunotamme satapäin kylmet-
tynyttä ja mutaista festarikansaa. Paras 
kiitos tulee viimeisenä iltana, kun yritän 
tyhjentää saunaa houkuttelemalla sau-
nojia juuri päälavalla aloittavalla Beckil-
lä: ”You are better than Beck!” mylvivät 

lauteilta uudet fanimme. Olimme kolme 
minuuttia tv:n valtakunnallisessa pääuu-
tislähetyksessä. Myös festivaalinjohto oli 
kiitollinen: buukkasivat Höyry-klubin 
paremmalla palkalla myös ensi kesäksi.

Christiania, Kööpenhamina, 
Tanska 3.– 6. syyskuuta 
Suuntaamme kohti vapaakaupunki 
Christianiaa, jossa vietetään tämän mer-
killisen yhteisön ja sosiaalisen kokei-
lun ”Bevar Christiania” 30-vuotistapah-
tumaa. Christiania on paljon muutakin 
kuin kannabista. Siellä asuu miltei tuhat 
ihmistä ja sen outo, anarkistinen hallinto 
rakentuu viidestätoista itsenäisestä talo-
kompleksista sekä kaikkien asukkaiden 
kokouksista. 

Nätsi liittyy joukkoomme ja sauna-
teltta pystytetään Christianian oman 
Badehuset-saunan naapuriin. Sijainti 
osoittautuu mainioksi: pilvituristit, jot-
ka harhailevat Pusher Streetiksi kutsu-
tulla kannabistorilla eivät Höyry-klubiin 
eksy. Paikallinen väki taas nauttii sauno-
misesta täysin siemauksin. Badehusetis-
sa on myös sauna, mutta erilainen mi-
hin me olemme tottuneet. Sen kiukaal-
le ei heitetä vettä eikä siinä ei ole edes ki-
viä. Kuka lie rakentanut? Puulämmittei-
nen telttasaunamme, jonka leveillä ylä-
lauteilla lämpö nousee 90:een asteeseen, 
saa kelpo suosion – itse asiassa encoren: 
jatkamme pyynnöstä vielä neljännen päi-
vän. Saunaisäntä Peter kyselee tulemme-
ko ensi vuonna kuukaudeksi, kun heidän 
oma saunansa on remontissa?

Christianialaiset hitsaavat myös sen 
haljenneen pakoputken - hullu hullua 
auttaa. Vierailumme takapiru on 81-vuo-
tias norjalaistaiteilija Laurie Grundt, jo-
ka on asunut Kristianiassa vuodesta -
73. Joku tämän lukijoista muistaa ehkä 
hänen blues-elokuvansa, henkilökuvan 
Champion Jack Dupreesta, jota esitim-
me joskus Tampereen leffafestareilla Te-
lakalla? Bevar Christiania!

Galleria Nemo, Eckernförde, Saksa 
11.– 14. syyskuuta
Seuraava ajomatka on vain 150 kilomet-
riä, kuitenkin starttimoottori hajoaa jo 
lähtiessä eikä bensatankin paikkaaminen 
saippualla enää auta. Onneksi olemme 
jo Saksassa ja paikallinen Veho toimit-

Höyry-klubi 
Euroopassa 

ja vähän 
Amerikassakin

Yleensä laivaan mennään auton kanssa 
ainakin tuntia ennen laivan lähtöä. Tässä 
vaiheessa kuskimme Hape vasta soittaa 
ja kysyy, milloin lähdetään? Hän luulee 
laivamme lähtevän Tukholmaan kuudelta. 
Se lähtee viideltä ja Höyry-klubilaisille 
tulee kiire, sillä Eurooopan kiertueelta 
ei haluta myöhästyä. Ajaessamme auto-
lautan kitaan lupaan pyhästi, etten 
kuuteen viikkoon raivoa enää mistään. 
Syön sanani vielä monesti.
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taa varaosat sutjaan. Uusi tankki maksaa 
vain 200 euroa. Halpaa!

Eckernförde on pieni eläkeläis- ja tu-
ristikaupunki Itämeren rannalla. Se on 
kai aikoinaan kuulunut Tanskaan? Mah-
tava hiekkaranta on kaupungin ydin. 
Pistoolitehdas on toinen suuri työllistä-
jä. Valokuvaaja Tuomo Manninen antoi 
vinkin innovatiivisesta galleristista, Nor-
bert Weberista. Höyry-klubi rakenne-
taan hiekkarannalle kesäkauden päätös-
juhliin Nemo Gallerian ääreen. Yleen-
sä Höyry-klubissa ihmiset saunovat ui-
mapuvuissaan tai pyyhkeisiinsä kietou-
tuneina. Saksalaiset osoittautuivat an-
taumuksellisiksi saunojiksi, joille alasto-
muus on luonnollista niin saunassa kuin 
uimarannalla. Ikä- ja sukupuolijakautu-
ma on häkellyttävä: huomaan jossain vai-
heessa olevani ainoa mies saunassa tusi-
nan rehevän saksattaren kanssa. Hiekka-
rannalta löytyy vielä hieno jäänne vanhaa 
Itä-Saksaa: kymmeniä pajukoritekniikal-
la tehtyjä rantatuolin, katoksen ja säily-
tyskaapin yhdistelmiä, jotka ovat ehdot-
tomasti parasta mitä itäsaksalainen de-
sign ikinä sai aikaan.

Jotta saisimme saunan ajoissa tyhjäk-
si näistä himosaunojista järjestämme il-
lan elokuvaesitykset saunateltassa. Neli-
senkymmentä ihmistä laudekatsomossa, 
16-millin projektori ja kopio Jari Hieta-
sen Virkistysalue-leffasta aiheuttaa tun-
nereaktion, jollaista ei elokuvateatterissa 
hevin koe. Näkymä rannan Höyry-klu-
bista välittyi myös nettiin. Oltiinhan tai-
degallerian vieraita. (www.gonemo.com)

Graz, Itävalta 17.– 21. syyskuuta 
Itävaltalainen Graz on Euroopan kult-
tuuripääkaupunki vuonna 2003. Siellä 
asuva arkkitehti Susanna Ahvonen suun-
nitteli suomalaisen saunan kaupungin lä-
pi virtaavan joen rannalle. Kaupungin 
byrokraatit eivät moiseen rakennuslu-

paa suoneet, joten hänen oli keksittävä 
jotain muuta. Syntyi dokumenttielokuva 
suomalaisesta saunasta - ja netin kautta 
hän löysi Höyry-klubin. Tarkistussoitto 
vanhalle tutulle Elukka Eskeliselle Hel-
sinkiin ja näin Höyry-klubi on siirtynyt 
Eckernfördestä kolmessa päivässä Gra-
zin vanhaan keskustaan. 

Olemme keskellä kaupunkifestivaa-
lia Mariahilferplatz-torilla. Taas täysin 
erilainen ympäristö kuin aikaisemmin. 
Torilla on suihkulähde, jonka neljä pysty-
suoraan katupinnasta nousevaa vesisuih-
kua toimii suihkuna. Viereisestä munk-
kiluostarista astelee kaksi munkkia kaa-
puineen klubihulinaan tyynesti sauno-
maan. Grazilaisista 90% on katolisia, 
mutta myös saunominen sujuu: löylyn 
heiton jälkeen on tärkeää pyörittää pyy-
hettä kuin ropelia kiukaan yllä, minulle 
opetetaan. Näin kuuma ilmavirta tehos-
tuu. Vihtominen ei ole niin tärkeää. Gra-
zissa on myös radioasema, jonka nimi on 
Radio Helsinki. 

Yleensä esitämme Höyry-klubissa 
lyhytelokuvia digikameralla ja videoty-
killä, leffat on siis siirretty mdv-kaseteil-
le. Samoin 16-millinen projektori on käy-
tössä, leffakopiot löytyvät useimmin Elo-
kuvakontaktin aarteistosta: Virkistysalu-
een lisäksi mukana oli tilanteeseen hy-
vin sopiva Tahvo Hirvosen Sielun Veljet 
Moskovassa. Itä-Saksan armeijan vanho-
ja 35-millin projektoreitamme emme ole 
Höyry-klubeissa juurikaan käyttäneet, 
ne vaativat mukaan ammattimiehen. 
Hienon uuden ulottuvuuden Höyry-klu-
biin tuo Terin kuvaama materiaali aikai-
semmilta klubeilta, niiden rakentamises-
ta tai samalta illalta. Yleisö rakastaa näh-
dä itsensä valkokankaalla.

Lähdimme retkellemme kuukau-
si sitten. Takana on 16 klubi-iltaa Bel-
giassa, Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa. 
Edessä on kiireinen ajo läpi Tsekin, Puo-

lan ja Baltian maiden Helsinkiin, sillä vii-
konloppuna on lento New Yorkiin. Au-
ton takapenkin trio eli Teri, Tixa ja Jugi 
ovat pelanneet koko viidentuhannen ki-
lometrin matkan korttia. Joka tikki on 
euron arvoinen. Vaikka peliä on käyty yli 
tuhat jakoa, ei hajontaa ole syntynyt: Te-
ri voittaa pelihelvetistä muutaman kym-
pin potin kun saavumme Tallinnan kaut-
ta Helsinkiin.

Hotel Gershwin, New York, USA 
1.– 4. lokakuuta
Höyry-klubin neljäs vierailu New Yor-
kiin sujuu jo rutiinilla. Nätsi ja minä len-
nämme lauantaina  rakentamaan etukä-
teen lauteita, jotka edellisvuodelta olivat 
jääneet huonoon kuntoon. Aikaisemmil-
ta kerroilta on paikalla myös kiuas, vain 
teltta tulee lentorahtina mukanamme. 
Muu ryhmä saapuu maanantaina. Höy-
ry-klubi nousee Hotel Gershwinin kol-
mannentoista kerroksen kattoterassille 
manhattanilaisten pilvenpiirtäjien kes-
kelle. Hotellin julkisivua koristaa Stefan 
Lindforsin tulta kuvaava valoveistos.

Hotellin klubijärjestelyt sujuvat tai-
ten ja tiedotuksen hoitaa paikallinen toi-
misto, joka on erikoistunut hip-hop -kult-
tuuriin. Siispä tarjoilusta vastaa rap-ar-
tisti Puff Daddyn ravintola ja avajaisiltaa 
isännöi juuri albuminsa julkaissut räppäri 
Anthony Hamilton. Housebandiksemme 
on vakiintunut New Yorkissa Sam Yaffan 
eli Sami Takamäen Madjuana. Sami itse 
kiirehtii suoraan avajaissaunasta Japanin 
koneeseen ja kiertueelle Joan Jettin kans-
sa. Musta hiphop-väki arkailee ensimmäi-
senä iltana saunaa. Se on tupaten täynnä 
ilman heitäkin. Ulkomailla sauna täyttyy 
aina alalauteilta ylöspäin, joten lauteille 
mahtuu helposti kolmisenkymmentä ih-
mistä. Saksassa laskimme ennätyksen: 50 
saunojaa kerrallaan. 

Muut palaavat kotiin, minä jään New 
Yorkiin ansaitulle lomalle. Viidellä paik-
kakunnalla kuudessa viikossa saunotim-
me kahdenkymmenen illan aikana rei-
lusti toista tuhatta ihmistä. Luulen, et-
tä he oppivat jotain suomalaisuudesta - 
muutakin kuin saunomisen. Huomenna 
on Yoko Onon näyttelyn avajaiset.

Imagine sauna peace.
Kimmo Helistö

kuvat Tero Jartti ja Susanna Ahvonen
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Mikko Pielalla on suunnitelma teh-
dä historiallinen essee geologista ja 
suotutkijasta Väinö Auerista, joka jo 
1920-luvulla matkusti Tulimaahan tut-
kimaan sikäläisten soiden geologiaa. 
Koska matka maapallon toiselle puo-
lelle on hyvin kallis, oli vaarana, ettei-
vät Piela ja hänen kuvaajansa Tahvo 
Hirvonen lainkaan pääsisi tutustu-
maan keskeiseen kuvauspaikkaansa 
(Auer teki suuren osan elämäntyöstään 
ja perustutkimuksestaan Tulimaassa 
ja Patagoniassa). Kun Pielan ”Mai-
totilipäivä” ja Hirvosen & Ristan 
”Kuppausta Kotiharjun saunassa” 
kutsuttiin Buenos Airesiin suomalaisen 
dokumentin esityssarjaan lokakuussa 
2003, tilanne muuttui: Argentiinan 
pääkaupungista on halpoja maan sisäi-
siä lentoja myös Tulimaahan. 
Vaan kuinkas sitten kävikään?

Kun lähtee kotioveltaan ja matkustaa yh-
tä mittaa kaksikymmentä tuntia, voi jou-
tua helteisen Buenos Airesin Ezeizan len-
tokentälle. Ja voi olla, että matkatavaroi-
ta odottaessaan kutsutaan oikein nimeltä: 
”Mister T(jotain) Hirvonen”. Ja kun kut-
suun vastaa, voi olla, että ”matkatavaran-
ne ovat jääneet Lontooseen”. Jassoo, nop-
san koneenvaihdon varjopuolia.  Ainoa 
helpotus on, että vaikka kaikkialla onkin 
tupakoinnin kieltäviä liikennemerkkejä, 
kuka hyvvään tupakoipi, kuten mekin.

Eipä hätää, jätämme matkatoverini 
Mikko Pielan kanssa tavaraimme tun-
tomerkit, ja sovimme, että ne toimi-
tetaan suoraan hotelliimme. Onpahan 
kevyt kulkea. Tullikin vain vilkuttaa, ja 
lämmintä on. Seuraava etappi menee-
kin näppärämmin: tulkitsemme luovas-
ti, että ”Pikko Piela & Tavo Hiroen” tar-
koittaa meitä, ja pääsemme kyytiin, joka 
vie meidät suorinta tietä kaupungin ää-
rimmäiseen keskustaan, missä hotellim-
me sijaitsee.

Matkalla lentokentältä kaupunkiin 
ei voi kuin ihmetellä tätä valtavaa ur-
baania keskittymää: lentokoneesta sen 
laskeutuessa näki, kuinka valtavalla, ta-
saisella alueella on ihmisen itselleen te-
kemää rakennelmaa silmänkantamat-
tomiin. Niinpä seudulla asustaakin hy-
vät viisitoista miljoonaa bonaerensea. 
Huh huh, rupeaa vielä ahdistamaan tämä 
maailman tungos! Oma suurkaupunkim-
me on kuin pieni kylä metsän keskellä tä-
hän verrattuna. Ohittaessamme moot-
toritien sillan kupeeseen kiinni jääneen 
kirkon kuljettajamme suutelee kaulas-
saan riippuvaa ristiä ja tekee ristinmer-
kin. Tuohan rauhoittaa...

Miehemme tulevat  vielä kiireen 
vilkkaa karkaamaan kauas tämänkin 
maan metropoleista, esimerkiksi suotut-
kimus jossain etelässä olisi oiva ja mielui-
sa puuha.

Hotellilla on helppo majoittua: ei tar-
vitse tunkea tavaroitaan mihinkään, riit-
tää että ristii kätensä jotta niitä tulisi en-
nen pitkää. Sitten vain ilmoittautumaan 
isäntäväelle. Homma onkin helpompaa 
kuin koskaan, sillä Halosen Arto on pai-
kalla ja neuvoo meille Gema Juárez Alle-
nin, DocBsAs:n festivaalisihteerin. Ter-
vetuloa, illalla on avajaiset siellä-ja-siel-
lä, tarvitsetteko jotain (vaihtovaatteiden 
lisäksi, oletan)? Vastaan saman tien, et-
tä tarvittais joku hyvä ammattijärjestäjä-
tuotantoihminen auttamaan meitä näis-
sä muutamissa omissa kysymyksissämme: 
miten päästä Argentiinan elokuva-arkis-
ton matskuja katsomaan, onkohan teillä 
täällä käyttökalustoa ja tuntisikohan joku 
Tulimaata mitenkä? Gema katsoo hetken 
ympärilleen ja sanoo, että tuo herrasmies 
tuossa (näyttää siinä kolmekymppistä 
hoikkaa kundia), oliko muuta? Eipä tässä 
muuta, tavataan sitten iltasella avajaisjuh-
lallisuuksissa. Esittelemme hra Alejandro 
(Ale) Saevichille asiaamme, ja sovimme 
tekevämme huomenissa työpäivän.  

SELVITYS 
TAPAHTUMIEN 
TODELLISESTA 
KULUSTA 
BUENOS 
AIRESISSA
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Matkakumppanini kanssa poistum-
me hankkimaan lentolippujamme: ne on 
järjestetty Suomesta käsin niin, että Ma-
tias Martiarenan tuttu matkatoimistoka-
veri Mendozasta (juu, sieltä viinipitäjäs-
tä) on hommannut ne “tähän suureen ta-
varataloon ihan keskustassa“. Kun emme 
saa kartasta tolkkua, otamme taksin jo-
ka kyllä vain viepi meidät tuohon myyn-
tikeskukseen käytyään kanssamme en-
sin kauppaa ajastaan: hänhän voisi ajaa 
meidät takaisinkin sieltä ja niin edelleen.  
Mikäs siinä, ajakoon vain: hänen puolen 
päivän hinnallaan emme ajelisi Kolmes-
ta Liisasta Manalaan kuin puoleen mat-
kaan. Argentiinan peso putosi kolman-
nekseen entisestä arvostaan pari vuot-
ta sitten.

Osoittautuu, että lippumme ovat 
kahdenkymmenen kilometrin päässä 
paikallisessa M-itäkeskuksessa – ja ko-
ko matka toimitetaan joko kaksikym-
mentäkolmetoista kaistaa leveitä bule-
vardeja tahi urbaaneita alueita halkovia 
moottoriteitä käyttäen. “Ihan keskusta“ 
on sikäli venyvä käsite. Kuskimme avul-
la löydämme matkatoimiston tiskin ta-
varatalokompleksin perimmäisestä nur-
kasta. Aikanaan saamme lippumme. 
Lähtiessämme kuskimme huomaa, että 
hänen täytyy tankata, ja saamme tietää, 
miksi pyörät pyörivät edelleenkin täs-
sä luonnon antimista rikkaassa maassa 
talouden romahduksen jälkeenkin: use-
at autot kulkevat maakaasulla, jota Ar-
gentiina itse tuottaa, ja sitä riittää vien-
tiin asti. Tässä lienee osasyy siihen, että 
tässä valtaisassa metropolissa pystyy yli-
päätään hengittämään. Takaisin keskus-
taan päästyämme kuskimme toivottaa 
meidät aina tervetulleeksi ja hänet löy-
tää tuosta nurkan takaa, missä hän kiltte-
jä pulleapussisia turisteja kyttää. Kiitäm-
me kohteliaasti.

Käymme omin päin syömässä. Otam-
me kevyesti kanaa. Argentiinalaisilla on 

varsin oma tapansa laittaa kana: siitä lei-
kataan nätisti luut pois ja koko hoito gril-
lataan tasaisen paksuna virityksenä - yhtä 
mehukas ja kypsä joka puolelta. Tulemme 
reissun edistyessä tuntemaan, että Argen-
tiinassa ei lihaa saakaan huonosti laitettu-
na, oli se sitten mitä lihaa vaan.

Festivaalin avajaisjuhlallisuudet ovat 
siis jossakin tämän jättimäisen ruutukaa-
van pisteessä iltasella. Taksi vie: matkan 
varrella ihmettelemme kadun varsilla 
pahveja ja muuta roinaa keräileviä ihmi-
siä. ”Culpa Menem”, toteaa kuskimme - 
tuttu ilmiö muualla Latinalaisessa Ame-
rikassa, mutta uusi täällä. Väki kerää ta-
varaa kierrätykseen ja saa päivän vaivois-
taan lantin pari.  

Avajaiskekkereillä Argentiinan suo-
malaissiirtokunta on kiitettävästi edus-
tettuna. Lähetystömme ensimmäisen 
sihteerin kanssa sovimme huomiseksi 
tällit, aamulla hotellin aulassa. Tämä on 
sikälikin näppärää, että Suomen lähetys-
tö sijaitsee vain pikkukiven heiton pääs-
sä hotellistamme – BsAs:n pääkauppakä-
velykadun, Floridan, varrella. No, kokka-
reilla tapaamme kulttuuri- ja sosiaaliant-
ropologeja, bisnesmiehiä ja muuta suo-
malaisseurakuntaa. Pitäisi olla ruisleipää 
ja kossua kunnolla matkassa, että kaik-
ki kaipaavat saisivat omansa! Jymähdän 
seurustelemaan Mustosen Pertin kanssa, 
hän hoitaa bisneksiään pitkin poikin Ar-
gentiinaa ja Espoota.  Mielenkiinto he-
rää, kun Pertti kertoo käyneensä jossain 
päin Argentiinaa (Buenos Airesista reip-
paasti etelään päin) ja olleensa kupatta-
vana paikallisen kupparin vastaanotolla. 
Eivät ole vanhat tavat hukkuneet. Epä-
selväksi jää, mistä päin kuppari oli kotoi-
sin - tältä vai tuolta puolelta maailmaa...

Bileissä selviää myös, että DocBsAs 
on oikeasti eteläamerikkalainen pit-
ching-koulutusworkshop. Eri puolilta 
Etelä-Amerikkaa saapuneet nuoret ovat 
omien ideoidensa kanssa koulutukses-

sa, jonka tuloksena heidän pitäisi pystyä 
myymään juttujaan kuin sikoja säkissä.  
Pääpalkinto on ilmainen pitch Euroopas-
sa, toinen palkinto on päästä Eurooppaan 
seuraamaan pitsausta. Näinhän tämä ny-
kyään toimii. Ihmisten varsinaisen sie-
lunsisällön esiintuotannon ympärille on 
muodostunut ammattikunta, joka tie-
tää, miten hommat pitää tehdä, paketoi-
da ja myydä. Halosen Arto joutui tuoma-
ristoon ja kouluttamaan oikeastaan va-
hingossa; hänen piti vain järjestää Doc-
Point tunnetuksi Argentiinassa, tuoda 
suomalaisia dokkareita näytille ja valita 
argentiinalaisia dokkareita DocPointiin. 
Kun yksi suomalainen ei tullutkaan, löy-
tyi toinen “well established“ tilalle. Arton 
mukaan suurin osa pitsausten aiheista kä-
sittele yhteiskunnallis-poliittisia teemo-
ja; mitenköhän olisi suomalaisten doku-
menttien laita tänään, jos viime lamakau-
tenamme markka olisi devalvoitu 60%?  

Tämä meidän suomalaisten dokka-
reiden esityssarjamme on täällä yksi oh-
jelmakokonaisuus – muita sarjoja ovat 
Honkasalon Pirjon Pyhän ja Pahan Trilo-
gia, ennestään tutun Viktor Kossakovs-
kyn, ranskaisen Nicholas Philibertin (lu-
vassa DocPointin vieraaksi) ja sveitsiläi-
sen Richard Dindon retrospektiivit. Ar-
gentiinalaisia leffoja sarjoissa ei ollut, 
emmekä niiden tekijöitä tavanneet, ikä-
vä kyllä. Odotamme näkevämme heitä 
ja heidän töitään DocPointissa tammi-
kuussa, luvassa ovat. Meidän seurueem-
me Juntti ja Hippi tulisivat tapaamaan 
muut delegaatiot, Viktorin poikineen ja 
ujonlaisen Richardin hotellimme aulassa 
silloin tällöin, jolloin vaihtaisimme kul-
loisetkin hyvät päivät ja kirveenvarret.  

Tuli ilta, tuli aamu, 
ja tuli toinen päivä.
Aamiaisella tapaamme Sari Lehtirannan 
Suomen lähetystöstä. Keskustelemme 
tutkimusmatkamme tarpeista, Tulimaas-

Maailman eteläisin 
kaupunki Ushuaia.
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”Alta Definición Argentina”. Alun perin 
olemme puhuneet a) DigiBetasta b) HD:
stä c) filkasta, tietenkin. Nyt tutustum-
me puotiin, jolla on Digiä ja HD:iä. Asi-
at näyttävät olevan kunnossa, ja asenne-
puolikin tuntuu toimivan. Saamme hin-
nastot ja tarjoukset mukaan, käymme 
vielä katsomassa lähistöllä käynnissä ole-
via kuvauksia poikain HD:llä ja poistum-
me arvioimaan tilannettamme.

Päästyämme hotellihuoneeseen mei-
tä odottavat mitkäs muut kun kapsäk-
kimme. Retkikuntamme ei siis tarvitsisi 
tunkeutua Tulimaan soille ilman Nokian 
Kontioita, mikä tyydytyksellä pannaan 
merkille. Tästä riemukkaasta jällennä-
kemisestä innostuneena joukkueemme 
ottaa kunnon suihkut ja vaihtaa matka-
vaatetuksen paremmin paikallisiin helle-
lukemiin sopiviin tamineisiin.  Tässähän 
on se lentomatkailun ihanuus ja kurjuus: 
voit matkustaa koneella mihin hyvänsä 
maapallollamme, mutta sielusi tulee ja-
lan ja soutuveneellä perästä. Nyt mat-
katavaramme suvaitsivat saapua omalla 
soutuvenekyydillään luoksemme, todis-
taen osaltaan tuon kulttuurishokkiteori-
an pitävyyttää, ja muistamme olevamme 
ensi kertaa eläissämme maapallon toisel-
la puolella – olihan kotona syksy pitkällä, 
täällä sen sijaan kevät on muuttumassa 
täydeksi kesäksi. Teemme mielenkiintoi-
sen empiirisen kokeen: tutkimme maa-
pallon pyörimissuunnan vaikutusta lavu-
aarin tyhjenemiseen. Meillä kotona syn-
tyy pyörre myötäpäivään: mutta niinhän 
tapahtuu tälläkin puolella maapalloa! Päi-
väntasaajan tuolla puolen päivyt kiertää-
pi taivaankannella, ihan kuten meilläkin, 
nousten idästä ja laskien länteen. Keski-
päivän aikaan voi auringon aseman avulla 
arvioida pohjoisen sijaintia suhteessa ha-
vainnoitsijaan. Myötäpäivään siellä kuin 
täälläkin, myötäpäivä on vaan eri suun-
tiin! Heureka, tarttis keksiä pyörä.

Ennen illan esitystä Sarin ja Halosen 
Arton kanssa maistamaan sitä argentiina-
laista lihaa.  Argentiinassa on tapana kä-
sitellä sisäfilee (lomo) vähän eri päin kuin 
meillä: se leikataan pitkittäin, voipi pyy-
tää koko, puolikkaan tai neljänneksen. 
Onneksi mukana on ennenkin jo olleita, 
niin että saamme lihanpalan viereen jo-
tain pottuja ja salaattiakin. Meitä oli va-
roitettu, ettei Argentiinassa saa mitään 
syödäkseen lihan ohessa; totuus on, että 
heinät ja juurikkaat ovat omalla osastol-
laan Menussa, ja sieltä saavat kielitaitoi-
set niitä etsiä. Kiitos Alvaro Pardon kans-
sa espanjankielisissä maissa tehtyjen ku-
vausreissujen en ole aivan ummikko, ihan 
vaan ”loco yanqui” (lausutaan täällä ”loko 
zhanki”) joka puhuu ”como un turco”.

Täysin vatsoin samaan kulttuurikes-
kukseen, missä eilen oli avajaiset. ”Kup-
pauksen” esityksen alku viivästyy puo-
lisen tuntia, sillä samassa salissa menee 
huippusuosittu improvisaatio-sarjanäy-
telmä, joka viikko uusi osa täysille kat-
somoille. Näytöksen jälkeen menee vie-
lä tovi, että laittavat salin esityskuntoon. 
Yksi näytelmän esiintyjistä, sarvipäinen 

piru itse, on ruotsalaispoika Joel Lindh, 
joka liimautuu suomalaisdelegaation ja 
sen argentiinalaisvahvistuksen seuraan. 
Eläköön pohjoismainen yhteistyö!

”Kuppauksen” esitys on mainio ja 
keskustelu sen jälkeen lainehtii suoma-
laisen saunomiskulttuurin ja kuppauk-
sen historian ja merkityksen ympärillä. 
Harmi, etten edellisiltana kysellyt Mus-
tosen Pertiltä tarkempia osoite- ja yh-
teystietoja hänen käyttämälleen kuppa-
rille, sillä osa yleisöstä tuntuu olevan val-
mis kupattavaksi vaikka saman tien.  

Illalla tutustumme suomalais-ruotsa-
lais-argentiinalaisen seurueemme kanssa 
paikallisiin pubeihin – kyllä, nehän ovat 
samanlaisia kaikkialla maailmassa. Seura 
on hyvää: keskustelut risteilevät Tsheho-
vin Sahalinista sotilasjuntan aikaisen Ar-
gentiinan kadonneiden kohtaloihin.

Tuli yö, tuli aamu,
 ja tuli kolmas päivä.
Seuraavana aamuna delegaatiomme 
suuntaa matkansa kohti Zaratea ja Hei-
nosten ”Rusko”-nimistä estanciaa. Mei-
dät kuljettaa remize-tilaustaksi, jolla ei 
ole suurempaa kiirettä. Päivä on hel-
teinen: siinä kolmekymmentä astetta, 
ja maantien päälle. Ensimmäiset viiti-
senkymmentä kilometriä ovat urbaanin 
alueen läpikulkua: ohitamme jo tutuksi 
tulleen matkalippumyymälämme.  Asu-
tusta, myymälää, asutusta, teollisuutta, 
kunnes alkaa tasainen pampa. Härkiä jo-
ka puolella, valtavasti härkiä. Nehän luu-
levat olevansa villieläimiä! Syntyvät he-
delmälliseen ruokapöytään, luulevat ole-
vansa onnellisia, kunnes päätyvät meidän 
ruokapöytäämme. Nyt Mikon ”Maitoti-
lipäivä”, jonka esitys on huomenillalla, 
saa aivan uuden merkityksen: sehän on 
täälläpäin yltiöeksotiikkaa. ”Mitä ihmet-
tä nuo lehmät tekevät tuossa talossa?” ih-
mettelee argentiinalainen dokumentin-
katsoja navettaa.  

Löydämme Pulmu Heinosen estan-
cian ja vietämme siellä keskipäivän het-
ket seurustellen Auerista, Pulmun isästä, 
kauppaneuvos Eino Heinosesta, asioiden 
nykytilasta ja Patagonian ja Tulimaan ret-
kestämme. Keskustelu on antoisa. Saam-
me kullanarvoisia neuvoja ja sovimme 
tapaavamme Pulmun hänen kaupunki-
asuntonsa luona palattuamme Tulimaas-
ta. ”Maistuisiko lounas”, kysyy Pulmu. 
Menemme hänen kantapaikkaansa, ly-
hyen matkan päässä estancialta olevassa 
kylässä sijaitsevaan ravintolaan. Paikka 
on hyvinkin mutkaton, ihan kuin mikä 
hyvänsä karvalakkipaikka, mutta mut-
ta... parilla (lausutaan argentiinalaisittain 
parisha) on paikan sydän, ja täälläpäin 
maailmaa sitä osataan käyttää. Pulmun 
lempiannos: halkaistu lomo mieheen, vä-
hän väriä viereen ja, ja...enpähän ole en-
nen tuota punaviiniä juuri juonut, mutta 
tuo argentiinalaisten keksimä malbec-ry-
päle kuuluu ehdottomiin favoriitteihini. 
Tästä lähin. Herkku mikä herkku.

Tuon juhlallisen lounaan jälkeen ret-
kikuntamme joutuu jättämään Pulmulle 

ta ja Pulmu Heinosesta, kauppaneuvos 
Eino Heinosen tyttärestä. Tämä Karja-
lohjalta lähtöisin ollut liikemies sponso-
roi aikoinaan varsinaista aihettamme eli 
Väinö Aueria. Käy ilmi, että Sari tuntee 
Pulmun. Onneksi maailma on sittenkin 
pieni, aikeenammehan on myös käydä 
tapaamassa Pulmua. Puhumme myös 
Tulimaahan suuntautuvasta matkas-
tamme, ja saamme ihka uuden Suomen 
Tulimaan konsulin yhteystiedot.  Edel-
lisen pitkäaikaisen konsulin tytär on 
vastikään nimitetty tuohon kunniateh-
tävään. Sovimme myös illastavamme 
yhdessä Arton kanssa ennen illan esitys-
tä: “Kuppausta Kotiharjun saunassa“ on 
ohjelmassa.

Alen saavuttua otamme yhteiset 
kahvit ja poistumme hotellihuonee-
seemme hänen kanssaan työskentele-
mään. Lyhyt brief: kato me tarttettais 
kalusto, tolkun päinen, ja siellä arkistos-
sakin pitäis käydä, tässä nämä yhteystie-
dot, ja onko sulla Tulimaassa tuttuja.

Seuraa hektinen työntäyteinen päi-
vä: sen olennainen tulos on, että meis-
tä tulee Alen kanssa ystävät. Varmaan-
kin avain oli se, että Ale on oikeasti am-
mattimies, tuotanto- ja järjestelymieles-
sä, mutta hoitaessaan asioitamme, hän 
myös sitoutui niihin ja kiinnostui niis-
tä. Keskustelimme muustakin ja niin 
edelleen, ja mitä sitä ihminen maailmal-
la muuta kaipaa kuin ystäviä. No, rouva 
saisi kyllä olla aina matkassa, mutta kun 
ei tainnut tälle reissulle löytyä hupulais-
matkarahoitusta, niin Annen täytyi jää-
dä kotiin. Sehän kismittää, mutta aina 
kun tapaa Alen kaltaisen sällin, tuntuu 
ettei olekaan yksin tässä maailmassa, 
vaikka oliskin.

Ale oli pikkupoikana asustanut Tu-
limaassa vanhempiensa kanssa ja oli tut-
tu suomaiseman kanssa. Suot ovat tuli-
maalaisen halpa Linnanmäki: mikäs se 
olisikaan poikaviikarille hauskempaa 
kuin rämpiä ja lutata suossa. Samalla 
opimme hiukan Argentiinan lähihisto-
riasta: vanhemmat eivät suinkaan olleet 
Tulimaassa omasta vapaasta tahdostaan, 
vaan nimenomaan silloista sotilasjunt-
taa paossa.

Tuloksemme ylittävät kaiken odote-
tun: Tervetuloa arkistoon heti perjantai-
na (vaikka Suomesta käsin oli jo vuoden 
verran yritetty yhteyttä, SEA:n johtajan 
suosituskirjeestä – se oli englanniksi – 
huolimatta), ja tänään käydään tsekkaa-
massa kalustot, ja tässä on tää mun ka-
veri Tulimaalta, ja tilaamanne pikkuauto 
on vaihdettu nelivetomaasturiin.  Eikun 
kalustoa kollaamaan. Matkustamme Pa-
lermon puistoiseen kaupunginosaan, 
missä nälkä yllättää ja tällä kertaa otam-
me lammasta: ihanaa herkkua, joka osa-
taan Argentiinassa laittaa syötävään 
kuntoon.  Samalla syvennämme tutta-
vuuttamme Aleen, jonka kotikulmien 
lähettyvillä olemme.

Ravintolan nurkan takana on toi-
mistorakennus, jossa sijaitsee kalusto-
vuokraamo ja jälkikäsittelufasiliteetti 
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jälleennäkemisen toivotukset ja rientä-
mään takaisin kirkonkylälle – Canal Sie-
te haluaa poikamme maailman toiselta 
laidalta elokuvan ajankohtaisohjelmaan 
kertomaan suomalaisesta dokumentista. 
Mahtavan lounaan (sisälsi lihaa suoma-
laisperheen viikkoannoksen per nuppi) 
ja helteisen ajomatkan jälkeen kaikki ve-
ri ja happi ovat kaikonneet yläpäistämme 
ja suorittavat muita elimistöille tärkeitä 
toimintojaan. Onneksi sentään älyämme 
hetken itse neuvotella mistä puhuisim-
me. Mikko, vanha kriitikko, pelastaa ti-
lanteen puhumalla jouheasti ja olemalla 
tyylikkäästi kinemaattinen: Arton eilen 
antaman vihjeen mukaisesti hän muis-
taa tehdä ”dosenttieleen”, puhuessaan 
aiheestaan hän ottaa silmälasit käteen-
sä ja painottaa sanojaan yliopistollisella 
gestiikalla. Oma TV-esiintymiseni vah-
vistaa jo tietämäni totuuden: löysin paik-
kani suhteessa kameraan jo vuosia sitten, 
ja siellä on hyvä. Seurustelkoot töllötti-
mellä mukavia ketkä sen lajin hallitsevat. 
Keskustelun pitäjän kysyttyä, mitä en-
nakkoluuloja meillä mahtoi Argentiinas-
ta olla, keksimme oivan vastauksen vas-
ta nauhoituksen jälkeen: kuvittelimme 
täällä syötävän maailman parasta lihaa, 
juotavan mainiota punaviiniä ja naisten 
olevan kauniita, mitkä ovat osoittautu-
neet paikkansapitäviksi. No, saimmehan 
sentään puhutuksi suomen kaunista kiel-
tä argentiinalaisessa TV-ohjelmassa.

Studion sfääreistä hotellille päin ajel-
lessa jysähdämme takaisin paikalliseen 
todellisuuteen, heti ensimmäisissä lii-
kennevaloissa tulee köyhtynyt äiti vau-
voineen kerjäämään. Ties kuinka mones; 
isät taas toiveikkaasti tarjoavat tuulilasin 
pesua ropoa vastaan.

Päivän luulisi olevan jo täyden tapah-
tumista, vaan ei. Jäljellä on vielä Rans-
kan suurlähetystön tarjoamat illalliset. 
Seurustelua pitching-opettajakunnan ja 
raadin kanssa, ranskalaisen tv-sisäänos-
tajan Annen, hollantilaisen säätiön do-
kumenttirahoittajan Keesin ja hänen es-
panjalaissyntyisen vaimonsa Carmenin 
kanssa päällimmäisenä aiheena euroop-
palaisen dokumenttielokuvan levityk-
sen ongelmat. Ja tarjolla taas lomoa! On-

neksi siitä tarvitsee syödä vain sen verran 
kuin tohtii, mutta kankaanpääläinen eti-
ketti vaatii koko pihvin syöntiä. En ka-
dehdi hikipisaroita matkatoverini otsalla 
hänen syötyään toisen neljän hengen an-
noksen parahinta härjän sisäfilettä yhden 
päivän aikana.

Tuli ilta, tuli aamu, 
ja tuli neljäs päivä.
Vierailupäivämme Alen kanssa Argentii-
nan Kansallisarkistossa. Paikka on aidon 
arkistomainen: pimeät, pölyiset nurkat, 
täti tarkastaa paperit ja kirjaa tiedot ylös; 
kassit jätetään säilytykseen.  Erotuksek-
si tsaarilais-neuvostolais-venäläisistä me-
nettelytavoista homma toimii nopeas-
ti eikä tarvitse tuntitolkulla odotella jo-
takuta mystisine leimasimineen. Kotoa 
mukaan saamamme ”A quien correspon-
da” -suosituskirjeet tuntuvat avaavan ras-
kaitakin ovia. Tarvitsemaamme aineistoa 
hakee kanssamme rouva Molnár - epäile-
mättä unkarilaista sukujuurta, siinä mis-
sä tuntemistamme täkäläisistä Pulmu on 
suomalaista ja Alejandro Vladimiro Sae-
vich ukrainalaisjuurinen, Kiovasta. Ma-
teriaalia nuuskitaan kortistoista, ja lu-
paavimmat katsotaan videolta. Tavaraa 
löytyy, Peronista Tulimaahan ja Patago-
niaan. Sovimme, että palattuamme Tu-
limaasta tulemme taas arkistoon, jolloin 
saamme mukaamme tarvitsemamme ai-
neiston oikeuksineen.

Tonkiessamme arkistoja ovat pit-
ching--raadin jäsenet tehneet päätök-
sensä. Tulemme tunteita pursuavaan ti-
lanteeseen: toiset murtavat suuta itkua 
pidätellen, toiset ottavat vastaan haleja 
ja onnitteluita. Olivat vielä venyttäneet 
palkintojansa, yksi lähtee Eurooppaan 
pitsaamaan ja peräti kaksi hopeamitalis-
tia pääsee matkustamaan tilanteita seu-
raamaan muuten vaan.

Pidämme pienimuotoisen välikaron-
kan: lentokoneemme Tulimaan Ushuai-
aan lähtisi aamulla kello 5, eikä tarkoi-
tuksemme ole osallistua illan Tango-spek-
taakkeliin. Nautimme kevyen kanapalan 
Alen kanssa, ja seurueeseemme liittyy 
Gema, jonka raskaimmat tehtävät festi-
vaalisihteerinä ovat nyt takanapäin.  

Jäljellä on yksi virallinen ohjelmanu-
mero. ”Maitotilipäivän” esityksessä ei ole-
kaan paikalla tulkkia – ei hätää, improvi-
soimme Mikon puhumaan englantia ja 
Alen kääntämään. Mikko kertoo Suomen 
olleen ennen EU:ta pienten estancioiden 
maa, ja kuinka Argentiina näyttää olevan 
suurten estancioiden maa.

Ja pakkohan meidän on mennä kat-
somaan sitä tangospektaakkelia - toista 
tilaisuutta ei tällä reissulla tulisi. Saim-
me kadunnimen ja talonnumeron, ja oh-
jeen: menkää veräjästä, se on auki, tis-
kin takana istuu poika, tervehtikää vain 
ja menkää pimeitä portaita ylös ja käytä-
viä toiselle tiskille, maksakaa viisi pesoa 
ja menkää sisään. Teemme näin, ja olem-
me hämyisessä suuressa salissa, jonka toi-
sessa päässä on stage ja sen edustalla tans-
silattia, jota paikallinen väki jo puunaa 
ahkerasti. Tanssitapa erottuu kotimaises-
ta: siihen kuuluu tempon vaihdoksia, pi-
dätyksiä ja purkauksia, ja arvostamilleen 
väännöille paikallinen väki osoittaa suo-
siotaan. Itse esitys on tulinen ja lennokas. 
Huipputaitava. Näkemisen arvoinen. - 
Kyllä tuo tangon suosio maapallomme eri 
päissä on mielenkiintoinen osoitus jos-
tain syvästä yhteydestä, mikä se sitten lie-
neekään.  Tulkitsemiserotkin ovat selvät 
- meikäläistä parkettien partaveistä täällä 
tuskin huomattaisiin.  ”Askeleet osaatte, 
nyt on aika mennä itse asiaan!”

Tuli yö, tuli aamuyö, 
ja tuli viides päivä.
Niinpä niin, tangospektaakkelista käm-
pille pakkaamaan ja sitten vaan taksiin 
ja lentokentälle.  Sisämaan lennot Bue-
nos Airesista lähtevät Jorge Newberry -
kentältä, aivan Mar del Platan rannalta 
keskeltä kaupunkia. Koneeseen ja nuk-
kumaan - edessä kolmetuhatta kilomet-
riä lentomatkaa ja Tulimaa.  

Mutta se onkin jo toinen juttu, jos-
ta kerrotaan artikkelissa nimeltään ”Sel-
vitys meidän poikaimme tutkimuksista 
Tulimaassa Väinö Auerin jäljillä ja mitä 
kaikkea sattuikaan”.

teksti ja kuvat
Tahvo Hirvonen

Ushuaian lentokentän 
vieressä: marraskuun 
kevättä.
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Olen matkalla Havannaan 25:lle kansain-
väliselle uuden Latinalaisen Amerikan 
elokuvan festivaalille. Finnairilla Parii-
siin ja sieltä lyhyen odottamisen jälkeen 
Air Francen koneella Jose Martin kan-
sainväliselle lentokentälle.

Mikä kumma minussa kihelmöi, 
matkakuumetta koko ajan. Ulkomaan-
vierailut eivät ole vieraita minulle. Olen-
han asunut vuoden Pariisissa. Kentällä 
odottaa Riuttu-Pasasen pariskunta, joka 
on ollut Havannassa jo jonkin aikaa. 

Katson karttaa kun kone tärisee tur-
bulenssin värisyttämänä. Entä muut Lati-
nalaisen Amerikan maat? Suomalaisia ihan-
neyhdyskuntia, utopioita Paraguayssa, Ar-
gentiinassa 1900-luvun alussa. Tyttäreni 
Mirjami on tekemässä vapaaehtoistyötä 
Brasilian katulasten parissa. Kohta hän 
on Chilessä. Palkittu saksalais-chileläi-
nen yhteistuotanto ”Pinochetin lapset”. 
Analyysiä diktaattorin valtaannoususta. 
Sandinistit ja contrat? CIA ja Kolum-
bian huumekartellit. Venezuelan öljy ja 
amerikkalainen pääoma? Kuuba ja Cast-
ro, comandante Che Guevara pyhimys-
mäisine piirteineen. Vallankumous 1959, 
kuubalainen utopia, sosialistinen saari-
valtio, paratiisisaari, toisinajattelijoita 
vankiloissa! Suomalaisia työprikaatilai-
sia työskentelemässä sokeriruokopelloil-
la. Naukkarisen Lassen ihannoivat kuvat 
Kuuban työläisistä. Kuubalainen elokuva 
- Santiago Alvarez on syöpynyt johonkin 
alitajuntaan Vietnam-kuvillaan, taistelua 
amerikkalaista imperialismia vastaan.

Sysimustassa sateenpieksämässä mai-
semassa ajamme yksityistaksilla maja-
paikkaani. Rämisevässä Ladassa Riuttu-
Pasasen pariskunta antaa hyviä neuvo-
ja, miten välttää turistia kohtaavat vaarat 
Havannassa ja mitä kaikkea on hyvä ottaa 
huomioon tulevana neljänä viikkona. Si, 
si-nyökyttelen. Sade vihmoo kasvoja kun 
hivuttaudun asunnolleni.

Casa particulare
Lähes joka puistossa kuubalaisen runoi-
lijan ja ensimmäisen suuren vallankumo-
uksellisen Jose Martin patsaita. Hän on 
kuubalaisille lähes pyhimys. Ihmisiä val-
koisissa vaatteissa, naisilla pitkät valkoi-
set hameet. Santeria - afrikkalaisia jumal-
hahmoja katolisten pyhimysten sijalla tai 
sisällä tai korvaavina, muttei syrjäyttäji-
nä. Aivan samoin kuin Suomessa aikoi-
naan; kansanuskomusten jumaluudet ja 

taruhahmot omaksuivat roomalaiskato-
listen pyhimysten habituksen.       

Uskontojen sekaisin menneet juma-
luudet näkyvät selvemmin Havannassa 
kuin Suomessa. Tiukka luterilainen kou-
lujärjestelmä on karsinut totisista suo-
malaisista mysteerin moni-ilmeiset kas-
vot. Ehkä me siksi olemme yksitotisia. 
Ei, se on se kuubalainen musiikki ja ryt-
mitaju ja ihmisten avoimuus ja lämpö, lä-
hes sensuelli tapa ottaa vieras vastaan!  
Miten sopeutua Karibian meren ihmis-
ten mentaliteettiin?

Suomi-Kuuba-seuran sihteeri on va-
rannut minulle casa particulares-tyyp-
pisen asunnon. Se ei tietenkään ole va-
paa. Väliaikaisen asumisen jälkeen pää-
sen asettumaan omaan kotiin. Iso, kak-
sikerroksinen espanjalaistyyppinen isolla 
terassilla varustettu talo. Keittiö alaker-
rassa. Kierreportaita yläkerran makuu-
huoneeseen, jonka yhteyssä on calien-
te-varusteinen banjon. Lämmintä vettä 
kylppärissä! Nuori isäntä Joakim hankkii 
uuden pakaste-jääkaapin. Vastapäätä ho-
telli Colina, vieressä Havannan yliopisto. 
Liikenne suhaa vilkkaana. Olen Metro-
polin sydämessä! Hotellin terassikahvi-
lassa ”Grupo clave y son” soittaa tradi-
tionaalisia kuubalaisia sävelmiä aamuyö-
hön asti. Orkesterin jäsenistä saan iloi-
sia ystäviä. Virkapukuinen poliisi päivys-
tää kotitaloni nurkilla. Korttelipoliisi vai 
vahti? Hotellivieraiden tai minun tark-
kailuani varten? Ainakaan valokuvaa en 
saa ottaa hymyilevästä passipoliisista. 

Hotel Nacional, festivaalin keskus, 
on kuin satulinna. Kolonialismin aikaista 
loistoa. Puutarhassa palmupuut huojuvat 
Karibian mereltä puhaltavassa tuulessa.

Aallot tyrskyävät hotellin edustan 
rantabulevardille. Tuohon veteen on 
hukkunut tuhansia ihmisiä vuosien aika-
na yrittäessään paeta Miamiin. Ristirii-
taisin tuntein katselen ravintolan kahvi-
lassa Errol Flynnin, Frank Sinatran, Ava 
Gardnerin ja Clark Gablen valokuvia.

Tampereen elokuvajuhlien johta-
ja Jukka-Pekka Laakso on akkreditoi-
nut minut festivaaleille. Olen Invidados. 
Festivaalikatalogi on paksu, yli kolmesa-
taa sivua!

Avajaiset illalla Karl Marx -elokuva-
teatterissa. Yli tuhatpäinen kutsuvieras-
joukko tervehtii seisten kirjailija Gabriel 
Garcia Marquez`ia ja festivaalin johtoa. 
Ihmiset kuiskivat, josko Castro ilmestyi-
si. Fidel on vieraillut näillä festivaaleilla 
muutama vuosi sitten.

Avajaiselokuvana näemme kertomuk-
sen nuoresta naisesta, jolla on taloudel-
lisia huolia. Maailman vanhinta amma-
tia harjoittava ystävätär saa hänet ryhty-
mään samoihin puuhiin. Miehet kohte-
levat häntä kaltoin. Lopussa tyttö miettii 
hypätäkö mereen vai... Hyvin kuvattu ja 
näytelty. Typerryttävää katselukokemus-
ta kommentoi eräs festivaalivieras: ”Huk-
kaanheitettyä filmimateriaalia!” Tulee 
mieleen Hollywoodin vanha moraalikoo-
di, mikä salli näyttää paljasta pintaa kun-
han lopussa oli moraalinen opetus.

Festivaalin presidentti Alfredo Gue-
vara näki elokuvatarjonnassa liikaa sek-
siä. Mitä sitten näkee Havannan katuku-
vassa? Tai kuubalaisessa tanssissa? Kau-
niita naisia. Heidän olemuksensa huo-
kuu karibialaista pehmeyttä. Naisten 
silmät ja hymy sädehtivät sellaista avoi-
muutta, että helposti ne voi tulkita sek-
sistisiksi. Ei kuitenkaan sellaisiksi bru-
taalin pornahtaviksi, mitä suomalaiset 
mainokset ovat tulvillaan.

Kuubassa prostituutio on kielletty. 
Ei se siltä kyllä näytä. Jo matkaoppaissa 
kirjoitetaan yleisestä käytännöstä; nuo-
ria tyttöjä keski-ikäisten amerikkalaistu-
ristien käsikynkässä. Taksit ja ravintoloi-
den portieerit kysyvät: ”Ziga?” (tarkoit-
taa eräänlaista seuraneitiä). Se on turis-
miin liittyvä taloudellinen tarkoituksen-
mukaisuus. Sama ongelma on Suomessa-
kin (tosin en tiedä millainen ongelma se 
on Havannassa). Meillä vain  rajojen ta-
kaa tulleet paluumuuttajat ja virolaiset ja 
venäläiset vieraat ovat vallanneet mark-
kinat. Dokumenttielokuva ei kuitenkaan 
ole pureutunut tähän ”yksilölliseen ja yh-
teiskunnalliseen ongelmaan”.

Kuubassa terveydenhoito on ilmais-
ta. Ulkomaalaisille kallista. Clinica Cent-
ral Cira Garciassa vierailuni maksaa mal-
taita. Dollareilla siitä selviän. Rahvaan 
peso kelpaa vain vihannestoreilla ja muu-
tamissa ravintoloissa. Pesokauppojen va-
likoima on vaatimatonta. Dollarikaupas-
ta saa ostaa melkein mitä tahansa. Ei täs-
sä ainakaan luokatonta yhteiskuntaa ra-
kenneta. Amerikan dollareilla kauppa 
käy. Hotel Nacionalin automaatista saa 
uusia dollareita vastaavia pesoja, joita 
ei kuitenkaan noteerata missään muis-
sa maissa. 

Havanna on täynnä amerikanrauto-
ja. Toiset rämisevät ja kolisevat, mutta 
kulkevat kuitenkin hirmuisesti savutta-
en. Toiset puolestaan ylpeilevät kiiltävil-
lä kromikoristeillaan ja hohtavilla maa-
lipinnoillaan. Omistajat hymyilevät ja 
pyytävät ottamaan valokuvan. Kauppa-
saarrosta huolimatta maassa käy paljon 
amerikkalaisia turisteja. He tulevat Ka-
nadan tai Meksikon kautta.

Kuuban tilanne on lähes skitsofree-
ninen. USA on imperialistinen, com-
mandantesta puhutaan jatkuvasti radi-
ossa, Castroa haastatellaan kaksi tuntia 
TV:ssa, Patria o muerte! näkyy ja kuuluu, 
isänmaa ja sosialismi ovat identtisiä kä-
sitteitä, mutta Castron kuvia ei näy mis-
sään. Kirjakaupat ovat pullollaan vallan-
kumouksesta ja Castrosta kertovia kir-
joja, puhumattakaan Che Guevarasta. 
Jotkut havannalaiset puhuvat pinnan al-
la kytevästä oppositiosta. Ei vain toisin-
ajattelijoista, joita istuu vankiloissa vaan 
ihan oikeasta vastarinnasta, mikä saattaa 
purkautua milloin tahansa.

Vallankumousromantiikkaa
Mielikuvani taistelevasta ja vallankumo-
uksellisesta Latinalaisen-Amerikan kiih-
keästä elokuvasta hukkuu festivaalitar-
jonnan monenkirjavaan massaan, missä 

Hecho en Cuba
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paljas iho kiiltelee himokkaasti. ”Ei sek-
sissä sinänsä mitään vikaa ole!” Maailma 
on muuttunut ja elokuva sen myötä. Elä-
mää tulee kuvata kaikessa  sen rikkau-
dessa. Mutta missä ovat sellaiset teemat 
kuin globalisaation vaarat, tuhoava mi-
litarisoituminen, maailmankaupan va-
pauttamisen vaarat köyhille maille, näl-
kään kuolevat lapsilaumat, epätasa-ar-
voinen maailma, kaupallisuuden kirot, 
mainosten luoma vääristynyt maailman-
kuva, naisten alistaminen? Ei ole vain 
mustaa ja valkoista, on ainoastaan har-
maan eri sävyjä. Mikä on ehdotonta, mi-
kä suhteellista?   

Kuubassa elää vallankumousroman-
tiikka. Sosialismista, vallankumoukses-
ta ja imperialismista näkee ja kuulee is-
kulauseita. Tosin on muistettava, et-
tä maassa on ollut vallankumouksia en-
nen Castroakin. Latinalaisen Amerikan 
maitten historiat ovat kukin omanlaisen-
sa, mutta kaikkia yhdistää kolonialismi.

Luen taloustieteilijä Michel Chos-
sudovskyn pamfletinomaista kirjaa ”So-
ta ja globalisaatio”: ”Globaalin 
kapitalismin ja vapaan mark-
kinatalouden toiminta kyt-
keytyy monimutkaisesti val-
lan kabinettien toimintaan. 
Tämän järjestelmän tausta-
voimat ovat peräisin maail-
manlaajuisesti toimivilta, öl-
jy-ja energiajäteiltä, biotek-
niikan ja lääketeollisuuden 
suuryrityksiltä sekä vaiku-
tusvaltaisilta mediajäteil-
tä, jotka sepittävät uuti-
sia ja avoimesti vääristele-
vät maailmantapahtumien 
kulkua.”  Suurimpia rau-
han uhkia on kirjoittajan 
mielestä maailman milita-
risoituminen. Nykyään kolonialismi 
verkottuu eri tavalla kuin ennen.

Onko amerikkalaisten markkinoi-
man uuden maailmanjärjestyksen vastus-
taminen uutta utopiaa?

Havannassa on menneestä maail-
masta jäljellä kokonainen koloniaaliark-
kitehtuuri. Kotitaloni on kuin tuulahdus 
espanjalaista rakennustyyliä. Espanjalais-
valloitus ja kolonisaatio nousi saaren itä-
osista maihin. Alkuperäiskansojen tilalle 
tuotiin orjia Afrikasta, Kiinasta, Meksi-
kosta ja Etelä-Amerikasta. Kuubalainen 
väestö ja kulttuuri syntyi kaikesta täs-
tä. Havanna on kuin kansojen sulatus-
uuni. Rasismia täällä ei tunneta. Tosin 
ystävättäreni Susel sanoi näyttelijätove-
rilleen: ”Sinun, valkoisen on helpompi 
saada teatterirooleja kuin mulatin.” Af-
ro-kuubalaiset sävelet kaikuvat kuulu-
vasti kuubalaisessa musiikissa. Kiihkeän 
tanssin rytmit kytkeytyvät afrikkalaiseen 
traditioon.

Havannan festivaaleilla seminaa-
rissa pohdittiin Latinalaisen Amerikan 
ja Euroopan yhteistyömahdollisuuksia  
audiovisuaalisella alalla. Suomessa hae-
taan kaikenlaisia kansainvälisiä kontak-
teja. Kokonaisen maanosan elokuvaväki 

koolla täällä Havannassa. Säätiön uuni-
tuoreet dokkari-katalogit menevät kuin 
kuumille kiville. 

Ponnistus
Alvaro Pardo kertoo minulle kuulleensa 
vuosisadan alussa Kuubaan muuttaneista 
suomalaisista. He perustivat kaksi ihan-
neyhdyskuntaa, utopian Itabon ja Pon-
nistuksen.  Aktivisti Eero Erkko hankki 
itselleen edellisen yhteisön maaosakkei-
ta. Alvaro saa minut innostumaan suoma-
laisten siirtolaisten kohtaloista. Minulle 
avautuu mysteeri siitä, miten ihmeellisen 
huumaavana koin Kuuban, Havannan. 
Koen samanlaista seikkailijahenkeä kuin 
tänne aikoinaan tulleet siirtolaiset.

Laitan idean hautumoon. Palaan vie-
lä Kuubaan!

teksti ja kuva
Seppo Rustanius

Kirjoittaja voitti v.2002 Kettupäivien do-
kumenttipalkinnon elokuvallaan ”Karjalai-
nen kiirastuli”. Kuuban matka oli voittajan 
vapaavalintainen festivaalimatka.

Havannan festivaali
25. Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, uuden lati-
nalaisamerikkalaisen elokuvan kan-
sainvälinen elokuvafestivaali jou-
lukuun alussa 2003 Havannassa oli 
mittasuhteiltaan pyörryttävä. Esi-
tettyjen elokuvien määrää en edes 
tohtinut laskea. Jo lähes 350-sivui-
sen katalogin selaileminen oli mel-
koinen urakka.

Virallisen kilpailuohjelman li-
säksi festivaalilla oli lukuisia eri-
koissarjoja; retrospektiivejä, mm. 
Jean Renoir, ohjaajien henkilöku-
via, mm. Gosta-Gavras, japanilais-
ta animaatiota, espanjalaisen ja ita-
lialaisen elokuvan katselmuksia, yk-
sittäisiä elokuvia, mm. Aki Kauris-
mäen ”Mies vailla menneisyyttä”. 
Dokumentit olivat kestoltaan puo-
lesta tunnista kahteen tuntiin, fikti-
ot samoin. Hecho en Cuba – kaiku-
ja Kuubasta tai Kuubassa kuvattu-
ja -sarjassa esitettiin Alvaro Pardon 
tuottama Joe Davidowin ”Vastauk-
sia etsimässä”. 

Parhaaksi dokumentiksi arvi-
oitiin Jose Padilhan ”Onibus 174”. 
Uutispätkistä koottu, rekonstruoi-
tu Rio de Janeirossa tapahtuneen 
bussikaappauksen kuvaus. Oivalli-
sesti elokuva oli löydetty DocPoin-
tin ohjelmistoon Helsinkiin. Fictio-
sarjan voitti ”Suite Havanna”. Hie-
man kuin fiktiivisesti käsitelty do-
kumentti havannalaisten elämästä, 
”Kuvasävelmä Havannasta”. Saman-
tyyppinen kuin ne klassikot Tukhol-
masta ja Berliinistä.
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Iso-Britanniassa on väljä verkosto riippu-
mattomia esityspaikkoja epäkaupallisel-
le elokuvalle. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kun painavat filmikelat kerran tuodaan 
Englantiin, on mielekästä kierrättää nii-
tä samalla useammalla paikkakunnalla ja 
jakaa kokonaiskustannuksia. 

Michael sai kevään ja kesän aikana 
lontoolaisen levityttäjän LUXin innostu-
maan tästä kolmen elokuvan kokonaisuu-
desta ja ehdotti  ”UK Tourin” koordinoin-
tia syksyksi 2003. LUX on mielenkiintoi-
nen organisaatio, joka keskittyy rakenta-
maan esitysmahdollisuuksia uudelle riip-
pumattomalle ja kokeelliselle elokuvalle 
ympäri saarivaltakuntaa ja toisaalta levit-
tämään brittiläistä avantgarde-elokuvaa 
ja videotaidetta ulkomaille. Elokuvien 
tuottajan Ulla Simosen (Kinotar) mieles-
tä tämä oli mielenkiintoinen kokeilu do-
kumenttielokuvan levityksen saralla. On-
ko elämää festivaalien ja tv-esitysten ul-
kopuolella? Ulla keskusteli ehdot, sopi-
mukset, formaatit, esityskorvaukset yms. 
detaljit LUXin kanssa ja he neuvottelivat 
tältä pohjalta eteenpäin. LUXin kuraat-
tori Mark Webber ja johtaja Ben Cook 
ottivat yhteyttä tahoihin, jotka voisivat 
olla kiinnostuneita suomalaisista omitui-
sista elokuvista. Heidän työtään helpot-
ti se, että pystyimme tarjoamaan kaikis-
ta kolmesta elokuvasta yhtenäiset 35 mm 
esityskopiot englanniksi tekstitettyinä.  

Alkusyksystä LUXin kiertokysely ja 
innokas puffaaminen olivat tuottaneet 
tulosta. Elokuvat esitettäisiin seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

Sheffield International Documentary Film Festival 
SIDF, The Showroom, 15.11.2003
The OTHER Cinema, Lontoo, 16.11.2003
Glasgow CCA, Skotlanti, 18.11.2003
Cinematheque, Brighton, 19.11.2003
Dublin Electronic Arts Festival (DEAF), Irlanti, 
22.11.2003
Maidstone Kent Institute of Art & Design, The 
Herbert Read Gallery, 28.11.2003
The OTHER Cinema, Lontoo, 28.11.2003
Newcastle Cineside, UK, 6.11.2003
Birmingham MAC, England, 22.11.2003

Michaelin idea yhdestä esityksestä oli 
siis laajentunut mukavalla tavalla ja esi-
tyksistä maksettaisiin jopa pienet, mutta 
asiaankuuluvat esityskorvaukset! Lisäksi 
etukäteen kiinnostavalta tuntui se, että 
lähes kaikki esitykset olivat pienten riip-
pumattomien elokuvateattereiden nor-
maaliohjelmistoa, ei suljettuja festivaa-
liesityksiä. Festivaalit tihentävät väistä-
mättä kiinnostuksen ja yleisöä on verrat-
tomasti helpompi saada liikkeelle kuin jo-
honkin yksittäiseen näytökseen, laitakau-
pungilla vaikkapa torstaina klo 17.00. Var-
sinkin jos lajityyppinä on ”obscure foreign 
films”, kuten minun kohdallani. 

Lontoon Finnish Instituten ystä-
vällisellä tuella pääsin itsekin osallistu-
maan neljään ensimmäiseen näytökseen. 
Jos kaikki menisi nappiin, ehtisin jossain 
välissä vielä käydä katsomassa paikallista 
jalkapalloakin. Mukaani pakattiin myös 
pari filmikelaa, jotka vein mennessäni, 
Marja Pallassalo (AVEKin ja elokuvasää-
tiön yhteinen kulttuurivientiprojekti) oli 
jo auttanut painavimman toimittamises-
sa ensimmäiseen esityspaikkaan. 

  
Sheffield
Matka Lontoosta Sheffieldiin halki har-
maan maiseman sujui rattoisasti junalla 
Midland Mainlinen ilmaisen tee- ja kek-
sitarjoilun voimin. SIDF on hieno, pie-
teetillä toteutettu festivaali. Tapahtuma 
on suunnattu lähinnä ammattilaisille ja 
toimiikin intensiivisenä kohtaamispaik-
kana englantilaisille dokumenttieloku-
van ammattilaisille ohjaajista tuottajiin, 
commissioning editoreista toimittajiin. 
Sirkka Möllerin kokoamassa ohjelmis-
tossa dokumentaarisuus on ymmärretty 
laajasti ja käsinpoimitut valinnat henki-
vät väkevää tietoisuutta elokuvan histo-
riasta. Mukana oli A-luokan teoksia Jör-
gen Lethin pyöräilydraamasta A Sunday 
In Hellistä (Tanska, 1977) Mika Ronkai-
sen mainioon Huutajiin (2003). 

Muutakin suomalaisväriä oli festi-
vaalilla tärkeässä roolissa: koko festivaa-
lin hektisestä filmiliikenteestä vastasi 
Espoon Cinéssäkin työskennellyt Jenni 
Ukkonen. 

Muista brittipaikoista poiketen SIDF 
ei esittänyt ohjelmistossaan Futuroa eikä 
Fysikaalista rengasta, ainoastaan tuoreim-
man elokuvani. Tulevaisuus ei ole entisen-
sä sai Englannin ensi-iltansa keskiviikko-
iltana hyvään aikaan klo 21.00 ja Show-
room Cinema 4 olikin lähes loppuunmyy-
ty.  Elokuva esitettiin yhdessä Jörgen Let-
hin maineikkaan 66 Scenes From Ame-
rican (Tanska, 1981) kanssa. Aluksi kum-
mastelin eripariselta tuntuvaa kombinaa-
tiota, mutta pimeän salin autuudessa olin 
ymmärtävinäni, että molemmissa eloku-
vissa keskeistä on valokuvien ottaminen, 
kerääminen ja niiden luettelointi sub-
jektiivisen muistin välikappaleena. Hyvä 
”programming” voi tuoda elokuviin keski-
näistä ja yllättävää resonointia. Näytöstä 
seurannut Questions & Answers –sessio 
oli miellyttävä. Yleisöllä oli asiantuntevia 
ja ammattimaisia kysymyksiä haastattelu-

tekniikasta, etiikasta ja  työskentelypro-
sessistani Erkki Kurenniemen kanssa.

 
Lontoo
Seuraavana päivänä takaisin Lontooseen. 
Esitys oli The Other Cinema -teatterissa 
aivan Piccadilly Circuksen kupeessa. He 
ovat profiloituneet esittämään eklektis-
tä taide-elokuvaa laajalla otoksella. Tar-
jolla oli esim. André Hellerin ja Othmar 
Schmidererin dokumenttielokuva Blind 
Spot – Hitler’s Secretary (Itävalta, 2002) 
ja Leiji Matsumoton animaatio Interstel-
lar 5555 (Japani, 2003). The Other Cine-
maa pyörittävän Melanien kanssa kes-
kustellessa kävi ilmi tiedottamisen vai-
keus ja kilpailu huomiosta Lontoon ko-
koisessa kaupungissa. Miten löytää  tar-
peeksi yleisöä, kun kutakin elokuvaa esi-
tetään vain yhden, korkeintaan muuta-
mia kertoja? Finnish Instituten Raija Ko-
lin mukaan Lontoossa on joka ilta n. 20 
000 tapahtumaa, joista menonsa valita. 

Meidän onneksemme Time Out oli 
noteerannut elokuvat ja kirjoittanut niis-
tä pienen, mutta kiinnostusta herättä-
vän arvion. Illan näytökseen tuli jo hy-
vissä ajoin alan harrastajia, jotka kertoi-
vat hankkineensa Futuron ja/tai Tulevai-
suuden dvd-julkaisuina jo aiemmin, mut-
ta haluavansa nähdä ne nyt isolla kankaal-
la. Uskomatonta. Ennen esitystä heillä oli 
myös kysymyksiä Kurenniemen kokeelli-
sista elokuvista ja julkaisemattomista ää-
nitteistä ja jopa nippelitason tivailua, ei-
kö olisi jo aika julkaista ”the definite Erk-
ki Salmenhaara compilation”? Asiansa 
perin juurin tuntevaa yleisöä. Filmit esi-
tettiin kaikki peräkkäin lyhyillä minuu-
tin tauoilla. Q&A:ssa kuultiin kysymyk-
siä elokuvan teemasta, ”loistavien epä-
onnistumisten kulttuurista” ja Kurennie-
men yksityiselämästä.

Seuraavana päivänä oli matkan ainoa 
vapaapäivä. Ehdin koluta kirja- ja dvd-
kauppoja sekä tutustua mahtavaan Tate 
Moderniin. Lounastunnilla lehtikatsaus: 
Mark Webber oli saanut läpi arvovaltai-
seen The Guardianiin kirjoittamansa ar-
tikkelin. ”Get Ready For The Swinging 
2060”-otsikolla varustettu kokosivun 
juttu kertoi Tulevaisuus ei ole entisensä 
-elokuvasta  ja toimi samalla hyvänä puf-
fina kiertueen tuleville esityksille. Huo-
nompi uutinen oli, että Sami Hyypiä oli 
saanut luovuttaa Liverpoolin kapteenin 
nauhan kaupungin omalle pojalle Steven 
Gerrardille. 

Illalla oli sitten sopivasti vielä aikaa 
palata The Other Cinemaan. Kävin kat-
somassa amerikkalaisen Matthew Bar-
neyn surrealistisen monumentin Cre-
master Cyclen (USA, 1994–2002). Kuu-
si tuntia sanoinkuvaamatonta sekoilua, 
joka veti vertoja jopa Dalin ja Buñuelin 
Andalusialaiselle koiralle (Ranska, 1928). 
Huippupätkä ja epäilemättä eräs uuden 
avantgarden avainteoksista.

Glasgow
Aamulla aikainen lähtö junalla Lontoon 
pohjoispuolelle Lutoniin ja sieltä lentä-

Teetä ja jalkapalloa

Keväällä 2003 Brightonin Cinemathequen 
johtaja Michael Sippings kyseli mahdol-
lisuutta esittää kolme lyhytelokuvaani 
heidän ohjelmistossaan.  
Futuro –tulevaisuuden olotila (1998), 
Fysikaalinen rengas (2002) ja
 Tulevaisuus ei ole entisensä (2002) 
olivat esitetty kertaalleen yhteisnäytök-
senä Hampurin lyhytelokuvajuhlilla 
kesäkuussa 2003 hyvällä menestyksellä. 
Kokonaisuus tuntui mielekkäältä sekä
 sisällön, muodon että yhteiskeston
 (85 minuuttia) kannalta.

Matkakaverit.
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Manchester, Derry, Coleraine, Belfast…
Oli hienoa havaita, että marginaa-

lisiakin dokumenttielokuvia esitetään 
festivaalien ja television ulkopuolella-
kin, oikeissa elokuvateattereissa, suh-
teellisen kallista (£4-8) pääsymaksua vas-
taan! Brittien elokuvaperinne on vahval-
la pohjalla ja niin laajaa, että lähes kai-
kissa isoimmissa kaupungeissa tuntuu 
löytyvän kourallinen entusiasteja, joille 
oman elokuvateatterin pyörittäminen on 
elämää suurempi kutsumus. Suurin mah-
dollinen hatunnosto näille filmihulluille, 
jotka rakastavat elokuvaa ja pitävät sen 
riippumattomana!

Dokumenttielokuvalla näytti mene-
vän hyvin Englannissa myös mainstream- 
ja multiplex-ympäristössä: Nytpä tahdon 
olla mä ja Spellbound (USA, 2002) pyö-
rivät suurimmissa kaupungeissa normaa-
liohjelmistossa täysille saleille. Jälkim-
mäinen Lontoossa jopa viidellä kopiolla 
samanaikaisesti!

Ettei kuitenkaan brittikulttuurin tär-
keimmät seikat unohtuisi: Junassa koh-
ti Lontoon lentokenttää oli jälleen tee- 
ja keksitarjoilu. Kuppostani siemaillessa 
lueskelin Daily Mailin jalkapalloliitteen 
kuuden sivun spekulaatiota siitä, kuinka 
Skotlanti-Hollanti EM-karsintaotteluun 
oli ”enää vaivaiset 27 päivää jäljellä !!!”…

Mika Taanila

en Glasgow’hun. Esitys oli Nykytaiteen 
keskuksessa (CCA). Esitys meni jälleen 
mainiosti ja huomasin innostuvani pai-
kallisesta Q&A-perinteestä yhä enem-
män. Erittäin miellyttävä tapa – silloin 
jos/kun paikka on intiimi ja jos/kun ylei-
sö on pitänyt näkemästään. CCAn johta-
ja Graham McKenzie johdatteli keskus-
telua ja esitti omia teräviä huomioitaan. 
Jäin vielä katsomaan seuraavaa näytöstä: 
Nytpä tahdon olla mä (Être et avoir, ohj. 
Nicholas Philibert, Ranska, 2002) oli 
maineensa veroinen kaunis, ajaton elo-
kuvaklassikko. 

Matkalla hotelliin, kuultuaan että 
olen Suomesta, taksikuski päivitti mi-
nua heti kaikkein oleellisimmalla tiedol-
la: Mika-Matti Paatelainen (St. Johnsto-
ne) oli tehnyt hattutempun Ross Coun-
tyä vastaan Skotlannin I-divisioonan ot-
telussa vain 20 minuuttia sitten!

Painavien filmikelojen kuljetus oli 
LUXin toimesta järjestetty kuriireilla, 
mutta kuljetus Glasgow’sta Brightoniin 
lauantain ja sunnuntain välillä olisi tullut 
operaationa huomattavan kalliiksi, joten 
olin sopinut vieväni kelat mukanani. Täs-
tä muodostui melko kiinnostava seikkai-
lu, kun kokonaispainoa matkatavaroille-
ni tuli yli 40 kg sallitun 25 kg:n sijasta. Si-
nisilmäinen selittely aamutuimaan Easy-
Jetin tiskillä meni läpi ja pääsin matkaan 
kohti Lontoota. Kolmen metrovaihdon 

ja junamatkan teetarjoilun jälkeen olin 
etelärannikolla.

Brighton
Cinematheque on kolmen elokuvaen-
tusiastin pyörittämä underground-hen-
kinen kerho. Taloudellisista rajoitteis-
ta johtuen se pystyy järjestämään aino-
astaan kaksi näytöstä viikoittain. Ohjel-
miston skaala kertoo syvällisestä rakkau-
desta elokuvaan: Little Fugitive (1953), 
Voyage To Italy (1953), Forbidden Planet 
(1956), Jan Calabek: Pioneer of Scienti-
fic Cinematography, Jeff Keen 80-vuo-
tisjuhlanäytös… Omalta kannaltani il-
lan näytös oli tähän mennessä onnistu-
nein. 100-paikkainen sali oli loppuun-
myyty, tunnelma katossa ja kyselytuokio 
täyttä asiaa: ”Is there a good woman in 
Erkki’s life?”

Oli aika palata kotiin. Jalkapalloa en 
ehtinyt nähdä missään vaiheessa. Olin 
silti erittäin tyytyväinen, että olin pääs-
syt hetkeksi filmieni mukaan ”sivusta-
katsojana”, kuin kärpäsenä katossa kat-
somaan kuinka ne maailmalla omin ja-
loin kestävät. Yleisömäärät näissä nel-
jässä esityksissä vaihtelivat 30-200 välil-
tä. Palaute oli pääsääntöisesti niin ylistä-
vää, että se alkoi jossain vaiheessa tuntua 
epäuskottavalta. Lisäesityksiä elokuval-
le Tulevaisuus ei ole entisensä kysyttiin  
saman tien: Glasgow (CCA uudestaan), 

Tulevaisuus ei ole 
entisensä, ohj. Mika 
Taanila, Kinotar Oy

Kiitos: Ulla, Marja, 
Raija, Ben, Mark.

www.kinotar.com
http://www.guardian. 
co.uk/arts/
fridayreview/story/
0,12102,1064090,00.html
http://www.lux.org.uk
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Etelä-Kaukasuksen kolmen maan, Ar-
menian, Azerbaidzanin ja Georgian, 
kohtalot ja lähihistoria ovat yhteistä 
vyyhtä, jossa muinaisaikojen lemmet ja 
nahistelut näyttelevät yhtä merkittävää 
roolia kuin eurooppalaisten komiteoi-
den pyrkimykset ongelmien ratkaisuun. 
Näiden kolmen maan keskinäisten suh-
teiden keskeisin tekijä on Vuoristo-Kara-
bahin konflikti, joka paisui sodaksi 1992-
94. Sen seurauksena Armenia miehitti 
Azerbaidzanille kuuluneen alueen aja-
en pois miljoona azeria, jotka tänä päi-
vänä elävät pakolaisleireillä pitkin Azer-
baidzania. Konflikti on edelleen ratkai-
sematta, ja Armenian ja Azerbaidzanin 
tulehtuneisiin väleihin on Georgian lep-
poisa läsnäolo hyvin olennainen; erityi-
sesti epäpoliittisille tekijöille kuten tai-
teilijat, kansalaisjärjestöt ja sukulaisiaan 
kaipaavat yksityishenkilöt. Muilla ympä-
röivillä mailla, Iranilla, Venäjällä ja Tur-
killa, on kullakin omia intressejä, jotka 
liittyvät lähinnä Azerbaidzanin massiivi-
siin öljyvarantoihin, eikä yhdelläkään ole 
puolueetonta asemaa konfliktin osapuol-
ten silmissä.

Kokonaisalueena Etelä-Kaukasus on 
tiiviin kanssakäymisen keitos, jonka yh-
teiset nimittäjät ovat pitkälti sidoksissa 
tapakulttuuriin, kaikille hämmentävän 
tärkeään ruokakulttuuriin sekä tietys-
ti taiteisiin. Maat poikkeavat toisistaan 
kuten Skandinaviankin maat, mutta alu-
een kokonaisymmärrystä on vaikea muo-
dostaa kohtaamatta jokaista. Silti minun 
Kaukasukseni on ollut vain Azerbaidzan. 
Vuosien varrella ja töiden laajentuessa 
olen vähitellen ymmärtänyt, kuinka nä-
mä kolme maata hengittävät samaa il-
maa, jota samanlaiset tuoksut ja huudot 
halkovat. Käsitykseni Georgiasta ovat 
olleet pitkälti kiinni mehevissä tarinois-
sa, joita lapsena kuulin viininhuuruisista 
kansojenvälisistä ystävyyskonferensseis-
ta, vanhoista vuoristoukoista shakkilau-
dan äärellä ja mullasta, joka puski yhdek-

sän hyvää ja kymmenen kaunista hedel-
mää ahkerien työläisten iloksi. 

Ryhdyn paikalliseksi
Olin tullut Azerbaidzanin pääkaupun-
kiin Bakuun työmatkalle aikomukse-
na piipahtaa viikoksi Georgiaan laajen-
tamaan kontakteja Kaukasuksen alueen 
taiteilijoiden ja kulttuuritahojen kans-
sa. Mukana matkusti Tampereen filkka-
reiden edustajana Maikki Kantola, esilii-
nana toimi lähin azeriystäväni ja työtove-
rini Tair ja päämääränä oli Georgian pää-
kaupunki Tbilisi, jossa järjestettiin en-
simmäistä kertaa komealta kalskahtava 
tapahtuma Caucasus International Cul-
ture Fair. Pidimme etäisyyttä kaukasus-
laiseen vieraanvaraisuuteen ja yöjunan 
hyttimme oven visusti lukittuna koko 
matkan. Tair oli painottanut junavirkai-
lijoille, että olemme Euroopan Neuvos-
ton tarkkailijoita matkalla viikonloppu-
lomalle Tbilisiin. Valhetta tuki ajallinen 
läheisyys Azerbaidzanin presidentinvaa-
leihin, ja sen onnistunut tarkoitus oli 
pitää erikarvaisten ystävyyksien hieron-
ta aisoissa.

Juna halkoi Azerbaidzanin tyyntä, 
hiekkaista yötä, ja katsoin tutulla läm-
möllä pikkukylien harkkotiilitaloja ja 
kuivuvia pyykkejä. Aamunkajo siirsi toi-
seen maahan yllättävän konkreettisesti. 
Yhtälainen sorminkoskettava vähävarai-
suus vallitsi Azerbaidzanissa kymmenen 
vuotta sitten; lahoavia rakennuksia, vä-
linpitämättömiä roskakasoja, sekalainen 
valikoima laihoja elukoita. Väsyneet nai-
set istuivat asemalaitureilla kauhtuneissa 
villapaidoissaan vahtien sipulisäkkejään 
ja katsoivat tympeinä väärään suuntaan 
kulkevaa junaa. Olin kummissani. Tä-
mäkö on se tarujen maa, Neuvostoliiton 
pursuavin hedelmä?

Tairin suodattimen läpäisi yksi geor-
gialainen mies, joka luovutti käyttööm-
me vastaantulleen ystävänsä. Tästä huo-
limatta Maikki, skandinaavinen maail-
manmatkaaja, vaati saada kiskoa oman 
laukunrehjakkeensa läpi repaleisen ase-
malaiturin betonin. Minun azeripuoleni 
loksahti helposti kaukasuslaiseen prin-
sessaan, jonka kasseja kantaa tarvittava 
määrä avuliaita miehiä. Skandinaavien 
tapa torjua kaikki käytännön pikkuapu 
hämmentää paikallisia syvästi. Laaja kir-
jo osoittaa huomiota vieraalle syömisen, 
ovien, kuljetuksen ja fyysisen avunannon 
muodossa on Kaukasuksella itsestään-
selvyys, josta kieltäytyminen pahimmas-
sa tapauksessa lähentelee loukkausta. 
Minä en enää esitä itsellisesti pärjäävää 
pohjoismaista naista muissa kuin älylli-
siä ponnisteluja vaativissa toiminnoissa. 
Olen tullut siihen tulokseen, ettei lauk-
kujeni kantaminen, vessakäyntieni tur-
vallisuuden varmistaminen tahikka lam-
masmainen taluttamiseni ajotien ylitse 
millään tavalla torpedoi työn uskotta-
vuutta paikallisten silmissä. Ylipäätään 
ajankäyttö näiden toimien torjumiseksi 
on osottautunut epäsuhtaiseksi työn ko-
konaissujuvuuteen.

Harkitsen kypärän hankintaa
Mureneva asema oli vain esimakua – ko-
ko Tbilisi näytti siltä kuin kaatuisi päälle. 
Ellei kyseessä olisi ikkunoitujen parvek-
keiden kollaasia koristava asuinrakennus, 
romahtamisen todennäköisyyttä kantai-
si harteillaan pohjoisen kaamosmasen-
nusta voimallisempi tbilisiläinen murjo-
tus. Tämä ensimmäinen konkreettinen 
havaintoni georgialaisista ei tukenut yh-
täkään ennalta kuultua luonnehdintaa. 
Ladapainotteinen autokanta käyttäytyi 
sentään yhtä holtittomasti jalankulkijaa 
kohtaan kuin Bakussakin, ja tunsin jon-
kinlaisen kotoisuuden tunteen. 

Keskustassa sijaitsevaan neuvosto-
tyylisen mahtipontiseen konserttiraken-
nukseen oli kiedottu kulttuurifestivaalin 
mainos, mutta sisäänkäynnin löytämi-
nen pyöreästä rakennuksesta oli onnen 
varassa. Ensimmäinen ja tervetullut nä-
kymä festivaalitoimistosta oli sponsori, 
Nescafén koju. Turkinläheisestä sijain-
nistaan huolimatta juomakelpoisen kah-
vin löytäminen on vaativa tehtävä. Pian 
opimme, ettei tummantahmaista tököt-
tiä, jota kutsutaan nimellä georgialainen 
kahvi, kannata tilata missään olosuhteis-
sa. Niinpä Nescafén kojun tytöt muodos-
tuivat meille läheisiksi henkilöiksi, joilta 
saimme myös ensikosketuksen perus-
fraaseihin: Gamar dzoba, hyvää päivää ja 
Madlupt, kiitos. Sugar? Ara, ei.

Piskuista delegaatiotamme lähestyi 
Iuri, festivaalin koordinaattori ja käy-
tännön päätekijä. Olin ollut häneen pel-
kässä sähköpostiyhteydessä kysymysten 
ja vaatimusten tulvassa, mutta ensikos-
ketuksen lomassa haistoin pahaa. Olin 
kirjallisessa kanssakäymisessämme vaa-
tinut hirvittävänkokoisen osallistumis-
maksuni sisällyttävän Maikin, mutta Iu-
ri pysyi siirappisen epämiellyttävästi sii-
nä näkemyksessä, että kukin ulkomaalai-
sista pulittaa 200 euroa ilosta pyöriä fes-
tivaalilla. Onnistuin tinkimään maksun 
Tairin kohdalla, tulkin ja naapurikansan 
ominaisuudessa, nimelliseen 25 euron 
suoritukseen, mutta Maikki joutui käy-
mään neuvotteluja pääkonttoriinsa, joka 
murahdellen suostui kustantamaan sen 
jonkin, jonka toivoimme kaukasuslaisen 
kulttuuridialogin meille tarjoavan.

Harkitsen käyräsapelin hankintaa
Emme olleet hyvällä päällä, kun vaelsim-
me läpi näyttelykojujen täyttämän käytä-
vän kohti ruokasalia. Oloa ei parantanut 
tarjottu mössö, jota siivitti tyly hoput-
telu osallistumaan konferenssiin. Kon-
ferenssiksi osoittautui pöydällinen ge-
orgialaisia, venäläisiä ja azereita, joilla 
oli menossa Caucasus Art Management 
Networkin hallituksen kokous. Tiiviin 
venäjänkielisen väittelyn aiheena oli se, 
tulisiko järjestön julkaista lehtensä seu-
raava numero paperisena vai peräti In-
ternetissä. Alkoi huolestuttavasti vaikut-
taa siltä, että päätehtävämme oli koristaa 
kokousta kansainvälisinä osallistujina. 
Tair tulkkasi puolihorteessa ja Maikki 
kiemurteli tuolissaan livahtaen tiehensä 

Kohtaamisia 
Kaukasuksella

Olen juossut Azerbaidzanissa lapsesta saakka. 

Kyseessä on puhdas sattuma, jollei peräti kohtalo, josta on 

muodostunut erinomaisen henkilökohtainen YYA ja kaunis 

kaikupohja oppia työskentelystä erilaisten kulttuurien 

kanssa ja parissa. Kaukasuksen elämäntapa ja 

tunnemaasto ovat kietoutuneet minuun iäksi. 
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ensimmäisen tilaisuuden tullen. Löysim-
me hänet nenä kiinni tv-ruudussa innok-
kaiden georgialaisten nuorten elokuvan-
tekijöiden piirittämänä. Maikin urheana 
päämääränä oli katsoa kömpelöitä geor-
gialaisia lyhytelokuvia koko kahdensa-
dan euron edestä.

Festivaalin avajaistilaisuus kohensi 
mieltä. Televisiokameroiden ja korkea-
tasoisen lauluyhtyeen läsnäolo viittasivat 
vaivannäköön. Georgialainen naiskuoro 
lauloi murheellisia moniäänisiä kappa-
leita, jotka eivät muistuttaneet mitään 
kuulemaani musiikkia. Kuumassa tun-
goksessa hieroimme ensimmäiset tutta-
vuudet, mutta huvittavaa kyllä kyseessä 
oli Göteborgin festivaalijohtaja seuruei-
neen. Kenties skandinaaveissa on jokin 
haju, joka vetää toisiaan puoleensa. Mi-
nä hain ja kyselin armenialaisista osanot-
tajista. Näyttelykojuissa oli esillä enim-
mäkseen taitavia käsityöläisiä Georgias-
ta ja ennestään tuttuja elokuvantekijöi-
tä Azerbaidzanista. Festivaalin järjestä-
jät pahoittelivat, että kaikki armenialai-
set taiteilijat olivat estyneet. Tai kuten 
eräs nainen lipsautti: Se yksi armenia-
lainen. Aloin olla suorastaan harmissa-
ni. Azerbaidzanissa ei voi tavata arme-
nialaisia taiteilijoita, koska heitä ei siellä 
ole. Nyt olen vihdoin Tbilisissä, eikä hei-
tä ole täälläkään. 

Yritän syventyä
Mielikuva onnettomista georgialaisista 
vahvistui katukuvaa katsellessa. Kerjää-
viä lapsia ja naisia oli joka kadunkulmassa 
eikä missään ollut käynnissä kipeästi tar-
vittavia korjaustöitä. Soros-säätiön Bul-
garian-edustaja ryöstettiin keskellä kir-
kasta päivää. Hän oli helpottunut siitä, 
että menetti vain rahansa. Maaseudulla 
ulkomaalaisia saatetaan kidnapata lun-
naiden toivossa, ja joskus tienposkesta 
on löytynyt vain irtihakatut päät. Ihmis-
ryöstö on paikallinen monisyinen tradi-
tio, joka liittyy mieluisan vaimon saami-
seen, ja napatulle naiselle se on yhtä ai-
kaa kunnia ja häpeä. Bulgarialaisen pyr-
kimys saada viranomaisapua ryöstön sel-
vittelyyn torjuttiin haukottelulla, mutta 
minä sain perääni peräti kaksi siviilipu-
kuista poliisimiestä otettuani valokuvan 
katunäkymästä liian läheltä USA:n suur-
lähetystöä. Selvisimme kaivamalla pas-
sit esiin, ja täysin viaton Maikkikin jou-
tui epäilemättä jollekin hämäräperäisten 
henkilöiden listalle. 

Valokuvamme kaupungin hämmäs-
tyttävimmästä näkymästä onnistuivat 
paremmin. Keskellä Tbilisiä nousi valta-
va kerrostalo, kuin maamerkki, jossa oli 
jotain aavemaista. Lähempää huomasim-
me, että talossa asuu hyvin paljon hyvin 
köyhiä ihmisiä. Parvekkeita oli paikkail-
tu sekalaisilla materiaaleilla ja ikkunois-
ta roikkui riekaleisia vaateparsia. Talossa 
asuu uskomaton määrä pakolaisia Abk-
hasiasta, alueelta, jonka Venäjä nokke-
lasti napsaisi itselleen. Koko Kaukasus 
on kuin tilkkutäkki. Jokaisen palasen voi 
historiallisiin tosiseikkoihin nojaten pe-

taa suurta varovaisuutta. Tuottaja Gia ja 
ohjaaja Malkhar olivat erittäin sympaat-
tisia ja kertoivat meille enemmän Ge-
orgiasta kuin koko kulttuurifestivaa-
lin anti. He valottivat maansa kurjaa ti-
laa Venäjän suosiman hajoita ja hallitse 
–politiikan kainalossa ja kertoivat sitke-
ästä työstään elokuvien parissa. Parhail-
laan työn alla on dokumentti pakolaislas-
ten haaveista, mutta maan elokuva-alan 
tilanne on vielä pahemmassa jamassa 
kuin Azerbaidzanissa, jossa sentään liik-
kuu jonkin verran jo rahaakin. Gialla on 
armenialainen ystävä, joka työskentelee 
laajasti maan elokuva-alalla, joten pää-
timme siltä istumalta perustaa järjestön 
nimeltä Scandinavia-Caucasus Associa-
tion of Film. Tämä tapaaminen oli suo-
rastaan pelastus, konkreettinen kohtaa-
minen, joka epäilemättä johtaa todelli-
siin tapahtumiin tulevaisuudessa.

Festivaalia kestäisi vielä kolme päi-
vää, mutta olimme saaneet tarpeeksem-
me. Maikin korvista tursusi kurjia lyhä-
reitä ja minä olin tympääntynyt georgia-
laisten taiteilijoiden kanssa käytyihin 
keskusteluihin, jotka kahden minuutin 
sisään johdateltiin aiheeseen “Kutsu mi-
nut Suomeen.” Ainut tapaamani kiinnos-
tava kanssaosallistuja oli Göteborgissa 
musiikkituottajana työskentelevä ruot-
salaisnainen, jonka kanssa ryhdyimme 
vakavasti suunnittelemaan azerbaidza-
nilaisten muusikoiden esiintymistä poh-
joismaissa. Että pitää tulla Tbilisiin as-
ti ideoimaan yhteistyötä ruotsalaisten 
kanssa! Halusin palata kotiin, Azerbaid-
zaniin, jossa ihmiset ovat vähemmän on-
nettomia ja uskovat tulevaisuuteen. 

Paluumatkalla yöjunassa mietin vie-
lä Georgian asemaa Kaukasuksen puo-
lueettomana maaperänä. Georgialla on 
taakkanaan syvää köyhyyttä, ja se kamp-
pailee suurten ongelmien parissa. Vielä-
kö se voisi jaksaa tarjota turvasataman 
azerbaidzanilaisille ja armenialaisille tai-
teilijoille, jotka kaipaavat toisiaan? Vii-
meisimmät uutiset Georgiasta kerto-
vat, että pitkäaikainen presidentti She-
varnadzade sai massiiviset kansanjou-
kot vastaansa, ja oppositio siirtyi valtaan. 
Epäilemättä georgialaisilla on edessään 
valtava urakka uuden huomisen luomi-
seksi. 

Myöhemmin Bakussa ajauduin geor-
gialaistaiteilijoiden näyttelyyn, jossa yl-
peänä esitettiin uusinta mediataidetta 
Tbilisistä. Illan tähti oli kahden ruudun 
installaatio, jossa pyöri pienillä dv-kame-
roilla kuvattua käsittelemätöntä materi-
aalia. Kuvaajina toimi kaksi nuorta nais-
ta, jotka olivat kuvanneet toisiaan kul-
jeskelemassa keskustan kadulla hihitte-
lemässä hervottomina. Yritin ja pinnis-
telin, mutta teos oli tappavan tylsä. En 
onnistunut kohtaamaan Georgiaa ku-
ten toivoin, mutta joskus yksikin ihmi-
nen riittää avaamaan toiselle kokonaisen 
maan. Terveisiä Gialta! Perästä kuuluu.

teksti ja kuvat
Aino Halonen

rustella kuuluvan kenelle tahansa, joten 
nationalismi yhden valtionrajan sisällä 
on monimutkainen kannanotto.

Kolme päivää hypistelimme kome-
asti maalattuja silkkihuiveja ja kuunte-
limme georgialaisten pitkiä paneelikes-
kusteluja, joiden pääsääntöinen sisältö 
oli valittelu georgialaistaiteilijoiden ta-
loudellisesti kurjasta tilanteesta. Kohen-
nuksista kuulin sen verran, että 60 ge-
orgialaisessa koulussa on järjestetty op-
pilaiden taidenäyttely ja äskettäiseen te-
atterifestivaaliin koululaiset saivat alen-
nuslippuja. Jostain mystisestä syystä nä-
mä monologit käytiin kaikki yhteiskau-
kasuslaisen venäjän sijaan georgiaksi, ja 
sain vain tuurilla niistä selon. Paikalla oli 
etäisenoloinen amerikkalaismies, joka 
ei avannut suutaan kertaakaan. Hänellä 
oli mukanaan ikioma tulkki, joka kään-
si kaikki lauseet miehen korvaan. Jos on-
nistuin istumaan tarpeeksi lähellä, kuu-
lin englanninkielisen supatuksen. Tair 
ei ymmärrä georgiaa, joka kuulostaa tie-
teiselokuvan neronleimaukselta – samal-
ta myös kirjoitus näyttää – ja istui panee-
leissa pelkällä sisulla. Maikki täytti sitke-
ästi velvollisuuttaan ja katsoi pinotolkul-
la georgialaisia lyhytelokuvia, joiden ker-
ronta laahasi kuin amputoitu etana.

Ei systeemi vaan suhteet
Onneksemme Tbilisissä oli ystäväni Sha-
mil, azerbaidzanilainen elokuvaohjaa-
ja. Pyysin häntä kutsumaan paikallisia 
elokuvaystäviään ravintolaan illalliselle, 
jotta tapaisimme muitakin kuin kunnal-
lispoliitikkoja ja murheellisia kitaristeja. 
Omana lehmänä ojassa oli myös vilpitön 
haave tutustua georgialaiseen ruokaan 
siten kuin se on tarkoitettu – festivaali-
alueen anti oli päivittäinen kärsimysnäy-
telmä. Pöytää koristivatkin pähkinällä ja 
valkosipulilla kuorrutettu suussasulava 
kana, laaja valikoima erinomaisia salaat-
teja ja aavistuksen hedelmäistä tshatsha 
-pontikkaa, jonka juomisessa tuli harjoit-



50 51

Minulla on kaksi muistoa lokakuiselta 
Japanin matkaltani, jotka kiteyttävät 
japanilaisuuden syvimmän olemuksen. 

Yksi muisto on paluulennolta. Istuimme 
koneessa lähtöportilla. Ulkona koneen 
kenttämiehistö  – ne ihmiset jotka yleen-
sä viskovat laukkuja koneeseen ja hurjas-
televat kärryjunilla ja trukeilla – tekivät 
työtään. Hiljaisesti. Kone peruutti ulos 
portilta ja lähti rullaamaaan eteenpäin. 
Katsoin ikkunasta ulos. Kenttämiehistö 
oli kokoontunut tasavälein riviin kasvot 
koneen suuntaan. He kumarsivat yhdes-
sä syvään, vilkuttivat meille ja marssivat 
järjestäytyneesti pois kohti seuraavaa ko-
netta. Syvän luottamuksen ja turvallisuu-
den tunne valtasi minut, mikä ei ole ol-
lenkaan huono tunne valtavan jumbon 
rullatessa kohti kiitorataa.

Japanissa jokainen ottaa henkilökoh-
taisen vastuun työstään – hoitaa oman 
tonttinsa olkoon hän metron siivooja tai 
korkea virkamies. Tähän ankaraan työ-
moraaliin vaikuttaa vahvasti shintolaisuus 
aivan kuten luterilaisuus on aikanaan vai-
kuttanut suomalaiseen työmoraaliin: ko-
valla työllä päästään lähemmäksi Jumalaa. 
Tämä työmoraali on säilynyt Japanissa eh-
kä sen takia, että Japanissa työnantaja on 
lojaali, huolehtivainen ja palkitseva kaikil-
le työntekijöilleen, ei pelkästään johto-
portaan työntekijöille kuten meillä. Japa-
nilainen työkulttuuri muistuttaa lähinnä 
vanhaa ruukki-kultturia, jossa työnteki-
jät asuivat ja työskentelivät koko elämän-
sä samassa yhteisössä, ja patruuna vastasi 
koko yhteisön hyvinvoinnista.

Huomaavainen vessa
Toinen muisto liittyy japanilaisen yhteis-
kunnan peruspiirteeseen: harmonian säi-
lyttämiseen ja ikävien asioiden välttämi-
seen. Mutta elämässä ei voi kokonaan 
välttyä ikäviltä asioilta. Ja harmonia saat-
taa järkkyä: ainakin vessassa. Olin mel-

YAMAGATA
DOKUMENTTIELOKUVAJUHLA 
JA MUITA JAPANIN IHMEITÄ
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kein pudota pöntöltä naurusta, kun en-
simmäisen kerran istahdin japanilaiseen 
tietokoneistettuun vessaan. Vessa toimii 
näin: kun käyttäjä avaa kannen, vessa 
tervehtii häntä pienellä huuhtelulla. Ta-
kamus koskettaa lämmitettyä istuinta ja 
kun askareet on tehty, vessa pesee taka-
puolen tasaisella vesissuihkeella. Ja mikä 
ihmeellisintä, suihkeen vesi on juuri so-
pivan lämpöistä, paine optimaalinen ja 
suihke aina tarkasti kohdistettu! Kuinka 
monta miestyötuntia ja takapuolimallin-
nusta on mahtanut kulua, jotta tämäkin 
toimenpide on saatu etäännytettyä elä-
män realiteeteistä? Kyllä teknologia on 
ihmeellistä!

En kuitenkaan ollut matkustanut Ja-
paniin vain kokeakseni japanilaisen kek-
seliäisyyden saavutuksia, vaan tutustuak-
seni paikalliseen dokumenttielokuvaan. 
Olin yksi kaksitoistahenkisestä ryhmäs-
tä, joka matkusti Japaniin osallistuak-
seen japanilais-pohjoismaiseen elokuva-
seminaarin. Seminaarin pääjärjestäjä oli 
Svenska Institutet ja matkalla oli tuotta-
jia Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Toise-
na suomalaisen mukana oli Lasse Saari-
nen. AVEK ja Taiteen keskustoimikunta 
olivat rahoittaneet  osallistumisen.

Minulle oli myös annettu tehtävä: 
tutustua Yamagatan kansainväliseen 
dokumenttielokuvafestivaaliin YIDFF:
iin ja henkilökohtaisesti ojentaa kutsu 
AVEKin ja SES:n puolesta festivaalin 
järjestäjille.

YIDFF
Naritan lentokentältä otin junan Tokyon 
keskustan kautta Yamagataan. Junamat-
ka pohjoiseen kestää vajaat kolme tuntia, 
ja matka on mielyttävän pehmeä johdan-
to japanilaiseen maisemaaan: juna kulkee 
laaksojen, vuorien ja riisipeltojen halki. 
Lokakuu on riisinkorjuun aikaa.

Yamagata on vehreiden kukkuloiden 
ympäröimä Jyväskylän kokoinen kau-
punki. Talot ovat muutamia poikkeuk-
sia lukuunottamatta kaksi- tai kolmeker-
roksisia. Kaupungin vanhassa keskustas-
sa on linnake ja temppeleitä puistoineen. 
Väsyneen matkailijan mieltä tyynnyttää 
kauppakadun lyhtypylväiden kova-ää-
nisistä kuuluva hissimusiikki. Sitä har-
moniaa.

Festivaalin päämaja on kauppaka-
dulla Yamagata Community Hall –talos-
sa (YCH), jota ei heti erota isosta tavara-
talosta. Rakennuksen kolme ensimmäis-
tä kerrosta ovatkin kauppojen valtaamia. 

YIDFF, kiistatta yksi Aasian tärkeim-
mistä dokumenttielokuvafestivaaleista, 
järjestetään joka toinen vuosi. Festivaali 
koostuu kv-sarjasta, New Asian Currents 
-sarjasta ja muutamasta retrospektiivi/

erikoisnäytös -sarjasta. Kansainväliseen 
sarjaan mahtuu ainoastaan 15 elokuvaa, 
New Asian Currents -sarjaan taas kym-
meniä. Kansainvälinen sarja on korkea-
tasoinen, mutta viisitoista elokuvaa koko 
maailman kahden vuoden elokuvatuotan-
nosta on aivan liian vähän. Sarjasta tulee 
korkeatasoinen mutta suppea – festivaa-
lin ulkupuolelle jää enemmän hienoja elo-
kuvia kuin mitä kilpailuun mahtuu. Tänä 
vuonna pääpalkinnon voitti kiinalainen 
West Of Tracks, kahdeksantuntinen DV:
lle toteutettu kertomus koilliskiinalaisen 
kylän arjesta. Elokuvan kuusituntinen “ly-
hyt versio” voitti myös Marseillesissa.

Festivaalin puitteet ja järjestelyt 
ovat todella hyvät. YCH:ssa on festivaa-
lin noin 500 paikan pääteatteri sekä toi-
nen hyvä teatteri. Kolmas sali oli huo-
no: isohko kokoushuone jossa oli pos-
timerkin kokoinen valkokangas ja kou-
lutuoleja. 

Jokainen esitys alkaa itseironisesti 
perinteisellä työpaikan jumppatuokiolla. 
Yhden tuokion vetäjänä oli Nyonin Jean 
Perret. Esimerkki festivalin rennosta il-
mapiiristä, jonka tavoittaa etenkin illal-
la festariklubilla. Alkoholin avulla japani-
laiset rentoutuvat ja saavat tekosyyn rii-
sua itsensä muodollisuuksista ja estoista. 
Selvästikin sukulaiskansaa.

Kutsun ojentaminen olikin sitten 
vaikeampaa. Pomoja riitti, mutta kenet 
kutsua Suomeen? Japanilaisessa yrityk-
sissä ja yhteisösssä edetään iän mukaan. 
Mitä vanhempi, sen korkea-arvoisem-
pi. Kyvyillä on tietenkin merkityksensä, 
varsinkin kyvyllä tulla ihmisten kans-
sa toimeen ja työskennellä ryhmässsä. 
Mutta iällä on vieläkin suurempi mer-
kitys. Ikää arvostetaan niin paljon, et-
tä yksinkertaisesti elämällä pitkään voi 
edetä urallaan. Tämä ei kuitenkaan su-
menna molempien osapuolten, työnte-
kijöiden ja johdon, ymmärrystä keski-
näisestä riippuvuussuhteesta. Kumpi-
kaan ei pärjää ilman toista. Länsimaa-
laisten yritysten huikeat palkkaerot 
johtajien ja työntekijöiden välillä ovat 
japanilaisille vaikeita ymmärtää. Japa-
nilaisessa kulttuurissa yksilö saa mer-

kityksensä vain sii-
tä ryhmästä, johon 
hän kuuluu. Yksi-
lö ilman ryhmää 
on merkityksetön. 
Myös johtajan on 
pidettävää muu-
ta ryhmää mukana 
päätöksenteossaan. 
Turha lähteä yksin 
sooloilemaan.

Pitkään päh-
käiltyäni päädyin 

ojentamaan kutsun 
YIDFF–festivaa-
lin Tokyon toimis-
ton johtajalle. Pää-
tökseeni vaikutti se 
seikka, että Tokyon 
toimistossa työske-
netelivät festivaali-
organisaation kes-
keiset naishenkilöt. 
Siellä missä naiset, 
siellä myös käytän-
nön valta. Johtajan, 
tai hänen edustajan-
sa, oli määrää tulla 
tämän vuoden Doc-
Point-festivaalille. 
Mutta eipä tullut. 

Underground
Yamagatasta palasin Tokyoon ja japani-
lais-pohjoismaiseen seminariin. Käsityk-
seni on, että vaikka tapaamisia oli lukui-
sia, eivät japanilaiset ja pohjoismaalaiset 
oikein kohdannut. Viimeisenä iltana, jo-
ka oli ehkä koko matkan mielenkiintoi-
sin, sain pienin vihjeen siitä, mikä saat-
toi olla ongelman juurena. Juhlimme se-
minaarin päättymistä pienessä savuises-
sa kapakassa Tokyon keskustassa. Läh-
din ainoana länsimaalaisena jatkoille se-
minarin järjestäjän, Akin, kotiin. Jatkoil-
la oli myös Aky, graafikko ja sadomaso-
kistimalli, nuori japanilainen ohjaaja ja 
stetsoniin pukeutunut japanilainen An-
na Karina. Istuimme tatamilla, joimme 
kaljaa ja katsoimme Akin esikoispitkää, 
joka käsitteli nuoren tokyolaisen homo-
pojan seksuaalisen identiteetin etsiske-
lyä. Kävi siis ilmi, että Aki on japanilai-
nen underground-ohjaaja. Hänen tutta-
vansa ovat underground-ohjaajia ja -le-
vittäjiä (joihin kuuluu myös dokumenta-
risteja) ja taiteilijoita. Seminarin järjestä-
jänä hän oli kutsunut heitä kokkareille ja 
muihin tapamisiin. Pohjoismaalaiset taas 
edustivat elokuvantekemisen valtavirtaa. 
Pitkiä fiktioita suurelle yleisölle. Ilman-
kos japanilaiset eivät heti halunneet le-
vittää elokuviamme! Me olimme heistä 
varmaankin todella tylsiä tiukkiksia!

Tämä tekemisen keskeinen lähtö-
kohtaero ei missään vaiheessa tullut sel-
keästi esille. Kumpinkin osapuoli oli liian 
tahdikas, muodollinen ja kohtelias. Mikä 
oli oikeastaan suuri vahinko, sillä tutus-
tuminen japanilaiseen undergroundiin 
olisi taatusti ollut mielenkiintoisempaa, 
virkistävämpää ja molemmille osapuolil-
le antoisampaa kuin elokuvien levityk-
sestä jauhaminen kokkareilla.

teksti ja kuvat
John Webster

Ankaraan työmo-
raaliin vaikuttaa 
vahvasti shintolai-
suus aivan kuten 
luterilaisuus on 
aikanaan vaikut-
tanut suomalai-
seen työmoraa-
liin: kovalla työllä 
päästään lähem-
mäksi Jumalaa. 

Väsyneen 
matkailijan 
mieltä tyynnyttää 
kauppakadun 
lyhtypylväiden 
kovaäänisistä 
kuuluva hissi-
musiikki. Sitä 
harmoniaa.
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lyhyesti
Kun komissio 1999 esitteli MEDIA II –
ohjelman uuden tukimallin hankekehit-
telylle, pienet maat pelkäsivät jäävänsä 
lopullisesti isompien jalkoihin. Näin ei 
ole kuitenkaan käynyt, vaan pienet jä-
senmaat ja yritykset ovat löytäneet slate 
funding –tuen. 

Slate Fundingin ensimmäisillä haku-
kierroksilla tukisumma oli vakio 125 000 
€. Hankepaketin eli vähintään kolmen 
elokuvan kehittelybudjettien piti siis olla 
kokonaisuudessaan yhteensä vähintään 
250.000 €, josta puolet saattoi olla EU-
rahoitusta. Tämä sulki käytännössä pie-
net yritykset tuen ulkopuolelle, sillä pie-
nen budjetin hankkeita piti olla useita, 
jotta tuo summa olisi saatu täyteen. 

Suurin osa tuensaajista oli pitkien 
elokuvien tuottajia. Pieniä hankkeita ra-
hoitettiin, mutta isompien fi rmojen te-
keminä. Esimerkiksi italialainen dok-
karituottaja Stefi lm joutui sijoittamaan 
hankepakettiinsa kahdeksan dokument-
tielokuvaa saadakseen vaadittavat raha-
summat täyteen. 

Suomalaisia hankepaketteja oli slate 
funding –tuen sisäänajovaiheessa vain yk-
si eli MRP Matila Röhr Productions. EU-
rahaa ovat saaneet tämän paketin kautta 
mm. ”Helmiä ja sikoja”, ”Mosku” ja ”Vie-
raalla maalla”.  Kaikenkaikkiaan MRP:n 
hankepakettiin kuuluu 6 pitkää leffaa. 

MEDIA Plus ohjelman käynnisty-
essä vuonna 2001 slate fundingin uudis-
tuksiin kuului tukisummien hajauttami-
nen. Tällä hetkellä pienin hankepaketti-
tuki on 60 000 € ja suurin 150 000 €. 
Suomalaiset yritykset ovat tulleet hil-
jakseen mukaan slate fundingin piiriin. 
Vuonna 2001 Epidem Zot Oy sai 125 000 
€ suuruisen tuen animaatioiden kehitte-
lyä varten. Tämän rahoituksen avulla on 
mm. kehitelty lisää Keltaisen kiraffi n jak-
soja. Vuoden 2002 suomalainen tuensaa-
ja oli Making Movies Oy. Tästä dokkari-
slatesta on ensimmäinen elokuva nyt 
tuotannossa. 

Viime vuosi eli 2003 oli suomalaisille 
erittäin antoisa hankepakettituen saral-
la. Neljä uutta hankepaketti läpäisi seu-
lan ja kaksi jäi täpärästi rajan alapuolelle. 
Mandart Entertainment Oy on saamassa 
90 000 €, Solar Films Oy 125 000 € ja 
Illume Oy 60 000 €. MRP Matila Röhr 
Productions on saanut nk. kakkoskier-
roksen hankepakettituen (125 000 €) 
haettuaan tukea uudemman kerran. 

Viime vuoden hankepaketit ovat vas-
ta käynnistymässä Brysselin näkökul-
masta, mutta yritykset ovat kehitelleet 
osaa tuotannoista jo pitkälle. Näiden 
suomalaisten hankepakettien ensimmäi-
set kuvaukset aloitetaan jo tänä vuonna. 

Kaikki Pohjoismaat ovat menesty-
neet erinomaisesti slate-tuen kilpailussa. 
Tanskalaisia hankepaketteja on 15, ruot-
salaisia  13, norjalaisia ja islantilaisia mo-
lempia 3. Myös uudet jäsenmaat ovat jo 
tuen piirissä, mutta luonnollisesti ohjel-
maan mukaantulo käy helpommin yksit-
täisten hankkeiden kautta. Viime vuon-
na Viro ja Latvia saivat ensimmäiset han-
kepakettitukensa, mutta Liettua vie-
lä odottaa vuoroaan. Isommista uusista 
maista Puola on saanut kolme hankepa-
kettia ja Tsekki yhden.

Uudet hakuajat
Vuoden 2004 hakukerrokset käynnistyi-
vät viime joulun alla. Viime vuosien avoi-
mesta hakuajasta on nyt luovuttu, koska 
kaksi kolmasosaa hakemuksista kasaan-
tui aina kuitenkin hakuajan viimeiselle 
viikolle. Nyt hakuaikoja on kaksi: maalis-
kuun puoliväli ja toukokuun loppu. Ko-
missio on kyllästynyt hätäisesti kyhättyi-
hin hakemuksiin ja tänä vuonna noudate-
taan tarkasti periaatetta, ettei vaillinaisia 
hakemuksia käsitellä! Olkaa siis tarkka-
na ja käykää Media Deskissä oppia hake-
massä ja kysymässä neuvoja. 

Virve Indrén
MEDIA-ohjelman teknisen avun toimisto

Nimityksiä
YLE Yhteistuotantojen päälliköksi 
on valittu Erkki Astala. Astala toimi 
aikaisemmin Suomen elokuvasääti-
ön tuotantojohtajana.  YLE Yhteis-
tuotantojen päällikkö vastaa YLEn 
suomenkielisen tv-toimialan yhteis-
tuotannoista.

Taiteen kandidaatti Miia Haavis-
to on nimitetty tuotantoneuvojaksi 
Suomen elokuvasäätiöön 26.1.2004-
30.6.2007 väliseksi ajaksi. Hänen 
tehtäviinsä kuuluu ensisijaisesti tele-
visiolevitykseen tarkoitetun elokuva-
tuotannon tuki.

Miia Haavisto on ennen nimitys-
tään työskennellyt Suomen Elokuva-
ohjaajaliitto SELO ry:n toiminnan-
johtajana. Hän valmistelee taiteellis-
ta lopputyötä dokumenttielokuvaoh-
jauksen linjalla Taideteollisessa kor-
keakoulussa.

SELOn uudeksi toiminnanjohta-
jaksi on valittu OTK Tommi Saarikivi 
ja sihteeriksi Maija Hirvonen.

AVEKissa yli 10 000 
hakemusta
Tammikuussa 2004 rikottiin AVE-
Kissa 10 000 hakemuksen raja. Kes-
kimäärin hakemuksia on tullut 625 
kappaletta vuodessa. Hakemusten 
määrä on kuitenkin vaihdellut suu-
resti, AVEKin perustamisvuonna 
1987 kirjattiin 11 hakemusta, kun taas 
vuonna 1993 AVEKissa käsiteltiin 
930 hakemusta. Vuonna 2003 hake-
muksia tuli 611 kappaletta.

Kerro 
mielipiteesi 
AVEK-lehdestä
Mikä oli tämän lehden paras 

juttu? Minkä olisi voinut 

jättää pois? Näihin ja muihin 

lehteä koskeviin kysymyksiin 

voit käydä vastaamassa 

maaliskuussa AVEKin 

kotisivuilla osoitteessa 

www.kopiosto.fi /avek

SUOMI NOUSI SLATE-TUEN VAKIOIHIN
MEDIA-ohjelma tukee 7 suomalaista hankepakettia 
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Bob Drew Suomeen
Robert Drew, Direct Cineman perus-
tajiin kuuluva maineikas dokumentaris-
ti on tulossa huhtikuussa käymään Suo-
messa. Dokumenttikilta järjestää päi-
vän mittaisen workshopin, jossa Robert 
Drew ja hänen tuottaja-vaimonsa Anne 
Drew kertovat työskentelystään ja uras-
taan. Workshop pidetään alustavien tie-
tojen mukaan Taideteollisessa korkea-
koulussa keskiviikkona 14.4. Tilaisuuden 
yksityiskohdista tiedotetaan myöhem-
min tarkemmin. Osallistumismaksu on 
15 euroa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Dokumenttikillan sihteerille Iris Ols-
sonille sähköpostitse: iris.olsson@uiah.fi

Robert Drew on yksi dokumentti-
elokuvan elävistä legendoista, 1960-lu-
vulla Yhdysvalloissa alkaneen Direct 
Cineman käynnistäjiä ja kehittäjiä. Hä-
nen omat ohjaustyönsä, esim. ”Primary”, 
”Crisis” ja ”The Chair” ovat jääneet elo-
kuvahistoriaan. Lisäksi hän oli liikkeen 
keskeinen ideologi ja organisaattori, jo-
ka tuottajan ominaisuudessa järjesti jou-
kon projekteja, joissa tekijät uuden kevy-
en kaluston avulla kävivät yhteiskunnan 
ja sen instituutioiden kimppuun. PIXOFF luo katseensa 

LUMEEN
Lyhytelokuvia netissä esittävä Inter-
net-sivusto Pixoff on aloittanut tutki-
musyhteistyön Taideteollisen Korkea-
koulun mediakeskus LUMEn kanssa. 
Tutkimushankkeen fokuksessa on mo-
nimediajakelu ja -tuotanto. Myös Pixof-
fin mediaserverit siirtyivät Arabianran-
taan LUMEn konehuoneeseen. 

Samalla Pixoff tiivistää yhteistyötä 
TaiKin sekä muiden alan oppilaitosten 
kanssa. Pixoffin käyttäjäkunta koostuu 
suurimmaksi osaksi AV-alan aktiivihar-
rastajista ja opiskelijoista. Yksi käyte-
tyimmistä Pixoffin palveluista on Suo-
men laajin AV-alan Tietopankki, jonka 
kautta moni koulutusta etsivä on löytä-
nyt oman opiskelupaikkansa.

Tammikuussa 2004 siirryttiin uudel-
le tuhannelle Pixoffin jäsenmäärässä. Nyt 
jäseniä on jo yli 3000. Elokuvia on sivuil-
la katseltavana 235 kappaletta. AVEKin 
ja Provisual Oyn alkuun saattama hanke 
täytti helmikuussa kaksi vuotta.

www.pixoff.net

Tutkimus kansainvälisestä 
rahoituksesta 
Hanna Hemilän tekemä tutkimus ”Ka-
rikot ja menestystarinat kansainvälisissä 
elokuva-alan yhteistuotantohankkeissa “ 
on valmistumassa ja se julkaistaan maa-
liskuussa verkossa.

Sisältötuotannon 
kehitysraha
Opetusministeriön toista kertaa AVEKil-
le osoittama sisältötuotannon kehitysra-
ha on jaossa. 

Digitaalisten päätelaitteiden sisältö-
tuotantojen ja palvelujen kehittämiseen 
tarkoitettua tukea jaetaan tänä vuonna 
117 000 euroa. Hakemuksia tuli 39 kap-
paletta. Viime vuonna hakemuksia tuli 23 
kappaletta, joten nousua oli lähes 70 pro-
senttia. Päätökset tuen saajista tehdään 
maaliskuun aikana.

FREMANTLE 
2004
Juhlistaaksemme Salkkareiden 5-vuotis-
syntymäpäivää ja Pelkovaaran käynnisty-
mistä julistamme käsikirjoituskilpailun, 
jossa palkkiona on 25 000 euroa parhaas-
ta konseptista draamasarjaksi. 

Raatiin kuuluvat käsikirjoittaja ja ko-
lumnisti Outi Nyytäjä, elokuvantutki-
muksen professori Veijo Hietala, tuotta-
ja Marko Rauhala ja Stiina Laakso. Dead-
line ehdotuksille on 30.6. 2004.

Tarkemmat tiedot kilpailusta löyty-
vät nettisivuilta www.fremantlemedia.fi 

TOINEN SUOMI
AVEKin ja TV-2 Dokumenttiprojektin kehittämä dokumentti-
elokuvan alueellisten tuotantorakenteiden kehittämishanke.
Tilannekatsaus 31.1.2004

Toinen Suomi projekti käynnistyi virallisesti syyskuussa 2003, 
kun Pori/Satakunnan alueen peruskoulutusjakso polkaistiin 
käyntiin ja projektien kehittäminen alkoi. Porin alueen tuo-
tannot ovat edistyneet jälkituotantovaiheeseen. Kaikki tuo-
tannot, myös massiivinen kolmetuntinen Isolinnankatu –elo-
kuva, ovat esityskunnossa elokuussa 2004, jolloin ne saavat Po-
rissa myös elokuvateatterilevityksen. Myöhemmin ne esitetään 
TV-2 Dokumenttiprojektin ohjelmapaikalla. Dokumentteja 
valmistuu kolmituntisen lisäksi yksi tuntinen ja neljä puolitun-
tista sekä 12-osaisen lastensarjan pilotti, jolla tuottaja sai sarjal-
le sopimuksen Yleisradion kanssa. 

Päijät-Hämeen alue (Lahti, Kotka, Imatra) käynnistyi lo-
kakuussa 2003 jo kertaalleen testatun opetus- ja tuotantora-
kenteen puitteissa. Perusjakso on edennyt puoliväliin ja tuo-
tantoideoita on valmisteltu intensiivisesti kolmen kuukauden 
ajan. Suurin huomio kiinnittyy taas kolmetuntisen dokumen-
tin ideaan. Vaihtoehdot liikkuvat Lahtelaisen lähiön, Kymi-
jokivarren teollisuusalueiden ja Miehikkälän kunnan välillä.  
Päätökset tuotantoon pääsevistä projekteista tehdään hel-
mikuussa.

Kolmannen alueen, Kemi-Tornion ja Lapin Läänin ratkai-
sevat rahoituspäätökset tehtiin Lapin Läänin Maakuntien yh-
teistyöryhmässä joulukuussa ja itse toiminta käynnistyy huhti-
kuun alussa. Syyskuussa kesän aikana kehittyneitä ideoita ryh-
dytään työstämään tosimielessä. 

Helmikuun 2004 aikana odotetaan viimeisen eli Joensuun/
Pohjois-Karjalan alueen rahoitusratkaisujen toteutumista. 

Kaikilla alueilla pääyhteistyökumppanit ovat paikalliset 
ammattikorkeakoulut. Rahoittajina toimivat Euroopan Sosi-
aalirahasto ESR, Aluekehitysrahastot EAKR, maakuntaliitot 
ja kunnat. Dokumenttiprojekti ostaa esitysoikeuksia ja AVEK 
jakaa hiukan tuotantotukea projektikohtaisesti. Opetusminis-
teriö on tukenut projektin käynnistämistä. Kunkin alueellisen 
osion budjetin loppusumma vaihtelee vajaasta puolesta miljoo-
nasta 600.000 euroon. Toinen Suomi -projektin puitteissa syn-
tyy suomalaiselle dokumenttielokuvalle n. 2 miljoonan euron 
ylimääräinen lisäpanostus.

Timo Humaloja 

Dokumentille 
kaksi Jussia
Vuoden 2003 parhaan dokumentin Jussi-
palkinnon sai Erja Dammertin ohjaama 
Sotalapset. Parhaasta leikkauksesta pal-
kittiin puolestaan dokumentin leikkaaja 
Jukka Nykänen. Sotalapset -dokumentin 
tuottanut Kinotar menestyi myös muis-
sa sarjoissa. Yhtiön tuottama Nousukau-
si palkittiin paitsi vuoden parhaana elo-
kuvana myös parhaasta käsikirjoitukses-
ta ja musiikista.
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lyhyesti

Rauni Mollbergin 
väkevä maailma 
Tammikuussa Mediakeskus Lumeessa tois-
ta kertaa järjestetyn Suomalaisen eloku-
van elävät legendat – tapahtuman aihee-
na oli elokuvaohjaaja, akateemikko Rauni 
Mollbergin elämäntyö. Rauni Mollbergin 
(s.15.4.1929) ura alkoi 19-vuotiaana Suomen 
teatterikoulussa, minkä jälkeen hän työs-
kenteli näyttelijänä ja ohjaajana Joensuun 
ja Kuopion teattereissa. Mollbergin tele-
visioura alkoi Yleisradion TV- Teatteris-
sa 1963 ja jatkui TV2 Teatterissa aina vuo-
teen 1986.

Taiteilijaprofessorina Mollberg työs-
kenteli 1978- 88, ja hänelle myönnettiin 
akateemikon arvo vuonna 1989. Pitkiä ko-
koillan elokuvia Mollberg on ohjannut kuu-
si: Maa on syntinen laulu (1973), Aika hyvä 
ihmiseksi (1977), Milka – elokuva tabuista 
(1980), Tuntematon sotilas (1985), Ystävät, 
toverit (1990) ja Paratiisin lapset (1994). Vii-
konlopun aikana yleisöllä oli ainutlaatuinen 
tilaisuus nähdä filmikopiona Mollbergin 
merkittävimpiä teoksia, sekä kuulla eloku-
vien taustalla vaikuttaneista tekemisen läh-
teistä ohjaajan itsensä, sekä tämän lähim-
pien työtovereiden kertomana. Mollbergin 
töissä toistuvia teemoja ovat ihmisyksilön 
ja tätä ympäröivän yhteisön välisten risti-
riitojen esiin nostaminen, sekä nuoren ih-
misen kokeman epäoikeudenmukaisuuden 
näyttäminen maailman paljastaessa todelli-
set kasvonsa. 

Mollbergin tekijäpersoonaa esittelivät 
muun muassa elokuvaohjaajat Olli Soinio 
ja Veikko Aaltonen, kumpikin työskentelys-
tään Mollbergin rinnalla edelleen vaikuttu-
neina. Mollbergin tuotantoa osana kansain-
välistä, naturalistista tyylisuuntaa sekä Eu-
rooppalaista elokuvahistoriaa valotti elo-
kuvakirjailija Peter Cowie. Cowien tulkin-
noissa esiin nousee ihmiskuvauksen ja rik-
kaan visuaalisen tyylin mestari, jonka useat, 
nyt klassikoiksi tunnustettavat teokset jou-
tuivat omana aikanaan pöyristyneen kritii-
kin kohteiksi. 

Mollbergin elokuvissa näyttäytyy uni-
versaali ihminen, joka tasapainottelee yh-
teisöönsä kiinni kasvaneena selviytymis-
viettien, ylhäältä päin annetun sivistyksen ja 
uskonnon läpitunkemassa arjessa.

Mari Mantela
elokuvaohjauksen opiskelija

Elokuvakoulujen maailmanjärjestön Cent-
re International de Liaison des Ecoles 
de Cinéma et de Télévision (CILECTin) 
edustajat kokoontuvat Helsingissä 17.-
22.5.2004. CILECT-maailmankongressi 
järjestetään joka toinen vuosi ja nyt en-
simmäistä kertaa Suomessa. Kongres-
siin odotetaan 150 osallistujaa yli sadas-
ta elokuvakoulusta ympäri maailmaa. 
Kongressia isännöi Taideteollisen kor-
keakoulun Elokuvataiteen ja lavastustai-
teen osasto (ELO). Tapahtumapaikkana 
toimii Mediakeskus Lume.

Kongressin yhteyteen järjestetään 
CILECT 50 Years Film Festival, joka 
esittelee maailman parhaat opiskelijaelo-
kuvat kautta aikojen. Festivaalinäytökset 
ovat avoimia myös yleisölle.

CILECT-kongressia edeltää 15.-
17.5.2004 elokuvaleikkauksen teoriao-
petusta käsittelevä kolmipäiväinen se-
minaari Maximizing the Moment. Semi-
naari on osa CILECTin Kalos K`agathos 

Eurooppalaisten tuottajien ja audiovisu-
aalisen kulttuurin toimijoiden MEDIA 
PLUS -rahoitteinen koulutusorganisaa-
tio EAVE (www.eave.org) järjestää alan 
ammattilaisten kansainvälisen koulutus- 
ja verkostoitumisworkshopin Suomessa. 
Oulussa 15.–23.6.2004 järjestettävä work-
shop on vuoden 2004 EAVE-ohjelmassa 
toinen. Ensimmäinen ja kolmas work-
shop järjestetään Kreikassa (Ateena) ja 
Unkarissa (Budapest). 

Oulussa keskitytään elokuva- ja av-
alan kansainväliseen rahoitukseen ja 
markkinointiin. Erillisten ryhmätyös-

Theory for Film Schools - sarjaa. Konfe-
renssin vierailijaluennot käsittelevät elo-
kuvan emotionaalisen vaikutuksen syn-
tymekanismeja sekä käytännön leikkaa-
misen pohjalta syntynyttä teoreettis-
tyyppistä ajattelua. Vierailijoiden luen-
topäivä on avoin myös suomalaisille am-
mattileikkaajille.

Ennen toukokuun kongressia maail-
manjärjestön 50-vuotinen taival näkyy jo 
Tampereen elokuvajuhlilla, jossa tarjolla 
on kahden näytöksen verran monia Suo-
messa ennen näkemättömiä ja muualla-
kin vain harvoin esitettyjä  ohjaajakuu-
luisuuksien koulutöitä. Mukana on elo-
kuvia mm. Roman Polanskilta, Krzys-
tof Kieslowskylta, Martin Scorseselta, 
Andrej Tarkovskij`lta ja Thomas Vinter-
bergiltä.

Lisätietoja:  anne.tapanainen @ 
lume.fi,  http://www.uiah.fi/eto, http://
www.lume.fi)

kentelyosioiden lisäksi workshopissa jär-
jestetään runsaasti ammattilaisluentoja 
rahoituksesta, markkinoinnista ja tuote-
kehityksestä. Luennot ovat avoimia kai-
kille alan toimijoille. 

Tapahtuman paikallisia partnerei-
ta ovat Oulun yliopiston mediatuotta-
jan maisteriohjelma METKA (http://
metka.oulu.fi), Pohjoinen elokuva- ja me-
diakeskus POEM (www.poem.fi) sekä 
Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän 
osasto (www.oamk.fi).

Lisätietoja: sanna.karkulehto@oulu.fi

Mollberg 
ja Cowie

Elokuvakoulujen CILECT 
juhlii Tampereella ja Helsingissä

EAVE-workshop Ouluun kesällä 2004 

Elokuvan opiskelua 
1960-luvulla.
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DocPoint keräsi 
ennätysyleisöjä
Järjestyksessä kolmas DocPoint - Hel-
singin dokumenttielokuvafestivaali oli 
yleisömenestys. Nelipäiväisen festivaalin 
kaikissa tapahtumissa oli 19 000 kävijää 
ja elokuvanäytöksissä yli 14 000 katso-
jaa. Kävijämääriltään DocPoint yltää jo 
maailman kymmenen suurimman doku-
menttielokuvafestivaalin joukkoon.

Näytöksiä oli yhteensä 81, joista lop-
puunmyytyjä 14. Erityisen hyvin katsojat 
löysivät suomalaisen dokumenttieloku-
van. Kaikki kotimaisen esityssarjan elo-
kuvat esitettiin kahdesti ja kaikki neljä 
kotimaista ensi-iltaelokuvaa vetivät sa-
leihin 700-900 katsojaa. 

Myös DocPointin monimuotoiset 
oheistapahtumat, kuten paneelikeskus-
telut, konsertit ja workshopit, tukivat 
hyvin elokuvaohjelmistoa ja kiinnosti-
vat yleisöä. Paneelikeskustelut käsitteli-
vät Stasia ja terrorismia. Panelisteina oli-
vat mm. Alpo Rusi, Jari Sedergren, Matti 
Wuori ja Tuija Brax.

Koululaisnäytöksissä nähtyjä eloku-
via analysoitiin kouluissa järjestetyissä 
teemapajoissa festivaalilla vierailleiden 
ohjaajien sekä elokuviin liittyvien asian-
tuntijavieraiden opastamina. Kuusi hel-
sinkiläistä yläastetta valmisti festivaalil-
le DocPointin työpajoissa oman lyhytdo-
kumenttinsa, joiden taso oli korkea. 

Festivaalilla oli myös elokuva-alan 
ammattilaisille suunnattua koulutusta. 
Masterclass-workshopin vetivät ohjaaja-
vieraat Christian Frei ja Peter Mettler. 
Workshopiin otti osaa 130 elokuva-alan 
opiskelijaa ja ammattilaista. Tilaisuuden 
vetäjänä toimi Pohjois-Amerikan suu-
rimman dokumenttielokuvafestivaalin, 

Toronton Hot Docsin ohjelmistosuun-
nittelija Marc Glasmann.

Ensimmäiset kolme vuotta Doc-
Pointin taiteellisesta johtajuudesta vas-
tannut Arto Halonen luopui tehtäväs-
tään. Festivaalin uusi taiteellinen johta-
ja on Kristina Schulgin.

www.docpoint.info

Lost and Found, 
ohj. Kanerva Cederström, 
Kinotar Oy

Sotalapset, ohj. Erja 
Dammert, Kinotar Oy

Statisti, ohj. Klaus Härö, 
Talking Heads Oy
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Tukipäätökset
syksy 2003
Kansainvälistymistuki

DAVIDOW JOSEPH 400
 Hidden Passion AVANCA 2003 -elokuvafestivaalin 
 kilpailusarjassa 23.-27.7.2003 
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI 1 000
 Osallistuminen Malmössä 22.-23.9.2003 järjestettävään 
 pohjoismaiseen rahoitustapahtumaan 
MAKING MOVIES / KALLE AHO 1 000
 Osallistuminen Malmössä 22.-23.9.2003 järjestettävään 
 pohjoismaiseen rahoitusfoorumiin 
HAKALAX PRODUCTIONS OY/ JOHN HAKALAX 600
NORDISK FORUM 
 Osallistuminen Malmössä 22.-23.9.2003 järjestettävään 
 pohjoismaiseen rahoitusfoorumiin 
KUVAKIELI OY / HEIKKILÄ PETRI 1 000
NORDISK FORUM 
 Osallistuminen Malmössä 22.-23.9.2003 järjestettävään 
 pohjoismaiseen rahoitusfoorumiin 
RAINBIRD MARITA & LAHTONEN-HEINO RIIKKA 1 000
PRIX DANUBE 
 Osallistuminen Prix Danube -lastenohjelma- 
 festivaalille 20.-25.9.2003  
HALONEN AINO 300
 Osallistuminen ICF- Caucasus 2003 -tapahtumaan 
 10.-17.10.2003 Tbilis (Georgia) 
KINOPRODUCTION OY / CLAES OLSSON  476
 Moni moittii muotoani -animaatioelokuvan 
 kv. markkinointi: eng.kielinen esite. 
DOKUMENTTIKILTA / KANERVA CEDERSTRÖM 7 000
 Jekaterinburgin dokumenttielokuvafestivaalien  
 yhteydessä järjestettävä suomalaisen dokumenttielokuvan 
 esittelytilaisuus 30.9.-7.10.2003 
FINNISH FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS 4 500
 Brysselissä 23.10.-14.12.2003 järjestettävän 
 ”F2F - New Media Art from Finland” -näyttelyn 
 markkinointi- ja toteutuskustannuksiin 
SAARINEN LASSE 3 420
 Osallistuminen Nordic-Japanese Independent Film 
 Seminar -tapahtumaan Tokiossa 15.-20.10.2003 
WEBSTER JOHN 3 414
 Osallistuminen Nordic-Japanese Independent Film 
 Seminar -tapahtumaan Tokiossa 15.- 20.10.2003 
MAGIC PATH ENTERTAINMENT OY/  884
VÄISÄNEN ANTTI 
 Osallistuminen MIPCOM-tapahtumaan Cannesissa 
 10.-14.10.2003 
EPIDEM ZOT / WAHLFORSS MIKAEL 1 900
 Osallistuminen Cartoon Forum -tapahtumaan 
 16.- 21.9.2003 (Varese), Buster NNCF –tapahtumaan 
 1.-5.10.2003 (Kööpenhamina) ja MIPCOM- tapahtumaan  
 9.-14.10.2003 (Cannes) 
KLAFFI TUOTANNOT OY 964
 Huutajat-dokumentin kv-levitykseen tarkoitettu juliste 
KINOPRODUCTION OY / LEILA LYYTIKÄINEN 377
 Moni moitti muotoani-animaatio Nordisk Panorama 
 -tapahtumassa Malmössä 23.-27.9.2003 
MEDEIA OY / MARITA LIULIA 1 450
 Prix Moebius Nordica -kilpailun voittajien  
 osallistuminen Prix Moebius International 
 -kilpailuun Ateenassa 5.-8.11.2003  
PIELA MIKKO & HIRVONEN TAHVO 2 808
 ”Kuppausta Kotiharjun saunassa” ja ”Maitotilipäivä”
 Buenos Airesissa 20.-24.10.2003 järjestettävässä 
 dokumenttielokuvatapahtumaan 
RUSTANIUS SEPPO 1 600
 Vuoden 2002 Kettupäivien parhaan dokumentin  
 palkintomatka Festival Internacional del Nuevo   
 Cine Latinoamerico -tapahtumaan Havannassa 
 2.-12.12.2003 
WIDEMIND PRODUCTIONS OY /  600
SALLINEN TUOMAS 
 Yhteistuotantoneuvottelut Pariisissa 26.-30.10.2003

SALORANTA ELINA 1 500
 Le Lit de Amants- videoteoksen kv. julkaiseminen 
 kirjan tapaan (ciné-roman) 
SAAREN-SEPPÄ IIRIS 356
 Heimoveljet-videoelokuva CosmicZoom-lyhytelo- 
 kuvatapahtumassa Kööpenhaminassa 10.-12.10.03
HAKALAX PRODUCTIONS OY / HAKALAX JOHN 900
 Osallistuminen Amsterdamin dokumenttielokuvien 
 rahoitusfoorumiin 24.-26.11.2003 
FILMITAKOMO OY / ALVARO PARDO 1 900
 Osallistuminen Havannan kv. elokuvafestivaalille  
 2.-12.12.2003 
DAVIES JONATHAN 
 Kala-animaatio Golden Horse –elokuvafestivaalilla (Taipei) 
 4.-12.12.2003  1 000
PRODUCTION HOUSE OY / HYPPE SALMI 700
 Osallistuminen Pariisissa 3.-6.12.2003 
 järjestettävään tiedetuottajien tv-alan tapahtumaan 
KLAFFI TUOTANNOT OY/ PAANANEN KIMMO 1 000
 Osallistuminen Amsterdamin dokumenttielokuva- 
 festivaaliin sekä rahoitusfoorumiin 21.-25.11.2003 
MAKING MOVIES OY / AHO KALLE 1 188
 Osallistuminen Amsterdamin dokumenttielokuvien 
 rahoitusfoorumiin 24.-26.11.2003 
ART FILMS OY / HALONEN ARTO 788
 Osallistuminen Amsterdamin dokumenttielokuvien 
 rahoitusfoorumiin 24.-26.11.2003 
MANDART PRODUCTIONS / MANDART PAMELA 676
 Osallistuminen Helsingborgissa järjestettävään 
 kv. luontoelokuvafestivaalliin 1.-7.12.2003  
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI 1 590
 “Punainen Hanko”-dokumenttielokuvan 
 englanninkielinen versio 
KOSEKELA ART & MEDIA HOUSE /  374
KIMMO KOSKELA 
 Yhteistuotantoneuvottelujen käyminen Kölnissä 
 tammikuussa 2004 
ROAD MOVIES OY / KORHONEN TIMO 1 000
 Osallistuminen Amsterdamin kv.dokumenttielo- 
 kuvafestivaaliin 24.-29.11.2003 
RENVALL SEPPO  710
 Tekijän retrospektiivi Barcelonan 
 LOOP-videotaide-festivaalilla 27.-30.11.2003 
FINLANDS-INSTITUTTET / ALANNE ESA 1 369
 Marita Liulian “Tarot”-näyttelyn matkakustannukset 
 Kööpenhamina 16.1.-22.2.2004 (Fotografisk Center)

Koulutustapahtumien tuki

OULUN MUSIIKKIVIDEOFESTIVAALI RY 3 000
 10. Oulun musiikkivideofestivaalien yhteydessä järjestettävä
 koulutuskokonaisuus 28.- 31.8.2003 
MUU RY 6 548
 Ammattitaiteilijoille suunnatun täydennyskoulutuksen 
 toteuttaminen 20.9.-31.6.2003 
HELSINKIN FILM FESTIVAL RY  3 000
 Rakkautta- & Anarkiaa -festivaalin yhteydessä 
 järjestettävien koulutustapahtumien kuluihin 19.-21.9.2003 
POEM  2 000
 “Dance on Film and Television” -kurssin järjestäminen 
 Oulussa 27.-31.10.2003 
TAIK/ELO  840
 Philip Hoffmanin vetämän Master Class -illan  
 järjestäminen LUME-keskuksessa 17.12.2003 
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT RY  800
 Dokumenttielokuvaan erikoistuneen tutkijan  
 Bill Nicholsin ympärille rakennetun koulutus- 
 tilaisuuden järjestäminen osana Tampereen elokuvajuhlia 
 3.-7.3.2000 

Festivaali – ja muu 
audiovisuaalisen kulttuurin tuki

AVEK -PROJEKTI / PROVISUAL OY 17 000
PIXOFF  
 Lyhytelokuvien ja kokeellisten videoiden levityska nava ja 
 keskustelupalsta internetissä 
AVEK / SES KULTTUURIVIENTIPROJEKTI  50 000
 Lyhyt -ja dokumenttielokuvien vientiprojektin vuoden 
 2003 maksu 
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALI/ 18 000
HUOTARI KAI 
 Kolmannen DocPoint-festivaalin järjestäminen  
 Helsingissä 15.-18.1.2004 
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALI/ 2 000
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HUOTARI KAI 
 Pietarilaisten dokumenttielokuvien tapahtuma 
 Kiasmassa 30-31.8.2003 ja suomalaisten dokumentti-
 elokuvien tapahtuma Pietarissa 7.-13.9.2003 
POHJOIS-KARJALAN TAIDETOIMIKUNTA /  1 500
SILVENNOINEN PEKKA 
 Kolmannen Visuaalisen kulttuurin festivaaalin  
 järjestäminen Petroskoissa 25.-28.9.2003 
MEDIATAIDEYHDISTYS AVANTO RY/ 17 000
ANTON NIKKILÄ 
 Neljännen AVANTO-mediataidefestivaalin 
 järjestäminen Helsingissä 20.-23.11.2003 
MUU RY / PULKKINEN MIRVA 4 000
 Amorph!03-performanssitaiteen festivaalin järjestäminen 
 Helsingissä 29.8.-1.9.2003 
OULUN ELOKUVAKESKUS RY /  13 000
SAULI PESONEN 
 22. kansainvälisen lastenelokuvafestivaalin  
 järjestäminen Oulussa 17.-23.11.2003 
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI /  7 000
HEIKKI KESKINEN  
 Nordisk Panoraman kilpailusarjoihin valittujen  
 suomalaisten tekijöiden matka- ja majoituskuluihin 
 (Malmö 23.-28.9.2003) 
ISAK RY / NISSINEN SAIJA 3 000
VILIMIT 
 Vilimit-elokuvatapahtuman järjestäminen Kuopiossa 
 24.-28.9.2003 
ARKADIN RY / PIRHONEN KARI 3 000
 Elokuvakerhotoiminnan käynnistäminen Andorra- 
 elokuvateatterissa (Helsinki) syksyllä 2003 
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI /  4 500
HEIKKI KESKINEN 
 Lyhyt- ja dokumenttielokuvien katselmus 
 (Kettupäivät) Helsingissä 25.-30.11.2003 
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT /  12 000
ALANEN JUHANI 
 Tampereen elokuvajuhlien (3.-7.3.2004) ohjelmakirjan 
 kuluihin 
AVEK 8 860
 Toimikauden 2003-2004 avajaiset 
 LUME-keskuksessa 9.9.2003
AVEK-PROJEKTI / PROVISUAL OY 7 000
PIXOFF 
Lyhytelokuvien ja kokeellisten videoiden 
 levityskanava ja keskustelupalsta internetissä 
 (vuoden 2004 ensimmäinen erä) 

Koulutusapurahat

UUSITALO KARI 2 000
 Vuosina 1996 - 2003 kuolleiden suomalaiseen  
 elokuvaan tai elokuva-alaan liittyvien henkilöiden 
 pienoiselämänkertojen laatimiseen (tutk.) 
AHO KALLE 4 000
 Osallistuminen EURODOC-tuottajakoulutukseen 
 (MEDIA-ohjelma) syksyllä 2003 ja keväällä 2004 
HAASLAHTI HANNA 370
 Osallistuminen Centre Dansaertin “The Live 
 Cinema Laboratory” -kurssille 1.-5.9.03 Brysselissä
JUNKKONEN MERVI 448
 Osallistuminen International Documentary Film  
 Symposium 2003: Creative Documentary Now  
 and Then” -tapahtumaan Riikassa 6.-11.9.2003 
KANGAS MARJATTA 215
 Osallistuminen TAIK/ELO:n ja TEAK:n aikuis- 
 koulutuskeskuksen “Vuorovaikutus elokuvassa” -kurssille 
 18.-22.8.2003
KINDBERG JUHA 758
 Osallistuminen Sacilessa (Sisilia) järjestettävään 
 mykänelokuvan festivaaliin 11.-18.10.2003 
KORHONEN PEKKA 800
 Osallistuminen The School for Film and  
 Televisionin (New York) näyttelijä ja kamera 
  -koulutukseen 13.6.-31.7.2003 
KUORINKA-CHARRINGTON JAANA 2 000
 MA-tutkinnon suorittaminen The University of  
 Warwickin Centre for Translation and Comparative 
 Studies -laitoksella (syyskuu 2003 - kesäkuu 2005)
LARJOSTO HARRI 499
  “Things” ja “Bird”  Ecocinema-festivaalilla 
 Rhodoksella 10.-14.9.2003 
LYYTINEN ERKKO 1 390
 “Rajaseudun poikamiehet” Prix Italia -tapahtumassa 
 Cataniassa 14.-21.9.2003 

PASANEN PETTERI 600
 Osallistuminen TV Business Schoolin 
 animaatiokoulutukseen 19.-22.11.2003 (Lübeck) 
VENÄLÄINEN TARU 1 500
 Osallistuminen European Master in Audiovisual  
 Management -koulutukseen (MEDIA-ohjelma)  
 15.9.2003 - 28.2.2004 Roomassa 
WILEN SUSANNA 215
 Osallistuminen TAIK/ELO:n ja TEAK:n aikuis- 
 koulutusyksikön “Vuorovaikutus elokuvassa” 
  -kurssille 18.-22.8.2003 (TAIK/Hki). 
JAANTILA ANU & MIIKULAINEN JULIUS 2 379
 Osallistuminen Pilots -työpajaan 15.-21.6.2003  
 Figueres Gironassa Espanjassa 
TARKKA MINNA 1 800
 ”Performing new media. A critical framework for design” 
 - väitöskirjan viimeistelyyn (TAIK/Media lab) 
SIHVONEN TANJA & VÄLIAHO PASI 1 000
 Mediatutkimuksen professorin Jukka Sihvosen  
 50-vuotisjuhlakirjan ”Audiovisiokone - Audiovision 
 Machine” toimittamiseen (tutk.) 
SUOMI MAARIT 600
 Opiskeleminen TAMK:n viestinnän ja kuvataiteen 
 osastolla 8.9.2003-31.5.2004 
HAUKKAMAA ESSI 500
 Perehtyminen nuortensarjan tuottamiseen Cloud 9
 -yhtiössä (Brisbane, Australia) 12.11.03 - 12.2.04 
HAUTANEN KARI 800
 Hakijan kaksi dokumenttia Living Europe-luontoelokuva
 -festivaalin kilpailusarjassa 1.-7.12.2003 (Helsingborg) 
JOKELA JUHA 620
 Remontti - tv-sarja Prix Europe -kilpailussa 
 Berliinissä 11.-18.10.2003 
KIISKINEN VERA 700
 Jatkoapuraha Sources 2 - koulutukseen 
KIRJAVAINEN HANNA 3 800
 Osallistuminen MEDIA-ohjelman North by 
 Northwest -käsikirjoituskoulutukseen 2004 
LYYTIKÄINEN LEILA 1 500
 Osallistuminen MEDIA-ohjelman MBS:n Marketing
 & Distribution -koulutukseen 7.-12.10.2003  
 (Ronda, Espanja) sekä keväällä 2004 
NISSINEN JARI 4 513
 Osallistuminen Moonstone International 
 MEDIA- ohjelman Screenlabsin Filmmakers´ Lab 
 - käsikirjoitus ja ohjauskoulutukseen 2.-16.2.04 (Edinburgh) 
PELKONEN MARKKU 1 500
 Osallistuminen ARTOn monikameraohjaaja- 
 koulutukseen 15.9.2003-28.2.2004 
SIRNIÖ JARI 570
 Hakijan elokuva Living Europe - luontoelokuvafesti-
 vaalin lastenluontoelokuvasarjassa 1.- 7.12.2003 
TASAJÄRVI LASSI 1 500
 Demoskene - kirjan kirjoittaminen ja toimittaminen
 (tutk.) 

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien 
tuotantotuki

LAPPALAINEN MARIA 2 400
VENÄLÄISET SUOMESSA 
 Dokumenttielokuva Suomeen muuttaneista  
 venäläisistä ja heidän alakulttuuristaan (kk) 
SILVA MYSTERIUM OY / MIKKO PIELA 8 000
LÄPI VETISEN SUON 
 Dokumenttielokuva Väinö Auerista, tiedemiehestä,  
 tutkimusmatkailijasta ja suotutkijasta (ev) 
VAAJALA MARKUS 1 500
TONTTU  
 Viktor Rydbergin Tonttu-runoon perustuva 
 kokoperheen elokuva (kk) 
FILMIHALLI OY / MIKA HAAVISTO &  5 000
NOORA MÄNNISTÖ 
HALONVOIMAA 
 Dokumenttielokuva halkokauppias Arno Lehtosesta 
 ja suomalaisten kaipuusta elävän tulen äärelle (jt) 
 (Toinen Suomi -projekti) 
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKANGAS (tuot.) 15 000
NÄIN SUOMI ELÄÄ 
 Kolmituntinen kollektiivisesti toteutettu 
 dokumenttielokuva Porin kaupunkia halkaisevasta 
 Isolinnankadusta (tt)  (Toinen Suomi- projekti) 
MANDART ENTERTAINMENT OY /  15 000
RAIMO O NIEMI 
PUHALLUSKUKKAPOIKA JA TAIVAANKORJAAJA 
 Lyhytelokuva kahden lapsen kuolemasta (el) 
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tukipäätökset

ILLUME OY / SEPPO RUSTANIUS 4 000
JÄÄN YLI 
 Dokumenttielokuva Kronstadin kapinallisten  
 kohtalosta Suomessa (ev) 
FILMIRYHMÄ OY / VIRKE LEHTINEN 10 000
KULTAISEN KHANIN LAPSET 
 Dokumenttielokuva Siperian mansien katoavasta 
 kulttuurista (tt) 
KINOTAR OY / MIKA TAANILA  16 000
TULEVAISUUS EI OLE ENTISENSÄ 
 Dokumenttielokuva suomalaisen elektronimusiikin 
 pioneerista ja tulevaisuusvisionääristä Erkki 
 Kureniemestä (el) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN  4 000
RIKKAIDEN ROOLILEIKKI 
 Dokumenttielokuva moskovalaisesta psykiatrista, 
 jonka yritys suunnittelee rikkaille ihmisille  
 ”elämyspelejä” (ev) 
KINOPRODUCTION OY / LEENA JÄÄSKELÄINEN 5 096
MONI MOITTI MUOTOANI 
 Animaatioelokuva Kantelettaren runon pohjalta (el) 
TAIK / J-P VALKEAPÄÄ 3 400
KEINU 
 Lyhytelokuva lapsuuden lopusta ja siihen  
 johtaneesta traagisesta tapauksesta (el) 
RUSTANIUS SEPPO  2 000
VALKOISET TELOITTAJAT 
 Dokumenttielokuva vaietusta valkoisesta terrorista 
 vuoden 1918 sisällissodan aikana (kk) 
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKANGAS  5 000
PENEDO, IHANNEYHTEISKUNTA 
 Dokumenttielokuva suomalaisten Penedo-ihanne- 
 yhteiskunnasta Brasiliassa (ev) 
VIRTA ANIMATED / MINNA LÅNGSTRÖM 7 600
MONUMENTTI NÄKYMÄTTÖMÄLLE 
 Lyhytelokuva siitä miten sokea kokee 
 nykyaikaisen kaupunkitilan (tt) 
GIRON FILMI OY / MARKKU LEHMUSKALLIO 40 000
FATA MORGANA 
 Neljästä kertomuksesta koostuva dokumentti  
 eskimoiden ja meren välisestä liitosta (tt) 
KLAFFI TUOTANNOT OY / PEKKA UOTILA 30 000
52 SHOTS 
 Pohjoismaiseen dogmadokumenttien projektiin  
 kuuluva elokuva vaikeavammaisten asuntolasta (tt) 
BLIND SPOT PICTURES / MIA HALME 55 000
YHDEN HENGEN PERHE 
 Dokumenttielokuva itsenäisyyden valinneista 
 sitoutumattomista nuorista naisista (tt) 
KINOTAR OY / JOLLE ONNISMAA 15 000
RATSASTUSTERAPIA 
 Dokumenttielokuva ratsastuksen avulla tapahtuvasta
 terapiasta (tt) 
MAKING MOVIES / SERGEI DVORTSEVOI 15 000
IN THE DARKNESS 
 Dokumenttielokuva kissan kanssa elävästä sokeasta
 vanhasta miehestä, joka kutoo ja myy narukasseja (tt)
KROMA OY / MARIKKI HAKOLA 41 636
LUMOTTU LAPSI 
 Tietokonetekniikalla toteutettu kokeellinen teos 
 Maurice Ravelin lapsille suunnatusta oopperasta (tt) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN 15 000
KUUBAN VALLOITTAJAT 
 Dokumenttielokuva Fulgencio Batistan, Meyer 
 lanskyn ja Che Guevaran amerikanraudoista (tt) 
KINOTAR OY / RAX RINNEKANGAS 32 000
LALLIN ARVOITUS 
 Dokumenttielokuva piispa Henrikin surmanneesta 
 Lallista ja taiteilija Juhana Blomstedin pyrikmyksestä 
 ratkaista Lallin arvoitus maalauksen kautta (tt) 
LÅNGFILM PRODUCTIONS FINLAND OY/  30 000
JON LINDSTÖM 
BARNAVÄNNEN 
 Torniojokilaaksoon sijoittuva novellielokuva nuoresta 
 miehestä, joka joutuu sukulaismiehen seksuaalisesti 
 häpäisemäksi (tt) 
ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / MARJA PENSALA 30 000
OODI LOKAKUULLE 
 Kokeileva kuva- ja äänikollaasidokumentti  
 Neuvostoliitosta ja sen tilalle tulleesta Venäjästä (tt) 
ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / PEKKA UOTILA 30 000
ARABIANRANTA 
 Dokumenttielokuva uuden Arabianrannan kaupunginosan 
 syntymisestä (tt) 
FILMIFAKTA OY / ILKKA ILKARE 2 000
OUNASJOKIVARSI 
 Dokumenttielokuva Ounasjokivarressa sijaitsevasta 
 Sinettä Krouvista (ev) 

RT-DOCUMENTARIES OY / ILKKA RUUHIJÄRVI 20 000
SUKUPOLVI 
 Seurantadokumentti vuonna 1985 Kalliossa koulunsa 
 aloittaneesta luokasta (ev) 
NOSTALGIA FILM / GEORF GROTENFELT 25 000
LANDSKAPET MED DEN DUBBLA SKUGGAN 
 Kokeellisesti ja poeettisesti painottunut dokumentti 
 runoilija Rabbe Enckellistä (tt) 
ILLUME OY / JOUKO AALTONEN 3 700
PITKÄPAASI - FOUR LIVES ON THE SEVEN SEAS 
 Dokumenttielokuva Suomeen monien vaiheiden  
 jälkeen päätyneestä purjeveneestä sekä 
 siihen liittyneistä haaveista ja kohtaloista (ev) 
DREAM CATCHER OY / ALEXIS KOUROS 30 000
CHOSEN  
 Dokumenttielokuva afganilaisten kiintiöpakolaisten 
 sopeutumisesta Suomeen (tt) 
DO FILMS OY / ZAIDA BERGROTH 35 000
LASILEUKA 
 Lyhytelokuva 15-vuotiaasta nyrkkeilyä harrastavasta 
 Mariannasta, joka yrittää tulla toimeen alkoholisoituneen 
 äitinsä kanssa (tt) 
ILLUME OY / JOUKO AALTONEN 4 000
RECLAIMING WHITE MONEY 
 Dokumenttielokuva oikeudenkäynnistä apartheidista 
 hyötyneitä kansainvälisiä suursijoittajia vastaan (tt) 
JÄNKÄLÄ TITA 2 000
OPTIMISTISESTI SINUN 
 Kokeellinen lyhytdokumentti performanssitaiteilija 
 Irma Optimistin taiteesta (kk) 
MEDIAPLANE  TMI / TIMO SAVUNEN 4 000
VIIMEINEN LAUKAUS 
 Lyhytelokuva 92-vuotiaasta veteraanimetsästäjästä, 
 joka yrittää läpäistä hirvenkaadon joka vuotisen 
 ampumakokeen (jt) 
PETFILMS OY / PETER LINDHOLM 25 000
ETT ÅR I BORGÅ  
 Dokumenttielokuva pikkukaupungissa 30 vuotta  
 jatkuneesta taistelusta sillan rakentamisesta (tt) 
MUSTANOJA JUHA 3 000
TUHMA JUSSI 
 Novellielokuva päivästä, jolloin pelko tulee osaksi 
 pienyhteisöä ja sen ihmissuhteita (kk) 
MAKING MOVIES OY / PETRI KOTWITZA 7 500
KOTI-IKÄVÄ 
 Tunnin fiktio itsemurhaa yrittäneestä Samista (ev) 
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKAGAS (tuottaja) 5 000
NÄIN SUOMI ELÄÄ  
 Kolmituntinen kollektiivisesti toteutettu dokumentti 
 elokuva Porin kaupunkia halkaisevasta 
 Isolinnankadusta (jt)  (Toinen Suomi- projekti) 
DAVIDOW JOSEPH  5 000
VASLAV NIJINSKI - INVISIBLE POWER 
 Draamadokumentti kuuluisasta tanssijasta ja  
 pakkomielteisestä koreografista (kk) 
HAKALAX PRODUCTIONS OY / JAN WELLMAN 7 000
SNAKE (LIFE OF CHARLES SOBHRAJ) 
 Dokumenttielokuva intialaisesta sarjamurhaajasta 
 ja asekauppiaasta Charles Sobhrajista (ev) 
TUOTANTOYHTIÖ FILMED OY / OLLI SALLI 4 000
ÄSSÄHAI 
 Dokumenttielokuva pelihimon riivaamasta perheestä (jt) 
 (Toinen Suomi -projekti) 
ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO 29 561
POISTETTU  
 Kollaasidokumentti kansakunnan poliittisesta  
 lähimenneisyydestä yhden yksilön kokemana (tt) 
MAKING MOVIES OY / THOMAS BALMES 22 000
NOKIA TRIBE 
 Dokumenttielokuva Nokiasta ja ihmisistä Nokian 
 sisällä ja sen ulkopuolella (tt) 
POHJANTÄHTI-ELOKUVA OY / PENTTI TEIRIKARI 20 000
VALTO LAITINEN - KAI LAULAA SAA 
 Dokumenttielokuva Pariisissa asuvasta huippuhotellien 
 aulapianistista Valto Laitisesta (tt) 
ILLUME OY / JOUKO AALTONEN 20 000
BULLSHIT 
 Dokumenttielokuva ylikansallisia suuryrityksiä 
 vastustavan liikkeen intialaisesta ikonista 
 Vandana Shivasta (tt) 
ILLUME OY / LAILA PAKALNINA 12 000
THE BUSS 
 Dokumentti pitkän matkan bussista, joka kulkee 
 kolmen valtakunnan läpi Virosta Liettuaan (tt) 
ILLUME OY / K. J. KOSKI 28 000
SUOMALAISTA ARKIPÄIVÄÄ 
 Dokumenttielokuva yhteiskunnan muutoksesta,  
 valokuvaaja Kaj Bremerin työstä ja näkemisen taidosta (tt) 
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MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY /JUHA ROSMA 10 000
HEVOSMIES 
 Dokumenttielokuva näyttelijä Ville Virtasen 
 pyrkimyksestä päästä esteratsastuksen huipulle (ev) 
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKANGAS 7 000
PENEDO, IHANNEYHTEISKUNTA 
 Dokumenttielokuva suomalaisten Penedo-ihanne- 
 yhteiskunnasta Brasiliassa (tt) 
KLAFFI TUOTANNOT OY / MERVI JUNKKONEN 34 000
PIENI MAATILAHISTORIA 
 Dokumenttielokuva Oulusalolaisesta maatalosta, 
 joka on jäämässä it-yritysten puristuksiin (tt)
HUTRI EILA  2 000
=X 
 Kokeellinen animaatio ja avantgarde-elokuva itsensä 
 uhraavasta tiedemiehestä 
 

Multimedia- ja mediataide

NIEMI-JUNKOLA FANNI 1 100
SVART - HEVOSMIEHEN TARINA 
 Kahden kankaan videoprojisointi-installaatio  
 suomalaisista romaneista (koa) 
SUOMEN VISIOTALO / LEHTONEN MAIJA 2 000
AESTHETIC DIALOGUES 
 Kolmen kankaan tanssillinen installaatio ihmisen ja 
 teknologian kohtaamisesta (tt) 
RISTIMÄKI MIA & TYÖRYHMÄ 1 700
ISÄN LAPSUUS 
 Lapsuuskokemuksen siirtämistä ja muuntumista  
 tutkiva verkkoteos (kk) 
LÅNGSTRÖM MINNA 1 500
KEHTOLAULU 
 Interaktiivinen installaatio lapsen kokemuksista  
 sodan keskellä (kk) 
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE 5 500
RAJAPINNALLA  
 Uutta suomalaista mediataidetta esittelevä  
 monimediakokonaisuus (ev) 
SUNILA OUTI 1 300
SCARLETT 
 Tuulen viemää -elokuvan Scarlett O´Haran hahmoon
 perustuva videoinstallaatio nuoren naisen 
 naivista itsekkyydestä (koa) 
SALOSMAA AARNO 300
TANGO 
 Helsingin ja Tallinnan raitiovaunuja abstraktisti 
 kuvaavan videoteoksen viimeistelykuluja (jk) 
SILVA MYSTERIUM OY/ MARKKU HEIKKINEN 2 000
AMORPH!03 
 Kokeellinen dokumentti kuvitteellisten 
 mikrovaltioiden maailmankonferenssista (tt) 
BRANDER PIRJETTA 850
DRAWING THE LINE SOMEWHERE 
 Videoteoksen installointi Helsingin taidehalliin (koa) 
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE 9 500
RAJAPINNALLA 
 Uutta suomalaista mediataidetta esittelevä  
 monimediakokonaisuus (tt) 
LINDHOLM MIKKO  2 500
ÖLJYTUHO - FLIPPERI
 Flipperiä käyttöliittymänään käyttävä interaktiivinen, 
 ekologisen näkökulman sisältävä mediateos 
ÅBERG KATI 2 500
E-MOTIONS IN MAN 
 Interaktiivinen DVD-teos tunteiden esittämisen  
 mahdollisuuksista tanssin liikekielellä (koa) 
ELOVALKIA OY / BARBARA TIEAHO 1 000
VUORI 
 Alpeilla kuvattua videokuvaa ja animaatiota  
 yhdistävä installaatioteos (tt) 
SUOMI MAARIT 1 500
JOUTSENLAULU 
 Videoteos vuorovaikutuksen ja erillisyyden  
 kokemisesta (koa) 
MÄKI TEEMU & TYÖRYHMÄ 2 000
RUMARYHMÄN VIDEOTYÖSKENTELY 
 Live-esityksiä ja videoita yhdistävä monitaide- 
 esitys ja videoteoksia (koa) 
GARAGE GRAPHICS/ RIKARD LASSENIUS 600
25 SANAA SEKUNNISSA / ROO 
 Videoteoksen käännös englanniksi, speak- 
 työ ja beta-kopio (el) 
REINHARD AURORA 1 500
JULIO & LUPITA 
 Videoteos nuken kanssa tanssivasta miehestä (koa)

SARVA SANNA 4 000
HYVÄ TAIDE 
 Haastatteluvideoteos taiteen henkilökohtaisista 
 merkityksistä (koa) 
ANTTILA HANNA 2 500
LÄPI JA ROSIE -VIDEOTEOKSET 
 Kaksi videoteosta matkasta ja kaipauksesta (koa) 
DECOSTER-TAIVALKOSKI MARIANNE 2 000
AQUATIC - INSTALLAATIO 
 Interaktiivinen ääni-installaatio veden ja ihmisvartalon
 kohtaamisesta (koa) 
KOSKELA ART JA MEDIA HOUSE / 20 000
KIMMO KOSKELA 
SOKEA HETKI 
 Harri Kuorelahden koreografiaan perustuva  
 kokeellinen tanssivideo (tt) 
VIRTA ANIMATED / MINNA LÅNGSTRÖM 3 000
KIINALAINEN HUONE -SCREENINGVERSIO 
 Interaktiivinen 3D-animaation lineaarinen nauha- 
 versio festivaalikäyttöön (jt) 
SETA RY / HANNA TYKKYLÄINEN 4 000
SUKUPUOLIMYRSKY 
 Sukupuolen liikkuvaa määrittelyä tutkiva 
 CD-rom multimedia (ev) 
POUTIAINEN MIKKO 1 700
TIMEDREAMS 
 Vuorovaikutteinen internet-teos kiireestä ja ajankäytön 
 ongelmista (koa) 
VALANNE KATJA JA JOKINEN JARNO 2 200
NÄYTTELY GALLERIA AARNISSA 
 Videonstallaation viimeistely ja esitys galleria 
 Aarnissa  (koa) 
SALORANTA ELINA  2 000
LE LIT DES AMANTS 
 Dvd-teoksen viimeistely osaksi “ciné-roman” - 
 tyypistä kirjallista teosta sekä teoksen av- version 
 näyttelyinstalloinnit (koa) 
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA 5 000
TONE OF FINLAND 
 Eri tekijöiden samasta materiaalista tekemiä 
 ääniteoksia yhdistävä cd, installaatio ja esitys (tt) 
SUOMI MAARIT 2 000
JOUTSENLAULU  
 Videoteos vuorovaikutuksen ja erillisyyden kokemisesta (koa) 
KOSKI KAISU 4 000
QUAD REMEDIATED 
 Monimediainen esitys, joka tutkii Samuel Beckettin 
 tekstien käyttöä interaktiivisten teosten materiaalina (koa) 
RENVALL MARKUS 2 000
SURUN TANSSI 
 Monitaiteellinen installaatio Suomen Tukholman  
 instituuttiin (koa) 
SALMINEN PAULIINA 2 000
JUST ADD WATER 
 Interaktiivinen videoinstallaatio ihmisen suhteesta veteen (koa) 
RENVALL MARKUS 2 000
SURUN TANSSI TILA KIASMASSA 
 Monimediainen ja terapeuttinen installaatioteos 
 Kiasman Kontti-tilaan (koa) 
OJAMO HANNA 2 500
JÄNNITYSELOKUVA ELOUVANTEKEMISESTÄ 
 Videoinstallaatio jännityselokuvan tekemisestä 
 Profounders - galleriaan tammikuussa 2004 (koa) 
HIQ VISUAL OY / IRMA SILVENNOINEN  6 000
ERO>PROSESSI 
 Interaktiivinen DVD- multimediainstallaatio miehen 
 salatuista tunteista (tt) 
KALLINEN SAMI 1 500
CONTRASTS 
 Perheen arkipäivään perustuva videoinstallaatio 
 Muu -galleriaan elokuussa 2004 (kk) 
JÄMSÄ MARTTI 1 300
HYRRÄ  
 Abstrakti videoinstallaatio hyrrän liikkeistä galleria 
 Leena Kuumolaan huhtikuussa 2004 (koa) 
RAINBIRD MARITA 4 000
PIIPPOLAN VAARI 
 Perinteisestä hahmosta kännykkään, digi-televisioon 
 ja internetiin sovitettu visuaalinen monimediakonsepti (kk) 
FANTOMATICO / HANNA HAASLAHTI 2 600
INVERSE PHYSICS 
 Tanssivideo-demo The Video Dance Production- 
 Award - kilpailuun (ev) 
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Valkokankaan sankarit
”Elämme aikaa, jolloin perinteinen elokuvateatterin malli, jossa äiti myy liput, 
poika repii ne ovella, isä käyttää konetta ja tytär siivoaa jos muilta kiireiltään ehtii, 
siirtyy muistojen joukkoon ja tilalle tulee eräänlainen liukuhihna, joka mahdollisim-
man pienellä henkilökunnalla siirtää yleisön kompleksin toisesta päästä sisään ja 
toisesta ulos. Aki Kaurismäki on osuvasti kuvannut tätä rakennemurrosta.”

Malla Hukkasen valokuvanäyttely 
Elävän kuvan museossa,  
Vanha Talvitie 9, Sörnäinen
29.1. – 28.2.2004


