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E
tiikka määritellään moraalisten periaattei-
den tai arvojen ryhmäksi. Kyse voi olla myös 
henkilökohtaisten moraalisäännösten jou-
kosta. Etiikka on voimakkaasti kulttuuri- ja 
ryhmäsidonnaista, niinpä eettiset käsitykset 
muuttuvat ajan ja paikan mukaan, vaikka-

kaan eivät kovin nopeasti. Eettinen tarkoittaa moraaliin liit-
tyvää ja etiikan suomalainen käännös on siveysoppi.

Etiikka ja estetiikka ovat kaksi termiä, jotka arkikieles-
sä sekoittuvat helposti. Jos jotakin pidetään esteettisenä (es-
teettinen = taiteellinen, kaunis), se on myös hyvä. Ja hyvähän 
on hyveellistä. Hyveellisyys taas liitetään kauneuteen, mis-
tä seuraa, että eettinen on helposti esteettistä ja toisin päin. 
Käsitys lienee peräisin ajalta, jolloin taide oli kirkollista, yle-
vää, puhdasta ja kunniallista. Vanhat käsitykset istuvat sit-
keässä.

Kotimaisessa elokuvassa eletään lupaavaa vaihetta, en-
kä tällä nyt tarkoita katsojien kiinnostusta enkä ulkomailta 
tulevaa huomiota, vaan tilannetta, jossa huomattavan mo-
net elokuvantekijät ovat elokuvien tekemisen ohella teke-
mässä vakavaa tutkimusta työvälineestään ja siihen liitty-
vistä teorioista. Kansainvälisestikin kyse lienee varsin ai-
nutlaatuisesta tilanteesta. Dokumenttielokuvan tekijöis-
tä ajankohtaisia ovat mm. Susanna Helke, jonka väitöskir-
ja tarkastettiin viime keväänä, kuluvana syksynä väittelevä 
Jouko Aaltonen sekä ensi vuoden puolella väittelevä Timo 
Korhonen.

Dokumenttielokuvan puolella etiikasta on aina puhuttu 
paljon. Dokumenttielokuvat käsittelevät todellisuutta suo-
remmin kuin puhtaan fiktiiviset tarinat. Tarkastelun kohtei-
na on usein oikeita ihmisiä, jolloin ohjaajan valinnat vaikut-
tavat suoremmin elokuvassa esiintyviin henkilöihin tai sii-
nä käsiteltäviin tapahtumiin. Vastuu on suurempi kuin fik-
tion puolella.

Helken väitöskirja tarkasteli mielenkiintoista ja haasta-
vaa kysymystä, nimittäin fiktiivisyyden ja dokumentaarisuu-
den suhdetta elokuvassa. Kysymyksestä aukeaa joukko kes-
keisiä valintoja, joita dokumentaristi kohtaa. 

Miksi ihmiset tuntuvat loukkaantuvan vielä nykyisinkin 
niin herkästi, jos ilmenee, että dokumenttielokuvassa on oh-
jaajan manipuloimia tai suorastaan näyteltyjä jaksoja? Todelli-
suuden kuvaaminen on aina valintaa, kuten on todellisuuden 
suora hahmottaminenkin. Tämä johtuu siitä yksinkertaises-
ta syystä, että ihmisen havaintokyky on rajallinen. Harvalla 
on esim. käytössään edes 180-asteen näkökenttä; jos katsoo 
eteen, ei voi nähdä taakse. Miksi siis elokuvantekijän valin-
nan vapauden hyväksyminen on niin vaikea asia. Ilman noita 
valintoja meillä ei olisi elokuvaa.

Hiljattain käytiin lehdistössä kiivasta keskustelua uutis-
kuvan koskemattomuudesta. Uutistoimisto Reuters lopetti 
freelance-kuvaajansa työsuhteen, koska tämä oli manipuloi-
nut kuvaa Israelin pommittamasta, palavasta Beirutista. Ku-
van värejä oli korostettu ja savua sävytetty vähän tummem-
maksi. Muuttuiko kuvan esittämä todellisuus? Ei. Selvenikö 
kuvan viesti? Ei, korkeintaan palava kaupunki näytti vähän 
esteettisemmältä. Pelkkä todellisuuden muuntamisyritys ai-
heutti rangaistuksen. Kokonaan toinen asia sitten on, pitäisi-
kö – tai edes saisiko – sodasta kertova kuva olla kaunis.

Etiikka on aiheena laaja ja aukeaa kovin moneen suun-
taan, kuten jo sanan suomalainen käännös osoittaa. Seuraa-
vassa on muutamalta tekijältä ja yhdeltä tuottajalta  joukko 
erinomaisia henkilökohtaisia johdatuksia aiheeseen. Jos nä-
kemykset aiheuttavat kommentoinnin tarvetta, pyrimme 
mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan ne seuraavassa nu-
merossa.

Juha Samola
9.10.2006

T E K I J Ö I D E N  T E O R I A A

The Sleep Lab   
-installaatio, Minna 
Långström, 2006
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uutama vuosi sitten Pirjo Hon-
kasalo esitteli elokuvaansa Tan-
juska ja seitsemän perkelettä. Hä-
nen anekdoottinsa tiivistää sen, 
mitä Levinas mielestäni tar-
koitti:

– Vanha mummo virolai-
sessa luostarissa antoi parhaan 
koskaan kuulemani ohjeen do-
kumenttielokuvan tekemi-
sen etiikasta. Kun aloin kuvata 
luostarin kirkossa,  mummo ko-
putti kameraani ja sanoi: ”Jos si-

nulla on vähäisinkään taka-ajatus, joudut helvettiin.”
Itse jouduin syvimmälle pohdinnassani etiikan ja este-

tiikan suhteesta tehdessäni Välittäjä-elokuvaani. 

Kameranliike on moraalinen kannanotto
Välittäjä (2002) on kymmenen kuukauden seurantaan pe-
rustuva kuvaus huippukiinteistönvälittäjän elämästä. Myös 
elokuvan aika kestää kymmenen kuukautta. Kun rakensin 
dokumentin tarinaa leikkauspöydässä, tietoisesti leikka-
simme sen klassisen kolmen näytöksen kertomuksen muo-
toon. Niinpä ensimmäisessä näytöksessä oli esiteltävä pait-
si elokuvan päähenkilöt, myös keskeinen konflikti päähen-
kilön ja hänen vaimonsa toisistaan poikkeava käsitys elä-
män tärkeysjärjestyksestä. 

Leikkasin vaimon vaativan kommentin miehestään elo-
kuvan ensimmäiseen käännekohtaan. Elokuvan sisäisessä 
ajassa vaimo tuhahtaa kommenttinsa elokuvan toisella vii-
kolla. Todellisuudessa hän sanoi sen kuvausten yhdeksän-
nellä kuukaudella. Muuttiko tämä leikkaus kertomukseni 
totuudellisuutta? Vai oliko se välttämätön edellytys, jotta 
katsoja kiinnostuisi tarinasta? 

KOLME SULOTARTA
Olisiko ollut parempi näyttää se elokuvanteon luotta-

muksen rytmissä etenevä kehitys, jossa vaimo vasta kuu-
kausien kuvausten jälkeen paljasti väsymyksensä miehen 
jatkuvaan kiireeseen. Minun ja päähenkilöiden luottamus-
han oli tuolloin aivan toinen kuin kuvausten alussa. Olisiko 
ollut myös parempaa dramaturgiaa tarjota katsojalle sama 
matka kuin itse koin? Pakotinko tarinan – fiktion keinoin –  
vastoin todellisuutta miellyttämään ja viihdyttämään ylei-
söä?  Vai oliko ratkaisuni vain viisas tulkinta päähenkilöi-
den elämäntilanteesta ja siten syvempää elokuvallista to-
tuutta?  

Dokumenttielokuva ei ole koskaan kuva todellisuudes-
ta, todellisuuden duplikaatti. Se on tekijänsä mielipide.

Dokumenttielokuvassa jokainen ääni tai kameranliike 
on moraalinen kannanotto. Kun kiinteistönvälittäjä-pää-
henkilöni seisoo yksin tyhjällä tontilla odottaen asiakkaita 
ja lisään ääneen harakan raakkumaan, teen toki esteettisen 
valinnan äänimaailman monipuolistamiseksi, mutta samal-
la eettisen kannanoton korostamalla päähenkilön yksinäi-
syyttä ja ammatin nurjaa puolta.

Kun kuvaan häntä tekemässä työtä 39 asteen kuumees-
sa, luon tiiviin, jopa ahdistavan kohtauksen päähenkilöstä, 
mutta samalla tallennan metaforan ajasta, jossa taloudelli-
nen menestys on elämisemme tärkein mitta. Kumman mo-
raalin mukaan valitsen näytänkö kohtauksen?

Palaan vielä alkuun. Miten ratkaisu leikata vaimon rep-
liikki elokuvan ajassa aiemmaksi vaikutti Välittäjä-eloku-
van tarinaan, siis estetiikkaan? Sain ratkaisulla paremmin 
etenevän tarinan kuin jos olisin sijoittanut repliikin elo-
kuvan loppuun. Se loi klassisen tarinankerronnan edellyt-
tämän jännitteen. Juuri siitä alkoi elokuvan toinen näytös, 
odotus ratkaisusta ja elämänarvojen valinnasta.

Millaisia eettisiä ratkaisuja tein samalla? Jälkikäteen 
ajattelen, että teon seurauksena päähenkilöistäni tuli taval-
laan elokuvani näyttelijöitä. Heistä tuli alisteisia tarinalle. 

Todellisuuden luovaa käsittelyä
Dokumenttielokuvan varhainen mestari John Grierson 
sanoi: ”Dokumenttielokuva on todellisuuden luovaa kä-
sittelyä”. Mikä silloin erottaa dokumenttielokuvan ja fik-
tion. Tuo lausehan sopisi moniin fiktioelokuviinkin. On-
han Pahat pojat –elokuvakin euralaisen Koistisen veljessar-
jan elämän luovaa käsittelyä. Dokumenttielokuvan ja fik- 
tion erottaa selkeimmin vastuu.

Fiktioelokuvassa päähenkilöt lakkaavat olemasta lop-
putekstien alkaessa, dokumenttielokuvassa he jatkavat elä-
määnsä, julkisuudella merkittyinä. Tämä luo dokumentin-
tekijälle aivan erityisen vastuun.

Monissa suomalaisissa dokumenteissa on eri syistä teh-
ty voimakkaita eettisiä valintoja. Anu Kuivalainen peitti 
taposta tuomitun päähenkilön kasvot naamiolla elokuvas-
saan Musta kissa lumihangella, jotta ei aiheuttaisi tälle lisä-
rangaistusta vankilasta vapautumisen jälkeen. Jouko Aal-

Ranskassa elämäntyönsä tehnyt liettuanjuutalainen  

filosofi Emmanuel Levinas kirjoitti paljon siitä, miten  

”minulla on aina vaarana tehdä toisesta oman  

totaliteettini jatke”. Se vaara on taitelija-dokumentaristin 

uhkana ehkä enemmän kuin kenenkään muun.  

Taiteilijana teen työni omasta itsestäni lähtien, mutta  

dokumentaristina käsittelen eläviä ihmisiä. Tässä  

asetelmassa eettisiä ongelmia on vaikea välttää.

Timo Korhonen
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja, ja hän käsitellyt aihetta 
 laajemmin juuri ilmestyneessä Etiikkaa ihmistieteille  
–teoksessa (SKS).

Artikkelin kuvat:  
Osa Timo Korhosen valo-
kuvateoksesta Maria,  
El Salvador, 2002/2006
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tonen päätti, että hänen elokuvaansa Kusum ei koskaan esi-
tetä Intiassa, koska se voisi vaikeuttaa psyykkisestä sairau-
desta parantuneen tytön asemaa. Pirjo Honkasalo luopui 
Tanjuska ja seitsemän perkelettä –elokuvassa klassisesta tari-
nanmuodosta. Hän halusi viedä katsojan kokemaan saman 
matkan skitsofreenikkotytön kanssa, jonka hän koki työ-
prosessin aikana. John Webster peitti poliisin työstä ker-
tovassa elokuvassaan Sen edestään löytää asiakkaiden kasvot 
jälkikäteen kuvatuilla poliisihahmoilla. 

Miksi dokumenttielokuva sitten on niin eettisesti vaa-
tivaa. Sekä maalausta että valokuvaa käyttävä Heli Hiltu-
nen on sanonut: ”Valokuva väittää, maalaus on”. Valokuvan 
realistisuutta vieläkin pidemmälle menee dokumenttielo-
kuva, siksi että elokuvan kertomuksenmuoto antaa asioille 
valokuvaa tarkemman ja kapeamman merkityksen. Doku-
menttielokuva on aina strukturoitua kertomusta. 

Totuus vai rehellisyys?
Elokuvaohjaaja Jean Rouchin ajatukset 1960-luvulta cine-
ma véritén syntyhetkiltä ovat edelleen yksi selkeimpiä do-
kumentaristin vastuuta selventäviä tekstejä. Rouchin aja-
tusten tuoreus syntyi siitä, että ne kirjoitettiin kevyen ku-
vauskaluston syntyhetkillä. Kalusto mahdollisti uuden elo-
kuvakielen ja loi samalla uuden moraalisen vaatimuksen te-
kemiselle.

Rouch pakottaa tekijän ottamaan vastuun tekemises-
tään. Hän kysyy, miten voisi olla vaikuttamatta kuvatta-
vaan todellisuuteen:

”Tärkeintä ei ollut, mitä tapahtui kameran edessä.Tär-
keintä oli, mitä tapahtui kameran takana, sivulla, sen vai-
kutuksesta.” 

Rouch korostaa, että kamera aina luo uuden todellisuu-
den, se pikemmin aktivoi kuin minimoi todellisuutta. Itse 
asiassa fiktiosta tehdään dokumenttia eikä toisinpäin. Ai-
emmin raskaiden kuvauskalustojen aikana kuvattavat oli-
vat aina tienneet, milloin kuvataan, kaikki oli järjestettyä. 
Kevyiden kameroiden aikana kysymykset elokuvantekijän 
ja päähenkilön suhteesta ja sen eettisestä vaikutuksesta oli 
ajateltava kokonaan uudelleen. 

Rouch varoittaa, että kaunis kuva on elokuvan ansoista 
kaikkein pahin. Rehellisyyden vaatimus on etusijalla, kau-
neus seuraa jos on seuratakseen. Tutkija Jari Sedergren on-
kin haastavasti käyttänyt Rouchin luomasta cinema vérité 
–metodista käännöstä rehelliselokuva. Rouchille kysy-
mys ei ole totuudesta, vaan rehellisyydestä. Käännöksenä 
Sedergrenin tulkinta ei varmasti ole oikea, mutta ajatukse-
na se on mielenkiintoinen.

Kasvokkain Toisen kasvojen kanssa
Jotta voin tehdä dokumenttiohjaajan työtä, minun on vas-
tattava siihen, mitä päähenkilön elämä – Levinasin sanoin 
hänen kasvonsa – minussa herättävät. Elokuvani on vastaus 
tuohon haasteeseen. Levinasin mukaan toista ei voi pelkis-
tää mihinkään ennalta tuttuun ja luotettavaksi koettuun, 
vaan hän jää aina vieraaksi. Hän ei ole toinen minä, alter 
ego, vaan kokonaan ja loputtomasti Toinen. Jokaisessa ku-
vassa näen Toisen kasvot. 

Emmanuel Levinas puhuu paljon kasvoista. Hän koros-
taa, että toisen ilmaantumista kasvoina omaan elämään ei 
voida tutkia tiedollisesti, vaan sosiaalisesti, haasteena yh-
dessä elämiseen. Toiselle on vastattava jotakin, ja tästä vas-
tauksesta on myös otettava vastuu. Juuri se synnyttää vas-
tuullisuuden vaatimuksen, johon eettisyys perustuu: tältä 

pohjalta eettinen suhde Toiseen vaikuttaa myös estetiik-
kaan, sillä se saattaa muuttaa ihmisen suhdetta aistimelli-
suuden rakenteeseen eli havaintoon.

Juuri tämä on kokemukseni dokumenttielokuvan te-
kijänä. Toiselle on vastattava ja tästä vastauksesta on itse 
otettava vastuu. Ja vastuu vaikuttaa havaintoon, tulkintaan 
ja tarinaan.

Kasvokkaisuudesta on tehty myös radikaaleja tulkinto-
ja. Ehkä selvimmin juuri Jean Rouch, joka on tehnyt pää-
osan urastaan Afrikassa. Hän on tiivistänyt antropologisen 
elokuvan maksiimin pitkälle; ollakseen eettinen sen on ol-
tava refleksiivinen.

Refleksiivisyydellä Rouch tarkoittaa sitä, että tekijän ja 
päähenkilöiden on keskusteltava tekeillä olevasta elokuvas-
ta ja sen ratkaisuista. Kaikki kuvattu materiaali näytetään 
päähenkilöille ja he saavat esittää siitä mielipiteensä. Näin 
päähenkilöistä tulee osallisia tekemisen prosessia. Tästä 
hän käytti ilmaisua jaettu antropologia.

Kuvattavien osallisuus elokuvan tekemiseen on itse asi-
assa vielä paljon moniulotteisempi asia. Se koskee kaikkea 
elokuvan tekemistä. Kuvaaja Marita Hällforss pelkisti ker-
ran kuvallisen käsialansa hyvin tiiviisti: “Lähikuvat kuvataan 
läheltä”. Tuo lause ei kerro vain kuvaamisen tekniikasta, ei 
edes kuvakoosta. Toki lähikuvat kannattaa kuvata läheltä, 
telellä kuva tärisee. Hällforssin tiivistys kertoo siitä neuvot-
telusta, jossa tekijä asettuu kasvokkain samaan fyysiseen ja 
moraaliseen tilaan päähenkilönsä kanssa. Silloin päähenkilö 
tietää tai ainakin aavistaa millaista kuvaa hänestä tehdään, 
millaisen kuvan tekijä tarjoaa hänestä katsojalle.

Hämillisyys
Martin Heidegger pohtii Kirje humanismista -teoksessa 
ethos-sanan kreikankielistä alkuperäistä merkitystä. Hän 
päätyy siihen, että etiikka ei ole mitään kiinteää meidän ul-
kopuolellamme olevaa, vaan se on päinvastoin avoimuut-
ta sille, mikä ylittää elämässämme tutun, käyttökelpoisen 
ja hallittavan.

Dokumenttielokuvan kuvaushetki on kokemuksena 
juuri tuollainen. Olen siinä päähenkilöideni kanssa. Eetti-
set valinnat syntyvät siitä moraalista, mikä minulla jo on. 
Etiikka ei siinä ole minun yläpuolellani, vaan se on juuri sii-
nä hetkessä. Siinä joudun tekemään ratkaisuja, jotka ylit-
tävät tutun ja hallittavan. Pakenevan todellisuuden edessä 
joudun toimimaan epävarmuudessa. Ei ole aikaa pohdiskel-
la, on vain yhteys siihen mitä tapahtuu. Vasta leikkauspöy-
dässä ehdin analysoida ratkaisujani. 

Monesti olen ollut tuossa tilanteessa hämilläni. Pää-
henkilön ja tekijän väliseen neuvotteluun kuuluukin aina 
juuri tuo mittari, hämillisyys. Amerikkalainen teatterioh-
jaaja Anne Bogart sanoo asian tiiviisti:

”Ellei työsi saa sinua tarpeeksi hämilleen, se ei luultavas-
ti kosketa ketään. Ellei sinua kosketa se röyhkeys, joka sinun 
kauttasi tulee ilmaistuksi, silloin siellä ei ole mitään.”

Olen huomannut, että ohjaajana hämillisyys on opetta-
jani. Hämillisyyden välttäminen on ihmisen luonnollinen 
taipumus. Itsensä tunteminen suojattomaksi toisen edessä 
on harvemmin lohdullinen tunne. Mutta ellei se, mitä teen 
ohjaajana, tee minua hämilliseksi, se ei luultavasti ole tar-
peeksi henkilökohtaista tai intiimiä tavoittamaan katsojia. 

Nähdyksi tuleminen
Andy Warholin tunnettu luonnehdinta ajastamme on, että 
jokainen toivoo vähintään 15 minuuttia julkisuutta. Doku-

Tärkeintä ei  
ollut, mitä  
tapahtui  
kameran edessä.
Tärkeintä oli,  
mitä tapahtui  
kameran takana, 
sivulla, sen  
vaikutuksesta. 
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mentaristi voi tarjota päähenkilölleen 52 minuttia julkisuu-
dessa, ehkä jopa 90 minuuttia. Minuun dokumentaristina 
suhtaudutaan yleensä positiivisesti. Tuon mukanani massii-
visen kiinnostuksen ihmiseen. Tuon kuvausryhmän, valot, 
kamerat. Minä palaan ja palaan, kuvaan ja kuvaan. Juuri ku-
kaan ei voi vastustaa tuollaista kiinnostusta. 

Kokeneena tekijänä pystyn luomaan kuvauksiin kunni-
oittavan ja arvostavan tilan. Joskus sitä voi kutsua jopa py-
häksi tilaksi, kuten arvostettu amerikkalainen dokumenta-
risti Jennifer Fox. Toki sen edellytyksenä on, että olen ai-
dosti kiinnostunut ihmisestä. 

Kiinnostus on perustyökalu kaikessa taiteellisessa pro-
sessissa. Englanninkielen sana interest perustuu latinan sa-
naan interesse, joka on yhdistelmä sanoista inter ja esse; olla 
välissä. Kiinnostus on juuri sitä, mikä on minun ja päähen-
kilön välillä, se on parasta mitä voin tarjota. Sitä on tai sitä 
ei ole. Olen vakuuttunut, että päähenkilöni aistivat sen ole-
massaolon. Monesti käy niin, että päähenkilö puhuu enem-
män kuin aikoi, enemmän kun puolisolleen. Myös siksi do-
kumenttielokuvan teossa on aina kysymys vastuusta.

Jean Rouch kertoi Ranskalainen päiväkirja –elokuvan 
(1960) kadulla tehdyistä satunnaisten ihmisten haastatte-
luista:

”Kun ihmiset alkoivat tunnustuksensa, niillä ei tuntu-
nut olevan mitään rajaa. Kyseessä on hyvin oudon tyyppi-
nen tunnustus kameran edessä, jossa kamera on sanokaam-
me vaikka kuin peili ja myös ikkuna, joka on avoinna ulos. 
Ihmiset, joilla on huolia, näkevät ainoana ulospääsytienään 
ikkunan avaamisen: he haluavat kertoa muille millaisia hei-
dän huolensa ovat.”

Dokumentin hyvä
Itse asiassa dokumenttielokuvan etiikan ja estetiikan vuo-
rovaikutuksessa ollaan tekemisissä klassisen länsimaisen 
ajattelun kolmen sulottaren, totuuden, hyvyyden ja kau-
neuden kanssa. Klassisessa ajattelussa nämä kolme ovat 
erottamattomia. 

Dokumentin hyvää on esim. se, että tekijä on vastuus-
sa kuvattavan elämästä ja kuvattavan integriteetistä sa-
malla kun hän on vastuussa todesta ja totuudellisuudes-
ta. Kuvattava on katseen alla, toivottavasti totuudellisen 
katseen alla, joka muistuttaa juutalais-kristillistä jumalan 
silmää. Kameran katseen alla oleminen tekee näkyväk-
si ja julkiseksi sellaista, joka muuten jäisi näkymättömäk-
si ja yksityisyyteen. Kuvaaminen, muodon antaminen asi-
oille, tekee myös ilmeiseksi, milloin kuvaajan silmä vali-
koi, strukturoi ja yhdistelee asioita, jotka muuten jäisivät 
valitsematta, rakenteen ulkopuolelle ja ilman yhteyksiä.  
Dokumentin hyvä on myös siinä, että kuvattavan elämä ei 
ole sama dokumentin jälkeen. Se ei voikaan olla sama, kos-
ka nähdyksi tuleminen on paljastumista. Kuvattavan oma 
katse itseensä ja omaan elämäänsä muuttuu kuvaajan kat-
seen vaikutuksesta ja niiden katsojien katseen vaikutukses-
ta, jotka seuraavat kuvaajan katsetta. Saako kuvaaja muut-
taa kuvattavansa elämää?  Saako kuvaaja ”häiritä” päähen-
kilöä katseellaan niin, että päähenkilö havaitsee itsensä ja 
kodittomuutensa uusin silmin - vai onko päähenkilön elä-
mä jätettävä silleen, ikään kuin hän ei koskaan olisikaan ol-
lut totuudellisen katseen kohteena. 

Representoituna oleminen on saaliina olemista
Mutta päähenkilönä oleminen ei ole vain näkyväksi tule-
mista. Emmanuel Levinasin tiivistää, että representoituna 
oleminen on saaliina olemista. Tämän ymmärtää helposti 

iltapäivälehtien lööppien kohdalla, mutta myös dokument-
tielokuvantekijän on se työssään tunnustettava. Re-presen-
taatio irrottaa arkisenkin ihmisen päähenkilöksi. Sen jäl-
keen häntä katsotaan aivan toisin silmin.

Elokuvassa katsoja sijoittaa moraaliset valinnat sen pää-
henkilöihin, ei sen tekijään. Niin myös dokumenttielokuvas-
sa. Katsoja harvoin miettii, kuka tämän elokuvan teki – ja mis-
tä lähtökohdista se tehtiin. Hän seuraa päähenkilön valintoja. 
Levinasin mukaan taide synnyttää kuvan meidän ja objektin 
välille. Kuva objektista riistää itse objektilta muodon ja vää-
ristää näin representoidun objektin. Levinas toteaa, että kuva 
tarjoaa objektin, mutta muutettuna ja muuttuneena – jonakin 
toisena. Itse objekti ikäänkuin käy tarpeettomaksi. 

Eli tarinani päähenkilö vie tilan hänen henkilöltään ja 
luo hänestä kuvan katsojan ja henkilön itsensä väliin. Eri-
tyisesti julkisuus irrottaa usein päähenkilöni hänen henki-
löstään. 

Levinas korostaa, että minulla on vastuu Toisesta ja jo-
pa hänen vastuullisuudestaan. Tämä vastuu minulla on riip-
pumatta siitä, onko Toisella samanlaista vastuuta minusta. 
Ohjaajan ja kuvaajan asemaan liittyy aina valtaa. Minä olen 
vastuussa siitä, miten päähenkilöni tulee esiin julkisuudes-
sa esitettävässä teoksesani. Olen vastuussa jopa siitä, esiin-
tyykö hän vastuullisena. 

Silti tässä ammatissa on uskallettava artikuloida ja tul-
kita toisen ihmisen elämää. On uskallettava, vaikka jo pää-
henkilön yhden lauseen ajallinen siirtäminen tuhoaa muut 
vaihtoehdot lukea tarinaa.

Neljäs näytös
Kun Välittäjä oli valmis, päähenkilöilläni oli oikeus kat-
soa se ja ehdottaa muutoksia. Yhdessä sovimme joistakin 
muutoksista, mutta joitakin kohtia halusin välttämättä pi-
tää. Päähenkilöni sanoi, että elokuvassani kaikki on totta, 
mutta silti se tekee kipeää. Erosimme ja minä jäin hämilleni 
siitä, olinko käsitellyt häntä liian kovakouraisesti. Kun yh-
deksän kuukautta myöhemmin tapasimme, hän totesi, että 
elokuvan oli yksi hänen elämänsä parhaita asioita. ”Näytit, 
millaista elämäni oli.”

Elokuvan tekoprosessin aikana minulle tuli tunne, et-
tä minulla on, ei vain oikeus, vaan myös velvollisuus näyttää 
hänelle minun totuuteni hänen elämästään.

Rohkeus on yksi klassisista aristotelisista hyveistä. Do-
kumenttielokuvan tekijälle se tarkoittaa mm. rohkeutta 
nähdä ja rohkeutta näyttää sen mitä on nähnyt. 

Ei ole olemassa mitään ulkopuolistä näkökulmaa, ei mi-
tään kertomuksentakaista yleismaailmallista näköalapaik-
kaa, joka tarjoasi meille totuuden. Totuuden kohtaamme 
keskellä sitä kontekstia, josta me itse olemme osa. Siinä 
hetkessä, kun päätän kuvata päähenkilölleni kipeää tilan-
netta. Siinä hetkessä, kun päähenkilöni haluasi elokuvasta 
pois tuon kohtauksen ja minä pidän sen siellä. Etiikkaa teh-
dään ensimmäisessä persoonassa. 

Liikettä toista kohden
Eli mistä tässä kaikessa olikaan kyse? Emmanuel Levinasin 
mukaan taideteoksessa on aina kyseessä suhde toiseen. ”Te-
os on Samasta Toiseen vapaasti vievä orientaatio. Se on Saman 
liikettä kohti Toista, joka ei koskaan palaa takaisin Samaan.”

Se on sellaista liikettä toista ihmistä kohden, jossa oma 
ohjaajan totaliteettini ei ole hallitseva, vaan  toinen ihmi-
nen voi olla loppumattomasti ja rajattomasti Toinen. 

Levinas päätyy suppeaan luonnehdintaan: ”Taideteos 
on sinänsä eettinen”.     ■

Ihmiset, joilla on 
huolia, näkevät 
ainoana ulos-
pääsytienään  
ikkunan avaami-
sen: he haluavat 
kertoa muille 
millaisia heidän 
huolensa ovat.
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E
n ole aivan varma, puhunko seuraavassa 
moraalista vai etiikasta. Opetusmoduuli sa-
noi, että nämä käsitteet menevät arkipu-
heessamme iloisesti sekaisin. En ainakaan 
minä ole missään yhteydessä osannut tehdä 
selkeää eroa niiden välillä. 

Seuraavassa oletan, että kuten kaikki elokuvantekijät 
teen elokuvaa valmistaessani joka hetki valintoja. Nämä va-
linnat ovat suoraa seurausta sisäisistä toimintaperiaatteista-
ni ja säännöistäni, jotka heijastelevat käsitystäni suotavasta 
ja epäsuotavasta. Osa valinnoista on tietoisia, toiset tule-
vat suoraan puserosta. Oleellista niissä on se, että ne tule-
vat tehdyksi ja näin ollen joka hetki kertovat jotain minus-
ta ja arvoistani. 

Olen tehnyt kolme pitkää elokuvaa, Neitoperho (1997), 
Pelon Maantiede (2000) ja Ystäväni Henry (2004). Tämän 
lisäksi olen ohjannut kuusiosaisen tv-sarjan Täysin Työky-
kyinen (2003) ja viimeisimmäksi kolmiosaisen tv-sarjan Ho-
peanuolet, joka valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä. 

Pohjaan näihin edellä mainittuihin kokemuksiin. En 
siis arvioi tai mietiskele kenenkään muun elokuvantekijän 
moraalia tai etiikkaa. Jätän myös suoraan huomiotta eloku- 
vieni ja tv-sarjojeni asiasisällön, joka tulee esiin käsikirjoi-
tuksessa. Puhun vain ja ainoastaan niistä valinnoista, jotka 
käsitän elokuvaohjaajan työmaaksi sen jälkeen, kun teksti 
on hyväksytty ja sitä aletaan työstää.

Puhun kahdesta valintojen keskittymästä,  joista minun 
ohjaajan arvojani voidaan hahmottaa. Puhun näyttelijöistä 
ja elokuvan tapahtumapaikoista. 

Näyttelijöistä
Olipa teksti mikä tahansa, valitsen näyttelijät aina samalla 
tavalla. En koskaan oikeastaan mieti, kuka sopisi ilmentä-
mään jotakin käsikirjoituksen henkilöä. Siinä vaiheessa kun 
alan valita näyttelijöitä, osaan tehtäväni ulkoa ja olen heit-
tänyt käsikirjoituksen oikeastaan jo mielestäni. Olen alka-
nut jahdata sitä tunnelmaa, joka minulle tuli kun käsikirjoi-
tuksen luin1. 

Minulle on samantekevää, onko joku näyttelijä liha-
va tai laiha, tumma tai vaalea, honottaako hän vai puhuu-

ko normaalisti. Minulle on yhdentekevää, onko hän julk-
kis, nouseva tähti, vanha suuruus vai tuntematon kaukaa 
maakunnasta. En myöskään koskaan kuuntele juoruja en-
kä kysele nähtäväksi toisten ohjaajien tekemiä koekuvia. 
Minulle on ihan sama miltä he näyttävät, sillä jos niin pää-
tetään, voi käsikirjoituksen naista näytellä mies. Prinsessaa 
voi näytellä talonpojan vartalolla. 

Minä ajattelen näin: kun valitsen näyttelijän, välitän 
yleisölle eteenpäin mielipiteen siitä, kuka juuri nyt, tänään, 
on katsomisen väärti. Kun valitsen Adonista ja hänelle tyt-
töystävää, valitsen sen, kuka juuri tänään saa rakastaa ja ke-
net juuri nyt näen rakkauden arvoiseksi. 

Käsikirjoituksen tulkinnassa, castingissa on aina kyse 
siitä, kenet juuri nyt valitaan käymään ihmisestä. Kuka juu-

TAVALLISUUDEN  
VALINNAT JA  
SAAVUTETTAVUUS

Kun googletin esiin opetushallituksen etälukion  
kehittämän opetusmodulin, sain tietää, että moraali  
ilmentää käsityksiämme hyvästä ja pahasta. Etiikka 
taas on moraalia tutkiva tiede. Ihmisen moraalisen  
toiminnan taustalla on toimintaperiaatteita ja sääntöjä, 
jotka heijastavat käsityksiämme hyvästä ja pahasta.
 
Auli Mantila
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Artikkelin kuvat: Ystäväni Henry, ohj. Auli Mantila, Do Films Oy, 2004
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ri tänään on nostettu esiin, kenestä juuri nyt teen ihmisen 
mallin? Näyttelijävalintani, roolianalyysini  ja valinnat, joi-
ta roolihenkilöiden ulkonäön ja vaatetuksen suhteen teen, 
heijastavat henkilökohtaisia elämänarvojani ehkä eniten 
ohjaajana tekemistäni valinnoista. 

Vaikka elokuvieni henkilöt ovatkin poikkeuksellisia 
(heistä tuskin muuten tehtäisiin elokuvaa), pyrin aina valit-
semaan mahdollisimman tavallisen näköisiä ihmisiä. Pyy-
dän pukemaan heidät tavallisiin vaatteisiin ja laittamaan 
heidän tukkansa tavallisesti2. Mitä vähemmän he kiinnit-
täisivät huomiota väkijoukossa ja mitä enemmän he näyt-
tävät keneltä tahansa sukulaiseltamme, sen parempi. Mi-
nun elokuvieni henkilöt eivät näytä erityistapauksilta vaik-
ka erityisiä ovatkin. Tällä valinnalla yritän tietoisesti vies-

tiä sitä, että kenellä tahansa saattaa olla minkälaista tahan-
sa. Mikään ei näy päälle. Kuka tahansa meistä saattaa olla 
mimmoinen vain. Siksi ihmistä pitää katsoa tarkkaan, tut-
kia välimatkan päästä ja antaa aikaa sille, että hän teoissaan 
tekee itsensä tiettäväksi.

Ja vaikka en vierastakaan tunnettuja, lehtien palstoilla 
esiintyviä näyttelijöitä, pelkään, että tämä ”tavallisuuden” 
aspekti saattaa jäädä vajaaksi julkisuuden myötä. Hopea-
nuolten toista naispääosaa näytteli Jaana Saarinen, joka on 
tullut tunnetuksi Salatuista Elämistä, näytellyt siellä vuo-
sitolkulla. 

Mutta julkisuudella tai tunnettuudella ei sitten työti-
lanteissa ole loppujen lopuksi mitään väliä. Minulle on ihan 
sama, onko jonkun naama myynyt sinappia ja ääni deodo-

Yritän tietoisesti 
viestiä sitä, että 
kenellä tahansa 
saattaa olla  
minkälaista  
tahansa. Mikään 
ei näy päälle. 
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ranttia. Ainut mikä minulle tätä nykyä merkitsee, on näyt-
telijöiden halu antautua kontaktiin, rikkoa se yksinäisyys, 
jossa me kaikki valitettavasti elämme – enemmän tai vä-
hemmän tietoisina siitä. Heidän täytyy suostua avaamaan 
itsensä ja antaa katsoa itseään, sellaisina kuin he ovat vailla 
roolihenkilön kuorta tai omaa henkilökohtaista rooliaan. 
Heillä pitää olla kontakti maailmaan, jossa he elävät. Mutta 
en vaadi mahdottomia, mikä tahansa kontakti, kompleksi-
nen tai heiveröinenkin riittää. 

Sillä jos heillä on aito kontakti maailmaan, pystyy ku-
ka tahansa katsoja vaistoamaan heidän läsnäolonsa. Jokai-
nen tietää, miltä tuntuu kun ihminen tulee lähelle ja kat-
soo suoraan. Siinä ei silloin naama eikä nimi paina. Kon-
takti on ainut mikä merkitsee, mahdollisuus kohdata toi-
nen, katsoa häntä kuin ihmistä ja olla hänen kanssaan het-
ki samanarvoinen. 

Kuvauspaikoista
Näyttelijävalinnoissa korostan siis näyttelijän kontaktia 
maailmaan ja elämään, jossa hän elää sekä kykyä kommu-
nikoida minun ja muiden työtovereittensa kanssa. Saa ol-
la murheellinen. Ei tarvitse olla päästään terve. Saa juoda 
viinaa. Saa vittuilla. Mutta pitää olla vilpitön yritys kurot-
tautua toista ihmistä kohti. Ei saa eristäytyä ja laittaa sitä 
toisten syyksi.

Miten tämä liittyy kuvauspaikkoihin?
Neitoperho tapahtui kerrostaloasunnossa ja Suomem-

me maanteillä, tienposkissa ja huvilalla johon murtaudut-
tiin. Pelon Maantiede tapahtui hieman eksklusiivisem-
massa ympäristössä, oikeushammaslääketieteen laitoksel-
la ja hulppeissa yksityisasunnoissa3. Ystäväni Henry tapah-
tui supermarketilla, pelloilla, pikkuteillä, järvenrannassa, 
maailmassa jonka rajat on saavutettavissa pyörällä tai kä-
vellen. Hopeanuolet tapahtuu Suomen teillä ja tienposkes-
sa, huoltoasemilla, uimahallin pihassa ja keskellä metsää.

Lukuun ottamatta Pelon Maantiedettä kaikki elokuvien 
kuvauspaikat on valittu samalla logiikalla. Samalla jota käy-
tän näyttelijävalintoihin, eli saavutettavuuden perusteella. 

Enkä nyt tarkoita saavutettavuudella sitä, että mielel-
lään päiväraha-alueen sisäpuolella ja autotien päässä. Sillä 
ei ole mitään merkitystä. Saavutettavuudella tarkoitan ta-
vallisuutta. 

Haluan kuvata maisemassa, joka on kenen tahansa ulot-
tuvissa. Kuka tahansa, rikas tai köyhä, voi mennä sinne. Pi-
dän paikoista,  joissa ovet ovat auki iltakahdeksaan ja ku-
lunvalvonta puutteellista. Suosin paikkoja, joissa ollakseen 
ei tarvitse erityistaitoja ja joissa ei tulla kysymään pyörijäl-
tä papereita tai lupaa.

On kiva mennä pistämään pystyyn poikkeuksellinen ta-
pahtuma paikkaan, jossa kaikki ovat käyneet. Rahaa peri-
tään uimahallin suihkussa. Pyssy piilotetaan kesämökin rän-
niin. Vaaralliset treffit tehdään jääkiekkokatsomoon. Kid-
nappausta yritetään kolmostiellä keskellä kirkasta päivää. 

Minä haluan tietoisesti esittää maailman, jonka mis-
sä tahansa kohdassa voi tapahtua mitä tahansa. Pahante-
koon ei tarvita yötä eikä näyttäviä olosuhteita. Kolari sil-
lankaiteeseen voidaan ajaa laajassa kuvassa keskellä kirkas-
ta päivää. Tässä maailmassa tapahtuu niin. Ja vaikka en ole-
kaan dokumentaristi, pidän tärkeänä asioiden esittämis-
tä sellaisena, kuin ne minusta enimmäkseen ovat. Suomi on 
enimmäkseen pimeä maa. Kelit ovat enimmäkseen kylmät 
ja huonot. Suomalaiset eivät ole enimmäkseen mikään let-
keä, hyvin sisustava kansa.

Saavutettavuudesta 
Mikä arvo tässä saavutettavuudessa on? Miksi en halua 
isoa ylöspanoa vaan enemmänkin yritän häivyttää sen? Mi-

tä tällä pohdiskelulla oikein ajan takaa?
Olen ollut kerran elämässäni taika-

show´ssa. Siellä karvakauluksinen mies 
veteli renkaita toistensa läpi ja sai kä-
tensä irtoamaan ilman verta. Siellä tä-
mä sama mies meni yhteen laatikkoon 
ja tuli ulos toisesta. 

Se oli ihan hyvä. 
Mutta kun istuin siinä taika-

show´ssa, olin koko ajan apean tietoi-
nen kaiken olemuksesta. Taikashow´ssa 
renkaitten kuuluu mennä toistensa lä-
pi, raajan irrota ja ukon pompata vää-
rästä lootasta. Taikashow´ssa musiikki 
antaa ymmärtää, että kohta tapahtuu 
jotain – ja sitten niin tekikin. Minä kat-
soin ja hetki hetkeltä tulin surullisem-
maksi ja surullisemmaksi.

Miksi?
Olin apean tietoinen kaikesta mi-

kä tapahtui, sillä taikashow´n ylöspano 
ei antanut minun unohtaa omaa show-
luonnettaan. Karvakauluksinen mies 
oli erityinen. Minä olin tavallinen. Ai-
nut mikä meillä oli yhteistä oli se tila, 

jossa tämä  kaikki tapahtui ja se ilma, jota hengitimme. Kun 
menin ulos, ajattelin että on parempi unohtaa koko shown 
ja niin teki tyttärenikin.

Taikashow´n idea on tehdä ero minun ja miehen välil-
lä, sen spektaakkeliluonne tekee minusta tarpeettoman ei-
kä kutsu minua mukaansa. Se ei kommunikoi, vaan sulkee 
pois, ja sen taikuri on vain ihminen, jonka erityistaitoa mi-
nun pitää ihailla.

Minusta sellainen on äärimmäisen surullista. Se tekee 
yksinäiseksi. Olen yksinäinen ilmankin. Siksi teen kaikke-
ni, että saisin edes jonkinlaisen kontaktin tähän maailmaan 
ja sen ihmisiin. Siksi teen sellaisia valintoja kuin teen, yritän 
olla sulkematta ketään ihmistä tai paikkaa pois. Ja vihdoin: 
yritän häivyttää myös oman osuuteni, oman ylöspanoni, 
tehdä itsestäni näkymättömän, niin että katsojan ja kerto-
muksen väliin ei jäisi mitään, ei kerrassaan mitään muuta 
kuin kontakti ja tieto siitä, että me olemme kaikki täällä, 
juuri nyt.      ■

1 Tässä mielessä onkin 
lopulta samantekevää, 
mitä niissä kohtauk-
sissa puhutaan tai teh-
dään. Minusta juoni 
on aina ollut jotenkin 
outo suure ja tunnel-
ma perinteisesti aja-
nut kaiken muun ohi. 
Siksi kai työni ovatkin 
hetkittäin pikkusen 
epäloogisia tai peräti 
sekavia. 

2 Tästä poikkeukse-
na Leea Klemola se-
kä Neitoperhossa että 
Pelon Maantieteessä, 
Täysin Työkykyisessä 
ja pian nähtävässä tv- 
sarjassa Hopeanuolet. 
Kaikissa hänen tuk-
kansa on jotenkin kä-
sittämätön, mutta se 
johtuu siitä että se-
kä hänellä että minul-
la on ohuet ja huonos-
ti kasvavat hiukset ja 
siksi niitten kanssa pi-
tää jatkuvasti pelata ja 
tehdä niistä hirveä nu-
mero. Arvo sekin.

3 Vastapainoksi sieltä 
löytyi kyllä sitten jät-
tömaata, hiekkakuop-
paa ja roskaista lähiö-
tä. Mutta se oli paik-
kavalinnoiltaan poik-
keuksellinen elokuva, 
huomaan nyt. Ja loo-
kiltaan.

Minä haluan  
tietoisesti  
esittää maail-
man, jonka  
missä tahansa 
kohdassa voi  
tapahtua mitä 
tahansa.  
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E
ettisissä kysymyksissä saattaa olla tur-
haa yrittääkään luoda monimutkaisempaa 
säännöstöä siitä, miten pitää tai ei pidä toi-
mia. Elävän elämän monimuotoisuus mii-
noittaa tällaiset yritykset nopeasti. Ja ai-
na löytyy joku, joka pyrkii ajamaan asian 

omaan pussiinsa. ”Puhtain” aikein tietysti. Kuulostaa ni-
hilistiseltä. Mutta jos eettisiä asioita on pakko verbaalisti 
pohtia, nihilismi saattaa olla ainut kestävä näkökulma. 

Kuka tahansa voi löytää tästä tekstistä herkullisia pa-
radokseja kuten; ”Olin pakotettu toimimaan eettisesti oi-
kein”. Julistan siis jo etukäteen ajatukseni juoksun nilkut-
tamiseksi.

Todellisuus
Joskus elokuviin mentiin siksi, että nähtäisiin jotain ennen-
näkemätöntä, uutta. Ehkä tämä on pohjimmainen syy vie-
läkin käydä elokuvissa. Mutta; aika paljon ellei kaikki on 
jo nähtävillä ja nähty. Televisio ensin demokratisoi ja sit-
ten banalisoi pelkän näkemisen tarpeen. Ja internet on täs-
sä suhteessa lopullinen raadon levittäjä. Elokuvalla, varsin-
kin teatterielokuvalla täytyy löytyä jokin muu tavoite kuin 
vain näyttää ulkoinen todellisuus sellaisenaan. Vastaus voi 
olla tietysti ulkoisen todellisuuden piilossa olevien suhtei-
den näyttäminen. Unien tulkinta eri muodoissaan voisi ol-
la – ja onkin – toinen elokuvatarinoiden ja -kuvien tyhjen-
tymätön aarre-aitta; tai arki-ilmiöiden takaa häämöttävän 
henkisen todellisuuden.

Todellisiin tapahtumiin perustuvassa elokuvassa niin 
kuin ”Eläville ja Kuolleille”, eettiset kysymykset nousi-
vat koko käsikirjoitus- ja tuotantoprosessin ajan jatkuvas-
ti esille. ”Voiko tätä kuvata elokuvassa?” oli tietysti tärkein 
kysymys. Ja jos vastaus oli positiivinen ”pakko kuvata”, jat-
kokysymys kääntyy heti estetiikan puolelle, ”miten kuva-

ta?”. Loukkaamatta omaisia, repimättä haavoja auki, siten 
että prosessi olisi rakentava pikemminkin kuin hajottava. 
Kiinnitin tähän paljon huomiota, otin riskejäkin tietysti. 
Ratkaisevaa oli luottamus, joka keskustelujen ja tapaamis-
ten kautta vähitellen kehittyi minun ja esikuvaperheen vä-
lille. Sitä luottamusta en halunnut rikkoa. Täytyy löytää tie, 
joka kulki heidän kokemuksensa kautta, silti unohtamatta 
tarinankerronnan vaatimuksia.

Oleellinen lähtökohta työlle oli, että tiesin perheen jä-
senten pitkälle toipuneen ja ”selvinneen” heitä 15 vuotta  
aiemmin kohdanneesta traumatisoivasta onnettomuudes-
ta. Heistä oli tehty dokumenttielokuva televisioon, heitä 
oli haastateltu julkisuudessa surutyöstä. He kuuluivat sel-
viytyjiin ja heillä oli tarina kerrottavanaan. Selviytyjän ta-
rina. Häviäjillä ei ole tarinaa. On vain fragmentteja, katke-
ruutta, emotionaalisia loukkoja ja hokemia. 

Lopulta olikin enää kyse siitä, uskalsinko kohdata hei-
dät, osasinko välittää ja kertoa heidän tarinansa, saisinko 
mahdollisuuden siihen.

Este luo estetiikkaa
Kysymys onnettomuuden kuvaamisesta ratkesi kuin itses-
tään. Perheen alun perin esittämä vaatimus oli, että itse on-
nettomuutta ei elokuvassa saa kuvata. Onnettomuus on kui-
tenkin koko tarinan lähtökohta. Tämä pakotti keksimään 
vaihtoehtoisia tapoja kertoa tapahtunut. Välttämättömyys 
kääntyi melko pian esteettiseksi ideaksi poliisikuulustelus-
ta, jossa tapahtuma kerrotaan verbaalisti ilman konkreetti-
sia kuvia. Tämä kohtaus oikeastaan määrittelee koko tulevan 
elokuvan esteettisen muodon. Pysytään realistisessa ja kro-
nologisessa preesensissä, jossa tarkkaillaan päähenkilöiden 
arkielämää. Miten he toipuvat onnettomuudesta ensimmäi-
sen vuoden, suruvuoden aikana. Tästä elokuva kertoi.

Toimin eettisesti oikein, mutta eettisesti oikein pako-
tettuna ja välttämättömyydestä (sic!). Alun perin halusin 
kyllä kuvata onnettomuuden. Luojan kiitos en voinut. Oli-
si ollut mahdotonta/räävitöntä/vastenmielistä fiktiivises-
ti toteuttaa se filmille. Jo pelkkä kirjoittamisen yritys oli 
vastenmielistä puuhaa ja se loppui jo ensimmäiselle sivulle. 
Onneksi oli este. Este loi estetiikan. Elokuvantekijän pai-
ni eettisten kysymysten kanssa johti esteettisesti parem-
paan ratkaisun. 

Intressit
Onko kuvattavan kohteen ja kuvaajan intressien sitten aina 
oltava yhteneväiset, jotta elokuvaa ylipäätään ”saa” tehdä? 
Eläville ja Kuolleille -elokuvan tapauksessa näin oli. Mutta 
eettistä sääntöä siitä ei voi luoda.

Hyvän tiedon puu
PITÄÄKÖ ELOKUVAN TEKIJÄN POHTIA TEKEMISENSÄ ETIIKKAA ÄÄNEEN?   

JOS KYSYMYS YLIPÄÄTÄÄN TÄYTYY ESITTÄÄ, SE ON MERKKI SIITÄ, ETTÄ ETIIKKAA PITÄÄ POHTIA.

Kari Paljakka
Kirjoittaja on elo-
kuvaohjaaja

Artikkelin kuvat:  
Eläville ja kuolleille, 
ohj. Kari Paljakka, 
Sputnik Oy, 2005
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Olisinko ollut raadonsyöjä, jos olisi toteuttanut elo-
kuvan vastoin esikuvaperheen tahtoa? Mielestäni olisin. 
Olisin tietysti voinut sepittää puhtaasti fiktiivisen tari-
nan päästäni ja välttää koko ongelman. Muistikirjassani on 
edelliseltä vuodelta useita erilaisia ideoita vastaavanlaisek-
si elokuvaksi. Perheen todelliseen tarinaan tutustuttuani 
tuntui kuitenkin haastavammalta tehdä tämä vaikea aihe 
niin kuin sen tein. Ja palkintokin olisi suurempi: Totuus, to-
denkaltaisuus ainakin detaljien tasolla. Todellisuuteen pe-
rustuva väittämä ihmisenä olemisen ehdoista. 

Mutta voin hyvin kuvitella elokuvan, jossa tilanne on päin-
vastainen; elokuva joka tehdään kuvauksen kohteen tahdon 
vastaisesti. Ja silti elokuvan tekeminen on täysin oikeutettua. 
Esimerkiksi yhteiskunnallisista aiheista kertovat tai vallan-
käyttäjistä kertovat elokuva-aiheet voivat olla tällaisia. 

Elokuva itse voi olla välineenä voimakas vallan käytön 
väline. Niin kuin kaikki muukin media. Tavallisen yksin 
olevan ihmisen ylitse on helppo rullata elokuvan koneistol-
la. Milloin minkin hyvän syyn nojalla. ”Hyvin aikein”, ”ylei-
sen edun nimissä” tai ”eettisesti korkein aikein”. Puhumat-
takaan elokuvan tekemisestä rahan, katsojalukujen, kilven 
kiillottamisen, kohderyhmän viihdyttämisen, taiteellisen 
kunniahimon, itseilmaisun, poliittisen, uskonnollisen tai 
patrioottisen totuuden takia. Elokuvia tehdään kaikista 
näistä syistä. Ehkä se on hyväksyttävä. Vaikeampaa on kui-
tenkin hyväksyä se, että tekemisen arvoinen elokuva jää te-
kemättä näistä samoista syistä.

Tehokkuus
Nykymaailmassa on olemassa ilmiö, joka muuttaa kos-
ketuksellaan lähes kaiken antiteesikseen: Kiire ja Tehok-
kuus. Hyväkin aie tai yksityisen kansalaisen turvaksi sää-
detty normi tuhoutuu, kun sen toteuttamiselta vaaditaan 
ylen määrin tehokkuutta tai se tehdään kiireen nimeen. Te-
hokkuuden vaatimus muuttaa sosiaaliviranomaisen vah-
tikoiraksi, lääkärin elämän ja kuoleman jakajaksi, poliisin 
se saa liioittelemaan, tuomarin jakamaan hätäisen tuomi-

on, papin kiirehtimään tarvitsevan ohi. Tehokkuus saa tai-
teilijan määrittelemään tarpeellisuutensa tuotantotalou-
den termein. Ja itse taiteen tehokkuus muuttaa viihteek-
si ja liialliseksi haluksi miellyttää yleisöä. Me itse olemme 
luoneet maailmamme tällaiseksi. Emme ehkä tietoisesti. 
Mutta vaatimamme vapauden ja taloudellisen riippumat-
tomuuden hintana on ollut tämä alennusmyynti-vapaus. It-
sensä toteuttaminen vitsejä kertomalla. Ennen kuin huo-
mammekaan vitsien kerronnan ”säännöillä” aletaan arvot-
taa kaikkea tarinankerrontaa. 

Hedelmistään puu tunnetaan
Etiikan ja estetiikan välinen yhteys on välitön. Pietari-
lainen runoilija Brodsky sanoi alkaneensa nuorukaisena 
epäillä sosialismin arvopohjaa puhtaasti esteettisin perus-
tein. Kaikki sosialismin aikana rakennettu oli niin rumaa! 
Kokeneen katsojan on elokuvan nähtyään useimmiten aika 
helppo sanoa, mitä teoksella todellisuudessa on tavoiteltu. 
Se on kirjoitettu elokuvan esteettisiin ratkaisuihin, siihen 
kieleen, jolla tarina on kerrottu. 

Harvinaisissa tapauksissa - tämä tapahtuu yleensä nuo-
ruusvuosinamme - nähty elokuva jättää meidät todellisen, 
aidon hämmentyneisyyden valtaan. Me emme tiedä mitä me 
olemme nähneet, mutta me tiedämme että se on ollut jo-
tain meille tärkeää, ennen näkemätöntä. Jotain jonka jälkeen 
katseemme maailmaan ja itseemme muuttuu toisenlaiseksi. 
Me olemme maistaneet puun hedelmää. Me olemme näh-
neet taideteoksen. Useimmat meistä kääntyvät ja elämä tun-
tuu jatkuvan ennallaan. Jotkut meistä kuluttavat lopun elä-
määnsä yrittäessään tavoittaa, toistaa tai selittää tätä näke-
määnsä. Uupumuksen hetkellä me sanomme olosuhteiden 
muuttuneen mahdottomiksi jatkaa. Mutta onko tämä totta? 
Ehkä meidän on levättävä kunnolla ja sitten vielä kerran uu-
delleen katsottava maailmaa ympärillämme.

Eikö tämä kerran maistamamme hedelmä ole lopulta-
kin ainoa todella tavoittelemisen arvoinen syy tehdä eloku-
via?                             

Nyky- 
maailmassa 
on olemassa 
ilmiö, joka 
muuttaa 
kosketuk-
sellaan lähes 
kaiken anti-
teesikseen: 
Kiire ja 
Tehokkuus.
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T
aiteen teoriasta tai sen 
historiasta tietämät-
tömän ja siksi mielipi-
teitään usein huonos-
ti perustelevan yleisön 
mielipiteet on helppo 
mitätöidä. Kriittises-
ti tarkastellen heidän 
perustelunsa yleensä 
katoavat, kuin niillä ei 
olisikaan mitään asial-
lista pohjaa. Olen kui-

tenkin sittemmin ruvennut pohtimaan näiden vihaisten 
purkausten alkuperää ja merkitystä sekä sitä millainen oli-
si oikeudenmukaista kohtelua niiden esittäjille. Olisiko sit-
tenkin myönnettävä näiden kommenttien oikeutus ja to-
deta niillä olevan mitä ilmeisemmin jokin tärkeä ja merki-
tyksellinen sisältö.

Katsoja teoksen arvojen panttivankina
Havahduin ensimmäisen kerran näihin kysymyksiin Virpi 
Suutarin ja Susanna Helken ”Synti”-dokumentin nähtyäni 
(1996). Elokuva oli yllättävä ja vaikuttava kokemus, mutta 
se tuotti myös kiusaantuneen krapulan. Ikään kuin olisin 
katsojana osallistunut johonkin vastenmieliseen tekoon. 
Ohitin kuitenkin aikoinaan nämä ahdasmieliset ja eloku-
van teoriaa ymmärtämättömät pohdinnat ja yhdyin ylei-
seen hyväksyntään, jossa naurettiin makoisasti elokuvan 
tuominneille ”taantumuksen torville”. Tähän joukkoon tai-
si kuulua myös jo edesmennyt kriitikko Ywe Jalander, joka 
kirjoitti ”Synti”-elokuvasta seuraavasti: ”On tietenkin eet-
tisesti aika kyseenalaista uhrata jotakin muiden ihmisten 
yksityisyydestä taiteenkaan vuoksi. Sen vuoksi Helken ja 
Suutarin dokumentti Synti, jossa ihmiset on alistettu elo-
kuvantekijöiden objekteiksi, on mielestäni hyvinkin ky-
seenalainen.” (1)

Mistä Jalanderin tuohtumus tarkalleen ottaen johtui? 
Elokuvan tekijät olivat hänen mielestään rikkoneet jotakin 
normia, jota hän nimitti artikkelissaan etiikaksi. Oliko siis 
olemassa jotkut eettiset säännöt, joita eettinen tekijä olisi 
voinut noudattaa ja joita elokuva-anarkisti taas olisi voinut 
tarkoitushakuisesti rikkoa? Näitä sääntöjä voi hakea doku-
menttielokuva perinteestä useitakin, mutta enemmän täs-
sä on kyseessä, niin luulen, yhteisesti sovitut, koko ihmis-
kuvaan liittyvät moraaliset sopimukset. Niihinhän huma-
nistisen dokumenttielokuvan määritelmätkin pääosin pe-
rustuvat. Eettiset normit ovat osin ylös kirjattuja, mutta 
laajemmin ottaen ne ovat enemmän tai vähemmän lausu-
mattomia ja näkymättömiä. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa 
yhteistä ihmisyyden kuvaamme, joka säätelee kaiken aikaa 

moraalisia valintojamme. Ne tulevat näkyviksi yleensä vain 
silloin, kun joku näitä normeja rikkoo. Näitä tilanteita lei-
maa lähes aina huonosti argumentoitu tuohtumus. 

Luulisin ”Synti”-dokumentin suurimman synnin olevan 
juuri sen esittämän ihmiskuvan etiikassa. Se ei ole edistys-
uskoinen tai edes humanistisen maailmankuvan tuotetta. 
Aivan päin vastoin. Elokuva otti valokiilaansa tavallisen, ar-
kipäiväisen ihmisen pimeän ja epämoraalisen ytimen. Elo-
kuva ikään kuin pyrki osoittamaan koko eettisen ihmisku-
van virheellisyyden. Se oli aikamoinen väite. En yhtään ih-
mettele varttuneempien ihmisten voimakkaita reaktioita 
elokuvaan. He edustivat vielä modernia, kehittyvän ihmi-
syyden kulttuuria, jossa tämänkaltainen argumetointi näyt-
täytyi yksinomaan hajottavana ja siinä mielessä toivottavan 
kehityksen vastaisena. Siis epäeettisenä ja pahana. Eihän 
tavallisten ihmisten osoittaminen pahoiksi voi edistää ke-
hitystä kohti parempaa maailmaa! 

Oman elokuvani rikos perustui uskoakseni sen päähen-
kilöiden erikoiseen todellisuuskäsitykseen. Toisen päähen-
kilön tytär asui Sirius planeetalla ja toinen päähenkilö oli 
mahdollisesti uudelleen syntynyt Vincent van Gogh. Tä-
män kaltaisten maailmankuvien tuominen vakiintuneen 
ihmiskuvan rinnalle, oli ehkä elokuvani loukkaavin sisältö. 
Kyseenalaistin muutaman katsojan mielestä yhteisen sopi-
muksemme ihmiskuvastamme. Silloin elokuvani näyttäytyi 
vakiintuneen maailmankuvan pilkkana ja ymmärrettävästi 
epäeettisenä. Näin saamani kritiikin nyt tulkitsen.

Kumpaakaan elokuvaa ei voi pitää erityisen provokato-
risena, ne ovat pikemmin tekijöidensä reaktioita kulttuu-
rin ja sen normien muutoksiin. Ne, kuten aikoinaan eettis-
moraalista keskustelua nostattaneet kohuteoksetkin, Kos-
kisen ”Sikamessias” ja Salaman ”Juhannustanssit” ovat mu-
kanamme aikamatkalla, jonka lopputuloksena niiden kuo-
huttavat asenteet muuttuvat näkymättömäksi osaksi valta-
kulttuuria. Ne ovat sanoneet sanansa keskusteluun. Eetti-
set normit ja etiikka ovat mukana kulttuurin muutoksessa 
ja niitä arvioidaan kaikissa vastakohtia ja eroja kohtaavissa 
inhimillisissä tilanteissa aina uudelleen ja uudelleen. 

Modernin utopiat kehittyvästä ihmisestä ja parempaan 
suuntaan matkaavasta ihmiskunnasta ovat murtuneet jo 
modernin krapulaan, postmoderniin kulttuuriin, ja niin on 
hajoamista seuranneen suomalaisenkin minuus pirstaloi-
tumassa. Olisikin aika vaikea kuvitella ”Synti”–elokuvan 
herättävän enää vastaavia kommentteja tässä tosi tv:n, big 
brothereiden ja madventuresten maailmassa. Mutta silti 
post-ihminenkin kamppailee edelleen arvojensa puolesta.

Viimeinen sana jää yleisölle
Taiteemme kentässä on joitain teoksia, joiden kuohut-

tavuus ja eettisten normiemme vastaisuus ei näytä liukene-

” V Ä Ä R Ä ”  K R I T I I K K I  H U U T A A  E T I I K A N  P E R Ä Ä N

Veli Granö
Kirjoittaja on  
taiteilija.

Edellisen dokumenttielokuvani ”Tähteläisten” ensi-illasta ja tv-esityksestä on jo kolme vuotta. Silti muistelen usein 
tuon illan keskusteluja. Sain yllättävän jyrkkää palautetta. Osa ensi-illan katsojista koki velvollisuudekseen tuoda 
esiin halveksuntansa teostani ja sen tekijää kohtaan. Tv-esitystä seuranneiden puheluiden sisältö oli sama. Eloku-
vani nähtiin amoraalisena ja kyseenalaisena. Joku vihainen soittaja olisi mielellään passittanut tekijän elokuvan 
päähenkiöiden mukana mielisairaalaan. Taiteilijana olen yleensä mielissäni kaikista saamistani kommenteista. 
Taiteilijalle narsismi ja sitä ruokkiva huomio on eräs tärkeimmistä työskentelyn käyttövoimista. Monesti myös 
kielteinen kritiikki ja varsinkin tavallisten ihmisten paheksunta tuntuu jonkinlaiselta voitolta. Taiteilija päättelee, 
että hän on ilmeisen tärkeällä ”edistyksen” asialla. Hän suorittaa suurta tehtäväänsä avata katsojien silmiä todelli-
suudelle, vaikka se hieman heitä kirpaiseekin. Viimeistään tässä tilanteessa sanomisensa oikeutusta perustellessaan 
turhamainen taiteilija vetoaa helposti modernistiseen taiteilijakuvaan, vaikka sen nerousmyytin loppuunkuluneena 
muuten näkisikin. 

Eettiset  
normit ovat 
osin ylös 
kirjattuja, 
mutta  
laajemmin 
ottaen ne 
ovat enem-
män tai  
vähemmän 
lausumat-
tomia.
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van mihinkään, ne eivät osaa asettua osaksi yhteistä dialogia. 
Olen pahoillani, että joudun nyt kirjoittamaan Teemu Mä-
en ”kissantappovideosta” (2). Nolo lähinnä siksi, että kysei-
nen teos ei ansaitsisi taideteoksena saamaansa huomiota ja 
toiseksi siksi, että keskustelua siitä on ollut kyllästymiseen 
asti, johon osasyynä on myös Mäen omituinen takertumi-
nen varhaiseen ja epäkypsään teokseensa. Syitä miksi haluan 
kuitenkin lausua muutaman kommentin, on useita. Ensinnä 
Mäen teos on kiistatta maamme tunnetuin videoteos ja sen 
maine leimaa koko videotaiteemme kenttää. Mäen teoksen 
julkisuus on jopa pystynyt muuttamaan suomalaisen yleisön 
käsitystä koko taiteilijakunnan ja taiteen kentän etiikasta. 
Toinen syy voisi olla se, että teos on vanginnut keskustelevaa 
yleisöä hedelmättömiin vastakkaisasemiin, joissa dialogi py-
syy lattealla juupas/eipäs -tasolla. Se on kuitenkin tyypillistä 
tilanteessa, jossa keskustelu päätyy eettisten periaatteiden 
tasolle. Silloin eri näkökannoilla on puolensa ja puolustajan-
sa, eikä mitään lopullista yleensä voidakaan lausua, ainakaan 
jos ei siirrytä verbaalisista nyrkeistä konkretiaan. Kirjoitti-
han Wittgensteinkin kuuluisaan teesinsä ”Siitä mistä ei voi 
puhua, on vaijettava” – tarkoittaen juuri etiikkaa. Se ei kui-
tenkaan merkitse tämän ”väärän” puheen arvottomuutta tai 
sen lähtökohtien kestämättömyyttä. Wittgenstein tarkoitti 
ehkä sitä, ettei etiikasta voida lausua mitään eksaktia ja lo-
pullista. Sen olemassaoloon kuuluu dialogimuoto. 

Mäki väittää, ettei itse tunnusta mitään eettisiä norme-
ja. Silloinhan keskustelu tekijän kanssa etiikasta on jo läh-
tökohtaisestikin turhaa, eikä voisikaan päätyä kuin avoi-
meksi jäävään konfliktiin. Jokaisella katsojalla on kuiten-
kin mahdollista lausua hänenkin taideteoksistaan oma ”lo-
pullinen” mielipiteensä. Siihen ei taiteilijalla oikeastaan ole 
mitään sanottavaa, vaikka mielipide perustuisi hänelle vie-
raisiin eettisiin ja siksi ”vääriin” periaatteisiin.

Liian suuria kysymyksiä
Kissavideo on jo vanha, itse törmäsin siihen ensi kerran sen 
valmistuttua kahdeksankymmenluvulla. Keskustelu vel-
loi sen jälkeen pitkään, mutta uskoin jo vuosia sitten pääs-
seemme sen aiheuttamasta kiusasta. Keskustelu kuitenkin 
käynnistyi taas 2004 ja Mäki nosti aiheen vielä itsekin esiin 
väitöskirjaansa sisältyvässä kirjoituksessaan (3). Puolustus-
puheen luonteinen kirjoitelma on omalla tavallaan selven-
tävä, tyydyttävä se ei kuitenkaan ole. Kiinnostavaksi sen 
tekee Mäen yksioikoinen vetäytyminen kaikenlaisesta vas-
tuusta sekä   kirjoitelman ristiriitaisuus (4). 

Keskeistä osaa Mäen perusteluista on tarkasteltava his-
toriallisessa kontekstissa. Niiden ydintä on Jumalan poista-
minen maailmasta ja mitä siitä ihmiselle seuraa. Tämä ky-
symys on näkyvissä laajemminkin Mäen tuotannossa. Sa-
man ongelman on tuonut esiin jo mm. Friedrich Nietzsche 
ja sen pohdinta oli koko Fjodor Dostojevskin tuotannon 
keskeinen kysymys. Tässä romaanihenkilö Ivan Karama-
zovin sanoin: ”Jos Jumalaa ei ole, onko kaikki sallittua?” 
(5.) Mäki perustelee omaa tekoaa saman sukuisin argumen-
tein, vaikkei Jumalaa mainitsekaan. Hän kuitenkin vetäy-
tyy arvorelativismin sumuverhoon, joka nimenomaan on 
Jumalan ”hävittämisen” tuottama ajatussuunta. Siinä olete-
taan eettisten normien kadonneen Jumalan mukana. ”Mi-
ten on mahdollista, että tekoni vaikuttaa heistä niin inhot-
tavalta? Siksikö että se on rikos? Mutta mitä merkitsee sa-
na ”rikos”?...Halusin vain tietää , olinko minäkin samanlai-
nen mato kuin muut, vai olisinko ihminen. Pystyisinkö ylit-
tämään esteen vai enkö…Surmasin vain periaatteen.” Lai- 
naukset eivät toki ole Mäen kirjoituksesta, vaikka sama 
monologi sieltä paistaakin. Nämä etiikan kieltävät lauseet 
olivat Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen päähenki-
lön, Raskolnikovin oman rotunsa ja tekonsa pohdintaa (6). 

Koska tekijän on vaijettava?
Kaikki Mäkeä kohtaan esitetyt moraalis-eettiset kysymyk-
set ohitetaan hänen kirjoituksessaan arvorelativismin hen-

gessä. Toteen näytetty eläinrääkkäyskin kuitataan vain ve-
toamalla pragmaattisesti taideteoksen rakenteen vaati-
maan aitoon tappamiseen. Relativismin hengen vastaises-
ti hän kuitenkin kohta syyttää yhteisöään epämoraalisek-
si, kun se kyseenalaistaa hänen tekonsa. Eikö arvorelativis-
miin juuri sisälly kaikenlaisten näkemysten tasa-arvoisuus. 
Aivan samoin reagoivat saatuun kritiikkiin muuten myös 
SubTV:n Madventures-ohjelman tekijät Riku Ranta ja Tuo-
mas Milanoff. Heidän ohjelmassaan esitettiin koiran paloit-
telu. Ohjelman lopuksi juontajat pelleilivat koiran irtihaka-
tulla päällä (7).  Ohjelma aiheutti laajaa närkästystä. Näil-
lekään tekijöille ei tullut mieleen olla pahoillaan aiheut- 
tamaansa eettismoraalista mielipahaa. Aivan päin vastoin. 
Heidän vastineensa oli eräänlainen hyökkäys moraalitonta 
yleisöä kohtaan. Tuohtumus koiran tappoa kohtaa olisi hei-
dän mielestään sallittua, vasta kun katsojat olisivat toimi-
neet mm. kehitysavun lisäämiseksi ja globaalin epätasa-ar-
von poistamiseksi. Heidän mielestään ohjelmasta tuohtu-
neet lihansyöjät olivat erityisen tekopyhiä (8). 

Täsmälleen samoja argumentteja käyttää myös Teemu 
Mäki. Hänkään ei anna lihansyöjille (eikä tietysti muille-
kaan) moraalisen tuohtumuksen oikeutta. Molempien ar-
gumentit perustuvat väärinkäsitykseen. Heidän perusaja-
tuksensa on se, ettei heidän tekojaan voida tuomita yleisten 
moraaliseettisten sääntöjen mukaan, koska he eivät tun-
nusta niitä. He esittävät oman eettisen normistonsa, jon-
ka mukaan kaikkien muiden ihmisten toiminta on moraa-
litonta. Mutta jos ei ole eettisiä arvoja, joilla voisi tuomita 
koiran tai kissan viihteellisen surmaamisen tai sen näyttä-
misen, ei ole myöskään eettisiä arvoja, joilla voisi perustel-
la tuohtumusta maailman epätasa-arvoa tai väkivaltaisuut-
ta kohtaan, minkä kauhistelu on varsinkin Mäen hurskas-
telun ydinteesi. 

Todellisessa maailmassa on täysin loogista olla lihan-
syöjä ja nähdä toisessa yhteydessä, kuten taiteessa tai viih-
teessä, eläimen tappaminen perustellusti epäeettisenä. 
Etiikka perustuu sopimuksiin ja vain niin maailma voi toi-
mia, yhteisten sopimusten pohjalta. Emmekä todellakaan 
voi paeta jokaisesta moraalisesta pinteessä verhoutumalla 
niezheläiseksi yli-ihmiseksi, jonka arvon mitta olikin juu-
ri yleisön moraalin kyseenalaistaminen ja jonka tuli tulki-
ta moraalinen kritiikki vain latteiden porvarien pulinaksi ja  
omaa moraalista ylivoimaisuutta korostavaksi. Tämän kal-
tainen ajattelu on jo paljastanut luonteensa historian näyt-
tämöllä, eikä kulttuurimme eettisten normien sopimusva-
raisuuttakaan yleensä käsitetä näin puperteettisen tarkoi-
tushakuisesti.

Postmodernin ajan taide – ja miksei viihdekin – on 
parhaimmillaan moniäänisyyden polyfoniaa, joka sisältää 
myös eettisen maailmankuvan pohdintaa. Se myös antaa 
täyden oikeuden monenlaisille – myös kyseenalaistaville 
tulkinnoille. Kuten ensimmäinen polyfoonista, eettistä 
dialogia käyttänyt taiteilija, Dostojevski jo osoitti, eetti-
sestä maailmankuvasta käytävä keskustelu voi onnistua ai-
van hyvin myös ilman yhtä Jumalaa (tai ”jumalaa”) ja hänen 
monologiaan.     ■

Lähteet:
1 Ywe Jalander, (AVEK-lehti 2/98) Olen sivunnut samaa aihetta kirjoitukses-
sani. ”Erään eskimon haamu”, Granö (Eidos, Lahden ammattikorkeakou-
lu, 2000) 
2 ”Sex and Death”, Teemu Mäki, (1989)
3. ”Kissa”, tekstikokoelmassa ”Näkyvä pimeys”, Teemu Mäki (Kuvataideaka-
temia & Like, Helsinki, 2005)
4. Mäen kirjoitusta ei voi pitää luotettavana historiallisena lähteenä. Se sisäl-
tää varsinkin Kiasmaa koskevassa osuudessa tarkoitushakuisia virheitä
5. Fjodor Dostojevski, ”Karamazovin veljekset”, (1880)
6. Fjodor Dostojevski, ”Rikos ja rangaistus”, (1866)
7. Madventures ko. ohjelman ensiesitys Sub-tv 11/1992. Ohjelma on kaupalli-
sessa jakelussa DVD:nä, jota mainostetaan ”sensuroimattomaksi” 
8. Madventures-työryhmän vastaus kritiikkiin löytyy mm. osoitteesta http://
www.stranded.to/forums

Etiikka  
perustuu 
sopimuksiin 
ja vain niin 
maailma voi 
toimia.

Viereisellä sivulla:
Energiapyörteet
-installaatioteos, 
Veli Granö, 2005
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Kutsun näitä seuraavia mietteitä 
tosiaankin haja-ajatuksiksi siitä 
syystä, että juuri nyt olen henki-
sesti hieman hajamielisessä tilassa: 
yritän päästä eroon monivuotisesta 
työrupeamasta, jonka teoriassa  
piti päättyä dokumenttielokuvan 
”Väinö Auer (1895-1981)” valmistu-
miseen vuoden alussa. 
 
Mikko Piela
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Kokoavasti voisi kuiten-
kin todeta, että rehellisyy-
den ja totuudenmukaisuu-
teen pyrkimisen arvot, jot-

ka jaan, eivät ole lajityyppisidonnaisia. 
Niiden toteuttamisen vaikeus eettisi-
ne ongelmineen asettuu tietysti ko-
vin eri näköisesti silloin, kun kyse on 
esimerkiksi poliisin työtä kadulla seu-
raavasta dokumentista ja silloin, kun 
on kyse historiallisesta dokumentis-
ta, jossa kaivellaan pölyisiä arkistoja. 
Edellistyyppisten elokuvien ongelmia 
käsitellään tässä numerossa ymmär-
tääkseni toisaalla, joten puhutaan täs-
sä jälkimmäisistä, kun kerran sellainen 
on tullut tehdyksi.

Takerrun ensin sanoihin. ”Totuu-
denmukaisuuteen pyrkiminen”. Mik-
sei totuus saman tien? Se nyt vaan on 
niin vaikeaa, että rehellisyyden vaati-
mus pistää olemaan vaatimattomampi.

Suuri Goethe on kirjoittanut  
sen suuntaisesti, en kyllä muista missä, 
että meidän tulee pyrkiä tavoittamaan 
ilmiöiden pinnan takana oleva sisäi-
nen totuus. Täytyy myöntää, että do-
kumentaristia ajatus miellyttää, koska 
se antaa leikkausvaiheeseen teoreet-
tista henkistä tilaa ja vallankin jos pi-
tää elokuvassa mahdollisesta vapau-
desta eli tavallaan esseistisestä asioi-
den yhdistelystä.

Niin no. Vapaata ja vapaata. Joskus 
kyllä tässä syntetisoivassa prosessissa 
sitä on tuntenut seisovansa junassa, jo-
ka kulkee johonkin kovaa kyytiä, eikä 
oikein tiedä minne.

Taustaa
Lähtökohtatilanne oli se, että olin lu-
kenut Väinö Auerin kiehtovan matka-
kertomuksen ”Tulimaata tutkimassa” 
(Otava 1930). Sitten havaitsin Suoma-
laisen kirjallisuudenseuran lokerikossa 
lapun, jossa mainittiin sodanaikainen 
kirja nimeltä ”Finlands Lebensraum”. 
Väinö Auer oli ollut sen yhtenä tekijä-
nä. Lainasin senkin. Molemmat kirjat 
olivatkin sitten SKS:sta lainassa kol-
me ja puoli vuotta.

Käynnistin research-vaiheessa 
mukana olleen Marko Auerin kanssa 
aika massiivisen ennakkotutkimuksen 
kellareissa ja kirjastoissa. Marko Au-
er ei ole tietääkseni ainakaan läheistä 
sukua kohdehenkilölle, mutta itse asi-

assa häneltä kuulin ensi kerran Väinö 
Auerista ravintolakeskustelussa, olisi-
kohan ollut syksyllä 2001. Olennais-
ta on se, että Markolla oli historian-
tutkijan koulutus ja siitä oli tässä vai-
heessa erinomainen apu.

Tuolloin ei kohdehenkilöstämme 
ollut valmista kirjoitettua elämänker-
taa, mikä tietysti vaikeutti työtä, mut-
ta sellainen oli valmisteilla. Aika pian 
alkoivat palaverit Auerin elämänker-
taa työstäneen Väinö Auerin oppi-
laan emeritusprofessori Pentti Alho-
sen kanssa. 

Tilannehan oli aika harvinainen: 
elämänkerran ja elämänkertadoku-
mentin samanaikaiset tekemispro-
sessit. Uskoisin niin, että molemmat 
prosessit hyötyivät toisistaan. Au-

VAPAUS
HAJA-AJATUKSIA HISTORIALLISEN  

ESSEEDOKUMENTTIELOKUVAN TEKEMISEEN  
LIITTYVISTÄ EETTISISTÄ ONGELMISTA

M A H D O L L I N E N
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toimme toisiamme. Tässä yhteydessä 
ei ole syytä eikä tilaa mennä yksityis-
kohtiin.

Nyt siis on olemassa kaksi valmis-
ta teosta. Elokuvani sai ensi-iltansa 
DocPointissa. Pentti Alhosen yhdessä 
poikansa Antero Alhosen kanssa kir-
joittama kirja ”Vaakavarren ratsastaja. 
Tutkimusmatkailija Väinö Auerin elä-
mä” ilmestyi maaliskuussa ja sitä myy-
dään ainakin Akateemisessa kirjakau-
passa.

Tutustumalla molempiin teoksiin 
näkee ainakin sen miten paljon mah-
tuu kirjaan ja miten vähän elokuvaan. 
Mutta tämän lehden lukijoita ajatel-
len toivon tätä vertailua siksi, että sii-
tä voi hyvin päätellä historiallisen do-
kumenttielokuvan tekemissä ilmene-

viä valintaongelmia, myös eettisiä sel-
laisia. Ainakin se on helpompaa kuin 
kaivaa vanhoja käsikirjoitusversioita 
SES:n tai AVEKin mapeista.

Talikko tunkioon!
1950-luvun alussa Väinö Auer kirjoit-
ti päiväkirjaansa keskellä Patagoni-
an kuivaa autiomaata: ”Kaipaan Suo-
meen raikkaiden keväisten lantatunki-
oiden väkevään hajuun. Niistä uhkuu 
kasvuvoima.” Tuskinpa hän tuota kir-
joittaessaan osasi aavistaa, että hän it-
se joutuu reilu viidenkymmenen vuo-
den päästä osaksi kansallisen lähihis-
torian lantatunkiota, jota joku doku-
mentaristi alkaa pöyhiä, jotta siitä pa-
laisi tervettä multaa.

Näköjään kiertelen ja kaartelen 

aasinsilloilla seisovissa vertauskuvissa. 
Kysymys on tietysti Auerin sodanai-
kaisesta saksalaismielisyydestä ja suur-
suomalaisuudesta.

Puhutaan nyt sitten vain siitä, 
vaikka dokumentissani on kaikenlais-
ta muutakin tavaraa kuten yhä ajan-
kohtaisempaa pohdintaa ihmisen ja 
luonnon suhteesta.

Auerin pääsynnit, jos niin voi sa-
noa, olivat: osallistuminen Eino Jutik-
kalan kanssa ”Finlands Lebensraum” -
teoksen kirjoittamiseen, joka oli sak-
salaisyleisölle suunnattu Suomen Itä-
Karjalan valloituksen ”tieteellinen” 
perustelu, saksalaisten neuvominen 
sukellusvenetukikohdan perustami-
sessa Tulimaan vuonoalueelle ja liitty-
minen kansallissosialistisen Suomen 

Kuva: Tahvo Hirvonen.
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Valtakunnan Liiton 
jäseneksi.

Nämä seikat il-
menevät yleisistä ar-
kistolähteistä. So-
danaikaisia päivä-
kirjoja ei ole tallel-
la, vaikka luultavas-
ti hän sellaista piti. 
Onneksi löysin Tam-
pereen yliopiston 
käsikirjoitusarkis-
ton kellarista Auerin 
ja silloisen Buenos 
Airesin suurlähetti-
lään Orasmaan kir-
jeenvaihdon. Siitä 
löytyi ääntä, asentei-
ta ja tunnelmia hy-
vinkin riittävästi.

Tekemisen vai-
keus ja tavallaan eet-
tinenkin ongelma 
tuli siitä, että olin 
jo varhain päättä-
nyt esteettisen tyy-
lilinjan eli sen, et-

tä kaikki dokumentin puhe perus-
tuu Auerin omaan tekstiin. Tästä pi-
din sitten härkäpäisesti kiinni lukuun 
ottamatta kahta kirjeenvaihtotoverin  

(juuri Orasmaan ja Aaro Hellaakos-
ken) ääntä. 

No niin. Kaikki nämä asiathan 
ovat elokuvassa. Missä ongelma? Se on 
se, että tämä Auerin liittyminen Suo-
men Valtakunnan liittoon piti kertoa 
tekstiplanssilla, koska siis omaa teks-
tiä asiasta ei ollut. 

Pohdimme tätä planssia leikkaaja 
Timo Linnasalon kanssa pitkään. Kyl-
lähän se on niin, että kirjoitettu teksti 
on puhetta vahvempaa: planssi ikään 
kuin lyö katsojaa märällä rätillä naa-
malle. Spekuloin mielessäni, että sen 
jälkeen katsoja leimaa Auerin natsiksi 
ja kaikki myöhemmin elokuvassa esiin 
tuleva viisas, katuvainenkin ja ennen 
muuta nöyrä eetos menettää merki-
tyksensä.

Emme kuitenkaan muuta voineet. 
Ehkä se oli virhe. Olen kyllä pääty-
nyt siihen lopputulokseen, ja samaan 
päätyivät Alhosetkin, ettei Auer hy-
väksynyt natsi-ideologiaa tai kansal-
lissosialismia sellaisenaan, vaan että 
hän oli monen muun tavoin näkemäs-
sä Saksassa ainoan turvan itää vas-
taan. Asiaa tietysti vauhditti talviso-
dan kokemus.

Muutoinkin voi sanoa, ettei Auerin 
nuorempana pitämät saarnat intiaa-

nien puolesta – siis alkuperäiskanso-
jen, myös lappalaisten puolustaminen 
– mitenkään istu natsien rotuoppei-
hin. Kyllähän Auer myös sanoo kir-
jeessään ennen talvisotaa Orasmaalle, 
ettei häntä huvita lähteä Saksaan nat-
sipropagandaa kuuntelemaan, mutta 
menee sinne tieteellisistä syistä.

Hiljattain on muutoin ilmestynyt 
SKS:n julkaisema artikkelikokoelma 
”Tutkijat ja sota”, jossa tutkitaan suo-
malaisten tiedemiesten kontakteja ja 
kohtaloita toisen maailmansodan ai-
kana. Myönnän, että olen lukenut sii-
tä vain lehtiarvostelun, jolla oli kuvaa-
va otsikko: Kevyt kumarrus Saksaan, 
syvä kumarrus Amerikkaan. Tahtoo 
sanoa, että monet tiedemiehet (Auer 
on heistä hyvä esimerkki) suuntasi-
vat sodan jälkeen hyvin liukkaasti län-
teen ja yhteistyö rakennettiin voit-
tajavaltojen yliopistojen kanssa. Mi-
tä Brecht kirjoittikaan ”Tui-intellek- 
tuelleista”?

Taidan itse olla jotenkin jumiu-
tunut tähän sotavaiheeseen. Täytyy 
myöntää, että olin ensimmäistä ker-
taa toissa kesänä käymässä Auschwit-
zissa Puolassa juuri samoihin aikoihin 
kun Timo Linnasalon kanssa pidim-
me tämän elokuvan leikkauspalave-

Kirjoitettu  
teksti on 
puhetta  
vahvempaa:  
planssi 
ikään kuin 
lyö katsojaa 
märällä  
rätillä  
naamalle

Aukeaman kuvat:  
Väinö Auer (1895–
1981). Ohj. Mikko  
Piela, Silva Mysterium,  
2006
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reita. Kului tupak-
kaa ja kahvia. Alkoi 
ahdistaa.

Sittenkin tuol-
loin kaiversi se, oli-
vatko suomalaiset 
Saksan kanssa yh-
teistyötä tehneet 
tiedemiehet täysin 
tietämättömiä nat-
sien hirmutöistä? 
Dokumentissa si-
teerataan kirjettä 
Orasmaalle paljon 
sodan jälkeen, jos-
sa Auer kertoo saa-
neensa sodan aikana 
hermoromahduk-
sen ja olleensa sen 
takia kuukauden 
hoidettavana Mehi-
läisessä (töölöläinen 
sairaala). Kirjeestä 
ei käy ilmi, milloin 
hän siellä oli, mut-
ta voi olla, että se oli 
Stalingradin jälkeen. 
Sitten on tietysti se-
kin mahdollisuus, 

että hermoromahduksen aiheutti tie-
to saksalaisten hirmutöistä. Vaikea sa-
noa.

Kohdehenkilön  
kunnioitus
Tässä  kohdin voisi pohdiskella myös 
dokumentaristin vastuuta suhtees-
sa kohdehenkilön kunnioittamiseen. 
Ymmärrän ja jaankin kunnioittami-
sen ajatuksen nykyaikaisdokument-
tien kohdalla, kun kyseessä ovat elos-
sa olevat ihmiset, joiden elämää doku-
mentti voi pahasti hankaloittaa. Aset-
tuuko kysymys sitten jotenkin toisin, 
kun on kyse edesmenneistä henkilöis-
tä, joiden toiminnalla on kansallisen 
historiankirjoituksen kannalta mer-
kitystä?

Kuolleet eivät voi puolustautua. 
Ei Auer sen enempää kuin Urho Kek-
konen, hänen kiistakumppaninsa ja 
tuttavansa 1920-luvun opiskelijapo-
litiikasta. Kekkosestahan ilmestyy 
yhä uusia sensaatiokirjoja sukulaisten 
kauhuksi.

Niin sukulaiset. Hehän ovat ole-
massa ja heidätkin täytyy dokumenta-
ristin kohdata. Kuten itsekin tein: kä-
vin Auerin tyttären luona Espanjassa. 
Pidimme kolme päivää sadetta takka-
tulen ääressä ja puhuimme kaikesta 
avoimesti.

Täytyy  myöntää, että tietyssä mie-
lessä kadehdin kirjailijoita. Romaani 
on kätevä muoto käsitellä esimerkiksi 
juuri kansallisia traumoja. Paavo Rin-
talan 1980-luvun alussa ilmestynyt 

”Nahkapeitturin linjalla. Toinen osa” 
on hieno esimerkki. Siinä käsitellään 
suomalaisen porvariston asenteita jat-
kosodan aikana. Nuori tyttö ihmette-
lee kuinka Pappa voi ajatella niin, että 
koko Pietari pitää hävittää. Siellähän 
on siviileitäkin…

Muutoin olen sitä mieltä, että jos 
ei nyt puhuta varsinaisista historian-
tutkijoista, niin suomalainen histori-
allinen mielipideilmasto on mennyt 
Rintalan ajoista huomattavasti epä-
älyllisempään suuntaan. Toisin kuin 
Saksassa (Grassin tapaus) ei meillä 
enää tunnu mitään kansallisia traumo-
ja olevankaan. On vain Tali – Ihantalan 
torjuntavoitto, jota poliitikot hokevat 
kuin mitäkin mantraa.  

Mukavampaa olisi tietysti tehdä 
dokumenttia 1800-luvun ihmisistä, 
mutta minkäs sille mahtaa, että 1900-
luvulta on jäänyt niin hyvin aineistoa. 
Kiusaus on ylivoimainen. Sopii häm-
mästellä sitä, miksi niin harvat televi-
sion ulkopuoliset dokumentaristit sitä 
pöyhivät. Seppo Rustanius on ilahdut-
tava poikkeus.

Kuuluisa historioitsija Eric Hobs-
bawn on kirjoittanut 1900-luvusta 
tai tarkemmin sanoen vuosista 1914 – 
1991 järkälemäisen teoksen ”Äärim-
mäisyyksien aika” (Vastapaino 1999). 
Kyllähän tuo aika oli kirjan otsikon 
mukainen: dramaattinen, brutaali ja 
hirvittävä ja kumma kyllä myös yksi 
ihmiskunnan parhaista.

Harmaat ihmiset
Suurin osa ihmisistä on kaiketi ”har-

maita”, heissä on mustaa ja valkoista 
toisin kuin fiktioelokuvissa. Silti hyvän 
ja pahan paine vaikuttaa dokumentti-
enkin tekemiseen. 

Myönnän, että Auer–dokumentin 
kohdalla valintoja tehdessä joutui leik-
kimään jonkinlaista jumalaa, kun yritti 
rakentaa henkistä kehityskaarta natio-
nalismista globaaliseen tietoisuuteen. 
Sillä erotuksella, että jumalaa ei piste-
tä moraaliseen vastuuseen, mutta teki-
jä pannaan.

  Tai ehkä on parempi puhua ruu-
anlaitosta. On nämä ja nämä ainekset 
ja soppa on saatava katsojan kurkusta 
alas tietyssä minuuttimäärässä. Muu-
tama elämyksellinen elementti auttaa 
asiaa. 

Jos rakentaa huolellisesti elämyk-
sen, niin se taas vie niin paljon tilaa, et-
tä kokonaisuuden totuudellisuus kär-
sii. Ilman elämyksiä taas tämä kranttu 
yleisö ei osta mitään.

Siis halveksin visuaalisuutta ja elä-
myksiä, mikä on dokumenttitaiteen 
ydintä, ja kadehdin kirjailijoiden ja his-
torioitsijoiden yhteen sidottuja pape-
rikasoja. Olen siis tyypillinen ”oman 
pesän likaaja”. Anteeksi.

Yritänkö minä itse asiassa sanoa, 
että mitä paremman elokuvan tekee, 
sitä huonommin se kommunikoi ylei-
sön kanssa? Ehkä. Tai ehkä minä vain 
ajattelen yksinäisyydessäni aivoni sol-
muun.

On kai parempi odottaa yleisön 
laajempaa palautetta, jos ja kun tämä 
elokuva joskus pääsee tv-esitykseen 
saakka.                               ■

Kuolleet  
eivät voi 
puolus- 
tautua.  
Ei Auer sen 
enempää 
kuin Urho 
Kekkonen.

Toisin kuin 
Saksassa  
ei meillä 
enää tunnu  
mitään  
kansallisia 
traumoja 
olevankaan.
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Televisiosarja C.S.I. (eri versioineen, jotka sijoittuvat 
Las Vegasiin, Miamiin, New Yorkiin) kuvaa rikospaik-
katutkimuksia ja sitä, miten tutkijat pyrkivät rikospai-
kalle jääneiden jälkien avulla päättelemään tapahtu-
misen kulun ja tätä kautta saamaan tekoihin syylliset 
teoistaan vastuuseen. Yksinkertaistetusti tutkijoiden 
tavoitteena on päästä perille tapahtumien kulkuun liit-
tyvästä totuudesta. Tuossa pyrkimyksessään he keräävät 
johtolankoja. Uusinta teknologiaa hyödyntäen he yrittä-
vät löytyvien vihjeiden avulla päätellä, mitä todella ta-
pahtui. Heille laboratorio on sekä ympäristö että joukko 
välineitä ja keinoja noiden johtopäätösten tekemiseksi. 

ietyssä – ihanteellisessa – mieles-
sä C.S.I:n tutkijoita voisi verra-
ta median käyttäjiin, jotka pyrki-
vät median välittämien sisältöjen 
(ja niihin liittyvien ilmaisutapo-
jen) perusteella päättelemään, mi-
tä todellisuudessa todella tapah-
tui. C.S.I. kuitenkin muokkaa ta-
pahtunee ksi kuvatun ja kuvitel-
lun rikoksen muotoon, joka edel-
leen säätelee tutkijan toiminnan 
tiettyyn päämäärään tähtääväksi 
pyrkimykseksi. Viime kädessä ta-

voitteena on oikeudenmukainen tuomio ja syyllisten saa-
minen tilille teoistaan. Todellisuuteen kuitenkin mahtuu 
paljon muutakin kuin joukko pelkistettyjä rikoksenteko-
ja, niiden ratkaisuyrityksiä ja oikeudenmukaisuuteen täh-
tääviä tuomioita. 

Tarkasteltaessa totuuteen liittyvää problematiikkaa 
faktan ja fiktion erottelun kannalta lienee aiheellista pu-
hua dokumentaarisesta ilmaisusta ja sen kautta esimerkik-
si pelkistetysti dokumenttielokuvasta. Sillähän nimittäin 
ikään kuin luonnostaan on ajateltu olevan läheinen suhde 
totuuteen, ainakin pyrkimys sitä kohti. Tuollainen ajatte-
lu on nojautunut oletukseen, että dokumenttielokuva tal- 
tioi todellisuudessa tapahtunutta ja tapahtuvaa. Laajemmin 
tuo totuus on liittynyt todellisuuteen, ja dokumentaarisen 
ilmaisun perustehtävänä on nähty todenmukainen esitys 
taltioimisen kohteena olleen todellisuuden osasta. Tämän 
ennakkoehdon mukaan esimerkiksi eskimoiden elämää kä-
sittelevän dokumenttielokuvan oletetaan esittävän totuu-
denmukaisia (siis elokuvan ulkoisessakin todellisuudessa 
olemassa olevia) kuvauksia tuosta elämästä. Dokumentaa-
riselle ilmaisulle on näin perinteisesti asetettu tietyntyyppi-
nen edellytys: sen toteuttama taltiointi edustaa jotakin laa-
jempaa, olemassa olevaa tai ollutta kokonaisuutta. 

Vieraillessaan syksyllä 2005 Suomessa argentiinalainen 
elokuvantekijä Fernando Solanas näytti katkelman doku-
menttielokuvastaan Memoria del saqueo (”Kriisin muistot”, 
2002), jossa kamera pysähtyy pitkähkön sisäänajon päät-
teeksi pankkisalin seinälle ripustettuun muotokuvamaa-
laukseen. Kuva esittää sittemmin valtiovarainministeriksi 
nimitettyä henkilöä (yhtä pankin entisistä johtajista), jo-
ta syytettiin Argentiinaa vuonna 2001 kohdanneen talous-
kriisin aiheuttajaksi. Todellisuudessa tuota muotokuvaa ei 
tuolta paikalta pankkisalin seinältä löydy, vaan elokuvante-
kijä laittoi sen sinne tarkoituksella. Tässä mielessä eloku-
van otos siis ”valehtelee”. Mutta toisessa mielessä se kyllä 

kertoo ”totuuden”: talouskriisistä syytetty ministeri oli ai-
emmin ollut kuvassa näkyneen nimenomaisen pankin joh-
totehtävissä mukana – kuten ne muutkin, joiden muotoku-
via seinille oli ripustettu. Tuodakseen tämän totuuden pa-
remmin esille, elokuvantekijä tietoisesti tinki toisenlaises-
ta totuudesta. Tai pikemminkin hän käänsi todellisuuteen 
sisältyneen valheen elokuvalliseksi totuudeksi. 

Vastaavaa totuuden suhteellistamista on dokumentti-
elokuvan historiassa toteutettu alusta alkaen. Yhtenä tun-
netuimmista ja tutkituimmista esimerkeistä on Robert 
Flahertyn elokuva Nanook, pakkasen poika (1922), joka kuvaa 
arktisten alueiden eskimoelämää. Elokuvan voi väittää an-
tavan suhteellisen todenmukaisen kuvan tuon elämän kes-
keisistä piirteistä siitä huolimatta, että suurin osa siinä esi-
tettävistä tapahtumista lavastettiin elokuvakameraa var-
ten. Väitöskirjassaan Nanookin jälki; tyyli ja metodi dokumen-
taarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla Susanna Helke pohtii 
sekä teoreettisemman tutkimuksen että laajan elokuvama-
teriaalin, mutta samalla myös korostetusti elokuvantekijän 
näkökulmista juuri tätä kysymystä. Tutkimuksen otsikko 
viittaa suoraan välitilaan ja sekamuotoihin, joille tekijä pe-
rustellusti vaatii omaa elintilaa. 

Dokumentaarisen ilmaisun teoriaa ja sen lajihistori-
aa selvitellessään Helke rinnastuu C.S.I:n tutkijaan. Hän-
kin omalla tavallaan jäljittää – nimenomaisesti – Flahertyn 
Nanookin jättämiä jälkiä dokumentaarin ajallisesta traditi-
osta. Merkittävin ero on kuitenkin siinä, ettei Helke etsi 
syyllisiä vastuuseen teoistaan. Pikemminkin kyse on puo-
lustuksen puheenvuorosta. Helken mukaan ”Fiktion ja do-
kumentaarin rajapinnassa syntyneet elokuvat – niin näytel-
lyt dokumentaarit kuin puolidokumentaariset fiktiot – an-
saitsevat paikkansa elokuvan lajien historiassa.”

Perinteiset, dokumentaarisen esittämisen perusasetel-
maa koskevat käsitykset muistuttavat monin tavoin vastaa-
vantyyppisiä ihanteita lastenkirjallisuuden parista. Samalla 
tavalla kuin siinä lapsi on ymmärretty luonnostaan tietyn-
laisena, myös dokumentaarisessa ilmaisussa todellisuus on 
ymmärretty luonnostaan omanlaisenaan. Ja samalla taval-
la myös tässä välineessä, tuosta tietyn- tai omanlaisuudesta 
johtuen dokumentaarisen ilmaisun oletettiin voivan toteu-
tua vain tietynlaisena. 

Vastaavalla periaatteella lastenkirjallisuudessa opetta-
misen, tiedon lisäämisen ja kasvattamisen asettaman pyr-
kimyksen vuoksi sen ilmaisullisten keinojen täytyi oletuk-
sen mukaan olla noiden pyrkimysten palveluksessa. Se-
kä perinteisen lastenkirjallisuuden että perinteisen doku-
mentaarisuuden kohdalla kasvattajan tehtävän nähtiin on-
nistuvan parhaiten silloin, kun kirjan lukijat tai elokuvan/
ohjelman katsojat kiinnittivät huomionsa vain itse sisäl-
töön (sillä siinähän totuuden oletettiin olevan) ja mahdol-
lisimman vähän huomiota tapoihin ilmaista noita sisältö-
jä. Tästä syystä lastenkirjallisuuden kielen piti olla opet-
tavaista, yksinkertaista, selkeää ja kuvauskeskeistä, vailla 
kerronnallista kikkailua. Vastaavasti dokumenttielokuvan 
täytyi olla sisältökeskeistä ja kikkailematonta, siis sellais-
ta, joka mahdollisimman täydesti salli todellisuuden itsen-
sä tulla esiin vailla kertojan, puhujan, kuvaajan, leikkaajan 
tai ohjaajan väliintuloa. Juuri samat ominaisuudet – uskot-
tavuus, realismi, kerronnan logiikka – joita jo 1930-luvun 
elokuvakasvattajat USA:ssa pitivät opetussisältöjä rajates-
saan keskeisimpinä, ovat olleet niin dokumentaarisen elo-
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kuvailmaisun kuin lastenkirjallisuudenkin perinteisiä kul-
makiviä. Ilmeisesti nimenomaan siksi, että ilmaisukeino-
jen rajoitteet on näin voitu alistaa opettamisen talutushih-
naan. 

Hans Richter spekuloi jo 1930-luvulla, että todenmu-
kaisuuden kriteeriksi ei vielä riitä olemassa olevan ympä-
ristön tietynlainen kuvaaminen – esimerkiksi dokument-
tielokuvan objektiivisiksi olettamin keinoin – vaan sen li-
säksi olisi keskityttävä nimenomaan ympäristössä tapah-
tuvaan sosiaaliseen toimintaan ja sen taltioimiseen. Turisti-
mainos kuvaa kaukaisesta paikkakunnasta kauniin pinnan 
matkailijoita houkutellakseen, mutta dokumenttielokuva ku-
vaa tuon paikkakunnan sosiaalisena ja toiminnallisena, si-
ten myös historiallisena kokonaisuutena, jopa muuttuvana 
prosessina. Se ei kuvaa pelkästään olemisen tapaa (ihmisiä, 
pintoja, muotoja, esineitä, jne. tietyssä maantieteellisessä 
tilassa), vaan ennen muuta elämisen tapaa.

Juuri elokuvalla on mahdollisuus tarttua esineiden ja il-
miöiden funktionaaliseen merkitykseen, koska se on aikaan 
perustuva ilmaisuväline: se siis pystyy kuvaamaan kehitys-
tä, muutosta, liikettä myös ajassa eikä vain tilassa. Kauniin 
ja houkuttelevan puun asemesta elokuva näyttää kasvavan, 
tuulessa huojuvan, kaatuvan, laudoiksi ja lopulta vaikkapa Tu-

run Hirvensaloon pystytetyksi taidekappeliksi muuttuvan 
puun. Tässä katsannossa luonto ei ole enää pelkästään kat-
seen kautta ihailtavissa oleva kuva tai (v)ihastuttava näky-
mä, vaan pikemminkin toimiva ja toiminnallinen prosessi. 

Se, mitä todellisuudessa näemme ja kuulemme ei vält-
tämättä ole totuus tuosta todellisuudesta, huolimatta sii-
tä, että näkisimme ja kuulisimme sen vailla minkäänlaista 
median välittävää läsnäoloa. Tällaisesta piirteestä tai pe-
riaatteesta, jossa totuus kätkeytyy näkyvään, esimerkiksi 
Nelos-kanavan Täydelliset naiset -tv-sarja voisi olla lähes 
opetusohjelma. Totuuden jatkuva kätkeytyminen näky-
vään ja kuuluvaan ei ole vain mediaesityksiin konstruoi-
tu piirre, vaan sen voi helposti havaita arkitodellisuudes-
sa itsessään. Kyse ei ole siitä, että totuus (tai todellisuus) 
olisi jossakin toisaalla näkyvän ja kuuluvan takana. Pikem-
minkin se on monin tavoin näkyvään ja kuuluvaan kietou-
tuneena. 

Yksi Helken väitöskirjan perusteella vedettävistä kes-
keisistä johtopäätöksistä voisikin olla se, että dokumen-
taarin tehtävänä tuntuu nyt olevan juuri tuon kietoutu-
neisuuden problematisointi pikemmin kuin opettavais-
ten lausumien tai todellisuuden luonnetta koskevien väit-
tämien esittäminen.                            ■

KONSTRUOITU TOTUUS JA DOKUMENTAARI
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Suomen ulkopuolella taas Airas on ennen kaikkea 
suomalainen dokumenttielokuvaohjaaja. Miet-
tiessään uutta aihetta viitisen vuotta sitten, hä-
nellä oli selkeät tavoitteet. ”Halusin ulos tästä 

pienestä piiristä, ulos Suomesta - halusin tehdä dokumen-
tin, joka on merkityksellinen myös kansainvälisesti”, Airas 
sanoo. Dokumentin aihe löytyi yllättävän helposti. ”Ahti-
saari on mielestäni merkittävä mies, jota ei Suomessa ole 
osattu tarpeeksi arvostaa.”

Dokumentti suurvaltapelistä
Dokumentti Neljäs tuoli on kuvaus vuoden 1999 tapahtu-
mista, jossa Kosovon konfliktin osapuolet, Milosevicin 
Serbia ja albanialaisväestön sissiarmeija UÇK, pakotettiin 
rauhaan ja Serbia vetämään joukkonsa Kosovosta. Doku-
mentissa kerrataan rauhanprosessia dramaattisten 78 päi-
vää kestäneiden pommitusten aikana, joilla NATO pai-
nosti Milosevicia vetäytymään. Elokuva kertaa kolmen de-
legaatin, Suomen presidentin Martti Ahtisaaren, USA:n  

4. tuoli
Charlotte Airas on suomalaisessa dokumenttielokuvan 

kentässä outo lintu. Hän on palkittu ja lahjakas ohjaaja, jo-

ta kukaan ei tunnu Suomessa tuntevan. Airas ei myöskään 

itse Yleisradiota lukuun ottamatta tunne suomalaisia elo-

kuvaverkostoja, ja joutui kansainvälisesti arvostettua suo-

malaista tuottajaakin etsimään ranskalaisen tuottajansa 

välityksellä. Näin kiertotien kautta hän päätyi yhteistyö-

hön Making Movies Oy:n Kaarle Ahon kanssa, joka tuotti Ai-

raksen tuoreimman dokumentin Neljäs tuoli.

Kirsi Gimishanov
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edustajan, varaulkoministerin Stroke Talbottin ja Venä-
jän Balkanin-lähettilään Viktor Tshernomyrdinin käymis-
tä neuvotteluista, joissa ensin taivuteltiin Venäjä vetämään 
tukensa Serbialta ja liittymään samaan rintamaan NATOn 
kanssa, ja myöhemmin pakottamaan myös Milosevic hy-
väksymään syntynyt rauhansuunnitelma.

Rauhanehtojen vaikein yksityiskohta oli sotatoimien 
päätyttyä Kosovoa valvovien kansainvälisten joukkojen ko-
koonpano; Venäjä vastusti Naton keskeistä roolia valvonta-
joukoissa. Kysymys oli niin vaikea, että se jätettiin Milose-
vicin kanssa käytävissä neuvotteluissa auki. Myöhemmin 
juuri tämä avoimeksi jäänyt kohta johti äärimmäisen tulen-
arkaan tilanteeseen Kosovossa.

”Tämä on antisankarin tarina, jolla on monta, vielä 
avointa loppua”, Airas sanoo. ”Todellisuudessahan kysees-
sä oli suurvaltojen välinen peli, jossa nämä miehet olivat 
pelkkiä pelinappuloita”.

 
Dokumentti tunteista
Dokumentin tiheätunnelmaiset tapahtumat saapuvat su-
vantoon Milosevicin viimein suostuessa rauhanehtoihin. 
Välittömästi uutisnauhan jälkeen kameralle puhuva Ahti-
saari kuvailee silloista tunnettaan kovin tyhjäksi: ”Ihmette-
lin, että Milosevic suostui näin helposti, esittämättä min-
käänlaisia varauksia tai ehtoja”. Ahtisaari oli jo valmistau-
tumassa kesälomanviettoon, kun uutinen venäjän joukko-
jen vyörymisestä kohti Kosovoa tavoitti hänet. Jo paketoi-
duksi luultu piina alkoi uudestaan.

Dokumentin kuvaamiseen täytyi valmistautua huolel-
lisesti etukäteen. Kysymykset haastateltaville toimitettiin 
kirjallisena etukäteen, jotta he voivat käydä läpi omat asia-
kirjansa, tarkistaa ajankohdan ja muut yksityiskohdat. Ai-
raksen mukaan haastateltavat olivat hyviä ja aitoja näytteli-
jöitä, jotka oli helppo saada puhumaan. Tapahtuneen herät-
tämät tunteet olivat selvästi olleet hyvin voimakkaita. Nel-
jäs tuoli onkin ennen kaikkea dokumentti dramaattisten ta-
pahtumien ja voimakkaan henkisen paineen aiheuttamista 
tunteista yksilötasolla.

Aikataulullisista ongelmista johtuen haastateltavat ei-
vät ole koskaan yhdessä samassa kuvassa. Kielitaito-on-
gelmakin olisi estänyt sen; Ahtisaari ei puhu venäjää eikä 
Tshernomyrdin englantia. 

Rauhanneuvottelujen tuloksena Ahtisaarta ylistetään 
maailmalla, Tshernomyrdinia puolestaan pidettiin Venäjäl-
lä petturina. Talbottin rooli jää neutraaleimmaksi. Rauhan-
neuvottelujen tavoitteena oli taivutella Milosevic vetäyty-
mään antaen tämän kuitenkin säilyttää kasvonsa. Jo proses-
sin aikana kuitenkin hänet kutsuttiin kansainvälisen tuo-
mioistuimen eteen Haagiin. Milosevicin kujanjuoksu oli 
alkanut.

Elokuvan valmistuminen ideasta ensi-iltaan kesti vii-
si vuotta - prosessi alkoi vuonna 2002. Pelkästään kuvauk-
set kestivät kolme vuotta. Ajan kuluminen ei dokumentis-
sa näy millään tavoin. Ahtisaari oli äärimmäisen kiireinen, 
ja hänen tapaamisensa järjestäminen hyvin vaikeaa. Kuiten-
kin siitä tapaamisesta lähtien kaikki helpottui huomatta-
vasti. Ahtisaarelta Airas sai suosituskirjeen, jolla pääsi ete-
nemään Tshernomyrdinin ja Talbottin puheille.

Dokumentti edellyttää nopeutta
Airaksen elokuvien aiheet ovat hyvin erilaisia. ”Doku-
mentin tekijä ei valitse aihepiiriään, vaan kyse on dra-
matisoimisesta, abstrahoimisesta”, Airas sanoo. Doku-
mentin tekijä pelkistää todellisuuden draamaksi. Todel-
lisuus on Airakselle kuin kirjallisuutta; hänestä kaikessa 
on draaman ainekset mukana, dokumentintekijän teh-
tävänä on poimia ne esiin. 

Charlotte Airas

Tärkeä motivaation lähde Airakselle on aiheen histo-
riallinen merkittävyys ja asioiden säilyttäminen kollektii-
viseen muistiin. Hän onkin tehnyt lukuisia dokumentteja 
taiteilijoista ja kirjailijoista näiden elinaikanaan, ”saadak-
seen heidän omat äänensä kuuluviin”. Sama motivaatio nä-
kyy Neljäs tuoli -dokumentissa; ”Haluaisin että ihmiset 
nähdessään dokumentin ymmärtäisivät asioiden isomman 
yhteyden, joka nopeassa päivittäisessä uutisvirrassa jää ko-
vin irralliseksi kokonaisuudesta”, Airas sanoo.

Suomi on hänen mielestään mielenkiintoinen doku-
menttimaa ja omaperäisiä aiheita löytyy suhteellisen hel-
posti. Strategisesti tärkeä sijaintimme Venäjän ja Pohjois-
kalotin välissä antaa myös omanlaisensa leiman. Airas pitää 
kuitenkin Suomen tuotantostruktuuria liian hitaana ajan-
kohtaisaiheisiin nähden. Suurin syy on rahoituksen hank-
kimisen hankaluus. Yleisradio, jolla olisi valmiudet ajan-
kohtaisdokumentteihin, ei enää tee suuria dokumenttisat-
sauksia ja suurempiin produktioihin täytyy löytää rahoitus-
ta kansainvälisiltä rahoittajilta. ”Ajankohtaiset aiheet eh-
tivät vanheta ja historialliset hetket valuvat läpi sormien”, 
hän harmittelee.                            
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Art of how to End 
a War (2006)
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Kaarle Aho, Ma-
king Movies Oy

Kosovo on Serbian albaanienemmistöinen maakun-
ta, jota YK on hallinnoinut vuodesta 1999, kun NA-
TO lopetti albaanien ja serbien taistelut. Ahtisaari 
neuvottelee parhaillaan Kosovon albaanien ja Serbi-
an apuna Kosovon asemasta ja sen mahdollisesta it-
senäisyydestä. Sopu olisi tavoitteena jo vuoden 2006 
loppuun mennessä.

Charlotte Airas on toiminut mm. kirjallisuustieteen 
apulaisprofessorina, kirjallisuuskriitikkona ja Yleisra-
dion kirjeenvaihtajana Brasiliassa 1980-1982 ja Parii-
sissa 1992-1999.

Tv-dokumentteja Yleisradiolle lähes kahdenkymme-
nen vuoden ajan. 

Airaksen tuotanto käsittää dokumenttielokuvia mm. 
marsalkka Mannerheimin venäläisistä vuosista, muu-
meista ja Tove Janssonista, ensimmäisestä suomalai-
sesta naisprofessorista Alma Söderhjelmista, leipo-
mosta, ilmastonmuutoksesta sekä lukuisista taiteili-
joista ja kirjailijoista.
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TUOTTAJAN  
ETIIKKA
Mikä on EAVE
EAVE on uransa alkuvaiheessa olevien eurooppalaisten 
elokuva- ja tv-tuottajien ammattitaidon syventämiseen 
tähtäävä kansainvälinen koulutusohjelma. EAVE-projekti-
ni oli Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva, jossa toimin tuot-
tajana ja käsikirjoittajana. 

EAVEn keskeinen tavoite on etsiä, löytää, opettaa ja 
kehittää yhteismitallisuutta Euroopan eri maiden ja kult-
tuurien elokuvatuotantojen välillä. Käänteisesti tarkoitus 
on selvittää, miten valtavia ja ristiriitaisuudessaan poissul-
kevia eroja vallitsee Euroopan eri kansallisuuksien elokuva-
käytännöissä. Ainoat varmasti yhteismitalliset suureet ovat 
aika ja raha, ja nekin ovat suhteessa kuhunkin kotimark-
kinaansa. Suomalainen paljon on paljon vähemmän kuin 
ranskalainen paljon.  

Elokuvaprojektit ovat koulutuksessa mukana siksi, et-
tä niiden parissa puuhaaminen motivoi osallistujia aivan eri 
vireystilaan kuin pelkät luennot ja keskustelu. Projektien 
kautta on myös mahdollista konkretisoida eri kulttuuri- 
alueiden mahdollisuuksia tai niiden puutetta. En ollut us-
koa korviani, kun mûncheniläinen tuottaja tokaisi, ettei 
Heinähattuni voisi koskaan menestyä uskonnollisessa Ete-
lä-Saksassa. Pikkutyttö ei siellä yksinkertaisesti lyö ruoka-
pöydässä isälleen nyrkkiä pöytään. 

Samainen tuottaja haukkoi vuorostaan henkeä, kun 
osoittautui, ettei elokuvani kustannusarvioon oltu budje-
toitu lanttiakaan juristien palveluille. Ei Suomessa tarvin-
nut; silloin. 

Onnellisimmissa tapauksissa EAVE–projekti voi ol-
la riittävän vahva ja monikulttuurisesti yhteismitallinen, 
niin että siitä kehittyy oikea kansainvälinen yhteistuotan-
to. Näin tapahtuu äärimmäisen harvoin. Vuoden kestävä 
kansainvälinen ravistelu kuitenkin auttaa oppivaa tuottajaa 
kehittämään hyvää projektiaan niin paljon, että se voi edetä 
kansalliseen tuotantoon ja  vieläpä menestyä.

Tuottajan työn perusedellytykset oli paketoitu EAVEn 
ensimmäisen workshopin lukujärjestykseen. Tärkeimpi-
nä oppeina näyttäytyvät tätä nykyä juuri ne asiat, joita en 

silloista tuottajuuttani nyt tarkastellessani aivan näyttänyt 
omaksuneen. 

”Sisältö ja tekijät on se juttu,  
kaikki muu hoituu kyllä”
Näin kuului silloin EAVEn kiteytynein menestyvän tuotta-
juuden määritelmä. Ja kun sen sanoivat yhteen ääneen sak-
salainen tuottaja-pankkiiri ja englantilainen tuottaja-kon-
sultti, mikäs oli uskoessa. Varsinkin se vahvisti säälittävää 
johtoajatustani tuottamisesta: kaikki elokuvalle. 

Sittemmin olen ymmärtänyt sen, mitä jäi silloin rivien 
välistä lukematta. Menestyvän tuottajan kuuluu tosiasias-
sa haluta ennen kaikkea omaa firmaansa ja sen liiketoimin-
taa. Silloinkin kun tuottaja on itse ”auteur”, todellinen ko-
konaisuuden tekijä. Tämän  tuotantotavan ainut oikea suo-
malaisesimerkki on Aki Kaurismäki. 

Firman kehittyminen, voimistuminen ja suojaaminen 
on tuottamisen perusedellytys. Luotettava tuotantoyhtiö 
on ennen pitkää ”access to material ja access to talent”. Fir-
man ja tuotannon alkuunsaattaminen voi olla se vaativin 
juttu, samoin ensimmäinen merkittävä projekti, mutta mi-
nulla oli ne jo. Sekä firma, että ”Säädyllinen murhenäytel-
mä”. Näin jälkikäteen tarkasteltuna ”Säädyllinen” jäi Kino-
taurus Oy:n suhteellisesti menestyneimmäksi elokuvaksi. 
Ilman tuotantovakuutuksia, ilman kymmenien sivujen so-
pimuksia, ilman juristeja. Ei tietenkään ilman ongelmia.

Oikeudet ja tuotantoyhtiön omistuspohja
EAVE on ammattilaisten ohjelma. Ammattilaisuus on ko-
konaisvaltaista osaamista ja menestymistä, vailla harkitse-
mattomia ja vääriä liikkeitä.

Toinen toistaan hienommin paketoituja ”elokuvapro-
jekteja” räjäytettiin palasiksi yhdellä ainoalla kysymyksellä: 
kenellä on tämän jutun oikeudet. 

On sydäntäsärkevää nähdä aikuisten ihmisten puhkea-
van kyyneliin, kun ainoa aidosti tärkeä asia on hoitamatta. 
Jos ei ole oikeuksia, ei voi päättää mistään. Jos ei voi päät-
tää, miten projektia viedään eteenpäin, ei voi olla sen tuot-
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taja. Vapaus, valta ja vastuu ovat jossain muualla. ”Then, 
why bother?  Case closed.” Projekti ja kaikki sen eteen näh-
ty vaiva on turhaa. Tehokkaammin asiaa ei voi opettaa. Oi-
keudet on kaikki, 50/50 oikeudet ja -omistus huonointa mi-
tä voi olla. 

Itsekriittinen, loputon tiedon hankinta  
ja harkittu jakaminen
Yksikin harkitsematon paperi tai ääneen lausuttu ajatus voi 
kaataa projektin tai ainakin vaikeuttaa sitä merkittävästi. Jos 
sinulla on vasta illuusio ja vieno toive jostakin, ei pidä antaa 
muuta kuvaa. Miksi siis antaa mitään kuvaa, kun samalla tar-
joaa mahdollisuudet väärään tulkintaan ja väärin levittyviin 
”salaisuuksiin”. Erityisen vaarallista on name-dropping kos-
kien ihan mitä tahansa alan sektoria. Resurssit ovat niukat 
koko Euroopassa. Niistä taistellaan kaikin keinoin.

Ainoa mahdollisuus selviytyä, on olla ehdottoman kriit-
tinen. Ennen kaikkea itselle ja omalle innostukselle. Se on-
nistuu loputtomalla kysymysten tulvalla: Mikä on projekti-
ni todellinen tila ja kehittelyn vaihe? Kenen tästä pitäisi nyt 
vaikuttua? Miksi ihmeessä? Mitä tämä voi tarjota niille, joi-
den tahdon tähän nyt sitoutuvan? Mikä tekee tästä aidosti 
kiinnostavamman kuin sadasta kilpailijastani? Mikä tässä 
projektissa riittää kantamaan firmani ja minut vastuuhen-
kilönä seuraavaan elokuvaan? 

Vasta kun ymmärtää olla kriittinen itselleen, voi olla 
kriittinen kaikelle muulle. Elokuva-ala ei ole toimijoiden-
sa yksi ja yhteinen missio. Kaikki ovat toistensa kilpailijoi-
ta. Myös projektin sisällä. Kenen taiteelliseen sektoriin täs-
sä leffassa satsataan? Mikä on nokkimisjärjestys? EAVEn 
kouluttajat puhuivat realismin suulla.

Jokainen epävarma tai epätäsmällinen vastaus on po-
tentiaalinen ajomiina. Tuotannon vauhdin kiihtyessä siihen 
törmätään varmasti. Kriittinen eli menestyvä tuottaja osat-
koon ja uskaltakoon kysyä loputtomasti yhä yksityiskohtai-
sempia kysymyksiä. 

”Tekijöiden” mielestä moinen kysymyksillä muita rasit-
tava tuottaja on painajainen. Käytäntö on osoittanut, että 

elokuvan markkinoilla ei ole varaa muuhun. Tekijä on lai-
nausmerkeissä, koska niin moni kohtaamani ”tekijä” pitää 
itseään tekijänä ja tuottajaa vain välttämättömänä pahana 
ja korkeintaan hidasteena. Itse olen tai olin elokuvatuot-
tajana aina tekijä. Oikea tekijä tunnistaa ja tunnustaa toi-
sen tekijän.

Käsikirjoitus, aikataulu, budjetti, rahoitus, henkilö-
kunta, kalusto, levitys, markkinointi.. ”Go down to details” 
sanoivat väsyneet ja alan läpiryvettämät ammattilaiset Sak-
sasta ja Itävallasta. Siinä on koko homman ydin. Kansalliset 
ja kansainväliset taiteelliset ja tekniset laatukriteerit ylittä-
vä elokuva on yksityiskohtien avaruus. Ne yksityiskohdat 
on selvitettävä ennen eikä jälkeen päätöstenteon.

Jokaisen yksityiskohdan kyljessä komeilee usein paljon 
hahmoteltua kalliimpi hintalappu. Yksityiskohdan yllätys-
kustannuksiin johtaa usein kuvausryhmästä nouseva perso-
noimaton passiivimuotoinen kysymys: mites tuotanto suh-
tautuu tämmöseen..? Tuotanto kun ei ole asiaa etukäteen 
miettinyt, on kiireessä sanottava usein joo. Lopussa seisoo 
joskus kiitos, mutta aina vastuu. Eikä se enää ole personoima-
ton passiivi. Se on yllättäen tuottaja ihan henkilökohtaisesti.

Valmiissa elokuvassa mikään ei ole jotain sen suuntais-
ta. Kaikki on siellä just eikä melkein, kaikissa yksityiskoh-
dissaan. Miten sellainen teos voi syntyä vain vähän sinne-
päin tehdystä valmistelusta? Siksi, että hölmö tuottaja on 
valmis sanomaan joo, kun sensuuntaisesti ajateltu ja jota-
kuinkin suunniteltu kokonaisuus purkautuu tuotannossa 
tarkoiksi yksityiskohdiksi. 

Se vaikein kysymys taiteellisesti kunnianhimoiselle ja 
hommansa osaavalle tuottajalle on: mitä minä tästä saan? 
Tämän jos esittäisi ja vastaisi rehellisesti, jäisi moni tuska 
kärsimättä ja moni riita riitelemättä. Miksi se on tuottajal-
le niin vaikeaa? Miksi tuottajan pitää tuntea omasta palkas-
taan alhaista, sisään-rakennettua syyllisyyttä? En tunne ai-
nuttakaan työllään itsensä elättävää taiteilijaa, saati henki-
sesti vähemmän antavan työn tekijää, joka ei työneuvotte-
lussa kysyisi mitä, kuinka paljon ja mihin tahtiin tulee työs-
tään saamaan? Miksi pitäisikään jättää kysymättä?

Access  
to talent,  
access to 
material.
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Henkilökohtainen  
liiketoimintasuunitelma
Tästä puhuttiin paljon jokaisessa workshopissa. Itse kart-
telin tätä yhtä paljon. Ja kuitenkin Eave on entrepreneur-
koulutusta. Yrittäjyyttä. Ja jälleen kysymyksiä. Entä jos 
elokuvatuottajan ura ei olekaan sinua varten? Mitä jos pro-
jektisi kaikki riskit toteutuvat? Tuntui käsittämättömäl-
tä, ellei jopa loukkaavalta joutua vastailemaan moisiin ky-
symyksiin. 

”Kaikki elokuvalle”, opetettiin 90-luvun alun ETL:ssä. 
Kyllä vain, ja pää edellä suoraan seinään. Katsotaanpa ai-
kalaisista tärkeintä: ehdottomasti taide, sisältö ja sanoma 
missionaan rynnistänyttä GNU-films Oy:tä. Siinä oli au-
teur-yhtiö, joka halusi tärkeitä ja kunnianhimoisia eloku-
via. Vaan ei halunnut ja vaalinut yhtiötään. Nyt GNU lauk-
kaa in memoriam. GNUn elokuvat elävät jossain. Muistot 
eivät elätä ketään, ja kaatunut tuotantoyhtiö on muisto, 
jonka jokainen tahtoo unohtaa.

Miksi yhtiön ja liiketoiminnan haluamisen tärkeys jäi 
EAVEssa rivien väliin, ainakin minulta? Siksikö, että se on 
painottuneen – ellei pelkän riskirahan markkinoilla toimi-
ville tuottajille itsestäänselvyys? Vai siksi, että taiteen ky-
seessä ollessa tuottajien on jopa keskenään vaikea puhua 
liiketoiminnasta, kannattavuudesta, kasvusta, katteesta?  

Veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoani. Suurimmassa 
osassa Euroopan maista toimii julkisia elokuvan tukijär-
jestelmiä. EAVE-kokemukseni perusteella Skandinavian 
maat ovat kuitenkin julkisen elokuvarahan lintukoto. Tääl-
lä myönnetään rahat ”hyvälle jutulle”. Siitä seuraa se, että 
täkäläinen tuottaja on usein vain välttämätön paha ja nolo-
na ovensuussa. Se ei näytä tuovan tullessaan mitään, mutta 
se tarvitaan ja se maksaa. Manner-eurooppalaisen tuotta-
jan taas on pakko olla jo alkajaisiksi yhteistyökumppanien 
arvostama tekijä, ja pyöritettävä tuotantoyhtiössään me-
nestyksellistä liiketoimintaa. Hui!

Tekijöiden, tuotannon ja yhtiön tarpeiden ristiriidat 
saavat voimaan pahoin, kun näen itseni menneessä; suu 
vaahdossa milloin missäkin kertomassa, miten meillä Ki-
notaurus Oy:ssä ei tule kustannuksia firman pidosta. Kaik-
ki panostetaan leffaan, koska emme hae yrityksen kasvua 
vaan viimeisen päälle tehtyjä elokuvia ja vain yksi kerral-
laan! Jos kaaduttaisiin, ei menisi lapsia pesuveden mukana.

Onko ihme, ettei moisen firman tuottaja projekteil-
laan kiinnosta kansainvälistä riskirahaa? Millä ihmeel-
lä sellainen tuottaja elää? Miksi ihmeessä tuottajana it-
seään pitävän henkilön päähän pälkähtää ajatella koko 

ajan vain muiden etuja? Abstrakteja elokuvan etuja? Mi-
tä ne ovat?

Vahvat firmat näkemyksellisine tuottajineen pärjää-
vät ja taidekin pyrkii sinne, missä sillä on turvallinen koti, 
poislukien Roman Polanski ja muutama hänen kokoisen-
sa eurooppalainen nimi, auteur. He perustavat projekteil-
leen oman yhtiön ja heidän kohdallaan raha jo löytää tai-
teen luo.

Pyrkimys auteur-tuottajuuteen on eturivin ohjaajiem-
me keskuudessa ilmeinen ja paljolti ymmärrettävissä. Poh-
dittavaa riittää näillä taiteilijatuottajilla. Vallan, vastuun ja 
vapauden kolmijalka on kiikkerä. 

Kirjoittaminen
EAVEN tärkein anti näytti olevan, ja silloin olikin, elokuvas-
ta kirjoittamisen ja elokuvakäsikirjoituksen oikean kehittä-
misen työmetodin ymmärtäminen. Se johtoajatus, että alku-
vaiheessaan olevan projektin tärkein osa on käsikirjoitus. Ei 
käsikirjoittaja vaan käsikirjoitus. Tämä näyttää kirjoitettuna 
juuri niin tylyltä kuin millaiseksi se osoittautuikin. 

Vain todella ansioituneiden kirjoittajien nimellä olisi 
ollut jotain merkitystä. Todella ansioitunut tarkoittaa täs-
sä kohdin kansainvälisesti Aki Kaurismäen kokoista suo-
malaista nimeä. Sellaisia ei EAVEssa ollut. Oli vain käsikir-
joituksia, joiden oli tarkoitus kehittyä riittävän toimiviksi, 
kiehtoviksi ja koskettaviksi, jotta elokuvatuotanto käyn-
nistyisi ja saisi rahoituksen. 

Käsikirjoituksen ja sen kirjallisen oheismateriaalin pi-
tää vastata kaikkiin niistä kumpuaviin kysymyksiin. Oikeu-
det muuttaa, karsia, taittaa, editoida täytyy olla sillä hen-
kilöllä, yhteisöllä tai yhtiöllä, joka vastaa elokuvan koko-
naisuudesta. Muutoin kenenkään ei kannata sitoa käsikir-
joituksen ja tuotannon jatkokehittelyyn vähäisintäkään re-
surssia. Jos kirjoittaja ei kestä elokuvatuotannon prosessin 
kulkua, kannattaa kirjoittaa jotain ihan muuta, tai sitten se-
kä tuottaa että ohjata omat tarinansa.

Kansainvälinen meininki
Workshop 1, Weimar, maaliskuu 2000. Edellä käsittelemä-
ni aiheet. Yksi suomalaisista projekteista putoaa käsitte-
lystä.

Workshop 2, Kööpenhamina, kesäkuu 2000. Karsi-
taan, kiillotetaan ja yritetään oppia keskittymään olennai-
seen. Heinähatun käsikirjoitus ”löytää sielunsa”.

Iankaikkinen personal business plan. En saa valmiiksi, 
enkä oikeastaan edes yritä. En lopultakaan ymmärtänyt, et-

Whatever 
you write, 
write  
emotions. 
Even into 
your budget. 

Go down  
to details.
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Väärässähän NFTF lopulta olikin, minkä myöhemmin 
kävivät itsekin toteamassa, onnitellen ja pahoitellen. Todis-
taminen vain kävi kovin kalliiksi, eikä jälkiviisaus auttanut 
Kinotaurusta. Ja tuotantopäätöksen tein minä, ei kukaan 
muu. NFTFn kielteisen päätöksen jälkeen tosin romuttui-
vat kaikki muutkin kv-rahan illuusiot, mutta syitä tai seura-
uksia, päätös on aina tuottajan. Samoin päänsärky.

Valmiin elokuvan menestys näytti kieltämättä valtaval-
ta, mutta vielä valtavampi oli 500 000 euron de facto -ra-
hoitusvaje. 

Mitä menestystä on sellainen, josta jää viivan alle luu 
jakajan käteen. Mitä iloa on siitä, että ”fyrkka näkyy kan-
kaalla”. Heinähattu oli kallis elokuva, eikä kansainväli-
nen rahahana auennut. Olin firmoineni ja leffoineni vä-
hän niin kuin Italian laivasto toisessa maailmansodassa. 
”Vitut torpedoista, täysillä eteen” kerrotaan silloisen ami-
raalin huutaneen. Ikävä myöntää: Mahdollisimman katta-
va ennakkorahoitus mahdollisimman pienellä riskillä on 
kaikki kaikessa.

Tuleville tuottajille
Jos on vaikeata tehdä Suomessa ensimmäinen pitkä eloku-
va, se on kansainvälisesti melkein mahdotonta. Pitää olla jo 
profeetta omalla maallaan. Eli pitäisi tehdä suoraan se seu-
raava elokuva, mieluummin vaikka jo kolmas, jotta nautti-
si edes jonkun luottamusta. Kansainvälinen kaljanjuonti ei 
paljon auta. Pitää olla näyttöä onnistumisesta omilla mark-
kinoilla. 

Viisaat uudet projektit ovat kiertäneet kaukaa tuotan-
toyhtiöni, jonka menestyneintä elokuvaa ruoditaan medias- 
sa vielä kolme vuotta ensi-illan jälkeen otsikoilla ”Heinähat-
tu ja Vilttitossu-elokuvariita menossa poliisille” ja ”Pöyris-
tyttävä tekijänoikeusrikos”. 

Opin EAVEssa paljon, mutta en tarpeeksi. Se johtui 
umpinaiivista taiteilijatuottajan identiteetistäni. Olisi pitä-
nyt oppia suojelemaan, vaalimaan ja haluamaan Kinotaurus 
Oy:tä yli siellä tuotettujen elokuvien. Heinähattu ja Vilt-
titossu -elokuvaa tullaan esittämään televisiossa seuraavat 
parikymmentä vuotta. Kinotaurusta ei enää ole. 

Japanin melkein menestys on nyt in memoriam. Japa-
nin levityksen äärimmäisen kielteinen julkisuus ja käänteet 
taannevat sen, että Heinähatun muukin kansainvälinen le-
vitys ja myynti on in memoriam. Jos olisin kansainvälinen 
myyntiagentti, toteaisin hiljaa mielessäni ”then, why bot-
her”, ja unohtaisin koko jutun.

Elokuvataiteilijoina itseään pitävien aloittelijoiden on 
usein vaikea sietää elokuvantekemisen konkretiaa ja hie-
rarkiaa. Erityisen vaikeata, jos tällaiset henkilöt ovat jo saa-
neet tunnustusta jollain vähemmän resursointia vaatival-
la taiteen sektorilla. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että on 
olemassa kansallisia alan perusoppilaitoksia, korkeakoulu-
opetusta ja EAVEn tasoista kansainvälisesti kirkastavaa, 
alan olennaisimpien peruskysymysten äärelle pakottavaa 
ammattilaisten jatkokoulutusta. 

Elokuva on ammattilaisten laji. Ammattilaisille eloku-
va on työtä. Työstä on saatava palkka. Marttyyria ei tarvit-
se kukaan. Lopussa mitataan vain plus- tai miinusmerkkis-
tä rahaa, palkintoja tai niiden puutetta, katsojalukuja tai 
levitysfloppeja. Henkilökohtaisen liiketoimintasuunnitel-
man turvin voisi kenties päästä useammin plussan puolel-
le. Tai edes nollille.

PSEspoon poliisi on 9.10.2006 lopettanut Heinähattu 
ja Vilttitossu -elokuvan Japanin levityksessä ja mark-
kinoinnissa tapahtuneeksi väitetyn tekijänoikeusri-
koksen esitutkinnan, koska poliisilla ei vuoden kes-

täneen esitutkinnan perusteella ole syytä epäillä rikosta. ■

tä kyse oli minun kouluttamisestani ja minusta. Ei yksittäi-
sen suomalaisen elokuvan saati suomalaisen elokuvan kol-
lektiivin roudaamisesta maailmalle. 

Yhteistuotannon käsitteen avaaminen. Sopimusopillisesti? 
Teknisesti? Taiteellisesti? Juridisesti? Konkreettisesti, kun 
ranskalaiset saavat tes:nsä mukaisesti määrätynlaista puna-
viiniä ruoan kanssa ja Saksalaiset eivät? Entä sinun tuotan-
tosi yhdessä italialaisten kanssa? Kuka saa ja mitä? Kuka saa 
maksaa? Vastuukysymykset? Kenen niskaan kaikki kaatuu,  
jos jokin lenkki pettää? Elleivät kaikki detaljit ole yhteismi-
tallisia, rahoitus kristallinkirkas, taiteellinen valta ja talou-
dellinen hyöty molemminpuolinen, on yhteenvetona kiitos 
ei kansainväliselle yhteistuotannolle. 

Suhteellisen hyödyn käsite. Suuren maan suuren rahan 
hyöty osallisuudesta pienen maan suuren kotimaisen me-
nestyksen tuottoihin voi jäädä suhteellisesti niin pienek-
si, että suuren maan suuri raha kysyy: ”then, why bother?” 
Olennaisinta on oppia ymmärtämään yhteistyökumppanin 
ajattelun lähtökohtia.

Workshop 3, Lissabon, lokakuu 2000. Oman mark-
kina-alueen mahdollinen panos muiden kansallisuuksien 
projekteille: Mitä kansainvälisesti kiinnostavaa resursoin-
tia voisi saada Suomesta? Sellaista että jonkun kannattai-
si tahtoa yhteistuotantoon? Kukin alusti vuorollaan omis-
ta markkinoistaan.

Hetkinen, minähän se olen täällä hakemassa kansain-
välistä rahaa omalle projektilleni..? Niinkuin kaikki muut-
kin EAVEssa. Puhumattakaan kaikista muista elokuva-alan 
toimijoista ympäri Euroopan. Hiljainen hetki ja olen äk-
kiä vain toista pitkää elokuvaani valmisteleva pieni tuot-
taja pienestä maasta, jossa puhutaan outoa pientä kieltä. 
Olen riski!  

Projektien esittelyitä kansainvälisille päättäjille. Innos-
tavia neuvotteluja, jotka lopulta kaatuivat ties mihin? Olin-
ko rehellinen itselleni? Olivatko ne oikeasti innostuneita. 
Mistä se näkyi? Mihin ne katosivat? Oliko pakettini liian 
optimistinen? Olinko itse liian optimistinen? Meninkö lii-
aksi yksityiskohtiin? Puhuinko huonoa englantia? Vai olin-
ko vain liian pieni ja liian suomalainen ja liian hurmahen-
kinen? Todellisia syitä en saa tietää koskaan. Ei vain tullut 
kauppoja sillä kertaa. 

Esittelin projektin Lissabonissa myös YLEn Eila Wer-
ningille, ihan omalla äidinkielelläni. Hyvä niin. KV-yhteis-
työn kaatuessa YLEn panos kasvoi sen verran, että projek-
ti saatiin juuri ja juuri tuotantoon. Ei vastikkeetta tieten-
kään. Keskeneräisen projektin kauppatavaraa ovat esitysoi-
keudet. Onneksi yhteistyökumppani tahtoi niitä riittäväs-
ti ostaa, ja onneksi minulla oli oikeudet ja valta niitä myy-
dä. Muuten olisi jäänyt leffa tekemättä. Itseni kannalta olisi 
ehkä saanut jäädäkin. 

Mitä jäi viivan alle?
Menestyselokuvani myöhemmät ulottuvuudet romuttivat lo-
pulta koko tuotantoyhtiön. Ja ihan vain siksi, että en huoman-
nut  haluta, rakastaa  ja suojata firmaani, vaan tehdä verissä 
päin ”elokuvan edun nimissä”, ts. hirvittävällä riskillä, mahdol-
lisimman hyvin toteutetun suomalaisen lastenelokuvan. 

Silloinen taiteilijatuottajaminäni ei kerta kaikkiaan voi-
nut taipua peruuttamaan tuotantoa, kun Nordic Film & 
TV Fondin tanskalainen päättäjä tuotannon kalkkiviivoil-
la epäsi projektin pohjoismaisen tukirahoituksen. Miten 
olisinkaan voinut, kun NFTFn kieltävät argumentit olivat 
”epäuskottava, kovin pieni ja paikallinen tarina” sekä ”en 
usko kielenne dubbaukseen”. 

Ajattelin, että haista sinä skandinaavi paska, me teh-
dään suomalaisista lähtökohdista suomenkieleinen leffa 
suomalaisille yleisölle.  

Personal 
business  
plan.  
Without it ... 
No way.

Who has  
got the  
final say?
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Puolueet 
Tuottaja Peter Lindholm Petfilms 
Oy:stä on työstämässä ajankohtaista 
aihetta.
Hän on tuottamassa kahdeksasta 
lyhytelokuvasta koostuvaa koko-
naisuutta, joilla on yhteinen teema. 
Jokainen lyhytelokuva kertoo nä-
kemyksen Suomen puoluekentällä 
toimivasta puolueesta. 

Kirsi Gimishanov

Idea lyhytelokuviin tuli Norjasta. 
Lindholmin kollega Juha Lehtola 
oli nähnyt Norjassa 2000-luvun 
alussa tehdyn elokuvan puolueis-

ta. Hän halusi toteuttaa samantapai-
sen temaattisen kokonaisuuden myös 
Suomessa. Lindholm ja Lehtola halu-
sivat kuitenkin käsitellä teemaa laa-
jemmin. Formaatiksi valikoitui lyhyt-
elokuva.

Konsepti on yksinkertainen. Lind-
holm ja Lehtola ottivat yhteyttä huo-
lella valittuihin käsikirjoittajiin, ja pyy-
sivät heiltä puolueisiin liittyviä tarinoi-
ta. Käsikirjoittajalle annettiin ohjeeksi 
joko ideologisesti, rakenteellisesti tai 
jollain muulla tavalla kertoa oma ihmi-
sen arkeen liittyvä näkemyksensä puo-
lueesta. Prosessi alkoi vuonna 2004 ja 
viimeiset lyhytelokuvat kuvataan tule-
vana talvena.

Vain yksi mukaan pyydetyistä käsi-
kirjoittajista joutui kirjoituskiireiden-
sä takia kieltäytymään. Käsikirjoitus-
versioiden valmistuttua niihin etsit-
tiin ohjaaja. Lehtola ja Lindholm miet-
tivät mahdollisimman erilaisia ohjaa-
jia, minkä kautta ikäjakaumakin muo-
dostui suureksi. Muutamissa elokuvis-
sa käsikirjoittaja ja ohjaaja ovat sama 

Tekijänoikeuslain mukaan henkilöl-
lä, joka on luonut kirjallisen teoksen, 
on siihen tekijänoikeus. Tekijän- 
oikeus syntyy automaattisesti teok-
sen luomishetkellä, eikä siis vaadi 
tekijältä mitään erillisiä toimia, 
kuten esimerkiksi rekisteröintiä. 
Jotta teos saa tekijänoikeussuojaa, 
sen on yllettävä ns. teostasoon. 
Teoksen tulee siten olla itsenäinen ja 
omaperäinen. Teoksen taiteellisella 
tasolla ei kuitenkaan ole vaikutusta 
suojan saamisen suhteen, eikä teki-
jänoikeussuoja kerro mitään teoksen 
todellisesta laadusta. Tekijänoikeus 
ei myöskään rajoitu vain siihen ul-
koiseen muotoon, teostyyppiin  
(esim. kirjallinen teos), jossa teos 
ensi kerran saatetaan julkisuuteen.

Sami Kokljuschkin
Kirjoittaja on Kopioston av-osaston  
lakimies
   

Tekijänoikeus tarkoittaa tiivistetysti, 
että tekijällä on yksinoikeus päättää 
tekemänsä teoksen käyttämisestä. Toi-
sen henkilön tekemän teoksen käyt-
täminen edellyttää siis pääsääntöises-
ti tekijän suostumusta. Näin ollen esi-
merkiksi tuotantoyhtiö tarvitsee käsi-
kirjoittajan luvan, jotta se voi tehdä kä-
sikirjoituksen pohjalta elokuvan.

Tekijänoikeus suojaa vain teoksen 
ilmaisumuotoa. On tärkeää huomata, 
että tekijänoikeus ei suojaa teoksen 
ideaa eli ajatusta tai aihetta. Tämän 
vuoksi on mahdollista, että kaksi eri 
tekijää kirjoittavat kumpikin samal-
le idealle perustuvan käsikirjoituksen. 
Periaatteessa on myöskin mahdollista, 
että käsikirjoittajan aihetta tai ideaa 
käytetään ilman hänen suostumustaan 
ja maksamatta hänelle korvausta. 

Miten käsikirjoittaja voi käytän-
nössä estää, ettei neuvottelukumppa-
ni (esimerkiksi toinen käsikirjoitta-
ja, ohjaaja, tv-yhtiö tai tuotantoyhtiö), 
jolle hän on käsikirjoituksensa esittä-
nyt, ”nappaa” käsikirjoituksen ideoita 
itselleen? Käytännössä idean suojaa-
minen on vaikeaa. Joku toinen voi sa-
noa saaneensa saman idean seuraavalla 
viikolla ja väittää sitä omakseen. Miten 

pystytään ratkaisemaan kuka on alun 
perin saanut kyseisen idean? 

Vaikka tekijänoikeus ei ideaa suo-
jaakaan, niin suojan saaminen on läh-
tökohtaisesti mahdollista tietyin so-
pimusjärjestelyin. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että käsikirjoitusta tai muita 
omia ideoita ei hyväuskoisesti lähetel-
lä mahdollisille sopimuskumppaneil-
le. Käsikirjoittajalla on käytössään ai-
nakin seuraavat kolme keinoa pyrkiä 
varmistamaan, että hänen ideoitaan ei 
käytetä luvatta hyväksi. 

Kilpailuetulauseke
Käsikirjoittaja voi pyrkiä suojaamaan 
käsikirjoituksensa idean ja etuoikeu-
den sen hyödyntämiseen käyttämällä 
ns. kilpailuetulauseketta. Kilpailuetu-
lausekkeella käsikirjoittaja pyrkii var-
mistamaan ennen käsikirjoituksen-
sa tarjoamista neuvottelukumppanil-
le, että etuoikeus ideoiden hyödyntä-
miseen säilyy hänellä. Tällä tavoin voi-
daan yrittää estää se, että hyvää ide-
aa ei ”varasta” sellainen neuvottelu-
kumppani, jonka kanssa ei päädytä so-
pimukseen.

Salassapitosopimus
Käsikirjoittajan kannalta saattaa ol-
la järkevää tehdä lisäksi salassapitoso-
pimus neuvottelukumppanin kanssa, 
ennen kuin hänelle esitellään käsikir-
joitus. Salassapitosopimus varmistaa 
myös sen, että neuvottelukumppani 
ei paljasta käsikirjoituksen ideaa tai 
aihetta kolmannelle osapuolelle. Jot-
ta salassapitosopimus olisi tehokas, on 
siihen hyvä sisällyttää jokin riittävän 
tuntuva sanktio vastapuolelle, mikäli 
hän vastoin sopimusta paljastaisi ide-
an jollekin kolmannelle osapuolelle. 
On myös hyvä huomata, että salassa-
pitosopimuksen vaikutus ulottuu vain 
siihen henkilöön, kenen kanssa sopi-
mus on tehty. 

Syntymätodistus
Käsikirjoittaja voi lisäksi pyrkiä saa-
maan käsikirjoitukselleen ”syntymäto-
distuksen”. Tämä on mahdollista siten, 
että käsikirjoittaja lähettää itselleen 
käsikirjoituksensa taikka  mahdolli-
simman tarkat selostukset ideastan-
sa esimerkiksi kirjattuna kirjeenä. Tä-
män jälkeen on tärkeää, että käsikir-
joittaja ei avaa kyseistä kirjettä. Mikä-
li käsikirjoittaja myöhemmin epäilee 
oikeudenloukkauksen tapahtuneen, 
niin hän voi tarvittaessa osoittaa kir-
jeellä ajankohdan, jolloin käsikirjoitus 
tai idea on syntynyt sekä sen, että tä-
mä on hänen omansa.                         ■

Tuotannossa

Pekka Autiovuori Juha Lehtolan ohjaamassa jaksossa.

Käsikirjoituksen  
idean  
suojaaminen
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henkilö, mm. Paavo Westerberg tekee 
esikoisohjauksen Vasemmistoliitos-
ta oman käsikirjoituksensa pohjalta. 
Lindholm ja Lehtola ovat itse käsikir-
joittajina ja ohjaajina Kokoomuksesta 
ja Kristillisdemokraateista kertovissa 
teoksissa. 

Tarinoiden perushavainto on ai-
na kirjallinen, jonka jälkeen ohjaaja on 
saanut vapaat kädet. Mitään tunnis-
tettavaa yhdennäköisyyttä tai sarjal-
lisuutta ei ole pyritty aikaansaamaan. 
Tavoitteena oli hyvä lyhytelokuva, jo-

ka toimisi myös osana kokonaisuutta. 
Toistoajat ja kerrontakeinot ovat kui-
tenkin niin vaihtelevia, että sarjastakin 
voidaan puhua lähinnä vain yhteisen 
teeman kautta. 

Puolueet-lyhytelokuvakokoelma 
toimii myös yksittäisinä elokuvina. Ta-
rinat ovat Lindholmin mukaan niin 
vahvoja, ettei puolue-liitäntä ole edes 
välttämätön. Ainakin ulkomailla elo-
kuvat esitetään itsenäisinä teoksina. 
Lindholm itse uskoo ainakin Kristil-
lisdemokraattien, Vihreiden sekä Ko-

koomuksen tarinan toimivan vaivatta 
ilman mainintaa muusta kokoelmasta.

Yleisradio lähettää lyhytelokuvat 
vuoden 2007 aikana. Puolueet esite-
tään myös keväällä 2007 uudelle edus-
kunnalle. Myöhemmin elokuvista teh-
dään DVD-kooste.

Millaista vastaanottoa Lindholm 
odottaa? Kokoelma on edustava vali-
koima suomalaisista käsikirjoittajis-
ta ja ohjaajista. Elokuvat on tuotettu 
nimenomaan lyhytelokuvan ehdoilla. 
Kokoelma tarjoaa virikkeitä arvioida 
mm. yhteiskunnan perusrakenteita ja 
puolueiden toimintamoraalia. 

”Tuotanto ei ollut missään vaihees-
sa yhteydessä puolueisiin. Nämä ovat 
riippumattomien ihmisten tekemiä 
leffoja julkisista aiheista. Joku ehdotti-
kin meille että pyytäisimme rahoitusta 
puolueilta, mutta se ajatus ei onneksi 
ottanut tulta”, myhäilee Lindholm.  ■

Janne Reinikainen ja Pertti Sveholm Saara Saarelan ohjaamassa jaksossa.

Anna Mattila Peter Lindholmin ohjaamassa jaksossa.

Pekka Autiovuori Juha Lehtolan ohjaamassa jaksossa. Kuvausryhmä autossa .

PUOLUEET  
Temaattisesti yhtenevien  
lyhytelokuvien kokoelma 

Perussuomalaiset, käsikirjoitus Kari 
Hotakainen, ohjaus Saara Saarela

Kristillisdemokraatit, käsikirjoitus ja 
ohjaus Juha Lehtola, 

Sosiaalidemokraatit, käsikirjoitus Ju-
ha Lehtola, ohjaus Matti Ijäs

Kokoomus, käsikirjoitus useam-
man henkilön yhteistyö, ohjaus Peter 
Lindholm

Ruotsalainen kansanpuolue , käsi-
kirjoitus Reko Lundán, ohjaus Peter 
Lindholm

Keskusta, käsikirjoitus Jan Forsström 
ja Zaida Bergroth, ohjaus Zaida Berg-
roth

Vasemmistoliitto, käsikirjoitus ja oh-
jaus Paavo Westerberg

Vihreät, käsikirjoitus Laura Ruoho-
nen, ohjaus Juha Lehtola
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Okno v Jevropu 
Akkuna Eurooppaan -elokuvafesti-
vaali perustettiin Viipuriin 1993, lä-
hinnä moskovalaisten toimesta. Val-
litsi suuri optimismi ja elokuvan 
ammattilaisilla oli toiveita maansa 
ja maailman elokuvamarkkinoiden 
avautumisesta. 

Ensimmäisten festivaalien ohjel-
misto suuntautui jossain määrin myös 
naapurimaiden tuotantoon. Tänä päi-
vänä festivaali on täysin ”venäläinen” 
alaotsikkonaan ”Venäläinen elokuva 
– huomisen ennuste”. Nyt voi sanoa, 
että naapurimaamme elokuvaväki on 
toipunut vapauden huumasta ja he-
rännyt todellisuuteen, jossa avainsa-
noja ovat ulkomainen rahoitus ja yh-
teistuotannot. 

Festivaalin ohjelmisto koostui ani-
maatioista, dokumenteista ja kokoil-
lan näytelmäelokuvista. Runsas ani-
maatio-ohjelmisto veti aamupäivisin 
täydet salit lapsia, vanhempia ja iso-
vanhempia. Päähuomio oli kuitenkin 
pitkissä elokuvissa; ensi-illat, näytte-
lijät, monipuolinen ammattilaisten 
kaarti ja seitsenhenkinen jury arvioi 10 
pitkää fiktiota. Kilpailun ulkopuolella 
esitettiin vielä yhdeksän muuta eloku-
vaa, mm Bondartšukin 9.Komppania ja 
German nuoremman Garpastum.

Dokumenttielokuvien sarjassa kil-
paili 19 työtä, eikä vaikutelma ole ko-
vin valoisa - kärki on kapea. Parhaat 
nähdyistä töistä ovat tunnettujen oh-
jaajien käsialaa, tuttuja kansainvälis-
ten festivaalien ohjelmistoista. Vasta 
orastavan sekä kiihkeästi ja epäsovin-
naisesti Venäjän nykytodellisuuteen 
pureutuvan independent-tuotannon 
tuoreita tuloksia ei ollut tarjolla. 

Raportti

Viipuri
Dokumenttikilta on järjestänyt jä-
senistölleen esitys- ja opintomatkoja 
ulkolaisille festivaaleille runsaan 
kymmenvuotisen olemassaolonsa 
ajan lähes joka vuosi. Kolme kertaa 
on käyty Venäjällä. Ensimmäinen 
matka, joka suuntautui vuonna 
1997 Moskovaan, oli killan kaikista 
matkoista mittavin. Moskovan Dom 
kinossa, elokuvatyöntekijöiden ta-
lossa, peräti 15 suomalaista eturivin 
ohjaajaa esitti tuoreimman työnsä 
– Pirjo Honkasalo koko trilogiansa. 
Ohjaajien lisäksi matkaan osallistui 
väkeä myös Elokuvasäätiöstä,  
AVEKista jne. Kolme vuotta sitten 
12 dokumentaristia vieraili suoma-
laisohjelmiston kanssa Uralilla,  
Venäjän suurimmalla Jekaterin-
burgin dokumenttifestivaalilla. 
Tällä kertaa matka suuntautui 
lähelle, Viipuriin, Akkuna Euroop-
paan/Okno v Jevropu –festivaalille. 
Kaikki kolme matkaa on järjestänyt 
Reijo Nikkilä.

Kapeasta kärjestä Viktor Kosa-
kovski lohkaisi palan vetämällä kilpai-
lusta pois Svyato-elokuvansa ilmoit-
taen, että työ oli heinäkuussa voitta-
nut jo kotimaisen kilpailun Message 
to Man -festivaalilla Pietarissa. Uskoi 
ken halusi. Kiistanalainen ja palkit-
tu elokuva on kuin kauniisti lavastet-
tu ’eksperimentti’, koetilanne: Kaksi-
vuotispäivänään ohjaajan poika Svja-
toslav saa nähdä peilin ensimmäistä 
kertaa elämässään – ja itsensä. Lapsi 
tutkii ihmettä, yrittää sitten epätoi-
voissaan särkeä ison peilin satakielen 
laulun ja soittorasiamusiikin säestyk-
sellä. Loppumetreillä ilmestyy isä ku-
vaan ja saa pojaltaan suukon. Sitten 
suukon saa oma peilikuva. Narkissos 
on syntynyt.  

Kosakovskin lähdettyä avajaisten 
jälkeen ajelemaan kohti Pietaria vii-
mevuotisen voittajan, Aleksandr Gut-
manin johtama kolmihenkinen tuo-
maristo (Viktoria Belopolskaja ja pie-
tarilaisohjaaja Nikolai Boronin) valit-
si parhaaksi dokumenttielokuvaksi ja 
Kultainen pursi -palkinnon saajaksi oi-
keutetusti Sergei Loznitsan eloku-
van Blokada. Sen materiaalina on Le-
ningradin piirityksen aikana kuvattua 
legendaarista ”uutiskuvaa” Leningra-
din/Pietarin dokumenttielokuvastu-
dion kätköistä sekä muutama otos sen 
ajan piiritysaiheisista non fiction -elo-
kuvista. Tekijänä Loznitsa on ”forma-
listi”, joka valitsee jokaiseen työhönsä 
uuden muodon ja pysyy siinä tiukasti 
ikään kuin tutkien sen mahdollisuuk-
sia. Hän on mestarillisesti jäsentänyt 
valitsemansa materiaalin aiheittain, 
pitkinä otoksina: pommitukset, tu-
lipalot, vedennouto Nevasta, poltto-

Artikkelin on koonnut Dokumenttikillan 
sihteeri Helena Mielonen Leena Kilpeläi-
sen, Elizabeth Marschanin, Aleksei Han-
jutinin ja Olga Šervudin kirjoittamis-
ta raporteista ja artikkeleista sekä Reijo 
Nikkilän haastattelusta. 

Olga Šervudin artikkeli venäjäksi on  
luettavissa kokonaisuudessaan Venäjän  
dokumenttikillan kotisivuilla, http://
www.documentary.msk.ru/focus/
problems/?id=95.

Aukeaman kuvat: Reijo Nikkilä
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puut, vainajat lumisilla kaduilla. Mis-
sä sanat eivät riitä, puhuu kuva ja erin-
omainen äänityö. 

Hopeisen purren sai Pavel Fatta-
hudtinovin Liza (2006). Suhteellisen 
vaatimaton työ kuvaa nuoren naisen 
yksinäistä kamppailua vaikeassa tilan-
teessa ekologisesti vaurioituneella alu-
eella, jossa entiset teolliset tuotanto-
laitokset on lopetettu ja ihmiset ki-
tuuttelevat kykyjensä mukaan. Tämä 
on harvinaista venäläisessä dokumen-
taarisessa maisemassa. Vielä harvinai-
sempaa on se, että elokuvassa kuul-
laan nuorta paikkakunnalle leivän pe-
rään tullutta tadzhikkia; näitä vieras-
työläisiä on tuhansittain Uralin alueil-
la, vailla ihmisoikeuksia, useimmiten 
vailla papereita. Heitä halveksitaan ja 
heistä vaietaan. 

Askel suomalais-venäläistä  
yhteistyötä kohti
Pietarilaiseen Sankt-Peterburgskie 
Vedomosti -sanomalehteen kirjoitta-
massaan pitkässä artikkelissa kriitik-
ko Olga Šervud palaa suomalais-venä-
läisen dokumenttiyhteistyön juurille: 
”Suomi osoitti Neuvostoliiton jälkei-
sinä vuosina suurinta käytännön kiin-
nostusta yhteistyöhön venäläisten te-
kijöiden kanssa (fiktiopuolella asialla 
oli Ranska). Suomen avulla Venäjällä 
syntyikin useita kymmeniä non fiction  
-elokuvia. Keskeisenä ’venäläisten 
agenttina’ Helsingissä toimi ohjaaja ja 
tuottaja Reijo Nikkilä, joka työsken-
teli tuolloin Yleisradiossa. Hänen or-
ganisoimansa Itäprojekti tilasi venä-
läisiltä ohjaajilta elokuvia, jotka YLE 
sitten esitti. Näin Suomi tutustui ve-
näläisten elämään. Itäprojekti lope-

tettiin, kun Suomi liittyi EU:hun ja 
muutti rajusti suunnan idästä länteen, 
dokumentaristien ystävyys ei kuiten-
kaan kadonnut minnekään”. 

Dokumenttikilta loi ensimmäi-
set kontaktit juuri perustettuun Ve-
näjän dokumentti- ja televisiokiltaan 
(Gildija neigrovogo kino i televidenija) 
vuonna 2003 Jekaterinburgin festivaa-
lilla. Lähes kolme vuotta on kuitenkin 
ollut hiljaiseloa, kunnes viime vuoden 
lopulla käynnistettiin neuvottelut ta-
paamisesta Viipurissa. Venäjän kilta 
antoi tapahtumalle otsikon ”Venäjä - 
Suomi. Ensiaskel kohti yhteistyötä”.

Dokumenttikillan Viipurin-mat-
kan tarkoituksena oli ensisijaisesti lä-
hentää molempien maiden järjestöjä, 
keskustella dokumenttielokuvan te-
kemisestä Venäjällä ja etenkin niistä 
pelisäännöistä, joita ilman ei elokuvan 
tekeminen Venäjällä onnistu. Tämän 
lisäksi festivaalin yhteydessä esitettiin 
neljä suomalaista elokuvaa, jotka osal-
taan herättivät runsaasti keskustelua, 
ei vain itse elokuvista vaan ylipäätään 
Suomen ja Venäjän yhteistyöstä doku-
menttielokuvan saralla. 

Pyöreä pöytä kokoontuu
Festivaalin lopulla järjestettyyn kilto-
jen pyöreän pöydän keskusteluun ko-
koontui kolmisenkymmentä doku-
menttielokuvista ammatillisesti kiin-
nostunutta henkilöä. Keskustelu, jo-
hon kaksipäiväinen suomalaiseloku-
vien esittäminen Viipurin festivaalil-
la päättyi, oli venäläisluonnehdinnan 
mukaan ystävällinen, mutta sitäkin 
ankarampi. 

Kultura-kanavan toimittaja Vik-
toria Belopolskaja, joka on aiemmis-

ta Honkasalon elokuvista kirjoitta-
nut aina hyvin myönteisesti, suhtautui 
nyt kriittisesti ohjaajan tuoreimpaan 
elokuvaan. Hän oli sitä mieltä, ettei-
vät ulkomaalaiset kykene aina ymmär-
tämään Venäjää ja niitä monimutkai-
sia prosesseja, joita siellä parhaillaan 
on käynnissä. Belopolskajan mukaan 
Honkasalo näki asiat elokuvassaan hy-
vin yksipuolisesti, eikä ymmärtänyt 
millainen onnenpotku katulapsille on 
ollut päästä kadettikouluun; ensim-
mäiseen paikkaan missä heihin suh-
taudutaan inhimillisesti. Belopolska-
ja piti elokuvaa puhtaasti poliittisena 
(eurooppalaisena) kannanottona.

Yksi Venäjän nuoren polven teki-
jöistä, Pavel Kostomarov, puolestaan 
syytti Halosta siitä, ettei tämä ollut va-
linnut elokuvassa kantaansa; tuomit-
seeko hän päähenkilönsä tekemiset 
vai ei. Tästä johtuen tekijä on joutu-
nut kohteensa johdattelemaksi. Hän-
tä heiluttaa koiraa eikä koira häntää ja 
kaikki näyttäytyy elokuvassa luonnot-
tomana, jopa lapsen syntymä.

Kriitikko Olga Šervud kaipasi Ha-
losta paikan päälle vastaamaan maan-
miestensä hyökkäyksiin. Hän ei liit-
tynyt Halosen arvostelijoihin; hänen 
mielestään ohjaaja ei lainkaan hymis-
tellyt sankariaan. Liisa Robertsin do-
kumentin rakennetta hän sen sijaan 
kritisoi: ”elokuvasta olisi saanut hel-
posti neljä täyspitkää elokuvaa: yhden 
itse Viipurista, toisen suuren Alvar Aal-
lon tuhoutuvasta kirjastosta, kolman-
nen tytöstä, joka esittelee kaupunkia 
sinne saapuville ja neljännen suoma-
laisista, jotka tulevat tänne katsomaan 
entisiä kotikatujaan”. Šervud muisti 
mainita, että näitä samaisia kotikatuja 

Kuvat vasemmalta:
Jarmo Jääskeläi-
nen ja Pia Andell vii-
purilaistoimitta-
jan haastateltavina. 
Suomalainen doku-
menttielokuva sai 
Venäjän mediassa 
paljon palstatilaa 
aina Siperian Oms-
kia myöten. 

Venäjä-Suomi-kes-
kustelun avasi Viipu-
rin festivaalin johta-
ja Armen Medvedjev. 
Istumassa vas. pie-
tarilaisohjaaja Alek-
sandr Gutman. Kesk. 
ohjaaja Aleksei Han-
jutin. Oik. moskova-
laisen NETSKI-stu-
dion johtaja Arnold 
Kiskin. 

Rostislav Aallon 
puhetta kuuntelee 
tjubeteika-päähi-
neessään pietari-
lainen kriitikko Olga 
Šervud.



36

elokuvaan tallensi paljasjalkainen vii-
purilainen, Aleksandr Sokurovin elo-
kuvien kuvaaja Aleksandr Burov.

Pia Andellin elokuvaa Šervud pi-
ti Honkasalon elokuvaan verrattuna 
paljon vaatimattomampana, mutta 
virtuoosimaisena, elokuvan tehoa hän 
kuvailee hämmästyttäväksi. Šervud 
toteaa, että ”arkkitehti-isä on kuvan-
nut sellaisella tavalla, joka tuli puoli 
vuosisataa myöhemmin muotiin kaik-
kein edistyneimmillä kuvaajilla. Me 
olemme nyt tottuneet tähän ”avant-
gardeen” ja tällainen kuvaus vakuut-
taa  kertomuksen erityisellä todenpe-
räisyydellä.”

Suomi-Venäjä 1 - 1
Kaiken kritiikin keskeltä löytyi ve-
näläisistä myös itsetutkiskeleva piir-
re. Venäjän dokumenttikillan varapu-
heenjohtaja Aleksei Hanjutin totesi 
festivaalin jälkeen, että vaikka syytök-
set ja kritiikki olivatkin ehkä oikeu-
tettuja, tutustuminen suomalaisten 
dokumentaristien töihin johti lopulta 
myös kriittiseen itsetutkiskeluun ve-
näläisen elokuvan tilasta.

Hanjutin palautti mieliin Kosto-
marovin, joka viittasi Pavlovin koi-
riin kysyessään, mikseivät venäläiset 
kollegat tartu tämänkaltaisiin ilmi-
öihin elokuvissaan? Hanjutinin mie-
lestä vastaus löytyy siitä, että todel-
linen elämä ja vierasmaalaisten sosi-
aaliset ongelmat eivät venäläistä ylei-
söä eivätkä venäläisiä dokumentaris-

Raportti

teja kiinnosta. Ulkomaalaisten kiin-
nostus venäläisten sosiaalisiin ongel-
miin, juuri Tšetšeniaan sekä Beslaniin, 
puolestaan herättää venäläisissä ärsy-
tystä ja epäilyjä pyrkimyksestä speku-
loida ”sosiaalipornolla”. Muukalaisvi-
ha sekoittuu Hanjutinin mukaan täs-
sä kulttuurieliitin provinsiaaliseen yli-
mielisyyteen.

Šervud kommentoi artikkelissaan 
Honkasalon elokuvaa toteamalla, et-
tä se ei asetu kenenkään puolelle – ei 
federaalien eikä separatistien, vaan se 
on elokuva lasten surusta ja meidän 
murheistamme. Ja jos aika monet ih-
miset Venäjällä pitävät elokuvaa rus-
sofobisena, niin se johtuu siitä, et-
tä kipeä omatunto polttaa. Venäjällä 
on liian paljon orpoja, nälkäisiä, ko-
dittomia ja raiskattuja lapsia. Šervud 
syyttää kuitenkin Honkasaloa: ”Va-
litettavasti rouva Honkasalo saadak-
seen surullisen viestinsä läpi lavastaa 
avoimesti muutamia kohtauksia mu-
rentaen kerrontansa uskottavuutta”. 
Kun Honkasalokaan ei päässyt Vii-
puriin, joutui Jarmo Jääskeläinen yl-
lättäen altavastaajaksi moskovalaisen 
Novye Izvestija -lehden haastattelus-
sa elokuvan esityksen jälkeen. Nuo-
ri puolalaista syntyperää oleva toi-
mittaja Vesta Borovikova sai Viipu-
rissa syntyneeltä veteraanilta todelli-
sen historian oppitunnin alkaen Mo-
lotov-Ribbentrop -sopimuksesta elo-
kuussa 1939.

Keskustelua käytiin molempien 
maiden dokumenttielokuvien tasosta 
ja laadusta. Hanjutin toteaa suomalai-
sen dokumenttielokuvan olevan toi-
sella laadullisella tasolla venäläiseen 
vastaavaan verrattuna. Suomessa suu-
rin osa vakavasti otettavista elokuvis-
ta luodaan eurooppalaisina yhteistuo-
tantoina, jolloin niitä ei tehdä pelkäs-
tään kotimaan markkinoille. Venäläi-
set kanavat rahoittavat tv-dokument-
tielokuvat ja ne on tarkoitettu pelkäs-
tään kotimaan tarpeisiin. Tuloksena 
on täydellinen tuottajan riippuvuus ti-
laajasta, pienet budjetit ja provinsiaa-
lisuus.

Venäläiset ohjaajat pitivät suoma-
laiselokuvia toisaalta hirvittävän pit-
kitettyinä – niitä pitäisi kuulema esit-
tää erikoisprojektorilla kaksinkertai-
sella nopeudella. Suomalainen katso-
ja kykenee Hanjutinin mukaan katso-
maan tarkkaan, miettimään, syventy-
mään vieraisiin, hänelle varsin kaukai-
siinkin ongelmiin. Venäjällä taas kai-
ken on oltava eloisaa, nopeatempois-
ta ilman pausseja. Venäläinen katsoja 

on tottunut kuuntelemaan elokuvia, 
ei katsomaan niitä; lukijaääni selittää, 
kommentoi, pureksii valmiiksi jokai-
sen ruudun.

Suomalaiset toivat festivaalille 
neljä tuoretta elokuvaa, jotka on teh-
ty venäläisestä materiaalista. Han-
jutin toteaa kaihoisasti, että ”vasti-
neeksi meillä ei ollut mitään.” Venä-
jällä viimeisten 15 vuoden aikana ku-
vattujen dokumenttien laajasta kata-
logista tuskin löytyy yhtä ainutta sy-
vällistä elokuvaa nykyajan Suomesta. 
Hanjutinin mukaan neuvostoaikoina 
ulkomaiden elämästä kertomisessa 
vallinnut ideologinen dogmaattisuus 
on vaihtunut tylsämieliseen porvaril-
lisuuteen ja primitiiviseen konsume-
rismiin.

Tarinan opetus
Keskustelussa ulkomaisten ohjaajien 
tulemisesta Venäjälle Aleksei Hanjutin 
toteaa, että ulkomaalaiset tekijät pää-
sevät paljon helpommin kuvaamaan 
venäläisiä ja heille ollaan myös avoi-
mempia siitä yksinkertaisesta syystä, 
ettei ohjelma tule ulos venäjän televi-
siosta. Kuvattavilla ei ole näin ollen 
mitään pelättävää ja kritiikki vallanpi-
täjiä ja elinolosuhteita vastaan uskalle-
taan sanoa ääneen. Dokumentaristil-
le esitetään aina ensimmäiseksi sama 
kysymys: Missä tämä esitetään? Nyky-
ään kannattaakin vastata kaikille ky-
syjille: Ähhh, se tulee vain Ranskan te-
levisioon...

Pyöreän pöydän keskustelussa ei 
ehditty saada vastausta pelisäännöis-
tä. Se kuultiin vasta Venäjän killan 
tarjoamalla yltäkylläisellä illallisel-
la. Varapuheenjohtaja Hanjutin tote-
si pelisääntöjä olevan vain yksi: teh-
kää juttunne yhteistyössä venäläisen 
studion kanssa niin vältytte monelta 
harmilta! 

Tarinan lopetus
Venäläisistä kriitikoista eniten suo-
malaisia dokumenttielokuvia näh-
nyt Olga Šervud kiteyttää käsityksen-
sä suomalaisista dokumenteista: ”On 
sanottava, että Suomen non fiction  
-elokuva on mielestäni erittäin kypsää. 
Elokuvat kunnioittavat suuresti san-
kareitaan ja katsojia, toisin sanoen ne 
eivät ole ”keltaisia”. Ne pyrkivät tai-
teelliseen, jopa poeettisen muotoon 
kaihtamatta avangardismiakaan eli ne 
eivät ole ”televisioelokuvia”. Teemoil-
taan ne ovat paljon vaihtelevampia ja  
vakavampia kuin suurin osa meidän 
elokuvistamme.”                         ■

Dokumentti- 
killan ryhmä  
retkellä  
Monrepos’n 
luonnon- 
puistossa.  
Kuva Aleksei 
Hanjutin
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Siperia
Lähtökohtana elämäkerrat 
Krasnoyarsk Museum Center 30.8.–3.9.2006

Life stories – elämäkerrat ja varsinkin omaelämäkerrat 
ovat kuin omamuotokuvia. Miten eri tavalla ja tyylillä 
ne voidaan kuvata tai kertoa. Omaelämäkerran tavoit-
teena on kattaa koko elämä ja valottaa kaikkia niitä 
tekijöitä, jotka ovat sitä muovanneet ja siihen vaikut-
taneet. Tyyli on omaelämäkerran tekijän eriaikaisten 
kokemusten sovittaja, välittäjä ja yhteydenluoja.

E
lämäkerrat kohtaavat niin tieteessä kuin 
taiteessa. Elokuvat, valokuvat, kirjallisuus 
ja tutkimukset ovat niiden ilmiasuja. Elä-
mäkerran kertomisen tarve on aina ollut 
olemassa. Tyylit vaihtuvat ajan ja histori-
an myötä. Dokumenttielokuva ja omaelä-

mäkerta kulkevat helposti rinnakkain ja kohtaavat usein. 
Neuvostoliiton hävittyä politiikan kartalta Venäjällä syntyi 
tarve kertoa eriaikaan sidottuja omaelämäkertoja niin tai-
teessa ja kuin tieteessä – nyt niin kutsutun vapauden pers-
pektiivistä. 

Balttialais-pohjoismainen kulttuurintutkimusryhmä 
on työskennellyt yhdessä vuodesta 2002. Ryhmään kuu-
luu pohjoismaisia, balttialaisia ja venäläisiä tutkijoita, jot-
ka ovat käyttäneet valokuvaa ja dokumenttielokuvaa osana 
omaelämäkertatutkimusta. Krasnoyarskin yliopistoon pe-
rustettu visuaalisen sosiologian laitos halusi näyttää doku-
menttielokuvia tilanteessa, jossa elämäkertahistoria hakee 
uusia tapoja kertoa sitä. 

Elämäkertadokumenttien esittäminen jakautui kah-
teen erilaiseen käsittelytapaan; experimentaaliset elokuvat 
ja dokumenttielokuvat. Ensin mainitut ovat henkilökoh-
taiseen kokemukseen perustuvia kertomuksia taiteen kei-
noin. Philip Hoffman ja Sami van Ingen näyttivät omaan 
elämäänsä sidottuja elokuvia. Miksi sitten mukana oli ka-
nadalainen elokuvaohjaaja suomalaisessa omaelämäkerta-
sarjassa? Hoffman on opettanut taideteollisessa korkea-
koulussa ja vaikuttanut vahvasti suomalaiseen omaelämä-
kertaan sidottuun dokumenttielokuvan kehitykseen.

Sekä workshop että dokumenttielokuvaesitykset on-
nistuivat hyvin ja saavuttivat varsinkin kaupungin nuoret.  
Mutta oli katsomossa mukana myös vanhaa sukupolvea 
mm. Siperian suomalaisen kulttuurin seurasta. 

Esitetyissä suomalaisissa dokumenttielokuvissa jonkin-
laisena juonena oli pojasta isäksi, perhe, sukupolvet ja sel-
viytyminen sekä naisena oleminen. Sarjaan kuuluivat Kai 
Nordbergin ”Aikansa lapsia”, Visa Koiso-Kanttilan ”Isäl-
tä pojalle”, Pia Andellin ”Hetket jotka jäivät”, P.V. Lehti-
sen ”Hyppääjä”, Mika Ronkaisen ”Huutajat”, Jouko Aalto-
sen ”Kenen joukoissa seisot”, Arto Halosen ”Pavlovin koi-

rat”, Miia Tervon ”Hylje” ja Mia Halmeen ”Yhden hengen 
perhe”.

Kysymyksiä sateli jokaisen esityssarjan jälkeen. Mik-
si elokuvat isästä ja pojasta, miksei äidistä ja lapsista? On-
ko Viipuri tosiaan kuulunut Suomelle. Onko Huutajat mai-
noselokuva? Miten Pavlovin koira pystyttiin tekemään 
Suomessa. Miten on mahdollista, että Yhden hengen perhe 
-elokuvassa tuntuu kuin kameraa ei olisi välissä ollenkaan. 

Kysymyksistä huomasi, kuinka eri asioihin kiinnitäm-
me huomiota. Elokuvista oli englanninkieliset esitteet, 
joista mm. selvisi elokuvien budjetit. Kaikki hämmästeli-
vät niiden ”suuruutta”. 

Esitysten jälkeen järjestäjät pitivät palautekeskustelun 
päivistä. Museokeskuksen johtaja toivoi että suomalaisen 
elokuvan esittämistä voitaisiin jatkaa omana esityskoko-
naisuutena. Mukana voisivat olla myös suomalaiset valoku-
vaajat ja valokuvat.     ■

Leena Louhivuori

Dom Kino Krasnoyarskissa
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Saniaiset alla  
punaisen kuun
Päähenkilöt:  
Philip Hoffman alias Ph, Eloku-
vaohjaaja Kanadasta
Sami van Ingen alias Svi, Kuvatai-
teilija Etelä-Savosta

Leena Louhivuori, Suomalaisen 
elokuvataiteen lähettiläs Keski-Sipe-
riaan

Aleksandrs Aleksandrovs alias  
Alex, Sosiologian maisteri, Riika,  
Latvia

Denis Zuev, Apulaisprofessori,  
Visualisen Sosiologian laboratorio, 
Krasnojarskin Yliopisto

ITÄÄN
Svi: Lähdemme reippaina Keski-Si-
periaan, Krasnojarskin kaupunkiin, 
esittelemään elokuviamme ja tutus-
tumaan paikallisten nuorten eloku-
vantekijöiden tuotantoon. Tarkoitus 
on luoda pohja kulttuurivaihdolle, ja-
kaa kokemuksia sekä tavata venäläisiä 
kollegoita. Siperia kuulostaa niin ek-
soottiselta, ja pelottavaltakin – oli sil-
ti pakko suostua lähtemään paikkaan, 
johon ei muuten ikinä tulisi mentyä.

Ph: The trip brings me together 
with old friends from the early days, 
my first visits to Finland in the 90’s….
filmmaking workshops…I think I’m 
in good hands with Sami and Leena…
but do they know Siberia’s Krasno-
jarsk….

Aleksandrs Aleksandrovs, our 
translator from Lithuania, meets us at 
the St Petersburg’s airport…he’s hum-
ble and bright. Leena found a perfect 
guide.

Svi: Pietarin lentokentällä pääsee jo 
hyvin fiilistelemään venäläistä kulttuu-
ria: kaaos on hyvässä järjestyksessä ja 
englanninkielisten kuulutusten käsite-
taiteellinen taso korkea. Onneksi Alex  
on mukanamme!

Ph: We leave in a Russian Iljušin Il-
86 aircraft…its inside as big as a cine-
ma, with high ceilings, and 9 rows 
across…the meal is plentiful and deli-
cious…service is par excellent…this is 
not the Russia I was told I was going 
to….lets see.

Denis, who’s helped to organize 
the seminar meets us at Krasnojarsk 
airport... after some initial negotia-
tions with the taxi driver we find our 
selves heading to the city, on the long 
unlit highway…I use the video cam-

era to catch a look at Denis’s face…
he’s a young teacher at Krasnojarsk 
university, he’s very careful to keep 
us assimilated...‘don’t talk English, 
or they’ll raise the price of the taxi’… 
we’re taken to the Professor’s apart-
ment block, which is in the midst of 
being renovated…like all of Krasno-
jarsk, everything is either in a state 
of repair or a state of disintegration…
‘nothing is finished’.

Svi: Kerrostalo, jossa yövymme, on 
ison puiston keskellä kaupungin reuna-
milla. Ilma on savun kyllästämää ja illal-
la taivaalla kimottava kuu on kirkkaan 
punainen. Denis kertoo meille kuinka 
“punainen” on venäläisessä kulttuuris-
sa monimerkityksellinen, se voi esim. 
tarkoittaa myös Maailmaa - en ole var-
ma ymmärränkö oikein mitä hän tar-
koittaa, mutta tiedän muistavani tuon 
punaisen kuun loppuelämäni.

Ph: We awake early and smoke is al-
ready billowing from the many stacks 
of Krasnojarsk. As a result we can enjoy 
the deep red sunrise…terrible beauty. 
We’re perched on a rise, far above the 
town and have a unique view…we des-
cend on the Museum, through the sun 
strewn birch forest…and then the smo-
key bus drops us at the Museum. The 
next hours are spent organizing the sc-
reenings…a 3 day seminar of films and 
discussions….Denis has arranged for a 
TV interview tomorrow on the mor-
ning breakfast show…..this could help 
to bring people to the screening. The 
rest of the day is spent wandering. We 
make about 4 rounds of the city centre. 
Lenin seems to be everywhere. But the 
most surprising spectacle is the huge 
digital light board, that proclaims up to 
the minute radiation levels throughout 
the city and in other cities in Russia…
comforting information for us tourists. 
Locals glance at the data, as if they’re 
browsing stock exchange prices…but 
are they the correct figures?

Svi: Tuijottaessani itselleni käsittä-
mättömiä loputtomasti liukuvia kyril-
lisiä kirjainsarjoja Denis valistaa mei-
tä, että korkeimmat radioaktiivisuus-
pitoisuudet ovat naapurikaupungissa, 
joka on yksi ”suljetuista” kaupungesta. 
Krasnojarskin isotooppilukemat ovat 
taulun mukaan alle vaarallisen rajan, 
joskin Denis ei usko lukujen pitävän 
paikkansa siitä yksinkertaisesta syys-
tä ”ettei mikään virallinen yleensä pi-
dä paikkansa”. 

TÖISSÄ
Ph: It’s 7am! The Morning TV set 
feels more like a children’s show with 
bright red and yellow backdrops, and 

the hosts on towering chairs reminis-
cent of the Cabinet of Dr. Caligary. 
Am I still dreaming? Rhetorical ques-
tions come at me via Alex our trans-
lator: is education the new role of te-
levision?...side stepping the proper 
answer I suggest that in North Ame-
rica the role should now be to shock, 
as mainstream television has become 
a tranquilizer…the words seem hol-
low as they drop slowly and clumsily 
from my lips….its too early to get in-
to this and anyway who would be wat-
ching such a show so early in the mor-
ning….or maybe it´s just the surreal 
nature of this experience…I’m thank-
ful that Alex will smooth things out in 
the Russian translation.

Svi: Samalla kun Philip antaa haas-
tattelua aamu TV:hen, kuvaan studion 
räikeiden kulissien keskellä koko ta-
pahtuman videolle. Haastattelun lop-
puvaiheessa Philip ottaa kaitaeloku-
vakameransa esiin ja alkaa itse kuva-
ta haastattelijaa. Pienen hämmennyk-
sen jälkeen studio-ohjaaja saa tunna-
rin pyörimään….odotan jonkun sort-
tista paheksuntaa meidän “media-
vastaiskusta”, mutta juontaja rupeaa-
kin selittämään kuinka hän on kerän-
nyt Peter Greenawayn leffoja DVD:
llä ja saattelee hyväntuulisena meidät 
odottavaan autoon.    

Ph: The screenings begins with 
‘The Road Ended at the Beach’, a 
work I made 23 years ago. Denis felt 
it would be a good starter, as it has a 
fairly conventional narrative structure. 
However, I have no idea if this is the 
kind of work they are interested in. A 
lot of young people are in the audien-
ce and they seem to dig it, but quickly 
some older cinefiles take over the dis-
cussion and pepper us with questions. 
I can see immediately that one gent-
leman is a bit put off by the personal 
nature of the work…that the filmma-
ker dare make a film about his life rat-
her than about someone else’s life.  I 
dont know if  there is a Russian equi-
valent to Kerouac. My work has chan-
ged over the years, and it’s hard to even 
talk about this film. Quickly an ol-
der woman seems to be defending the 
work… they’re going at it fine without 
my input…..I guess it was a good deba-
te, though the translation made it all 
a bit peculiar, a kind of tango for film 
audiences.

Svi: Museokeskus, jossa seminaa-
rimme järjestetään on hulppea yh-
distelmä neuvostoarkkitehtuuria ja 
unohdettua kiinteistöhygieniaa. Na-
rikassa on koko päivän kolme työnte-
kijää vahtimassa yhtä takkia, eikä ku-

Sami van  
Ingen ja  

Philip  
Hoffman

Kuvat  
kirjoittajien
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kaan ole nähnyt kioskin hoitajaa pa-
riin viikkoon. Massiivisen rakennuk-
sen vierestä virtaa kolossaalinen Jeni-
sei-joki kaupungin läpi päätähuimaa-
vaa vauhtia. Nämä valtavat rakennuk-
set ja tuo joki muistuttavat jotenkin 
minua siitä, että olemme vierailemassa 
suurvallassa, mitä kaikkea se sitten tar-
koittaneekin. Museossa on kuitenkin 
rennon lakoninen tunnelma, siellä on 
miellyttävää puhua töissämme esiinty-
vistä välillä vaikeistakin asioista - ku-
ten kuolemasta, aidsista, perhe-trau-
moista tai kaiken katoavaisuudesta.

Ph: Now its Sami’s turn. Lets see 
how they handle materialist formal ci-
nema… after all, this is the land of Ver-
tov and Eisenstein. Sami´s ‘the Blow’ 
settles over me like a warm woolly 
blanket. This must be the universal 
language…just sound and image..no 
words, no text. The images intoxicate, 
like waking dreams. But what are the 
Russians getting from this?

Svi: Yleisön kysymykset koskevat 
elokuvani symboliikkaa sekä rytmiä. 
Nuoret tulkkimme yrittävät parhaan-
sa kääntää kysymyksiä meille ja vasta-
uksia yleisölle, mutta kommunikointi 
on tuskallisen hidasta, ja monet ajatel-
mat eivät löydä perille. Yleisö selväs-
ti on innossaan ja he ovat halukkaita 
keskustelemaan töistämme syvällises-
ti. Toivoisin osaavani venäjää edes aut-
tavasti - ajatus, joka ei ole koskaan ai-
kaisemmin edes pälkähtänyt päähäni.

Annan nuorelle elokuvantekijälle 
DVD:n töistäni, hän on aidon liikut-

tunut ja onnellinen lahjasta, vaikka 
yritän kertoa hänelle ettei se ole mi-
nulle mikään kummoinen uhraus.

Lounastauolla Dennis selittää 
meille toistuvasti, miten vähän ja huo-
noa ravintolatarjonta täällä on, joskin 
syömme reissun aikana turkkilaista, 
kiinalasta, italialaista ja onneksi myös 
paljon venäläistä: kaikki erinomaisen 
maukasta! Syömme alkuruuaksi lou-
naalla saniaisen versoja venäläiseen ta-
paan, mielessäni pyörii muistot punai-
sesta kuusta ja isotooppi-valotaulus-
ta…

Ph: On the 3rd day of screenings we 
open with ‘ Destroying Angel’. Denis 
was a bit worried about screening this 
previously, because gay subjects are ta-
boo in Russia. I made the film with 
my friend Wayne who had contracted 
AIDS. Though the film is a kind of au-
tobiography of Wayne, the audience 
was still able to grasp the content, as 
the film is of course very relevant in 
Russia today. When the lights came on 
I was surprised to see some very watery 
eyes, though one gentleman felt that 
the film was generally too personal. A 
lot of ethical questions were raised...
can one make a film about their per-
ceived imminent death. Some were 
intrigued by the way the maker used 
the film as a process to understand his 
life, a life which he felt was slowly slip-
ping away. He needed to exorcise his 
demons, and decided to use the most 
powerful medium possible to do so. It 
was satisfying that this film seemed to 

reach the audience both in terms of its 
content and form, and opened up to a 
long discussion.

LÄNTEEN
Svi: Lähdemme paluumatkalle pää lie-
västi sekaisin kaikesta kokemastam-
me. Tuliaisina kassissa paahdettuja 
sembramännyn siemeniä ja Koni-li-
hasäilykkeitä, ja tunne että kaikesta 
hässäkästä huolimatta saimme dialo-
gin käyntiin itsemme ja siperialaisten 
kollegoiden välillä, että käyntimme 
oli tarpeen ja että Krasnojarskiin jäi 
meistä jotakin - jotakin, joka liittyy jo-
tenkin elokuviin tai taiteeseen tai elä-
mään tai kokemusten jakamiseen...

Pietarin lentoasemalla nautimme 
taas kupposen kahvia, jonka hinta 
hipoo pilviä, kotoiseen tapaan. Lou-
naaksi syömämme, ja sattumoisin pi-
laantunut, borch-keitto sitä vastoin 
kiskaisee meidät takaisin maanpin-
nalle jo lennolla Suomeen, ja kun 
saavumme sateiseen Helsinkiin vie 
ruokamyrkytys osittain terän takai-
sin saapumisen riemukkaasta tun-
teesta.                                      ■

Yllä:
Alex, Leena,
Denis ja  
Sami

Vasemmalla:
Philip
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Unessani itkin katkerasti
Elokuvia Krasnoyarskista

Krasnoyarskissa on valtion elokuvastudio, jossa tuote-
taan vain dokumenttielokuvia. Kaikki päätöksenteko 
tapahtuu edelleen Moskovassa, mikä tekee elokuvien 
tekemisen vaikeaksi. Moskovaa ei kiinnosta Siperia 
muuten kuin ”metsästysmaana” sanoivat paikalliset 
ohjaajat. Ohjaajien omaa järjestöä ei Siperiassa vielä 
ole. Elokuvat syntyvät usein tuttavien ja ystävien yk-
sityisten avustusten turvin. Ohjaajat ovat usein myös 
töissä televisiossa saadakseen rahaa omien tuotantojensa 
toteuttamiseen. Myös elokuvien levityksestä pitää huo-
lehtia itse. 

Leena Louhivuori
Kirjoittaja on tutkija, Kulttuurien tutkimuksen laitos,  
Helsingin yliopisto

IRINA ZAITSEVA on Krasnoyarskin elokuvastudi-
on ohjaaja. Hän edustaa tekijöitä myös Venäjän eloku-
vatekijäliitossa. Irina opiskeli aikoinaan silloisessa Le-
ningradissa valokuvaajaksi. Hänen opettajansa luotsa-

si hänet kuin vahingossa valtion elokuvakouluun. 
Irina rakastaa Siperiaa ja Krasnoyarskia. Kaupungissa 

on hyvä tehdä töitä; on työrauha. Hän sanoo että kärsimys, 
jonka tuntee kaupungissa, lävistää kaiken. Vaikka luonto on 
merkittävä, niin ihmiset ovat silti ohjaajalle läheisempiä.

Moskovassa päätetään, mitkä elokuvat saavat tukea. 
Irina on hakenut jo neljä vuotta turhaan rahaa historiallisel-
le elokuvalle, joka kertoo papin murhasta. Edelleen on his-
toriassa kipeitä kohtia, joihin ei haluta puututtavan. Hänen 
elokuvansa ovat kärsivän ihmisen elämäntarinoita.  Hän on 
saanut useita palkintoja Venäjällä ja kansainvälisillä eloku-
vafestivaaleilla. Viimeisimmän palkinnon hän sai Madridin 
Documentassa 2004/2005 elokuvalla ”Once upon a time li-
ved one old man and one old woman”.  Nyt tekeillä on Bal-
ladi vanhasta pesulasta. Se on tarina perheen hajoamisesta 
ja anteeksiannon ja hyväksymisen vaikeudesta.

Irinan mielestä ero elokuvan tekemisessä neuvosto-
vallan aikana ja sen kaatumisen jälkeen on kuitenkin suu-
ri, vaikka monet asiat ovat kuten ennen. Taitelijana Irina 
kokee olevansa vapaa. Opiskeluaikoina peloteltiin vankilal-
la ja muilla kauheuksilla, jos ei tehnyt niin kuin käskettiin. 
Neuvostovalta kertoi tarkasti, mitä sai tehdä. Ja varsinkin 
mitä ei saanut tehdä. Nyt hänen mukaansa voi toteuttaa 
omia elokuvia. Voi matkustaa pieniin kyliin ja tavata taval-
lisia ihmisiä. Mutta yhä monessa paikassa kysytään, oletko 
punainen vai valkoinen. Monet kysyjät ovat nuoria ja aivan 
tosissaan. Sodan aikaiset muistot palaavat ja siksi historias-
ta kertovat elokuvat ovat tarpeellisia, mutta vieläkin kipeä 
paikka kaikille.

Molemmat ajat ovat vaikuttaneet syvästi Irinan suku-
polveen. Hänen mielestä Neuvostovallan aikaa ei saa unoh-
taa. Siitä pitää voida kertoa seuraaville sukupolville, niin 
ettei se vain itsestään unohdu. Irina pitää nuorille kursse-
ja Kino Studiossa. 

OLEG SUSLOV kuuluun Irinan kanssa samaan suku-
polveen. Hän on koulutukseltaan arkkitehti, mutta opis-
keli Moskovassa elokuvaohjaajaksi sekä käsikirjoittajaksi. 
Hän on ollut Vladimir Motylin ja Sergei Mihailkovin oppi-
las. Oleg kirjoittaa koko ajan: käsikirjoituksia, kirjoja, ku-
vateoksia.  Hän on kotoisin 150 kilometrin päässä olevasta 
kaupungista, joka on vieläkin ulkopuolisilta suljettu. Hän 

Jenisei-joki

Krasnoyarskia

Andrei
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muutti takaisin Siperiaan, koska Moskovassa oli liian levo-
tonta ja kaikki oli liian kallista. 

Olegin tuotantoyhtiö (SVT) tekee parhaansa Mosko-
vassa. Krasnoyarskista löytyy yksityisiä rahoittajia. Kaik-
kiin elokuviin hän on saanut tukea ystäviltä ja paikallisilta 
yrityksiltä. Näyttelijät ovat tulleet toistaiseksi ilmaiseksi, 
koska ovat kiinnostuneet kokeilemaan ja olemaan muka-
na elokuvissa. 

Oleg on käsikirjoittanut ja ohjannut fiktioelokuvia. 
Häntä kiehtoo ihmisten väliset suhteet. Vuonna 2005 hän 
ohjasi nuorista kertovan elokuvan ”Life is good”.  Viimei-
nen työ ”On the ground” kertoo katastrofin jälkeisestä ajas-
ta taigalla. Nyt on meneillään fiktio amerikkalaisesta ru-
noilijasta talvisessa Krasnoyarskissa. Hän itse sanoo, että 
tässä ajassa elävä tsehovilaisuus kuuluu hänen työnsä luon-
teeseen.

VLADIMIR BUSH on sekä elokuvaohjaaja että muu-
sikko. Hän kertoi ohjanneensa myös suomalaisille yhtiöil-
le. Hän on käynyt Suomessa 1990-luvulla. Palkkatyökseen 
hän työskentelee paikallistelevisiolle. Omat elokuvansa 
hän rahoittaa itse, toisin sanoen ystävät ja paikalliset yri-
tykset tukevat niitä. Näyttelijöinä hän käyttää paikallisia 
taitelijakuuluisuuksia. Vladimir tekee lyhytelokuvia ja mu-
siikkielokuvia. Hän haluaa antaa uutta perspektiiviä ym-
märtää Siperian luonnetta. Vladimir ei karsasta tilaustöitä. 
Hän on tehnyt rohkean ja ennakkoluulottoman matkailu-
elokuvan Krasnoyarskin kaupungille. 

Hänen omat lyhytelokuvansa perustuvat usein venä-
läiseen nykykirjallisuuteen: Traagisten itsemurhien koko-
elma, Rikosten tunnustamisen variaatioita, Pitkän aviolii-
ton lopettamisen variaatioita, Nuorten skeittaaminen Le-
ninin kanssa, Tuulen viemää siperialaisittain, Katumuusi-
kon kuolema, Vedenalainen Krasnoyarsk. Elokuvien taus-
talla on usein joku kaupunkitarina.

ANDREI GRISHAKOV valmistui muutama vuo-
si sitten Moskovasta. Hän edustaa nuorta tekijäpolvea ja 
työskentelee Venäjän televisiolle dokumenttielokuvien oh-
jaajana. Hän on käsikirjoittanut ja kuvannut erityisesti Ve-
näjän itärajalla ja itäisissä naapurimaissa tapahtuvia aiheita. 

Myös neuvostovallan aiheuttamat psykologiset vaikutuk-
set nykypäivänä ovat kiinnostaneet häntä. 

Hän käsikirjoitti ja ohjasi oman ensimmäisen eloku-
vansa ”Joen takana”, joka kertoo Ust Manan saaressa asu-
vasta perheestä. Perheen isä on 80-vuotias ja äiti 30-vuoti-
as. Heillä on neljä lasta, jotka kaikki ovat syntyneet kotona. 
Kaksi vanhinta lasta käy koulua jäiden aikaan, mutta jäiden 
sulaessa perhe eristäytyy saarelleen. Isä on entinen hävittä-
jälentäjä, joka on menettänyt toisen silmänsä. Äitiä ei näy-
tetä. Lapset ovat kertojia.

Andrein aikaisempi elokuva kertoi naisesta, joka ra-
kastui ja nai ranskalaisen miehen 1970-luvulla. Hän oli 
silloisessa Krasnoyarskissa ensimmäinen länsimaalaisen 
miehen kanssa seurustellut. Oikeudenkäynnit ja naapurit, 
vankeus ja lasten huostaan ottaminen kuuluivat elämään. 
Hän pääsi Ranskaan ja on nykyisin professorina Sorbon-
nen yliopistossa. Nainen itse esittää elokuvan pääosan. 

Andreilla on myös Moskovassa tuotantoyhtiö (DOC). 
Hän haluaa tehdä sekä televisiodokumentteja että omia 
elokuvia. Hänen työskentelytapansa on etnograafinen; hän 
seuraa kohteitaan kauan, haastattelee ja asuu kuvattavien 
luona. 

VASILY KATAN on toiminut aiemmin kuvaajana te-
levisiotuotannoissa. Hän aloitti dokumenttielokuvan teon 
yhteiskunnallisista syistä. Hänen ensimmäinen oma eloku-
vansa on valmistumassa. Elokuva on kertomus pienestä si-
perialaisesta kylästä, joka on mainittu ensimmäisen kerran 
1600 luvulla. Kylässä asuu vanhaortodoksinen seurakunta. 
Kylän elämää varjostaa voimalaitos. Kylä tulee jäämään jo-
en alle vuoden, ehkä kahden kuluttua.

Paljon tapahtuu muutoksia ja vanhat arvot ja tavat kato-
avat. Ironista on, että monet näistä tavoista ja arvoista olivat 
kiellettyjä Neuvostovallan aikana ja nyt ne hävitetään vapaan 
Venäjän aikana, sanoo Vasily. Hän kertoo myös, että on vai-
kea saada rahoitusta  yhteiskunnallisille ja samalla perintees-
tä kertoville elokuville. Mutta näitäkin olisi kuvattava juuri 
nyt, muuten niitä ei ole enää edes muistoissa, kun vanha su-
kupolvi katoaa. Vasily rahoittaa dokumenttielokuvien teon 
työskentelemällä museossa teknisenä assistenttina.                     ■

Aukeaman kuvat: 
Leena Louhivuori
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Rislakki

AVEKin toiminta on yhdestä kortista kiinni: sen toi-
minta on perustunut ja perustuu näillä näkymin myös 
tulevaisuudessa lähes kokonaan ”yksityisen käytön hy-
vitysmaksun” kertymään. Uuden tekijänoikeuslain mu-
kaista yksityisen käytön hyvitystä – eli entistä kasetti-
maksua – koskevat säännökset astuvat voimaan vuoden 
2007 alussa. Kehitys ei kuitenkaan lopu tähän: EU-ko-
missio on paraikaa selvittämässä koko Euroopan tasolla 
hyvitysmaksun tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Pekka Rislakki
Kirjoittaja on Kopiosto ry:n toimitusjohtaja

Jos joku kysyy juuri nyt, mihin suuntaan AVEKin 
rahoitus kehittyy, pitää käyttää toista korttiver-
tausta: korttipakka on sekoitettu ja heitetty il-
maan; vasta myöhemmin näemme miten päin 

kortit putoavat maahan. Hyvitysmaksukertymän tulevai-
suus on kehittyvän lainsäädännön ja uusien lakien tulkin-
nan leikkauspisteessä. On puhuttava nykytilanteesta ja lä-
hitulevaisuudesta, kovin pitkälle tulevaisuuteen on uskali-
asta kurkistaa.

Tekijänoikeuslaki uudessa muodossa luo yhä edellytyk-
set hyvitysmaksun keräämiselle nykyisessä määrin ja laajas-
ti eri tallennusalustoista – niin dvd- kuin cd-levyistä sekä 
erityyppisistä kovalevytallentimista. AVEKin kannalta on 
oleellista, että laki sallii maksukertymää käytettävän edel-
leen välillisenä hyvityksenä tekijöiden yhteisiin tarpeisiin, 
jollaisia AVEK edustaa. Myös maksutasosta ja varojen jaos-
ta päättävä taho on ennallaan: opetusministeriö.

Laissa on muutoksiakin nykyiseen. Opetusministeri-
ön on kuultava ennen päätöksentekoa muita ministeriöi-

tä (LVM ja KTM) siitä, mitkä laitteet kuuluvat maksun pii-
riin. Tämä voi tuoda mahdollisen muutoksen hyvitysmak-
sun määrään.  Laitteista suoritettavalle maksulle on myös 
määrättävä katto. Kuluttajaelektroniikan laskukierteinen 
hintakehitys saattaa aiheuttaa sen, että kattoon törmätään 
useinkin. Digiaikaan sopeutumista edustaa lain säännös sii-
tä, että maksua määrätessä on otettava huomioon kopioin-
nin estävät tekniset suojaukset.

Kaiken kaikkiaan nämä muutokset eivät mullistane 
AVEKin rahoitusta. Kortit ovat melko hyvässä järjestyk-
sessä, vaikka käden ennakoiminen on vaikeampaa kuin vie-
lä muutama vuosi sitten.

EU-tasolla käytävä keskustelu heijastuu Suomeen. Ei 
ole liioittelua sanoa että hyvitysmaksuun – sekä sen mää-
rään että olemassaoloon - kohdistuu hyökkäys. Tämä on 
helppo lukea mm. kesällä tehdyn, hyvitysmaksua koske-
van EU-komission konsultaation rivien välistä, puhumat-
takaan eurolobbareiden selkeistä viesteistä. Hyvitysmak-
sua vastustavien tahojen väitteiden mukaan DRM:t (Digi-
tal Rights Management) ovat jo niin kehittyneitä, että hyvi-
tysmaksu on jäänyt vanhanaikaiseksi ja tarpeettomaksi; oi-
keudenomistajat voivat suojata etuuksiaan näillä uusilla di-
gitaalisilla lukoilla. Kritiikki kohdistuu myös hyvitysmak-
sujen suuruuteen. Lisäksi on ihmetelty, että hyvitysmaksun 
sovellusala vain laajenee, vaikka sen pitäisi pikemmin vähi-
tellen poistua.

Näin yksioikoisen negatiivinen asia ei tietenkään ole. 
Hyvitysmaksun soveltamisala laajenee, koska uusia laitteita 
tulee markkinoille. Poistaa sitä ei voida vielä edes vähitel-
len, koska digitaalisen sisällön suojausmekanismit eivät ole 
riittävän kehittyneitä eivätkä yleisessä käytössä. Mm. uusi-
en musiikkilevyjen kopiointisuojaukset ovat pikemmin vä-
hentyneet viime aikoina.

Hyvitysmaksu ei siis hetkessä poistu, mutta paineita 
muutokseen on paljon. AVEKissa on mietittävä tulevai-
suutta myös olettaen, että kortit ovat jatkossa enemmän le-
vällään kuin nyt. Opetusministeriön viimevuotinen päätös, 
jolla AVEKin varoista osa suunnattiin uudelle taholle – pit-
kän elokuvan ennakkovalmisteluun – ja ne pienet viilauk-
set, joita AVEKin johtokunta on tehnyt kuluvalle kaudel-
le, ovat ennakkoehkäisevää toimintaa AVEKin rahoituk-
sen puolesta. On jatkossa entistä tärkeämpää, että AVEKin 
toiminta on edelleenkin tekijänoikeudellisen lainsäädän-
nön hengen mukaista, läpinäkyvää ja tarkkaa toimintaa, jo-
ka on avoimesti esiteltävissä myös hyvitysmaksujärjestel-
män vastustajille. 

Tekijänoikeudellinen ulottuvuus on tärkeä pitää mie-
lessä varojen jaosta päätettäessä; lähtökohta tekijänoikeus-
korvauksille on aina jako yksilöille, ei kollektiivisesti. Laki 
toki sallii AVEKin kaltaisen järjestelmän ylläpidon, mutta 
on muistettava mistä ja kenen työstä varat ovat korvaus.

AVEK on tärkeä suomalaista kulttuuria ylläpitävä ins-
tituutio, omilla perinteisillä avainalueillaan korvaamaton. 
Merkittävä kulttuuripoliittinen rooli AVEKilla säilyy jat-
kossakin. Jos muutoksia sen toimintaan tehdään, ne on teh-
tävä harkiten ja maltillisesti, aiheuttamatta vahinkoa av-
alan minkään sektorin tekijöille ja tuottajille. Näin myös 
varmasti tapahtuu, sillä AVEKin roolia mietitään hyvässä 
yhteisymmärryksessä niin av-alan tekijöiden ja tuottajien 
kuin Elokuvasäätiön ja opetusministeriönkin välillä. Äkki-
näisiin päätöksiin ei ole tarvetta, ja alan tasapainoinen ko-
konaiskehitys on päällimmäisenä mielessä kaikilla AVEKin 
tulevaisuudesta päättävillä toimijoilla – ässiä on riittävästi 
jaossa eivätkä jokerit estä hyvää peliä!   ■

AVEKIN KORTTIPELI
Space of Two Categories -installaatio, Hanna Haaslahti 2006
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Kehittelytuki on tarkoitet-
tu liikkuvan kuvan eri osa-
alueisiin kuuluvien teos-
ten kehittelemiseen.  Kes-

keisessä asemassa ainakin aluksi ovat 
toisaalta nuoret tekijät ja toisaalta uu-
denlaiset eri elokuvatyyppien kehit-
telyyn liittyvät avaukset. Kehittely-
tukea myönnetään sisäänjättöaikojen 
puitteissa. Tarkoitus on toimikaudel-
la järjestää yhdestä kahteen hakuker-
taa. Päätökset tekee AVEKin tuotan-
toneuvoja.

Kulttuurivientituki on kehitet-
ty entisestä kansainvälistymistuesta. 
Sen tarkoitus on edistää kotimaisen 
audiovisuaalisen tuotannon leviämis-
tä. Tuen painopistettä on siirretty val-
miiden teosten levittämiseen, mutta 
tukea myönnetään edelleenkin myös 
tuottajien osallistumiseen kansain-
välisiin rahoitusfoorumeihin samoin 
kuin yksittäisten tekijöiden tai tekijä-
ryhmien osallistumiseen merkittäviin 
kansainvälisiin elokuva- ja mediatai-
teen tapahtumiin. 

AVEK osallistuu myös jatkossa 
Suomen elokuvasäätiön lyhyt- ja do-
kumenttielokuvien kulttuurivientitoi-
minnan tukemiseen. Kulttuurivienti-
tuen piiriin siirretään AV-arkille aiem-
min meditaiteen tukivaroista osoitet-
tu tuki mediataideteosten kansainvä-
liseen levittämiseen. 

Muutoksia  
AVEKin  
edistämis- 
toiminnassa

Koulutustuen painopisteet ovat 
ennallaan. Tuki on edelleen tarkoitettu 
av-alalla työskentelevien ammattilaisten 
jatko- ja täydennyskoulutukseen. Aiem-
paa paremmin huomioidaan koulutus, 
joka ei suoraan liity hakijan ammattiin, 
mutta joka voi tarjota uuden näkökul-
man omaan työskentelyyn.

Tukiryhmään 2. kuuluvat lyhyt- 
ja dokumenttielokuvien sekä me-
diataiteen tuotantotuet. Tukimuo-
toihin ei tehdä muutoksia toimikau-
della 2006/07. Tuotantotuen mää-
rä kuitenkin vähenee, mikä aiheuttaa  
sen, että tukea hakevien hankkeiden 
laadulliset kriteerit entisestään koros-

tuvat. Käsikirjoitus- ja ennakkoval-
mistelutuen myöntämistä jatketaan 
kehittelytuen rinnalla.

Vuoden 2007 alusta otetaan käyt-
töön hakemusten sisäänjättöajat. Uu-
si kehittelytuki tullee aiheuttamaan 
alkuun jonkin verran kysymyksiä ra-
janvedosta varsinaisen tuotantotuen 
suuntaan, mutta päättäjän ollessa sa-
ma ratkennevat kysymykset luonte-
vasti.

Tukiryhmän 3. muodostavat fes-
tivaalien- ja muun audiovisuaalisen 
kulttuurin tuki sekä erillinen AVEK-
palkinto, joiden suhteen ei ole tehty 
uusia linjauksia.                          ■

Alkaneella toimikaudella AVEKin  

tukimuodot on ryhmitelty osittain  

uudestaan. Tukimuodoista on  

muodostettu kolme ryhmää.  

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat eri 

tekijäryhmille avoimet tukimuodot, 

joista kehittelytuki on kokonaan  

uusi ja kulttuurivientituessa on  

uusi painotus. 

Taakankantaja,  
ohj. Jolle Onnismaa,  
Kinotar 2006
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F
ilmkontakt Nordin 
Lyhytelokuvapäivä oli 
lyhytelokuvan tilaa eri 
Pohjoismaissa valotta-
va seminaari. Suoma-
laisilta pyydettiin ti-

laisuuteen Lyhyesti-projektin esittely. 
Alustajaksi ja keskustelua provosoi-
maan oli tuotu Sue Biely, kanadalainen 
nyt oman tuotantoyhtiönsä Nimble 
Companyn tuottaja, aiemmin CBC:n 
ZED lyhytelokuvaslotin ohjelmavas-
taava.

Hän esitti näkemyksensä lyhyt-
elokuvan rahoittamisesta ja lyhytelo-
kuvien sijoittamisesta markkinoille. 
Bielyn puheenvuorossa nousi merkit-
tävimmäksi teemaksi markkinoiden 
pirstaloituminen. Erilaiset esitysalus-
tat ja –mallit, siis netti, tv, info board, 
mobiilipäätteet, teatterit, festivaalit 
jne. vaativat tuotteen, tässä tapauk-
sessa lyhytelokuvan, joka ottaa mark-
kinansa koko ajan tarkemmin huomi-
oon jo hanketta suunniteltaessa. Ydin-
kysymys on, mikä on tekijän, tuotta-
jan, rahoittajan tai levittäjän tavoite. 
Tavoitteen määrittämisen kautta mää-

Lyhyesti  
pohjois-
maisessa  
lyhytelokuva-
päivässä
Kaksi vuotta sitten Reykjavikin 
Nordisk Panoramassa suomalaista 
lyhytelokuvaa rahoittavat tahot 
yhdessä totesivat, ettei enää riitä 
tahtotilan ilmaisu lyhyen elokuvan 
puolesta, vaan tarvitaan konkreetti-
sia toimia. Lyhyesti-projekti julkis-
tettiin myöhemmin samana syksynä 
ja Tampereen lyhytelokuvajuhlilla 
2005 ilmoitettiin 10 projektiin valit-
tua hanketta. Tämän syksyn Nordisk 
Panoramassa Århusissa esitettiin 
valmistuneet seitsemän elokuvaa  
omassa erityissarjassaan.

Kirjoittaja on 
avekin tuotantoneuvoja 
ulla simonen

Menestyjä, ohj. Teemu Nikki, Blind 
Spot Pictures Oy, 2006
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ritellään myös se mitä tullaan teke-
mään. Sue Bielyn jo kielellisesti nope-
an, mutta myös varsin epäsosiaalide-
mokraattisesta arvomaailmasta nou-
sevan esityksen jälkeen pohjoismaiset 
hankkeet vaikuttivat hitaiden, mut-
ta varakkaiden dinosaurusten liikah-
teluilta. Eikä yksinomaan kielteisessä 
mielessä. 

Muita pohjoismaita Lyhyesti -pro-
jektissa jaksaa hämmästyttää kahden 
instituutin ja TV:n yhteistyö. Muiden 
pohjoismaiden toimijoille on vallan 
tavatonta se aktiivisuus, jolla YLE tu-
kee ja jatkuvasti haluaa esittää lyhyt-
elokuvaa. Tästä yhtenä osoituksena 
oli, ettei paikalla seminaarissa ollut lu-
pauksista huolimatta minkään muun 
yleisradioyhtiön tuottaja, kuin YLEn 
yhteistuotantojen Sari Volanen.

Lyhyesti-projekti otettiin hank-
keena mielenkiinnolla myös sisältönsä 
puolesta vastaan, yhteisiä esityssarjoja 
muille festivaaleille on palautteen pe-
rusteella tulossa. Hankkeen keskeistä 
arvoa kokeilut mahdollistavana kent-
tänä myös kokeneille tekijöille kiitel-
tiin. Useinhan lyhytelokuvaa pidetään 
vain nuorten tekijöiden alueena ja  as-
tinlautana pidempiin ja suurempiin 
hankkeisiin.

Seminaari sai projektin vetäjät2 

summaamaan projektin antia sekä 
pohtimaan, kuinka tavoitteisiin näh-
den onnistuttiin? Hankkeessa haettiin 
kaikkia mahdollisia elokuvan lajityyp-
pejä ja tekniikoita muutamalla rajauk-
sella; kesto 15 minuuttia, maksimibud-
jetti 50 000€ ja ammattitekijät. Aja-
tuksena oli houkutella suomalaisia te-
kijöitä lyhyen muodon pariin ja saada 
koko elokuvantekijöiden kenttä ha-
vaitsemaan, että lyhytelokuvaa kaiva-
taan, ja että sitä halutaan rahoittaa. 

Lyhyesti-projektin kymmenen 
elokuvan kokonaisuuteen kuuluu kak-
sianimaatiota, kolme dokumenttia ja 
viisi fiktiota. 

Tähän mennessä valmistuneiden 
seitsemän elokuvan näytöksessä oli 
ajankohtaansa nähden (lauantaiaamu, 
festivaalin 1. esityspäivä) runsaslukui-
nen kansainvälinen yleisö. Tekijöis-
tä olivat mukana Mika Lehtinen elo-
kuvallaan Numero sekä Teemu Nikki, 
jonka elokuva Menestyjä oli myös kil-
pailusarjassa. Kokonaisuus tuntui elo-
kuvateatteriolosuhteissa varsin toimi-
valle jo nyt, ja kun odotettavissa on 
vielä kolme keskenään hyvin erilaista 
lyhytelokuvaa, tullaan keväällä Tampe-
reella näkemään hieno esityssarja uut-
ta suomalaista lyhytelokuvaa. 

Ammattimaisuus oli koetuksella 
puolin ja toisin budjettireunaehdossa; 
animaatiot olivat molemmat suuritöi-
sempiä kuin osattiin arvioida. Kum-

mankaan animaation tuottajalla ei toi-
saalta ollut halua pienentää hankkei-
taan, vaan he veivät annetuilla resurs-
seilla hankkeet loppuun. Dokumen-
teista Mika Lehtisen Numero on hie-
no osoitus siitä, että painavastakaan  
aiheesta ei ole välttämätöntä tehdä 
kokoillanelokuvaa. 

Hankkeen käynnistäjien ääneen 
lausumaton tavoite oli löytää se Suo-
men Jens Jonsson tai Ken Wardrop3 eli 
tekijöitä, jotka todella haluavat et-
siä lyhytelokuvalle ominaista ilmaisu-
muotoa ja jotka osaavat pienimuotoi-
sen tekemisen. Koska toive jäi hiljai-
seksi, eikä sitä esimerkiksi lisärajaus-
ten muodossa tehty julki, jäivät fikti-
ot muodoltaan vielä turhan monimut-
kaisiksi ja kalliiksi, toisin kuin käsikir-
joitusten perusteella olisi voinut olet-
taa. Sisällöllisesti hämmästyttävää val-
miissa elokuvissa oli huomata lumen 
ja metsän tärkeä merkitys suomalaisil-
le, käsikirjoitusvaiheessa nämä vahvat 
visuaaliset elementit eivät olleet vie-
lä aivan yhtä ilmeisiä. Keston osalta 
useassa hankkeessa mentiin yli 15 mi-
nuutin. Näin voitiin menetellä, kos-
ka esittävä kanavapaikka ei tunne kes-
torajoituksia. Tämä erityisesti aiheut-
ti suurta ihmettelyä muissa seminaa-
rin osallistujissa, etenkin kanadalai-
sessa ystävässämme. Muualla kanavi-
en ja rahoittajien sana on yleensä eh-
dottomampi. Suomalainen jousto läh-
tee perinteestä, jossa ohjaajalla on oi-
keus tehdä se elokuva, jonka hän lo-
pulta haluaa. Tätä perinnettä kunnioi-
tettiin nytkin, vaikka hankkeiden ve-
nyminen yli 15 minuuttiin rajaa niiltä 
esityspaikkoja jatkossa pois. Kansain-
välisen levityksen kannalta hyvä mitta 
lyhyelle elokuvalle on alle 15 minuut-
tia, Sue Bielyn mukaan, jopa alle 7 mi-
nuuttia.

Nopeaksi aiottu projekti kesti yl-
lättävän kauan, tuottajien ja tekijöi-
den yhteensaattaminen vei hyvän ai-
kaa ja lisäksi jo hyväksyttyihin käsi-
kirjoituksiin tehtiin yllättävän paljon 
muutoksia prosessin jo ollessa täydes-
sä vauhdissa. Lyhytelokuva tuntui jää-
vän helposti muiden hankkeiden jal-
koihin. Tämä aiheuttikin pohdinnan 
siitä kenelle projekti oli tarkoitettu, 
miten se lunasti tarkoituksensa ? Pro-
jekti oli rahoittajien viesti tekijöille; 
me haluamme lyhytelokuvaa, sen kai-
kissa muodoissa, haluatteko te teh-
dä sitä? Ainakin suuri määrä tarjottua 
hankkeita osoitti, että halukkuutta 
on. Toisaalta projektin elokuvien jul-
kistamisen jälkeen muu lyhyteloku-
vatarjonta tyrehtyi lähes kokonaan. 
Tekijöille tuntui tulleen käsitys, et-
tei muuta lyhytelokuvaa enää kaivat-
taisi. Koko projektin todellinen arvo 

tullaan mittaamaan, ei näiden valmis-
tuneiden elokuvien taitavuudella tai 
kansainvälisellä menestyksellä, vaan 
sillä nouseeko näiden elokuvien esi-
merkistä uusia lyhytelokuvia tarjolle 
ja tuotettavaksi asti. 

Lyhytelokuvapäivän muuta antia 
olivat tanskalaisten esittely omaehtoi-
sesta Super16-elokuvakoulutuksesta, 
jossa ei siis opeteta käyttämään Aato-
nia, vaan kyse on perinteiselle eloku-
vakoululle vaihtoehtoisesta opiskelus-
ta. Norjasta lyhytelokuvan levitykses-
tä vastaava Toril Simonsen esitteli ly-
hytelokuvan viennin menestystä ja Is-
lannista Greta Olafsdottir yleisemmin 
islantilaista lyhytelokuvaa. 

Suomalaisille lyhytelokuvapäivän 
mielenkiintoisin hanke-esittely oli 
Ruotsin filmi-instituutin ja SVT:n no-
vellielokuvahanke, jota esitteli Anna-
Marie Söhman – Fermelin, Ruotsin fil-
mi-instituutin lyhytelokuvan tuotan-
toneuvoja. Tämä jo kuusi vuotta jat-
kunut projekti on muodostunut Ruot-
sissa brändiksi. Suomalaisen kannal-
ta siinä oli hämmästyttävää ne puit-
teet, joissa hanketta tehdään. Yksit-
täisen elokuvan saama rahoitus TV:ltä 
ja Instituutilta on yhteensä n. 175 000 
euroa ja elokuvien kesto on n. 28 mi-
nuuttia. Ruotsissa, jossa työvoima-
kulut ovat pääsääntöisesti kalliimpia 
kuin Suomessa, saadaan siis pienem-
mällä rahalla tehtyä puolituntinen 
elokuva kuin Suomessa, jossa keski-
määräinen ns. novellielokuvan (n. 20 
min) budjetti on ollut viime vuosina n.  
220-250 000 euroa. Ja ruotsalaisten 
elokuvien tekninen ja sisällöllinen laa-
tu on hieno. 

Ehkä selityksiä on kaksi; käsikir-
joitukset valikoituvat ensin ja niiden 
kestosta ja muodosta ollaan yhtä miel-
tä rahoittajien, kanavan ja tuottajien 
kesken, ennen kuin mennään tuotan-
tovaiheeseen. Toiseksi, tuotantoyhti-
öillä on sekä halua, kykyä, että resurs-
seja sijoittaa lyhytelokuvantekijöihin. 
Pohjoismaisen lyhyt- ja dokumentti-
elokuvan rahoittamisessa ei ainakaan 
Suomen huonompia kansallisia julki-
sia resursseja voi syyttää, tuotantopuo-
lella varoja on Suomessa, Tanskassa, ja 
Ruotsissa käytettävissä lähes identti-
sesti, dokumentin puolella Suomessa 
toistaiseksi jopa enemmän. 

Lyhyesti -projektin ollessa päät-
tymäisillään aloite siirtyy tekijöille ja 
tuottajille, mutta myös rahoittajille 
jää mietittävää. Kuinka jatkaa, lyhy-
emmin, aina vain lyhyemmin vai eh-
kä pidemmin?  Seuraavaksi rahoitta-
jien olisi tarpeellista saada kentältä 
konkreettista palautetta ja ehdotuk-
sia. Suomessa on hyvä lähtötilanne, ra-
haa, lahjakkuutta ja tahtoa on.

1 Menestyjä, Juma-
lan hampaat, Kai-
nuulaisia, Numero, 
Siilijuttu, Jätkät, 
Möbleeraaja Lisää 
elokuvista Valmis-
tuneita tuotantoja 
sivuilla 54-57
2 Suomen elokuva-
säätiö /Miia Haa-
visto, YLE yhteis-
tuotannot /Sari Vo-
lanen, AVEK/Ulla 
Simonen
3 Jens Jonssonin 
elokuvia mm. Bror 
min, Utvecklings-
samtal, Fragile. 
Ken Wardropilta 
mm. Useless Dog, 
Undressing My 
Mother

Pohjoismaiset 
hankkeet  
vaikuttivat  
hitaiden, mutta 
varakkaiden  
dinosaurusten  
liikahteluilta.  
Eikä yksin-
omaan  
kielteisessä 
mielessä. 
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EU

EU:n jäsenmaat ja Euroopan parlamentti ovat löy-
täneet poliittisen yhteisymmärryksen MEDIA-
ohjelman jatkosta vuosille 2007-2013. Aikaisem-
paan kokemukseen perustuen ohjelma tulee kes-

kittymään ammattilaisten koulutukseen, tuotantojen han-
kekehittelyyn, jakeluun ja levitykseen sekä eurooppalaisten 
teosten promootioon. 

Ohjelman tavoitteet
MEDIA-ohjelma tukee audiovisuaalista sektoria taloudel-
lisesti, jotta se voisi toteuttaa kulttuurista tehtäväänsä te-
hokkaammin. Ohjelman yleisenä tavoitteena on säilyttää 
ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä sekä eloku-
va- ja av-perinnön monimuotoisuutta, taata sen saatavuus 
yleisölle sekä edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Ta-
voitteena on myös lisätä eurooppalaisten teosten jakelua ja 
katsojaosuutta niin Euroopan sisällä kuin muuallakin maa-
ilmassa. 

Näihin tavoitteisiin pyritään tukemalla eurooppalais-
tan av-ammattilaisten koulutusta ja tuotantojen hankeke-
hittelyä sekä panostamalla eurooppalaisten teosten jake-
luun ja promootioon. Pilottihankkeiden kautta ohjelma voi 
mukautua sektorin muutoksiin ja kehitystarpeisiin. 

Ohjelman prioriteeteiksi on poliittisella tasolla nimet-
ty luovuuden vaaliminen, kulttuuriperinnön jakaminen, au-
diovisuaalisen alan rakenteellinen vahvistaminen, pienten 
ja suurten maiden ja kielialueiden epätasapainon vähentä-
minen sekä markkinoiden muutosten seuraaminen ja tuke-
minen erityisesti digitalisoinnin muodossa. 

Ohjelman rahat
Komission ehdottamasta 1 055 miljoonasta eurosta on tultu 
alaspäin aikalailla. Ohjelman lopulliseksi talousarvioksi on 
muodostunut 671 miljoonaa euroa. Neuvoston poliittinen 
asiakirja jakaa potin seuraavasti:
- taitojen hankkiminen ja parantaminen noin 7 %,
- hankekehittely vähintään 20 %,
- jakelu vähintään 55 %,
- promootio noin 9 %,
- pilottihankkeet noin 4 % ja
- horisontaaliset kysymykset vähintään 5 %. 
Jäsenmaat ja parlamentti ovat ilmaisseet kantanaan, että 
tehokkuuden nimissä ja asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi ohjelman tulee jatkaa aiempia tukimuotojaan. 
Budjetin prosenttijako on kuitenkin vain suuntaa-antava ja 
ohjelmakomitea eli jäsenmaiden edustajat voivat sitä muut-
taa ohjelman kuluessa. 
 
Ohjelman osa-alueet
Koulutus. Sanaa koulutus ei neuvoston ja parlamentin pää-
töksessä mainita, vaan sen tilalla käytetään taitojen hankki-

mista ja parantamista. Ohjelman tavoitteena on eurooppa-
laisten ammattilasten taitojen vahvistaminen hankekehit-
telyn, tuotannon, jakelun ja promootion aloilla. Ohjelma 
tukee erityisesti käsikirjoittamista, tuotantojen hallinnoin-
nin taloudellista, kaupallista ja rahoituksellista koulutusta 
sekä digitaaliteknologian käyttöä tuotannossa, jälkituotan-
nossa, jakelussa, markkinoinnissa ja arkistoinnissa. 

Ohjelman tavoitteena on myös tukea audiovisuaalisen 
koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta tukemalla ver-
kostoitumista sekä ammattilaisten liikkuvuutta, koulut-
tajien koulutusta ja elokuvakouluja. Luvassa on myös eri-
tyistukea uusien jäsenvaltioiden (maat jotka ovat liittyneet 
unioniin 30. huhtikuuta 2004 jälkeen) ammattilaiselle. 

Hankekehittely. Hankekehittelyn tavoitteena on tu-
kea itsenäisten tuottajien yksittäisten tuotantoprojektien 
ja hankepakettien kehittelyä, jotka on suunnattu euroop-
palaisille ja kansainvälisille markkinoille sekä yhteistuotan-
tojen rahoitussuunnitelmien kehittämistä. Poliittisena toi-
veena on nivoa koulutus ja hankekehittely lähemmin toi-
siinsa. 

Jakelu ja levittäminen. Ohjelman tavoitteena on eu-
rooppalaisen jakelun vahvistaminen rohkaisemalla jakeli-
joita investoimaan yhteistuotantoihin, hankkimaan ja esit-
tämään ei-kansallisia eurooppalaisia elokuvia ja toimimaan 
markkinointiyhteistyössä. Ohjelma tukee edelleen myös 
teosten ja ammattilaisten osallistumista kansainvälisil-
le markkinoille. Digitalisointi on mukana läpi ohjelman ja 
distribuution alalla se tarkoittaa mm. teosten digitalisoin-
tia sekä digitaalisen markkinapaikan kehittämistä. 

Promootio. Ohjelman tavoitteena on parantaa teos-
ten liikkuvuutta takaamalla alan ammattilaisten pääsy kan-
sainvälisille markkinoille sekä lisätä teosten, mukaan luki-
en av-perintö, saatavuutta yleisölle. 

Pilottihankkeet. Ohjelma voi tukea pilottihankkeita 
parantaakseen mukautuvuuttaan suhteessa markkinoiden 
kehitykseen. Erityinen painopiste on tieto- ja viestintätek-
nologioiden käytöllä. Hankkeiden valinnassa komissiota 
avustaa jäsenmaiden nimeämien asiantuntijoiden ryhmä. 

Mitä tämä kaikki merkitsee  
käytännössä?
Uuden ohjelman ensimmäisenä vuonna emme tule koke-
maan suuria muutoksia. Tämä johtuu komission ja ohjel-
man toimeenpanoviraston halusta julkaista ohjelman ha-
kukierrokset totutun aikataulun mukaisesti. Hakuohjei-
den muuttaminen vaatisi ohjelmakomitean eli jäsenmaiden 
hyväksynnän eikä komiteaa ole olemassa ennen kuin ohjel-
ma virallisesti alkaa tammikuussa 2007. Jatkossa on kuiten-
kin jotain hyvääkin luvassa.

Uuden Media-ohjelman päätösasiakirja mainitsee suh-
teellisuusperiaatteen, joka tarkoittaa että hallinnollisten 
ja taloudelliset vaatimusten tulee olla suhteessa tuen mää-
rään. Jatkossa 20 000 euron  hakemuksen pitäisi olla kevy-
emmin perusteltu kuin 50 000 euron hankkeen. Media-oh-
jelman evaluoinnit ovat osoittaneet että i2i (rahoitus- ja va-
kuutuskulujen tuki) vastaa alan tarpeisiin ja se tullaan laa-
jentamaan muitakin kuin tuottajia koskevaksi. MEDIA-
ohjelman tarjoama rahoitus tulee olemaan suoraa tukea eli 
esim. hankekehittelyssä tullaan luopumaan uudelleenin-
vestoinnin periaatteesta. 

Virve Indrén
Koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuuriohjelmien  
toimeenpanovirasto
MEDIA-ohjelma

EU:n jäsenmaat ja toimielimet ovat päässeet poliittiseen 
sopuun MEDIA-ohjelman jatkosta vuosille 2007–2013.  
Suuria muutoksia ohjelmaan ei ole odotettavissa, mutta 
pientä viilausta on luvassa aikaisempaan kokemukseen  
perustuen. Ohjelman budjetiksi on lopulta kompromissien 
kautta saatu 671 miljoonaa euroa. 

MEDIA-OHJELMA JATKUU 2007-2013
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Sodankylän elokuvakeskuk-
sen tavoitteisiin kuuluu La-
pin läänin markkinoiminen 
kuvausalueena tuotannoil-

le muualla Suomessa sekä ulkomailla, 
alueelle tulevien tuotantojen koordi-
noiminen ja käytännön avustaminen 
sekä oman alueellisen av-tuotannon 
kehittymisen tukeminen. 

Kuten POEMin yhteydessä toi-
miva North Finland Film Commissi-
on Oulun läänissä tai Pohjois-Karja-
lan ammattikorkeakoulun yhteydessä 
toimiva East Finland Film Commissi-
on Itä-Suomessa, Sodankylän eloku-
vakeskus toimii Sodankylän elokuva-
festivaali ry:n alla avustaen kotimaisia 
ja ulkomaisia, niin elokuva-, televisio- 
kuin mainostuotantojakin paikallisis-

sa järjestelyissä  Lapin läänissä.  Sodan-
kylän elokuvakeskus keskittyy toimin-
nassaan elokuvien tekemisen edistä-
miseen. 

Oman alueensa erityispiirteet ja 
alaan liittyvät toimijat tuntevana ta-
hona elokuvakeskus toimii muualta 
tuleville tuotannoille paikallisena yh-
teistyökumppanina. Elokuvakeskus 
mm. auttaa tuotantoja kuvauspaikko-
jen etsimisessä ja kuvauslupien saami-
sessa, etsii tuotannolle avustajia, työn-
tekijöitä ja työharjoittelijoita, välittää 
tietoja paikallisista palveluista ja yri-
tyksistä sekä konsultoi paikallisista ra-
hoitusmahdollisuuksista. Elokuvakes-
kuksella ei ole omaa rahastoa, mutta 
osaamisellaan ja työpanoksellaan se 
voi säästää muualta tulevalta tuotta-
jalta vaivan lisäksi tuotannon kustan-
nuksia. 

Elokuvakeskus on ollut olemas-
sa esivalmisteluhankkeena jo vuodes-
ta 2001, jolloin se oli mukana tekemäs-
sä mm. ”Mosku” -elokuvaa sekä tv-sar-
jaa ”Pelkovaara”. Varsinaisesti elokuva-
keskuksen toiminta käynnistyi vuonna 
2005, jolloin elokuvakeskus itse tuot-

Lappilainen toimija alueellisella elokuvakentällä
Sodankylän elokuvakeskus (Mid-
night Sun Film Centre) on alueelli-
nen tuotantoresurssikeskus, jonka 
toiminta-alueena on Lapin lääni. 
Elokuvakeskuksen keskeisenä osa-
alueena on ns. tuotantopalveluhan-
ke, joka on lähellä elokuvakomissio-
toimintaa. 

ti lyhytelokuvan ”Mun Lappi” yhteis-
työssä Taideteollisen korkeakoulun 
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osas-
ton kanssa. 

Elokuvatuottaminen ei kuitenkaan 
varsinaisesti sisälly elokuvakeskuksen 
toimintaan. Tällä hetkellä käynnissä 
olevia tuotantoja ovat mm. Snapper 
Filmsin koko illan elokuva ”Joulutari-
na” sekä October Filmin lyhyteloku-
va ”Ensimmäinen Eskelinen”. Eloku-
vatuotantojen palvelemisen ohella elo-
kuvakeskus on mukana mm. lappilais-
ten elokuvaideoiden kehittelyjärjestel-
mä ”Lapin lisä” -hankkeessa.

Elokuvakeskushanke on rahoitet-
tu mm. Euroopan Unionin aluekehi-
tys- ja sosiaalirahaston / Lapin liiton, 
Sodankylän kunnan sekä Sodankylän 
elokuvafestivaalin varoin. 

Projektipäällikkö Ari Lehtolan ja 
tuotantokoordinaattori Sanna Kul-
tasen yhteystiedot löytyvät verkosta 
osoitteessa www.msfilmcentre.fi. 

Sanna Kultanen
Kirjoittaja on elokuvakeskuksen  
tuotantokoordinaattori

Mun Lappi -elokuvan kuvaukset
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Opetusministeriö järjesti verkossa välitettäviä 
sisältöjä ja tekijänoikeutta käsittelevän  
asiantuntijakonferenssin creativity.online.fi  
– European Content and Copyright Policy  
13.–14.7.2006 Helsingissä.

K
onferenssin teemat käsittelivät mm. elo-
kuvan, tv-ohjelmien ja musiikin uusia 
markkinoita, jakelu- ja käyttötapoja sekä 
niihin liittyviä teknisiä, taloudellisia, lain-
säädännöllisiä ja poliittisia kysymyksiä.

Konferenssin teemalla on yhteys EU:n  
Lissabonin strategiaan ja i2010-strategiaan, jonka  tavoit-
teena on luoda kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalai-
nen tietoyhteiskunta eli yhtenäinen eurooppalainen tieto-
alue, joka tarjoaa kansalaisille kohtuuhintaisia ja turvallisia 
laajakaistayhteyksiä, rikasta ja monipuolista sisältöä ja di-
gitaalipalveluja.

Kokouksen taustalla vaikutti myös se, että komission 
tietoyhteiskuntadirektoraatti (INFSO) on muodostamas-
sa tietoyhteiskunnan kehittämiseksi laajaa eurooppalais-
ta online-sisältöjä vahvistavaa ja luovia toimialoja koske-
vaa politiikkaa.

Tietoyhteiskunnan online-sisältöjä koskevan politii-
kan muodostamisen perustaksi komissio julkaisi touko-
kuussa 2006 Film Online Charterin (peruskirjan). EU-pu-
heenjohtajamaiden järjestämät konferenssit, Ison Britan-
nian vuonna 2005 järjestämä ”Creative Economy” -konfe-
renssi, Itävallan maaliskuussa 2006 järjestämä ”Content 
for Competitiveness” -kokous ja Suomen heinäkuun kon-
ferenssi tukevat osaltaan tätä politiikan muodostamista. 
Suomi esittelee EU-puheenjohtajamaana ”creativity.on-
line.fi” -konferenssin loppupäätelmät jäsenmaiden minis-
tereille marraskuun 2006 koulutus- ja kulttuurineuvoston 
kokouksessa.

Tämän pohjalta komission tavoitteena on antaa tiedon-
anto syksyn 2006 aikana. Tätä varten komissio on myös 
avannut verkossa avoimen kuulemisen, johon kaikki asi-
asta kiinnostuneet voivat osallistua (ks.  http://ec.europa.
eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/index_
en.htm) 

Tulevassa tiedonannossa otetaan huomioon myös se, 
että sisältöjen levitys muuttuu oikeuksien levitykseksi. Te-
kijänoikeuksien alalla komission markkinadirektoraatti 
antoi vuonna 2005 suosituksen music online -palveluiden 
oikeuksien rajat ylittävästä hallinnoinnista. 

Helsingin konferenssin tavoitteena oli siis vahvistaa 
tätä EU:ssa syntymässä olevaa online-sisältöjä ja luovia 
toimialoja koskevaa politiikkaa. Konferenssin avasi pää-

ministeri Matti Vanhanen, joka korosti luovien toimialo-
jen merkitystä Euroopan kilpailukyvylle ja toimivan te-
kijänoikeusjärjestelmän tärkeää roolia toimivalle inno-
vaatiopolitiikalle. Kulttuuriministeri Tanja Saarela päät-
ti sen yhdessä tietoyhteiskuntakomissaari Viviane Redin-
gin kanssa. Saarela painotti tietoyhteiskunnan sisältöjen 
ja tehokkaiden online-markkinoiden kehittämistä. Tämä 
linjaus tähtää musiikin, audiovisuaalisen sisällön, eloku-
vien ja muun sisällön laillisen verkkokaupan laajenemi-
seen. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee tavoitteena olla 
EU-maiden politiikan selkeyttäminen sisältö- ja tekijän-
oikeusalalla, ministeri Saarela totesi loppupuheenvuoros-
saan.

Konferenssissa esiintyi kaikkiaan n. 40 alan asiantun-
tijaa, joita olivat mm. toimitusjohtaja David Kosse (Uni-
versal Pictures International), puheenjohtaja Arne Wess-
berg (Euroopan yleisradioliitto EBU), hallituksen puheen-
johtaja  Jaakko Rauramo (SanomaWSOY), pääjohtaja Odi-
le Quintin (Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin 
pääosasto), johtaja James Lancaster (BBC) ja varapääjoh-
taja Rita Hayes (World Intellectual Property Organisati-
on WIPO). 

Kaksipäiväinen konferenssi houkutteli paikalle noin 
350 ulkomaista ja kotimaista osallistujaa, jotka edustivat 
mm. elokuva- ja musiikkiteollisuutta, muuta AV-alan sisäl-
tötuotantoteollisuutta, teleoperaattoreita, teknologiateol-
lisuutta, internet-palvelujen tarjoajia, tekijänoikeusjärjes-
töjä, kustantajia, alan rahoittajia ja asiantuntijoita, EU-jä-
senmaiden ministeriöitä sekä Euroopan komissiota.

Konferenssi koostui alku - ja loppuistuntojen lisäksi vii-
destä työsessiosta, joiden teemoja olivat uudet business-
mallit, sisällöt ja sisältöjen jakelutavat; siirtyminen sisäl-
töjen levityksestä oikeuksien levitykseen; eurooppalaisen 
sisältö- ja tekijänoikeuspolitiikan kehityksen haasteet; eri 
toimijoiden roolit ja vastuut sekä eurooppalaisen politiikan 
suhde muuhun maailmaan. 

Keskustelu oli kahden työntäyteisen konferenssipäivän 
aikana runsasta ja antoisaa. Kokous antoi hyvän katsauksen 
alan tämänhetkisestä tilanteesta ja haasteista niin Euroo-
passa kun Amerikassakin. Kaikki esitetyt puheenvuorot ja 
paneelikeskustelut ovat sekä luettavissa että katseltavissa 
osoitteessa: www.creativityonline.fi. 

Suomen haasteena on puheenjohtajamaana koostaa 
tästä laajasta materiaalista komissiolle ja jäsenmaille jatko-
työssä hyödynnettäviä ja huomioonotettavia näkökantoja 
ja kysymyksenasetteluja.

Laura Mäkelä
Kirjoittaja on ylitarkastaja opetusministeriössä

Lyhyesti

Creativity.online
K E S K U S T E L U  J A T K U U  V E R K O S S A
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Digitaaliset demot  
Opetusministeriön ja AVEKin Digi-
taaliset demot -määrärahan seuraava 
haku päättyy 30.11.2006. Jaettavana 
on 200 000 euroa digitaalisen sisäl-
tötuotannon kehittämiseen. Digide-
mo -määrärahasta myönnetään avus-
tuksia hankkeille, jotka hyödyntävät 
digitaalista monikanavaisuutta ja etsi-
vät uusia kerronnan muotoja kulttuu-
rin ja viihteen alueilla. Tarkoituksena 
on tukea ennen tuotantovaihetta ole-
via hankkeita, joilla on hyvät mahdol-
lisuudet päätyä tuotantoon. Rahoitus-
ta voi hakea joko konseptin tai käsi-
kirjoituksen suunnitteluun tai demo-
hankkeeseen.  
Lisätietoja ja hakulomake löytyvät 
osoitteesta www.kopiosto.fi/avek

Nordic Talent - palkinto  
Sonja Lindénille 
Sonja Lindén voitti pohjoismaisten 
elokuvaopiskelijoiden nk. pitchauskil-
pailun Kööpenhaminan Nordic Talent 
-tapahtumassa syyskuussa. Taideteol-
lisen korkeakoulun elokuva- ja lavas-
tustaiteen osastolla opiskeleva Lindén 
esitteli tapahtumassa Wireless Game 
-dokumentti-ideansa, jonka aiheena 
on elinympäristössämme jatkuvasti 
lisääntyvä sähkömagneettinen sätei-
ly – kännykät, langattomat lähiverkot 
ja tukiasemat – ja sen vaikutukset ih-
misiin.

Palkinto on 100 000 Norjan kruu-
nun kehittämistuki, jonka myöntää 
Nordisk Film och TV Fond. Elokuva-
korkeakouluista valmistuville tarkoi-
tettu Nordic Talent -tapahtuma jär-
jestettiin kuudetta kertaa. Tapahtu-
man tarkoituksena on luoda kontak-
teja koulusta valmistuvien elokuvante-
kijöiden sekä kokeneiden tuottajien ja 
muiden elokuva-alan ammattilaisten 
välille.

Nordisk Panoraman erikoismaininta 
Sonja Lindénille
Sonja Lindénin ohjaama, käsikirjoit-
tama ja tuottama elokuva ”Ei kukaan 
ole saari” sai erikoismaininnan Nor-
disk Panoraman dokumenttielokuvi-
en kilpailusarjassa. Sarjan voitti ruot-
salainen Agnieszka Lukasiakin ohjaa-
ma Forgotten, jonka suomalainen osa-
tuottaja on Kinotar Oy. Lyhyteloku-
vasarjan voitti norjalainen Charlotte 
Blomin ohjaama Coco-Nuts. Seitse-
mästoista pohjoismainen lyhyt- ja do-
kumenttielokuvien festivaali pidettiin 
tänä vuonna Tanskan Århusissa.
Lisätietoja: www.nordiskpanorama.
com

By the end of 2006, FRAME will 
begin with the support of the Fin-
nish Ministry of Education a Cu-
ratorial Pilot platform offered to 

emerging Finnish curators. The initiative was 
taken by Frame in 2005 as a response to a need 
for younger practicing curators to advance on 
a practical and networking level. Job catego-
ries such as independent or free-lance cura-
tors and producers are practically missing in 
Finland and other Nordic countries. The fi-
nancial resources outside the institutions are 
too minimal for an independent professional 
existence or to develop essential internatio-
nal experience.

The Curatorial Pilot, encouraging flexible 
working methods and a multitude of perspec-
tives, aims at creating a new and alternative 
platform for advancing knowledge, practical 
experience and international connections. It 
will include 4 participants and individual pro-
jects that will be selected on an invitational 
base.

Through Frame’s Visitors’ Program, in-
ternational networks and collaborative pro-
jects, the participants are given opportuni-
ties for diverse professional encounters with 
guest lecturers and mentors. The platform in-
tends to develop cultural exchange especial-
ly in peer to peer networks in the Nordic and 
Baltic countries and internationally.  It aims 
to create a nourishing professional grid to be 
continued and developed among the partici-
pants in Finland and internationally.

The pilot platform will be crafted to fit 
each participant’s interest and timeline. To-

gether with a tutor in a collaborative institu-
tion and a personal mentor a participant will 
develop her/his significant directions and 
needs. The platform unfolds in four parts du-
ring a period of approximately one year.

All four parts include a hands-on and 
cross-cultural focus. 

Part 1: Includes two one-month intern-
ships, one in Finland and one in an interna-
tional context. 

Part 2: Gives the opportunity to have a 
personal mentor as well as to assist and fol-
low the mentor’s project. 

Part 3: A participant shall develop an in-
dividual project, given guidance, space and fi-
nancial aid by a tutor in a collaborative insti-
tution and the mentor. 

Part 4: Consists of a series of combined 
workshops and conferences for practical and 
theoretical discussions and reflection among 
the participants. Part 4 will be scheduled for 
spring 2007 and partly bring the participants 
together with other academic and institutio-
nal programs in the collaborating countries. 

Building this platform we hope for an 
inspiring environment and an advanced in-
ternational dialogue and working field for fu-
ture curatorial practice in Finland.

Veronica Wiman
Curator

FRAME - Finnish Fund for Art Exchange
Merimiehenkatu 36 D 527  5th floor
FIN-00150 Helsinki, Finland
Tel.358-(0)9-6126 4225
E-mail: veronica.wiman@frame-fund.fi
website: www.frame-fund.fi 

C U R A T O R I A L  P I L O T  

Lyhyesti

Jorma Keltto, Vöyri, Veli Granön Onnela -sarjasta
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MINDTREK – Mikä mediaviikko?
Marraskuun alussa Tampereelle kokoontuu suuri 
joukko digitaalisen median ja tietoyhteiskunnan etu-
rivin asiantuntijoita pohtimaan sitä, minne ollaan 
menossa digitaalisen median kehityksessä. Viikolla 
vannotaan jo kymmenennen kerran sisältöjen nimeen 
- tekniiikkaa unohtamatta. 
Kyse on MINDTREK-mediaviikosta, jossa viime vuon-
na kävi 2700 ihmistä 30 eri tapahtumassa. Tänä vuonna 
tapahtumia on 25 ja kävijätavoite 3500 ihmisessä. Osa oh-
jelmasta on suunnattu alan ammattilaisille, osa tutkijoille 
ja osa kansalaisille. Lisäksi näiden osapuolien välille pyri-
tään rakentamaan elävää ajatustenvaihtoa.  MINDTRE-
Kin tavoitteena on edistää digitaalisen median verkostoi-
tumista ja tehdä samalla tunnetuksi kansallista tiede- ja 
yritysmaailman osaamista. Tavoitteiden listalla on myös 
kansainvälisen vuorovaikutuksen ja kansalaisten tietoyh-
teiskuntaosallistumisen lisääminen. 

MINDTREK-viikon huipennus on Grand Prix -kil-
pailu. Tänä vuonna juhlitaan Suomen suurinta multime-
diapalkintoa jo kymmenennettä kertaa. Kahdenkym-
menentuhannen euron (tarkalleen 20 002 euroa) pal-
kinto myönnetään vuosittain parhaalle luovalle tuot-
teelle, teolle, idealle, konseptille tai palvelulle. Kilpai-
lun lisäksi viikolla mukana on työpajoja, seminaareja, 
konferensseja ja vapaamuotoisia kokoontumisia ympäri  
Finlaysonin tehdasaluetta. 

Mediaviikon taustalla on MindTrek ry, joka on yleis-
hyödyllinen ja sitoutumaton yhdistys. Se toimii viikon 
eri tapahtumien sateenvarjona ja pyrkii rakentamaan 
viikosta tasapainoisen kokonaisuuden. MindTrekin toi-
minta tähtää ympärivuotiseen tapahtumajärjestelyyn ja 
alan verkottumismahdollisuuksien edistämiseen. Tär-
keintä kaikessa tekemisessä on rohkea harhailu uusien 
ihmisten ja ajatusten luo, uusien ideoiden synnyttämi-
nen. Yhteinen ihmettely ja oivaltamisen ilo.

Muulloinkin kuin marraskuussa. Muuallakin kuin 
Tampereella.

MINDTREK mediaviikko pidetään 6.–11.11. 
2006 “Uudet verkot - ihmisen vastaisku” - teema  
pitää sisällään yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä,  
ideoiden, kokemusten ja osaamisen jakamista.  
Ohjelmassa paneudutaan mm. mobiilimaailmaan ja 
haistellaan median uusia tuulia.  www.mindtrek.org

Marja Heinonen
Kirjoittaja on MindTrek ry:n puheenjohtaja

Lyhyesti

Vilkuna POEM Säätiön 
toimitusjohtajaksi
POEM Säätiö on valinnut Kaltion 
entisen päätoimittajan, Oulunsalon 
taidekoulun rehtori Jussi Vilkunan 
Pohjoisen elokuva- ja mediasäätiön 
toimitusjohtajaksi. Vilkuna vas-
taa säätiön varainhankinnasta ja 
muusta säätiön operatiiviseen johta-
miseen liittyvistä tehtävistä. Tehtävä 
on vuoden mittainen. 

Taiteilija-apurahat 2007
Taiteen keskustoimikunta on jaka-
nut vuoden 2007 taiteilija-apura-
hat. 5-vuotiset taiteilija-apurahan 
saivat mm. elokuvaohjaaja Joe Da-
vidow, valokuva- ja mediataiteilija 
Heli Rekula sekä taiteilija Rax Rin-
nekangas.

Elokuvataiteen  
valtionpalkinto  
Lasse Naukkariselle
Valtion elokuvataidetoimikunta 
myönsi elokuvan valtionpalkinnon 
ohjaaja Lasse Naukkariselle. Nauk-
karinen palkittiin pitkästä urastaan 
erityisesti dokumenttielokuvan pa-
rissa. Hän on ohjannut 1970-lu-
vun alusta lähtien yhteensä 30 do-
kumentti- ja fiktioelokuvaa. Lisäk-
si Naukkarinen on toiminut kym-
menissä muissa elokuvissa kuvaaja-
na, leikkaajana, tuottajana ja käsi-
kirjoittajana. 

Selvitys  
taiteilija-apuraha- 
järjestelmästä
Taiteen keskustoimikunnan tuore sel-
vitys osoittaa valtion taiteilija-apura-
hajärjestelmän toimivaksi. Suurim-
maksi yksittäiseksi parannuskohteek-
si apurahan saajat kokivat taiteilija-
apurahojen myöntöpäätösten ja nii-
den perusteiden läpinäkyvyyden lisää-
misen. Lisäksi lähes joka viides nuori 
naistaiteilija raportoi ongelmista apu-
rahan ja toimeentuloturvan yhteenso-
vittamisessa.

Vuosittain taiteilija-apurahaa 
nauttii noin 550 taiteilijaa, mikä vastaa 
noin 3 % maamme taiteilijakunnasta. 
Vuonna 2005 taiteilija-apurahoja mak-
settiin yhteensä noin 7,3 miljoonaa eu-
roa, mikä on 2 % valtion taide- ja kult-
tuuribudjetista.  Taiteen keskustoimi-
kunnan ja valtion taidetoimikuntien 
jakamat valtion taiteilija-apurahat 
ovat merkittävin yksittäisten taiteili-
joiden työskentelyn tukemiseen koh-
distettu valtion taidepoliittisen tuen 
muoto. 

Pauli Rautiaisen tekemä selvitys 
”Taiteilija-apurahajärjestelmän toi-
mivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvi-
tys valtion taiteilija-apurahan saajista 
2002–2005” on luettavissa pdf-tiedos-
tona osoitteessa www.taiteenkeskus-
toimikunta.fi/julkaisut.

Elokuvatietoja netistä
Suomen elokuva-arkiston ja Val-
tion elokuvatarkastamon elokuva-
tietojen hakuun tarkoitettu Elonet-
verkkopalvelu sisältää tietoja koti-
maisista ja Suomessa levitetyistä ul-
komaisista elokuvista sekä niiden 
tekemiseen osallistuneista henki-
löistä ja yhtiöistä. Elonetissa on tie-
toja noin 150 000 elokuvasta ja yli 
200 000:sta elokuvien tekoon osal-
listuneesta henkilöstä. Tietokan-
ta sisältää tietoja niin lyhyistä kuin 
pitkistäkin elokuvista. Hakuja tie-
tokantaan voi tehdä muun muassa 
elokuvan tai henkilön nimen, val-
mistumisvuoden tai -maan mukaan 
sekä lukuisilla muilla hakuehdoilla.

Palvelu löytyy osoitteesta www.
elonet.fi

Innovaatioita etsitään, osa 2
AVEK ja opetusministeriö järjestävät toisen sisältötuotantoalan toimi-
joille tarkoitetun DigiDemo-seminaarin, jossa keskitytään hanke-esitte-
lyn taitoon. Demoamisen keinoja käydään läpi esittelemällä ja arvioimalla 
jo tukea saaneita demo-hankkeita.

Seminaari järjestetään Tampereella Mind Trek –viikon yhteydessä 
torstaina 9.11. klo 13-17. Paikkana on Bravo Plaza, Siperia, Finlayson, Itäi-
nen katu 5-7. Ilmoittautumiset 7.11. mennessä sähköpostilla avek@avek.
kopiosto.fi tai puhelimitse 09 – 4315 2350.

Tarkempia tietoja ohjelmasta löytyy AVEKin nettisivuilta www.ko-
piosto.fi/avek
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Vuoden 2006 laatutuki

Elokuvan laatutukea jaettiin 
14 elokuvalle yhteensä 360 
000 euroa. Suurimman laa-
tutuen (50 000 euroa) sai 

kolme elokuvaa: Making Movies Oy:
n tuottama ja Petri Kotwican ohjaa-
ma elokuva Koti-ikävä, Sputnik Oy:
n tuottama ja Aki Kaurismäen ohjaa-
ma elokuva Laitakaupungin valot sekä 
Helsinki-filmi Oy:n tuottama ja Do-
me Karukosken ohjaama elokuva Tyt-
tö sinä olet tähti.

Laatutukea saivat myös mm.  
AVEKin tukemat dokumenttieloku-
vat Kenen joukoissa seisot ( Illume Oy, 
ohj. Jouko Aaltonen), Kone 17 (Video-
makers Oy, työryhmä), Hetket jotka 
jäivät (Of Course My Films, Pia An-
dell), Taakankantaja (Kinotar Oy, Jolle 
Onnismaa), Zahara ja Urga (Bad Taste 
Ltd, Rax Rinnekangas), Amerikan tai-
kuri (Making Movies Oy, Sami Kuok-
kanen) sekä animaatioelokuva Eluk-
ka (Elokuvaosuuskunta Camera Ca-
gliostro, Tatu Pohjavirta) ja 365 päivää, 
Reijo Kelan videopäiväkirja 1999 (Rei-
jo Kela).

Elokuvan laatutuki myönnetään 
tuottajalle tunnustuksena ansiokkaas-
ta elokuvasta tai muusta kuvaohjel-
masta. Laatutuen jakaa valtion eloku-
vataidetoimikunta.

Kettu ja possut  
paiskaavat kättä  
kulttuurikompleksi  
Andorrassa
Kotimaiset dokumentti- ja lyhyt-
elokuvat täyttävät Kino Andorran 
valkokankaan 7.-11.11., kun KET-
TUPÄIVÄT järjestetään 23. ker-
taa. Tuoreet, kotimaiset lyhyt- ja do-
kumenttielokuvat, musiikkivideot, 
animaatiot ja kokeelliset elokuvat 
ovat pääosassa viiden päivän ajan 
Suomen elokuvakontakti ry:n festi-
vaalilla. Perinteisten Kettu-palkin-
tojen lisäksi festivaalin yhteydessä 
jaetaan tänä vuonna myös Hinku ja 
Vinku –animaatiopalkinto. 

Kotimaisten elokuvien lisäksi 
Kettupäivät esittää viimevuotiseen 
malliin parhaita pohjoismaisia ly-
hyt- ja dokumenttielokuvia tuliai-
sina Tanskan Nordisk Panoramas-
ta. Festivaali huipentuu lauantai-
na klubiin, jossa elokuvan ystävät 
kohtaavat palkintojenjaon jälkeen. 
Klubin musiikista vastaa ”skandi-
naavista action jazzia” soittava duo 
Nieminen & Litmanen.

Kettupäivät 7.-11.11.2006, kult-
tuurikompleksi Andorra, www.ket-
tupaivat.fi

Lyhyt- ja dokumenttielokuvan nettikauppa 

Suomen elokuvakontakti ry, joka on elokuvan-
tekijöiden vuonna 1970 perustama levitysyh-
distys, on avannut lyhyt- ja dokumenttielo-
kuviin keskittyneen DVD-myyntipisteen ko-

tisivuillaan. Aikaisemmin lyhyt- ja dokumenttielokuvia 
vuokrannut yhdistys on laajentanut toimintaansa ja tar-
joaa nyt yksityisille kuluttajille mahdollisuuden ostaa 
korkealaatuisia ja kansainvälisestikin palkittuja elokuvia 
DVD:llä. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien lisäksi valikoi-
massa on lastenelokuvia sekä kokeellista elokuvaa.

Nettikaupan osoite on: www.elokuvakontakti.fi. 

Järvi, ohj. Maarit 
Lalli, Lasihelmi Fil-
mi Oy, 2006

Milja, ohj. Maria Lappalainen, Silva Mysterium Oy, 2005
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Suomen kulttuuri- ja  tiedeinstituutit
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry 
on perustanut toimiston Ritarihuoneel-
le. Yhdistys on 17 kulttuuri- ja tiedeinsti-
tuutin yhteistyöyhdistys, jonka tarkoitus 
on edistää Suomen ulkomailla toimivien 
kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä Ha-
nasaaren kulttuurikeskuksen yhteistoi-
mintaa. Tietoa kulttuuri- ja tiedeinstituu-
teista löytyy osoitteesta www.institute.fi.

Toimisto: Suomen kulttuuri- ja tie-
deinstituutit ry, Hallituskatu 2 B, 00170 
Helsinki, 09 288 69 246.

Medialaboratorio  Ars Electronicassa
Yksi maailman vanhimpia ja merkittä-
vimpiä mediataiteen ja -kulttuurin festi-
vaaleja, Ars Electronica, kutsui Taidete-
ollisen korkeakoulun Medialaboratorion 
Campus-näyttelyyn. Näyttely pidettiin 
syyskuussa Linzissä, Itävallassa.

Medialaboratorion näyttely on suu-
rin Suomesta koskaan maailmalle lähte-
nyt media-alan näyttely: 30 yksittäistä 
työtä ja neljä tutkimusryhmää. Mukana 
oli sekä uusia teoksia että kansainvälisillä 
festivaaleilla jo menestyneitä ja palkittuja 
töitä. Kokonaisuus muodosti läpileikka-
uksen tuoreesta mediataiteesta ja -desig-
nista Suomessa.

Ars Electronican vuosittaiset kävijä-
määrät liikkuvat sadan tuhannen hengen 
vaiheilla.

Mediataidetta  
maailmalle

Taiteilija Maarit Suomi-
Väänäsen kokeellinen 
elokuva on kutsuttu 
Amsterdamin kansain-

väliselle dokumenttielokuvafesti-
vaalille. Lyhytelokuva ja komedia 
” vähän niinku pelottavaa...” esite-
tään jokavuotisessa ParaDocs  kil-
pailusarjassa, joka näyttää kokeel-
lisia dokumentteja ja dokumentaa-
risia kokeiluja. Amsterdamin kan-
sainvälinen dokumenttielokuvafes-
tivaali on kansainvälisesti laajin ja 
arvostetuin areena luovalle doku-
menttielokuvalle.

Elina Salorannan teos ”Ei Saa 
Häiritä” ja Sampsa Virkajärven teos 
”Elina” on valittu Kasselin 23. do-
kumentti- ja videofestivaalin ohjel-
mistoon Saksaan 1850 ehdokkaan 
joukosta. 

Lisää tietoja aiheesta: www.av-
arkki.fi

Kulttuuriviennistä uutta 
bisnestä

Tekes on teettänyt yh-
teistyössä kauppa- ja 
teollisuusministeriön, 
opetusministeriön ja 

ulkoasiainministeriön kanssa sel-
vityksen kulttuurialan liiketoimin-
tamalleista. Selvityksen tavoittee-
na oli löytää konkreettisia toimen-
pide-ehdotuksia kulttuuriviennin 
liiketoiminnan edistämiseksi.  Sel-
vityksessä on ensimmäistä kertaa 
kartoitettu ja listattu Suomen suu-
rimmat kulttuurivientiyritykset.

Selvityksen mukaan Suomessa 
on noin 200-400 yritystä, joilla on 
tällä hetkellä edellytykset kulttuu-
rivientiin. Kulttuuriviennin liike-
toiminnan arvo on noin 150 miljoo-
naa euroa. Viennin kasvattaminen 
vaatii yritysten liiketoimintaosaa-
misen vahvistamista ja toimijoiden 
kansainvälistymiskoulutusta ja toi-
mialatietämyksen lisäämistä.

Selvityksen teki Markus Leiko-
la Delicate Services Oy:stä.

Kulttuuriviennin liiketoimin-
tamallit verkossa www.tekes.fi/jul-
kaisut/kulttuuriviennin_liiketoi-
mintamallit.pdf ja www.content-
business.fi

Vähän niinku pelottavaa, ohj. Maarit Suomi-Väänänen, 2006

What if you had a second chance with the one that got away?-
installaatio, Eeva-Mari Haikala, 2006

Lahja-installatio, Fanni Niemi-Junkola, 2006
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AVEK-palkinto on merkittävin 
mediataiteelle Suomessa jaettava 
palkinto. Palkinnon suuruus on 
12 000€ ja se jaettiin 7.9. 2006 
AVEKin kauden avajaisissa Media-
keskus Lumeessa kolmatta kertaa. 
Palkinnon raatiin kuuluivat mu-
seojohtaja Berndt Arell, Helsingin 
kaupungin taidemuseosta ja lavas-
taja Anu Maja, YLEstä sekä Tai-
deteollisen korkeakoulun professori 
Marjo Mäenpää, joka toimi raadin 
puheenjohtajana. 

Kirsi Gimishanov

Valintaansa raati peruste-
li seuraavasti: ”Tunnus-
omaista Sassin työskente-
lylle on äänen ja kuvan luo-

va yhdistäminen. Sassin töissä ilahdut-
ti teoksiin sisältynyt jonkinlainen vino 
huumori ja tietty vimmaisuus sekä ää-
nen ja kuvan hyvä tasapaino. Lisäksi 
teokset olivat temaattisesti varsin yk-
sinkertaisia ja rakenteeltaan selkeitä ja 
helposti hahmotettavia, olematta silti 
helppoja tai itsestään selviä”. 

Aikaisempina vuosina AVEK-pal-
kinnon ovat saaneet Heidi Tikka ja 
Hanna Haaslahti.

”AVEK-palkinto on minulle sel-
keästi potku eteenpäin. Minulle on 
tärkeää ajatus siitä, että joku muukin 
näitä katselee.”, kommentoi Sassi itse 
palkintoaan.

”Näitä juttuja tehdessäni, pai-
nin pitkään sen ongelman kanssa, et-
tei elämä yksinkertaisesti ole vangit-
tavissa perinteiseen aristoteeliseen 
kaavaan. Tottumuksemme tähän kaa-
vaan on niin vahva, että rakennamme 
tarinan ihan pienistäkin vihjeistä. Mi-
nä pyrin jonkinlaiseen puhtauteen - 
ajattelinkin pitkään, että kineettinen 
taide on sitä aitoa, puhdasta taidet-
ta. Se on jotain, joka tapahtuisi jokai-
selle henkilökohtaisesti, eikä sen ym-
pärille voisi kehitellä tarinaa. Pakko-
han se kuitenkin oli hyväksyä, että ih-
misaivot rakentavat narraatioita kai-
ken ympärille, jopa kineettiseen tai-
teeseen. 

Tämän sisäänrakennetun narraati-
on olemassaolon hyväksyntä oli aluksi 
vaikeaa. Nyt luon tarinoita ihan suo-
siolla. Tosin minun teokseni, tai tari-
nani, pyrkivät tapahtumaan ilman vä-
likäsiä suoraan katsojalle, toisin kuin 
perinteinen elokuva. Minusta elokuva 
perinteisenä mediana viettelee katso-
jan kokemaan henkilöidensä tunneti-
loja ja kohtaloita. Minun tavoitteena-
ni on asettaa katsoja päähenkilöksi”, 
kertoo Sassi.

Sassin töissä on sattumalla, vir-
heillä ja hajonnalla suuri merkitys. ”Ne 
tyrkkäävät ajatukset pois urasta”, hän 
sanoo. Sassin teokset ovatkin synteet-
tisiä kollaaseja. Kuvia ja ääntä hän ha-
kee internetistä ja käsittelee, muunte-
lee uudelleen. ”Minulla oli IXUS-ka-
mera, jolla olen ottanut kuvia itsekin, 
mutta se meni rikki. Sen jälkeen olen 
rakentanut  videoita still-kuvista ja ne-
tistä löytämästäni materiaalista”, Sassi 
kertoo työtavoistaan. Sassi on kuvan-
nut myös kokeellista elokuvaa mm. 
8mm ja 16mm filmille.

AVEKin kauden avajaisissa esitet-
tiin Sassin uusimpia teoksia mm. ”A 
message from Mary Davis”, joka oli 
syntynyt amerikkalaisesta rahanke-
ruu-kirjeestä. Ylipäänsä kaikenlainen 
yllättävä kokeilu on Sassille tyypillistä: 
hän yhdistää noise-musiikkia korkea-
kulttuuriin, hyödyntää amerikkalaisen 
fundamentalisti-saarnaajan maanista 
propagandaa, ja ylläpitää klippikirjas-
toa löytämästään kiinnostavasta ma-

teriaalista. Toisaalta teosten suunta on 
viime vuosina ollut koko ajan abstrak- 
timpaan suuntaan. Innoituksekseen 
hän mainitsee Malevitshin mustan ne-
liön ja pohdiskelee kuinka voisi hyö-
dyntää valkokankaalla voimakkaan va-
lonvälähdyksen jälkeen näkyvän ”har-
maan hetken.” 

Uusimmissa teoksissa Sassin mie-
lenkiinto on siirtynyt yhä suurempiin 
entiteetteihin. Jo koulupoikana ava-
ruus viehätti, mutta nyt mennään jo 
siitäkin ohi. ”Koulussa opetetaan, että 
avaruus on ääretön. Avaruudesta suu-
rempihan on loogisesti jumala. Mi-
nua kiinnostaa, mitä on tähtien taka-
na”, Sassi sanoo. ”Kaikissa teoksissani 
ilmenee jonkun suuremman läsnäolo. 
En usko Jumalaan, mutta uskon että 
ihmiset uskovat.” 

Sassi käyttää teoksissaan mielel-
lään Vanhan Testamentin tarinoita, 
koska Raamattu on hänen mukaansa 
hyvää kirjallisuutta, vapaasti lainatta-
vissa ja ennen kaikkea jotakuinkin tut-
tua meille kaikille. Vanhan Testamen-
tin tarinat viittaavat vahvasti länsimai-
seen kulttuuriin ja uskonnollista kir-
jallisuutta on länsimaisen taiteen ku-
vastona käytettykin kautta aikojen. 

Raamatun tarinoissa viehättää 
myös niiden hurjuus. ”Vanhan testa-
mentin jumalahan on psykopaatti, yh-
tä arvaamaton kuin nakkikioskilla rie-
huva juntti”, naureskelee Sassi.

Pekka Sassin seuraava näyttely 
Galleria Heinossa joulukuussa 2006.

Lyhyesti

AVEK-palkinnon  
saaja 2006  
Pekka Sassi

Pekka  
Sassi, kuva 
Veli Granö.



54

A V E K I N  T U K E M I A  V A S T A V A L M I S T U N E I T A   
L Y H Y T-  J A  D O K U M E N T T I E L O K U V I A

Valmistuneita tuotantoja

Olemisen korkeakoulu
Dokumenttielokuva
Kesto 10 min.

Dokumentissa liikutaan käsistään tai-
tavan miehen matkassa kohti yksin-
kertaista esinettä. Kokonaisuus pilko-
taan pienemmäksi, puu löytää uuden 
muodon. Pienen vaivan kautta pää-
henkilö löytää itsensä ihmisten kes-
keltä. Suuressa maailmassa pienikin 
asia heilauttaa. Kaikki ei ole aina sitä 
miltä näyttää.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Jukka-Pek-
ka Selin
Kuvaaja: Mika Hietala
Äänittäjä: Merja Maijanen, Olli On-
kamo
Leikkaaja: Jarno Limnell
Tuottaja: Jarno Limnell
Tuotantoyhtiö: Action Media Ay
Ensi-ilta: 18.1.2006

Väinö Auer (1895-1981) 
Dokumenttielokuva
Kesto 75 min.

Dokumenttielokuva kertoo kansain-
välisesti arvostetun suomalaisen tie-
demiehen Väinö Auerin elämästä 
ja työstä Suomessa ja Latinalaisessa 
Amerikassa.

Auer oli maantieteilijä ja tutki-
musmatkailija, mutta ennen kaikkea 
kansainvälisesti tunnustettu geologi ja 
teoreetikko. Hän kehitti ainutlaatui-
sen menetelmän, jolla voidaan ajoittaa 
maapalloin historian keskeiset tapah-
tumat näytteitä kairaamalla. Aueria 
voidaan pitää myös ilmastotutkimuk-
sen pioneerina. Auerin ajattelua lei-

masi 1920- ja 1930-luvuilla vahva tope-
liaaninen kansallismielisyys, ja sotien 
aikana hän joutui tiedemiehenä perus-
telemaan Suur-Suomi hanketta.

Dokumentin puhe perustuu 
Auerin päiväkirjamerkintöihin, artik-
keleihin ja muistioihin, joiden kaut-
ta koukataan myös ihmiskunnan dra-
maattiseen historiaan 1900-luvulla 
vanhojen arkistofilmien ja valokuvien 
ryydittäminä. Mukana on myös har-
vinaista aineistoa Tulimaan sukupuut-
toon kuolleesta alkuperäisväestöstä, 
Ona –intiaaneista, joita Auer voimak-
kaasti puolusti.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Mikko Piela
Alkuperäisaihe: Marko Auer
Leikkaus: Timo Linnasalo
Kuvaus: Tahvo Hirvonen  
Äänitys ja äänisuunnittelu: Juha Ha-
kanen
Tuottajat: Mika Ritalahti ja Niko Ri-
talahti
Tuotantoyhtiö: Silva Mysterium Oy
Ensi-ilta: 26.1.2006

Taakankantaja
Dokumenttielokuva
Kesto 52 min.

Paloniemen psykiatrisella sairaalal-
la on ainutlaatuinen oma ratsastus-

terapiayksikkö ja talli aivan sairaa-
lan pihapiirissä. ”Taakankantaja” seu-
raa kahden terapiassa käyvän ihmi-
sen, pienen tytön ja aikuisen miehen, 
prosessia kohti parempaa huomispäi-
vää. Suomenhevonen Pahe kykenee 
erityiseen vuorovaikutukseen hoidet-
taviensa kanssa ja pyrkii auttamaan 
näitä.

Ohjaus & käsikirjoitus: Johanna On-
nismaa 
Kuvaus: Marita Hällfors 
Äänittäjä: Laura Kuivalainen 
Leikkaus: Tuuli Kuittinen 
Äänisuunnittelu: Olli Huhtanen 
Ensi-ilta: 12.2.2006

Heitelläänhän kääpiöitäkin 
Fiktio
Kesto 26 min.

Jaana yllättää miesystävänsä Jessen 
viemällä tämän syntymäpäivälahjaksi 
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kahden ilotytön hoteisiin. Jaana luu-
lee ennaltaehkäisevänsä Jessen kol-
menkympin kriisiä, vaikka tosiasiassa 
oirehtii omaansa. Äärimmäisellä me-
todilla Jaana tulee testanneeksi hei-
dän rakkautensa voiman. Lahja joh-
taa katastrofiin, nöyryytykseen, toi-
seen mokomaan ja kolmanteenkin. 
Mutta samalla puhdistavaan väliensel-
vittelyyn. Kun kaikki näyttää jo me-
netetyltä, kaksikko pelastaa suhteen-
sa yhdessä. Jaana, siinä missä Jesse-
kin, muistaa mihin toisessa rakastui ja 
saa kaipaamansa varmuuden. Ainakin 
hetkeksi. 

Käsikirjoitus ja ohjaus: Markku Haa-
palehto
Kuvaus: Jyrki Arnikari F.S.C.
Leikkaus: Timo Halonen
Äänisuunnittelu: Juri Seppä, Tuomas 
Seppänen / Humina Oy
Tuottajat: Mika Ritalahti ja Niko Ri-
talahti
Tuotantoyhtiö: Silva Mysterium Oy
Ensi-ilta: 26.4.2006

Borgåmått
Dokumenttielokuva
Kesto 52 min.

Porvoossa käyty 40 vuoden taiste-
lu sillasta muuttuu hilpeäksi kerto-
mukseksi pikkukaupungista ja sen 

muutoksista. Porvoonmitalla on ta-
rina keskiaikaisessa kaupungissa ta-
pahtuvasta hallitsemattomasta kehi-
tyksestä, hallitusta tuhosta ja valituk-
sista, jotka liittävät kaupunkiin käsit-
teen Porvoon tauti.

Ohjaus: Peter Lindholm
Käsikirjoitus: Peter Lindholm
Kuvaus: Raimo Uunila
Leikkaus: Peter Lindholm
Äänisuunnittelu: Tero Malmberg
Tuottaja: Peter Lindholm
Tuotantoyhtiö: Petfilms Oy
Ensi-ilta: huhtikuu 2006 Luonto ja terveys 

Fiktio
Kesto 55 min.

Kolmekymppinen suomenvenäläi-
nen Kostja (Ville Haapasalo) elää väli-
aikaista elämää. Hän siivoaa metroa 
ja toimii juoksupoikana stripparirin-
kiä pyörittävälle perhetuttu Alekseille 
(Andrei Tsumak), tilapäistä asuntoa ja 
pikkusummia vastaan. 

Kun Kostja muutti vanhempien-
sa kanssa Suomeen 1990-luvun alus-
sa, muutos oli murrosikäiselle pojalle 
suuri, sillä pian äiti kuoli ja isä Anatoli 
(Oleg Letnikov) muuttui etäiseksi. Isä 
hankki Kostjalle koiran, lohdutuksek-
si, mutta nyttemmin koiravanhukses-
ta on tullut riesa. 

Puhumattomuus kuolleesta äidis-
tä hiertää isän ja pojan välejä. Kostja 
pitää etäisyyttä isäänsä ja tämän um-
pivenäläisiin ystäviin, perinteisiin ja 
toisiinsa tukeutuviin Luonto ja Terve-
ys -yhdistyksen miehiin. Mutta kun 
Pietarista saapuu Aleksein uusin löy-
tö, Masha (Olga Shuvalova), Kost-
ja joutuu muuttamaan takaisin isän-
sä luo.

Ohjaus: Panu Heikkilä
Käsikirjoitus: Panu Heikkilä ja Ville 
Haapasalo
Kuvaus: Jussi Eerola
Leikkaus: Harri Ylönen
Äänisuunnittelu: Janne Jankeri
Tuottaja: Pekka Lehtonen
Tuotantoyhtiö: Fantomatico Oy
Ensi-ilta: 26.6.2006

Ei kukaan ole saari
Dokumenttielokuva
Kesto 40 min.

Itä-Suomessa, kauniissa Saimaan jär-
vimaisemassa, asuu mies yksin saa-
rellaan. Hän pitää yhteyttä sairaa-
seen vaimoonsa päivittäisin puhelin-
soitoin, mutta arjen hän jakaa kissan 
kanssa. Vuodenaikoihin liittyviä puu-
hia sävyttävät omalaatuinen huumori 
ja elämänkatsomus sekä musiikki mo-
nissa muodoissaan. Myös lähtövalmis-
telut ottavat oman aikansa.

Elokuva näyttää ja nostaa hiljai-
sesti esiin ihmiselämän tärkeitä tee-
moja yhden kohtalon kautta. Ystä-
vyys, yhteys, kuolema, sairaus, luopu-
minen ja yksinäisyys ovat läsnä mie-
hen elämästä poimituissa hetkissä.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Sonja Lindén
Kuvaus: Peter Flinckenberg 
Leikkaus: Helena Öst
Äänisuunnittelu: Jyrki Rahkonen 
Tuottaja: Sonja Lindén
Tuotantoyhtiö: Screenday Films 
Ensi-ilta: 22.5.2006

Kuvaukset ja tiedot perustuvat tuotantoyhtiöi-
den AVEKille toimittamaan aineistoon. (Tietoja 
valmistuneista tuotannoista voi toimittaa osoit-
teeseen avek@avek.kopiosto.fi)
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Zahara ja Urga
Dokumenttielokuva 
Kesto 60 min.

Zahara & Urga on kertomus pohjoi-
sen napapiirin lähellä elävästä hiljai-
sesta pojasta, joka ei ole puhunut sa-
naakaan 10 ensimmäisen elinvuoten-
sa aikana. Eräänä päivänä erityinen 
luonnonvalo antaa pojalle toisen ih-
misen äänen, ja hän huomaa puhuvan-
sa tuolla toisen ihmisen äänellä rippi-
koulussa ja murrosiässään. 

Pojasta tulee valokuvaaja, joka 
kulkee vuosia Euroopan eri kulttuu-
reissa valokuvaamassa mielentilojensa 
kaltaisia valokuvia ihmisistä, paikois-
ta ja maisemista. Mutta kaikkialla, 
missä hän kulkee, hän kaipaa ja etsii 
sitä erikoista luonnonvaloa, joka lap-
suudessaan auttoi hänet puhumaan. 
   
Käsikirjoitus, kuvaus ja ohjaus: Rax 
Rinnekangas 
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Äänisuunnittelu: Olli Huhtanen 
Tuottaja: Pekka Hako
Tuotantoyhtiö Bad Taste Ltd
Ensi-ilta: 31.8.2005

jossa asuvat. Saamelaiset on Euroo-
pan ainoa alkuperäiskansa ja he pu-
huvat yhdeksää eri kieltä. Saamelaiset 
ovat saaneet elantonsa luontaiselin-
keinoista, luonto on elättänyt heidät. 
Mutta eilinen ei ole tänään. Ihmiset 
ovat muuttaneet leivän perässä koti-
seudultaan suurkaupunkeihin. Elo-
kuvassa tarkastellaan näiden ihmis-
ten identiteettiä. Onko elämäntavan 
ja asuinympäristön muutoksella ollut 
vaikutusta saamelaiseen maailman-
kuvaan? Elokuvassa ihmiset yrittävät 
vastata kysymykseen kuka minä olen?

Käsikirjoitus ja ohjaus: Anastasia Lap-
sui ja Markku Lehmuskallio
Kuvaus: Johannes Lehmuskallio
Leikkaus: Anastasia Lapsui, Johannes 
Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio
Ääni: Antero Hokkanen
Tuottaja: Liisa Holmberg
Tuotantoyhtiö: Giron Filmi Oy
Ensi-ilta: elokuu 2006

Siilijuttu
Fiktio
Kesto 7 min.
 
Pienen pojan elämässä on hetkiä, jol-
loin tekee mieli vain paeta. Siilijuttu 
kertoo pojan, bussikuskin ja siilin py-
sähdyttävästä kohtaamisesta eräänä 
kireänä iltapäivänä kaupunkibussissa.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Esa Illi 
Kuvaus: Pentti Keskimäki 
Ääni: Olli Pärnänen 
Leikkaus:Esa Illi, Pentti Keskimäki 
Tuottaja: Raimo Uunila
Tuotantoyhtiö: Grape Productions 
Oy
Ensi-ilta 23.9.2006
Lyhyesti-projekti

Jumalan hampaat
Fiktio
Kesto 17 min.

Jumalan hampaat kertoo tositarinan 
entisaikojen vinksahtaneesta ham-
mashoidosta. Elokuva sijoittuu 1930-
luvun Lappiin. Juhan rippikoulu kes-
keytyy, kun syrjäisen kylän kirkon pi-
haan kurvaa pakettiauto. Juhan kau-
histukseksi pakettiauton tavaratilas-
ta paljastuu hammaslääkärin vastaan-
otto. Rippilahjana koko kylän nuoril-
le on päätetty laittaa tekohampaat, ja 
niiden tieltä omat hampaat on pois-
tettava.

Kaveriensa tuskan nähdessään 
Juha pötkii pakoon, mutta ei pääse 
puusta pitkään. Rippihampaiden saa-
minen vaikuttaa väistämättömältä, 
kunnes korkeammat voimat puuttu-
vat peliin.

Ohjaus: Pentti Kasurinen

Saamelaiset
Dokumenttielokuva
Kesto 82 min.

Saamelaiset ovat kansa, joka asuu 
neljän valtakunnan; Norjan, Ruotsin, 
Suomen ja Venäjän alueella. Omaa 
valtakuntaa saamelaisilla ei ole, vaan 
he ovat sen valtakunnan kansalaisia, 
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Tuottaja: Petteri Pasanen
Tuotantoyhtiö: Oy Anima Vitae Ltd.
Ensi-ilta: 23.9.2006
Lyhyesti-projekti

Jätkät
Dokumenttielokuva
Kesto 18 min.

Asko on mies, Myrsky on hevonen. 
Talvisin he ansaitsevat elantonsa teke-
mällä metsätöitä pääkaupunkiseudun 
pienissä lähiömetsissä. Työ on raskas-
ta ja päivät pitkiä. Seuranaan miehellä 
ja hevosella ovat vain toisensa. Jätkät 
on elokuva ihmisen ja eläimen yhteis-
työstä sekä siitä, kuinka jo katoamas-
sa ollut työtapa kohtaa 2000-luvun 
maiseman. Ennen kaikkea se on kun-
nianosoitus pakkasessa höyryävälle 
testosteronille

Käsikirjoitus ja ohjaus: Selma Vilhu-
nen
Kuvaus: Sari Aaltonen
Äänisuunnittelu: Laura Kuivalainen
Leikkaus: Hanna Asunta
Tuottaja: Kaarle Aho
Tuotantoyhtiö: Making Movies Oy
Ensi-ilta: 23.9.2006
Lyhyesti-projekti

Käsikirjoitus: Pentti Kasurinen, John 
Lundsten
Kuvaus: Kimmo Jaatinen
Leikkaus: Annukka Lilja
Äänisuunnittelu: Santtu Sierilä
Tuottajat: Aleksi Hyvärinen, Juha 
Wuolijoki,
Tuotantoyhtiö: Snapper Films Oy
Ensi-ilta: 23.9.2006
Lyhyesti-projekti

Möbleeraaja
Animaatio
Kesto 13 min. 

Pariskunta muuttaa yhteiseen asun-
toon. Huonekalut laitetaan ennalta 
suunnitelluille paikoilleen. Vähitellen 
nainen alkaa siirrellä huonekalujen 
paikkaa. Pysyäkseen perillä huoneka-
lujen sijainnista mies merkitsee muu-
tokset muistilehtiöönsä. Naisen möb-
leerausvimman tiimellyksessä mies 
joutuu ulos kodistaan. Jäätyään asun-
toon yksin, nainen muuttuu huone-
kaluhirviöksi. Mies pyrkii sinnikkääs-
ti asuntoon takaisin. Käydään taistelu 
jossa mies yrittää palauttaa naisen en-
tiselleen. Hirviö puolustautuu, mut-
ta lopulta mies voittaa hirviön luot-
tamuksen. Huonekalut löytävät paik-
kansa, ainakin hetkeksi.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Laura Neu-
vonen
Hahmosuunnittelu ja keraamiset mal-
lit: Annu Salminen
Animointi: Laura Neuvonen, Pauli 
Laasonen, Kai Lappalainen
Kuvaus: Laura Neuvonen, Kai Lap-
palainen
AD: Olli Rajala
Leikkaus: Laura Neuvonen
Ääni: Janne Jankeri
Dramaturgi: Tove Idström

Kainuulaisia 
Fiktio
Kesto 10 min

Elokuva luonnon ja teknologian tais-
telusta. Kaksi metsuria pyrkii kaata-
maan puita jumalaisen kauniista met-
siköstä. Metsikkö on kuitenkin susi-
turkkisen hahmon kotiseutu. Syntyy 
taistelu, jossa susiturkkinen joutuu 
panemaan kaiken peliin. Niin tekevät 
myös metsurit.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Timo Korho-
nen
Kuvaus: Pekka Uotila
Tuottaja: Timo Korhonen
Tuotantoyhtiö: Road Movies Oy
Ensi-ilta: 23.9.2006
Lyhyesti-projekti

Numero 
Dokumenttielokuva
Kesto 17 min.

Elämää asteikolla nollasta kymme-
neen.

Ohjaus: Mika Lehtinen
Kuvaus: Harri Räty
Leikkaus: Jani Pyymäki
Tuottaja: Jarmo Lampela 
Tuotantoyhtiö: Lasihelmifilmi Oy
Ensi-ilta: 23.9.2006
Lyhyesti-projekti
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Esittelemme AVEKin toimintaa erilaisten  
taloudellisten mittareiden kautta.

AVEKin lukuja
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Tukipäätökset kevät 2006

Kansainvälistymistuki
 
KINOTAR OY / CILLA WERNING 1 287
Laitos-dokumenttielokuvahanke Amsterdamin 
IDFA-rahoitusfoorumissa 27.11.-1.12.2005 
JUNKKONEN MERVI 580
Osallistuminen Magnificent Seven -festivaalille 
Belgradissa 26.-29.01.2006 
RENVALL SEPPO & TYÖRYHMÄ 1 000
Retrospektiivinen näyttely Saramangassa  
Espanjassa 20.1.2006 
HYNNINEN MIKKO 2 000
Akademie der Kunst Studio - ääniteos Trans- 
mediale festivaalilla Berliinissä 23.1.-6.2.2006 
MRPDOCS MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY/ 1 300
TIMO HUMALOJA 
Dokumenttielokuvat Deep Breath, The Crawl,   
Rejected Memories, Venus Theory ja Battle Divers  
Cannesin MIPDOC- ja MIPTV-tapahtumissa 1.-7.4. 
TAANILA MIKA 360
Pariisin Suomi-instituutin Taanila-Kurenniemi - 
yhteisnäyttelyn pystytys ja avajaiset 8.3.2006 
VAN INGEN SAMI 800
Sequent of Hanna Ave - teos Image-festivaalin 
kilpailusarjassa Torontossa 13.-22.4.2006 
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA 1 000
Eija-Liisa Ahtilan “The House of Prayer” - teoksen 
kv.markkinointi 
RENVALL SEPPO 300
Bonnin taidemuseossa 16.3.-28.5. järjestettävän  
suomalaisen nykytaiteen näyttelyn avajaiskuluja  
SUOMEN RANSKAN INSTITUUTTI /  2 960
SALOKANNEL SALME 
Pariisin Suomi-instituutissa 6.-8.4.06 pidettävän 
lyhytelokuvatapahtuman järjestämiseen 
TAIK/ MEDIALABORATORIO / ÅBERG KATI 3 500
Osallistuminen Linzissä (Itävalta) pidettävään Ars  
Electronica -näyttelyyn 31.8.-5.9.06 
AVEK 1 458
Suomi-Tanska-Sveitsi -yhteistuotantofoorumin  
kuluja (29.1.06) 
FAVEX / MARIT HOHTOKARI 5 000
Tampereen elokuvajuhlien aikana järjestettävä  
elokuva- ja TV-market -tapahtuma 8.-10.3.06 (Tuotos) 
FINNANIMATION / NICK DORRA 5 000
Työryhmän osallistuminen MIFA-animaatio- 
messuille Annecyssä 7.-9.6.06 
JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / JAAKKO 989
VIRTANEN 
Osallistuminen Cannesin MIP-TV -tapahtumaan 3.-7.4.06 
GREY ZONE / VILLE HYVÖNEN & EVA ALKULA 480
Grey Zone -teos Pariisiin Mal au Pixel (PikseliÄhky) 
-tapahtumassa 25.-29.4.06 (Tuotos) 
STORMHEART OY / KAISA RASTIMO (tuot.) 7 000
MYRSKY 
Tositapahtumiin perustuvan elokuvan  
kansainvälisen rahoituksen järjestely (Tuotos) 
SILVA MYSTERIUM OY / MIKA RITALAHTI (tuot.) 7 000
MAATA MEREN ALLA 
Afrikasta Suomen adoptoidun Katin kasvutarinan käsi- 
kirjoituksen kääntäminen ja kv-rahoituksen hankkiminen 
(Tuotos) 
KINOTAR OY / LASSE SAARINEN (tuot.) 15 000
RISTO RÄPPÄÄJÄ, PUSSIKALJAELOKUVA JA 
INDIGO 
Sources-seminaari sekä pohjoismaiset rahoittaja- 
ja levittäjätapaamiset (Tuotos) 
MRP MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY / 20 000
NINA KOLJONEN (tuot.) 
RÖLLIN SYDÄN, SOOLOILUA, MUSTA AURINKO 
& NUKKUVAT JUMALAT 
Elokuviin liittyvät kv. käsikirjoitus-, koulutus- ja 
rahoituskulut (Tuotos) 
HELSINKI-FILMI OY / ALEKSI BARDY (tuot.) 8 000
KÄSKY & GANES 
Elokuvien kansainvälisen rahoituksen hankkiminen 
ja esivalmistelu (Tuotos) 
DADA-FILMI OY / KARI SARA (tuot.) 6 000
MUSTA JÄÄ 

Tragikomedian kansainvälisten rahoituksen ja  
levityksen hankkiminen (Tuotos)  
BLIND SPOT PICTURES/ TERO KAUKOMAA (tuot.) 10 000
JADESOTURI 
Genre-elokuvan kansainvälinen levitys (Tuotos) 
KINOPRODUCTION OY/ LEILA LYYTIKÄINEN (tuot.) 7 000
COLORADO AVENUE & HERRA HUU 
Elokuvien kansainvälisen rahoituksen vahvistaminen 
ja kansainvälinen levitys (Tuotos) 
TALVIO RAIJA 500
AUGUST FOOLS 
Elokuvan käsikirjoittajan EAVE-koulutuksen kuluja 
(ohj. Taru Mäkelä) (Tuotos) 
GREY ZONE - TYÖRYHMÄ  136
Kulut alittuneet, tuen loppuosa palautuu tukivaroihin 
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE  1 570
Kansainvälisen rahoituksen järjestäminen Kimmo 
Pohjonen -dokumenttielokuvalle  
TIKKA PIA 2 000
Obsessio-installaatio ISEA2006 - tapahtumassa, 
San Jose (USA) 7.-13.8.06 
KINOTAR OY / CILLA WERNING 1 519
Dokumenttielokuvien kansainvälinen rahoitus- 
tapahtuma La Rochellessa 26.-30.6.06 
MAKING MOVIES OY / KALLE AHO 860
Dokumenttielokuvien kansainvälinen rahoitus- 
tapahtuma La Rochellessa 26.-30.6.06 
MAKING MOVIES OY / KAI NORDBERG 1 194
European Films Crossing Borders-, Producers´Network-
ja Cannes Film Market -tapahtumat 14.-17.5.06 Cannesissa 
PIKNIK FREQUENCY RY / JUHA HUUSKONEN 3 000
Pikseliähky-festivaalin ohjelmakokonaisuus ISEA  
2006 -tapahtumassa, San Jose (USA), 7.-13.8.06 
LOUHIVUORI LEENA & TYÖRYHMÄ 2 400
Suomalais-venäläinen dokumenttielokuvatapahtuma  
Krasnoyarskin valtionyliopistossa (Venäjä) 29.-6.9.06 
LUMIFILM OY / HEMILÄ HANNA 1 235
Berliinin (11.-13.2.06) ja Cannesin (18.-21.5.06)  
festivaalien markettitapahtumat sekä Cannesin 
Producers´Network -tapahtuman luennot 
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE  2 000
KIMMO POHJONEN 
Kansainvälisen rahoituksen varmistaminen Kimmo 
Pohjonen -elokuvalle 
AVEK / SES kulttuurivientiprojekti 20 153
Vuoden 2006 AVEKin osuuden ensimmäinen erä

Koulutustapahtumien tuki
SAGASNET / BUSHOFF BRUNHILD 3 000
CreativeLab on Concepting Pervasive Multi-User  
Applications -koulutustapahtuma Oulussa 26.1. - 1.2.06
RESEPTIRYHMÄ/ DOCPOINT RY / PUHAKKA JAANA 3 600
Rakkausseminaari - koulutustapahtuma DocPoint - 
festivaalin yhteydessä Ateneumissa 28.1.2006 
PIKNIK FREQUENCY RY / HUUSKONEN JUHA 2 000
Pikseliähky 2006 -festivaalin yhteydessä järjestettävät  
koulutustapahtumat 19.-29.4.2006 
SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO / LAAKSONEN SATU 1 500
Pier Paolo Pasolini -seminaari Helsingissä 4.2.2006 
ANIMAATIOKLINIKKA / NICK DORRA 1 500
Animaationtekijän tietopaketti - seminaari  
Helsingissä 13.-14.10.06 
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO / MIKKONEN JANNE 5 000
“Polttopisteessä näyttelijä - elokuva- ja tv-työn työpaja”  
-tilaisuus 4.-11.6.06 Suvirannassa (Savonlinna) 
DOKUMENTTIKILTA / MIELONEN HELENA 2 500
Suomalaisohjaajien osallistuminen Viipurin “Akkuna 
Eurooppaan” -festivaalillle sekä koulutus- ja keskustelu-
tilaisuuteen elokuussa -06 
SODANKYLÄN ELOKUVAJUHLAT RY /  10 000
LEHTOLA ARI 
Festivaalin yhteydessä pidettävien koulutustapahtumien 
järjestäminen 14.-18.6.06 
EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK /  3 000
LIDIN CECILIA 
Nuorille dokumentaristeille tarkoitettu Twelve for the 
Future -koulutustapahtuma Tanskassa (syksy 2006) 
ja Hesingissä (DocPoint 2007)



60

Tukipäätökset kevät 2006

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen kulttuurin tuki
AV-ARKKI RY / EEVA PIRKKALA 3 000
Mediataiteen View06- festivaalin järjestäminen 
Helsingissä (Korjaamo) 15.-19.2.2006 
AVEK 5 198
Toinen Suomi - projektin AVEKin osuus hallinnol- 
lisista kuluista vuodelta 2005 
MUU RY / VIRPI SOINTU 4 000
amorph!06-festivaalin järjestäminen 13.-20.8.2006  
Helsingissä 

Koulutusapurahat
ASIKAINEN KATJA 1 800
Radio- ja TV-opisto ARTOn TV-kuvaajakoulutus 
12.9.-15.12.2006 
HALONEN MATTI 3 000
Media-ohjelman tuottajakoulutus (EAVE) Luxemburgissa  
3.-10., Kremsissä (Itävalta) 23.-30.6.ja Tallinnassa syksyllä 2006 
HARJU MATTI 3 000
National Film and Television Schoolin fiktio-ohjaamisen  
MA-tutkinto, Beaconsfield (UK), 30.1.06 - 14.12.2007 
HUTRI EILA 1 000
Animaatio-ohjaajan ammatillinen täydennyskoulutus 
-projekti Intiassa Chetana Media Institutessa Keralassa  
21.2.-4.3.2006 
KOLJONEN NINA 3 000
Media-ohjelman tuottajakoulutus (EAVE) Luxemburgissa  
3.-10., Kremsissä (Itävalta) 23.-30.6. ja Tallinnassa syksyllä 2006 
PALJAKKA KARI 3 500
MEDIA-ohjelman Sources2 - käsikirjoitustyöpaja 
Berliinissä huhtikuussa ja Potsdamissa elokuussa -06 
SAAREN-SEPPÄLÄ IIRIS 460
Radio- ja TV-opisto ARTO:n Flash- ja Dreaweaver- 
ohjelmien käyttäjäkoulutus 9.3.-5.4. ja22.-23.3.06 
SIRVIÖ HELI 1 500
NY Film Academyn “4-Week Acting for Film” –työpaja  
7.11.- 4.12.05 
SUKURA ANNAKAISA 3 500
Media-ohjelman tuottajakoulutus (EAVE) Luxemburgissa  
3.-10., Kremsissä (Itävalta) 23.-30.6. ja Tallinnassa syksyllä 2006 
TULIAINEN KATRIINA 795
Strategics-koulutusohjelman Film Marketing -työpaja  
Luxemburgissa 8.-11.12.05 
ANDELL PIA 6 000
Media-ohjelman Eurodoc-dokumenttielokuvakoulutus   
Bordeauxissa 4.3.-11.3., Languedocissa kesäkuussa 
ja Lissabonissa lokakuussa 2006 
HELKE SUSANNA & LAITALA MARJA-LIISA 1 500
Nanookin jälki - Tyyli ja metodi fiktiivisen ja  
dokumentaarisen elokuvan rajalla - väitöskirjan 
(TAIK) ulkoasu  ja tekstin toimittaminen 
HEINONEN JANNE 500
Elokuvamaa - Pirkanmaa -tuottajakoulutus 24.2.06 - 31.5.07 
HUKKANEN MARJA-LIISA 900
Valokuvien sähköisen käsittelyn opiskelu 
LEHTI TIMO 600
Script Factoryn käsikirjoituskoulutus 24.-25.4.06 Lontoossa 
LIINAMAA SANNA 700
Pavlovin koirat- dokumenttielokuva Thessalonikin  
dokumenttielokuvafestivaalilla 13.-19.3.06 
RUSTANIUS SEPPO 728
Jään yli - dokumenttielokuva Lublinin  
(Puola) elokuvafestivaalilla 5.-11.4.06 
TAAVILA KIMMO 1 500
Robert McKee´s Story seminaari Pariisissa 20.-23.4.06
TOIVIAINEN–SATTVA HANNA 520
TAIKin tietokoneavusteinen ammattipiirustuskurssi 
lavastajille 5.-9.6.06 
DAVIDOW JOSEPH 900
Search for Answers, Cuba Capetown Connection - 
dokumenttielokuva The Bay Street Film festivaalilla 
Ontariossa 15.-17.9.06 
JUKOLA PÄIVI 800
Osallistuminen International Space Development - 
konferenssiin Los Angelesissa 4.-7.5.06 

KNIGHT DAVID 450
Osallistuminen Résonances - International convention 
on technologies for music-tapahtumaan Pariisissa 1.-17.6.06 
KOPONEN ANNA 342
Tunisin yliopiston (Insitute Bourguiba des langues 
vivantes) arabian kielen jatkokurssi 7.-28.7.06 
LEHTO KASIMIR 1 800
Judith Westonin Masterclass for Directors 1 ja 2 - 
kurssit 5.-7.6. ja 9.-12.6.06 (Amsterdam) 
LENTONEN SAIJA 1 000
Näyttelijätyön jatko-opinnot HB-studiolla (New York) 
11.6. - 21.7.06 
MÖLSÄ ARI 1 000
ARTOn mediakäsikirjoittamisen kurssi  7.9.06 - 31.5.07  
(Pasila) 
YLIANNALA KARI 554
Guardian Creatures -videoteos Osnabrückin 
mediataidefestivaalilla 12.-14.5.06 
TYÖRYHMÄ CANTELL SAARA & LEENA VIRTANEN 3 000
Mediterranean Film Instituten käsikirjoitustyöpaja  
22.6.-6.7.06 (Nisyros) ja 14.-21.10.06 (Samos) 
DORRA NICK & TYÖRYHMÄ 2 000
Annecyn animaatioelokuvatapahtuman yhteydessä  
järjestettävät koulutustapahtumat 6.-9.6.06 

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki
LEINO & SUVINEN PRODUCTIONS OY / 20 000
TUIJA HALONEN 
SATUR 
Uudelleentulkinta Prinsessa Ruusunen - sadusta, 
animaatio (tt) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN 8 000
PYHÄ KIRJA 
Dokumenttielokuva Keski-Aasian valtioiden kehitys- 
problematiikasta sekä lännen ja idänkauppasuhteista (ev)  
(Tuotos) 
RUMPUNEN RISTO 3 000
KONGOA KAUPPAAMASSA - SELLING DR KONGO
Dokumenttielokuva Kongosta, jonka valtavat rikkaudet  
köyhdyttävät ja tappavat kansaa (kk) 
VIRTANEN JAAKKO 3 000
ELOKUVA LIIAN LYHYESTÄ ONNESTA 
Dokumenttielokuva ennenaikaisen siemensyöksyn  
aiheuttamista parisuhdeongelmista sekä ongelman  
ratkaisusta (kk) 
ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/ 30 000
KATARIINA LILLQVIST 
EIHÄN TÄMÄ MAA MINUN OMANI OLLUT 
Dokumenttielokuva Hiljasta, jonka elämän kautta   
päästään sisälle romanien laulamisen kansan- 
perinteeseen ja naisen asemaan romanikulttuurissa (tt) 
LUMENIA PRODUCTIONS OY / JARI HAANPERÄ 3 000
ELECTRIC CITY  
Kokeellinen dokumenttielokuva ihmisistä kaupunkien 
keinovaloissa, neljä kaupunkia yhtyy yhdeksi (ev) 
EDITH FILM OY / MILJA AHOLA 35 000
VIISI AAMUA VIELÄ  
Animaatioelokuva hyvinvointiyhteiskunnan hajoamisesta (tt) 
ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / PEKKA UOTILA 30 000
ARABIANRANTA 
Pitkäkestoinen seurantadokumentti uuden  
kaupunginosan synnystä (tt) 
KINOTAR OY / TARU MÄKELÄ 17 000
SAALIS 
Dokumenttielokuva Mäkelöiden elokuvasuvusta (tt)  
(Päätös: AVEKin johtokunta 1.3.2005) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN 5 000
PAVLOVIN KOIRAT 
Dokumenttielokuvan kv-filmikopio (el) 
MAKING MOVIES OY / SELMA VILHUNEN 35 200
JÄTKÄ JA HEVONEN 
Dokumenttielokuva miehestä ja hevosesta metsä- 
töissä (tt) (Lyhyesti-projekti) 
UNILUMI OY / TYÖRYHMÄ 12 000
RAATTAMA (NÄIN SUOMI ELÄÄ) 
Eeppinen dokumenttielokuva Raattaman kylästä (tt) ( 
Toinen Suomi-projekti, Lappi) 
KINOTAR OY / ERKKO LYYTINEN 40 000
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PUHDISTUS  
Dokumenttielokuva romaniperheestä, joka lähtee 
peräämään menetettyä omaisuuttaan (tt) 
KINOSTO OY / TARU MÄKELÄ 3 000
RALPH KOLTAIN ILOINEN KOSTO 
Dokumenttielokuva Ralph Koltaista ja ihmisenä  
olemisen ääimmäisistä vastakohdista (ev) 
PRODUCTION HOUSE OY / JENNI LINKO 31 000
KAUKANA KOTOA 
Dokumenttielokuva Suomeen yksin tulleista pakolaisista (tt) 
PETFILMS OY / JUHA LEHTOLA 20 000
VIHREÄT 
Lyhytelokuva perheiden hiihtoretkestä, ja samalla  
kuvaus vihreästä puolueesta (tt) 
KITI LUOSTARINEN PRODUCTIONS KY /  40 000
KITI LUOSTARINEN   
JOSKUS ILOA JOSKUS SURUA 
Dokumenttielokuva adoptioprosessista perheessä, 
joka lähtee hankkimaan toista adoptiolasta Intiasta (tt)
JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS / 20 000
JAAKKO VIRTANEN 
MIELENTILATUTKIMUS 
Dokumenttielokuva kolmen mielentilatutkimuksen 
kulusta (ev) (Tuotos) 
JUONIFILMI OY / ZAIDA BERGROTH 45 000
HEAVY METAL 
Lyhytelokuva viisitoistavuotiaasta Hevarista, joka 
on kylän kovin jätkä, omasta mielestään (tt) 
LASIHELMI FILMI OY / MIKA LEHTINEN 31 500
NUMERO - ELÄMÄÄ ASTEIKOLLA 0-10 
Dokumenttielokuva ihmiskohtaloista asteikoilla 
0-10 (tt) (Lyhyesti-projekti) 
ELOKUVAOSUUSKUNTA SIPERIA / VILLE 4 500
GRÖNROOS 
UNELMIEN KYLÄ 
Dokumenttielokuva Savon syrjäseudulle rakennettavan  
yhteisön ja alkuperäisasukkaiden kohtaamisesta (ev) 
MILLENNIUM FILM OY / JOHN WEBSTER 15 000
KATASTROFIN AINEKSET 
Dokumenttielokuva öljyn loppumisen myötä seuraavasta  
katastrofista ja yhden perheen pyrkimyksestä vähentää  
öljynkulutustaan (ev) (Tuotos) 
IISSALO RISTO 2 500
KAUSI 
Dokumenttielokuva nuorten jääkiekkojoukkueen kaudesta  
jolloin harrastaminen muuttuu kilpailuksi (kk) 
DO FILMS OY / MINA LAAMO & KATJA 36 500
LAUTAMATTI 
TUHOLAISIA 
Dokumenttielokuva hyönteisistä, ihmisistä ja  
järjestyksenkaipuusta (tt) 
ART FILMS OY / ARI MATIKAINEN 15 000
YHDEN TÄHDEN HOTELLI 
Dokumenttielokuva Jorma Kääriäisestä, joka matkaa halki  
Suomen ja yrittää löytää paikkansa muiden tähtien välistä  
(ev) (Tuotos) 
KINOPRODUCTION OY / ANSSI BLOMSTEDT 3 500
JÄÄN JA KUOREN VÄLISSÄ 
Dokumenttiessee urheilun ja taiteen suhteesta 
elämään (ev) 
MAKING MOVIES OY / SELMA VILHUNEN 30 000
PONITYTÖT 
Dokumenttielokuva yhteisöllisyydestä ja siihen  
kasvamisesta ponitalleilla (ev) 
UNILUMI OY / KATJA VUORENSYRJÄ 5 000
RAKKAUDEN NIMEEN 
Dokumenttielokuva parisuhdeväkivallasta, siitä 
miksi nainen ei lähde vaikka mies lyö (ev)  
HUTTU-HILTUNEN HEIKKI 3 000
VÄÄRÄ HAUTA 
Dokumenttielokuva runonlaulannasta nuoren  
runonlaulajan kautta (kk) 
HUMALOJA TIMO 4 000
KINNVIKA 
Dokumenttielokuva huippuvuorilla sijaitsevasta, 50 vuotta  
autiona olleesta tutkimusasemasta, joka herää eloon  
vuosiksi 2007-2008 (kk) 
KINOTAR OY / ERJA DAMMERT 35 000
MAAILMAN TAVOILLE OPPIMINEN 
Dokumenttielokuva autististen lasten luokan  
kouluvuodesta (tt) 

KOSKI KJ & SILVAST PEKKA 4 000
YKSINÄINEN MIES 
Dokumenttielokuva Neuvostoliiton sota-aluksesta, joka  
vuonna 1968 tulee ilmoittamatta Suomen aluevesille (kk) 
MAKING MOVIES OY / MIKA KOSKINEN  8 000
FACING CHANGES 
Dokumenttielokuva kasvojen menettämisestä  
kiinalaisessa kulttuurissa (ev) (Tuotos) 
ANIMA VITAE OY / LAURA NEUVONEN 40 000
MÖBLEERAAJA 
Parisuhdeanimaatio sisustamisen haasteellisuudesta 
(tt) (Lyhyesti-projekti)  
LASIHELMI FILMI OY / MAARIT LALLI 10 900 
JÄRVI  
Lyhytelokuva sisaruksista ison saaliin perässä (tt)  
(Lyhyesti-projekti)  
EGGERT JUKKA 2 000 
40 JA RISAT  
Dokumenttielokuva Jukka Kankaan elämäntyöstä  
Pori Jazzissa (kk)  
PALM-WAHLSTEDT SUSANNNE 2 000 
KLANEN  
Dokumenttielokuva Ruotsiin siirtolaisiksi muuttaneen  
perheen historiasta peilattuna kotimaahan jääneeseen  
kesäparatiisiin (kk)  
KINOTAR OY / MIKA TAANILA 10 000 
LAITOS  
Dokumentti pienestä kylästä ja sen ihmisistä suuren hankkeen  
varjossa, kun Olkiluotoon rakennetaan uutta ydinvoimalaa (ev)  
KIMMO KOSKELA 1 500 
POHJONEN  
Fiktiivinen dokumenttielokuva Kimmo Pohjosesta (kk) 
BITAR FILMS OY / JEAN BITAR 4 000 
TOKSOVAN TRUBADUURIT  
Dokumenttielokuva vapaaehtoistyöstä inkerin-  
suomalaisten alueella (ev) 

Multimedia- ja mediataide
SALMINEN PAULIINA 5 000
2 X 3 RAJAA 
Alkuperäiskansojen elämää kahdella kolmen valta- 
kunnan raja-alueella käsittelevä videoteos (koa) 
REINHARD AURORA & RUSCICA JANI 610
JULIO & LUPITA JA SWANG SONG 
Teosten installointikuluihin Nuoret 2006- näyttelyyn 
Helsingin Taidehalliin 5.1.-19.2.2006 (koa) 
BRANDER PIRJETTA 3 000
TABLEAU VIVANT 
Mediataideteos, jossa piirtämällä ja maalaa- 
malla tehdyt elementit animoidaan eläväksi ja liikku- 
vaksi tauluksi (koa) 
MUU RY / TANJA KOISTILA 13 500
RUODOT 
Videoteos välittämisestä ja lähellä olemisen 
vaikeudesta (ITU-projekti) (tt) 
MUU RY / ELINA SALORANTA 3 500
EI SAA HÄIRITÄ 
Videoteos,  jossa nainen kertoo kolmiodraamasta,  
suhteestaan perheelliseen mieheen (ITU-projekti) (tt) 
MUU RY / MARKO LAMPISUO 4 600
PORIUTUMINEN 
Kahdeksan episodin videoteos muuttamisesta,  
tottumisesta ja luopumisesta (ITU-projekti) (tt) 
SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT 5 000
SUOLAISTA LUNTA 
Videoteos suvunjatkamisen paineista (koa) 
KALLINEN MIKKO 610
CYB:ORGIC SAPIENS 
Installaatioversio Cyb:orgic Sapiens -sooloteoksesta  
View -festivaaleille (koa) 
KUKKAKINO TMI / SEPPO RENVALL 12 000
LUONTO 
Kokeellinen elokuva, jossa musiikillinen äänimaailma 
ja luonnon äänet sekä erilaiset mikromaailmat ja 
animaatio lomittuvat (tt) 
ORENIUS MARIKA 1 500
ARC-EN-CIEL 
Henkilökohtaisten rajojen rikkoutumista tutkiva  
vuorovaikutteinen installaatio ja CD-rom (kk) 
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KOTA JOONAS 3 000
FLAW 
Omakuvan dilemmaa ja retoriikkaa käsittelevä  
videoinstallaatio (koa) 
HOLMSTRÖM GUN 2 750
KREUZBERG IMPRINT 
Nauhateos kahdesta samaa unta näkevästä henkilöstä (koa) 
MÄKELÄ MIA 4 000
REMSCAPES 
Live cinema -videoinstallaatio, jossa videoprojisointi 
ja äänimaailma reagoivat käyttäjään (koa) 
RENVALL MARKUS 1 200
KMEDIA - TAIDEPROJEKTI 
Jatkuvasti muuttuva mediataideinstallaatio Huoltamo- 
galleriaan Tampereelle (koa) 
LECKLIN JOHANNA 2 000
STORY CAFÉ 
Lontoolaisessa kahvilassa kerrottujen tarinoiden  
pohjalta tehtävä nauhateos (kk) 
KOPONEN TANJA 1 930
MOOTTORITIE/LIITTYMÄ -  
VIDEOINSTALLAATIO 
Kahden videoprojisoinnin ja voimakkaan äänen installaatio,  
jossa auto on pysähtynyt moottoritien laitaan (koa)
OJA MARJATTA 5 000
TILANNEVEISTOS NÄYTTELYTILAAN 
Kolmesta projisoitavasta videosta ja äänistä koostuva,  
jatkumoa käsittelevä teos Mäntän kuvataideviikoille (koa)  
VIRTA PRODUCTIONS OY / ANU PENNANEN 10 000
KAUTTAKULKUJA 
Lyhytelokuva Tallinan kaupunkikuvan kehittymisestä 
nuorten tallinalaisten näkökulmasta (tt) 
TOIMINIMI KIRMO / KIRMO KIVELÄ (tuot.) 3 000
PEURAKAIRA VS. PÄÄTEHAKKUU 
Kangastus-ryhmän toteuttama, metsäpolitiikkaa  
käsittelevä teos Pixelache-festivaalille (jt) 
LASSI TASAJÄRVI  2 000
PIMPYOURLIFE 
Virtuaaliyhteisöjä ja julkkis-yhteiskuntaa kriittisesti  
käsittelevä interaktiivinen verkkoteos (koa) 
DECOSTER - TAIVALKOSKI MARIANNE 5 000
QUICKSAND 
Vuorovaikutteinen ääniruno-installaatio puheen ja 
aineiden olotilojen muuttumisesta (koa) 
ANTIKAINEN PIA 500
URAKKA 
Lyhytelokuvan jälkituotanto (koa) 
KALLINEN MIKKO & TYÖRYHMÄ 3 350
CHOREO / CUT / GRAPHIC 
Interaktiivinen mediataideteos tanssista ja ihmiskehon  
tuottamasta liikeinformaatiotulvasta (kk) 
NUANCE FILMS OY / RISTO-PEKKA BLOM 3 324
PINGPONG 
Pöytätenniksen äänistä ja kuvista muodostuva 
kokeellinen nauhateos (tt) 
SALORANTA ELINA 5 000
MIELIKUVITUSLAPSI 
Videoteos jossa eronneet mies ja nainen keskustelevat  
kuvitteellisesta yhteisestä lapsesta (koa) 
JARTTI TERO 3 700
LINTUINFLUENSSA 
Lintuinfluenssaa kommentoiva digitaalinen rullattava  
kuvakertomus internetiin, mobiilipäätelaitteisiin ja  
televisioon (koa) 
ONION TMI / RIKARD LASSENIUS 7 500
25 SANAA SEKUNNISSA (OSA 4) / SÅR 
Moderniin runouteen perustuvien kokeellisten  
lyhytelokuvien sarjan neljäs jakso, pohjautuu 
Eva-Stina Byggmästaren runokokoelmaan (tt) 
HAAPOJA TERIKE 5 000
TERMINAALI 
Reaaliaikaista videokuvaa hyödyntävä, mediaa käsittelevä  
installaatio Kiasman Kontti-tilaan 16.-24.9.06 
KESKI-KORSU MARIA & TYÖRYHMÄ 5 000
MIKROPALISKUNTA 
Nykypäivän Suomi-kuvaa eri taiteilijoiden silmin  
tutkiva verkkoteos, päähenkilönä halki Suomen  
matkustava täytetty poro (koa) 

OBLOMOVIES OY / PIA TIKKA 5 000
OBSESSIO - MYÖTÄELOKUVAINSTALLAATIO 
Obsessio-installaation toteuttamis- ja esityskuluja (jt) 
RIPATTI MIKA J.  2 500
TOIVO 
Kokeellinen videoteos suremaan opettelevasta  
miehestä ja tarinankertomisen vaikeudesta (koa) 
SUONPÄÄ JUHA 5 000
SACRED PLACES 
Massaturismin muotokuvaa käsittelevä videoinstallaatio 
Tampereen Nykytaiteen museoon (koa) 
FANTOMATICO OY / HANNA HAASLAHTI 4 356
SPACE OF TWO CATEGORIES 
Katsojien varjokuviin reagoiva vuorovaikutteinen  
installaatio Hangram Art Museumiin 18.7.-20.8. 
Seouliin, Etelä-Koreaan (tt)  
HAIKALA EEVA-MARI 900
TARINA - SARJA 
Rakkaus ja Luxembourgin puisto -teosten installointi- 
kulut Galleria Huuto Viiskulmaan (koa) 
FANTOMATICO OY / HANNA HAASLAHTI 2 420
MEMORY WALL 
Vuorovaikutteinen installaatio, jossa tilan tapahtumat  
tallentuvat reaaliaikaisesti päivittyvään videoprojisointiin 
(Forum Box - galleria 2007) (ev) 
KINOTAR OY / MAIJA BLÅFIELD & ANU SUHONEN 6 800
KUN TAIVAS PUTOAA…REMAKE 
Risto Jarvan vuonna 1972 ohjaamaan elokuvaan  
pohjautuva installaatio hyväksikäytöstä ja vallasta 
ihmissuhteissa ja yhteiskunnassa (ev) 
OJAMO HANNA 1 000
DEMONSTRATION 
Sananvapautta käsittelevien mediainstallaatioiden 
esityskuluja Muu Galleriassa kesällä 2006 (koa) 
ELOVALKIA OY / ADEL ABIDIN 8 858
VOID 
Terrorismia käsittelevä nauhateos, pääosassa Roi Vaara (jt) 
ADEL ABIDIN 1 500
FERTILE GROUND 
Sotaa käsittelevä interaktiivinen videoinstallaatio  
Kluuvin Galleriaan marraskuussa 2006 (koa) 
BROTHERUS ELINA & BROTHERUS HANNA 5 000
UN SOEUR ET SES FRERES - TANSSIELOKUVA 
Sisarusten välisiä suhteita lasten liikekielen ja tanssin 
kautta tutkiva nauhateos (koa) 
KOKKO JAANA 5 000
UNTIL FORTUNE WASH AWAY 
Identiteetin muodostumista ja lainaamista käsittevä 
installaatio ja nauhateos (koa) 
EVEN LAKE STUDIOS TMI / LASSE TASAJÄRVI 9 000
PIMP YOUR LIFE 
Virtuaaliyhteisöjä ja julkkis-yhteiskuntaa kriittisesti  
käsittelevä interaktiivinen verkkoteos (tt) 
NAUHA TERO  3 000
PLUM BLOSSOMS - LUUMUPUUN KUKKIA 
Lyhyitä kerronnallisia videoteoksia pohjautuen zen- 
filosofiseen maailmankuvaa (koa) 
KINOTAR OY / MIKA TAANILA 6 000
TÄYDELLISEN PIMENNYKSEN VYÖHYKE  
Vuoden 1945 auringonpimennyksen aikana taltioituun  
filmi- ja ääniaineistoon pohjautuva lyhytelokuva   
ja filmi-installaatio (tt) 
KARJALAINEN HANNU 1 000
VIDEOTEOKSIA 
Galleria Hippolytessä kesällä 2006 esitettävä neljän  
videoteoksen kokonaisuus (koa) 
KALLEINEN TELLERVO & OLIVER KOCHTA - 3 400
KALLEINEN    
VALITUSKUORO - INSTALLAATIO 
Yhteisötaideprojekti / videoinstallaatio, jossa huoneen eri  
seinille projisoidaan eri maiden valituskuoroja (koa) 
LIULIA MARITA  3 500
CHOOSING MY RELIGION 
Monimediateos, joka käsittelee henkisyyttä  
materialismin aikakaudella (kk)
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Digitaaliset demot
VIESTINTÄOSUUSKUNTA AUKEAMA / 2 000
JANNE JUNTTILA 
PODOPAS.FI - SIVUSTO 
Kulttuuriaiheisia juttusarjoja julkaiseva podcast-sivusto  
(konseptisuunnittelu) 
APPRIX OY / JESSE JOKINEN 15 000
MOBIILI ENSIAPUKOULUTUSPELI 
Internetissä toimivan Ensio-ensiapupelin pohjalta  
työstettävä hyötypeli yhteistyössä Punaisen  
Ristin kanssa (demo) 
MEET FACTORY OY / MERJA PUUSTINEN 2 000
POCKET GUIDE ON THE GO (POGO) 
Harrastepohjaista informaatiota ja oppimateriaalia 
välittävä graafinen opas mobiilipäätelaitteisiin  
(konseptisuunnittelu) 
ANIWAY OY / MIIKKA LYYTIKÄINEN 10 000
NUOTTIAVAIN 
Musiikkipeli, jossa opetetaan pelaajille musiikin 
teon perusteita ja annetaan mahdollisuus tehdä 
musiikkia muiden pelaajien kuunneltavaksi (demo) 
PROSIGN OY / PETTERI HUVIO 2 000
HANNA HEILUTTAA KÄSIÄ 
3D-animaationa toteutettava vittomakielinen 
arvauspeli Kohtaamispaikka –ohjelmaan (YLE)  
(konseptisuunnittelu) 
HAPPYWISE OY / OLLI TAIMISTO 2 000
TAKAPIHA 
Kestävän kehityksen periaatteita opettava, Internetin  
välityksellä toimiva vuorovaikutteinen oppimisympäristö  
(konseptisuunnittelu) 
UUDENMAAN ÄÄNITUOTANTO OY / NINA 20 000
HARJULA 
OPPINAPPI - HANKE 
Koululaisille suunnattu verkkopalvelu, jonka pääsisältönä  
ovat oppimateriaaliaineistot sekä audiona että  
graafisena (demo) 
BUGBEAR ENTERTAINMENT OY /  20 000
JANNE ALANENPÄÄ 
WROOM 
Xbox 360, Play Sation 3 ja PC alustoille kehitettävä  
fantasiamaailmaan sijoittuva mikroautoilupeli (demo) 
BERGANI FILMS OY / MARKUS HATAKKA 2 000
BANI-TUOTTEET 
Verkossa myytävät mikroelokuvat erilaisiin   
digitaalisiin esityksiin (konseptisuunnittelu) 
BY HAND PRODUCTION OY / NIKO SARLIN 10 000
SEKSIN ABC: HUPS -DEMO 
Erityisesti nuorille tytöille suunnattu seksiä käsittelevä  
tietokonepeli suojaamattoman yhdynnän vaikutuksista (demo) 
FILMITALLI OY / JUHA HUHTA 2 000
MOBIILI KOKKI 
Kännykkään tilattavat ilmaiset videoklipit ateria- 
kokonaisuuksien valmistamisesta raaka-aineista 
lähtien (konseptisuunnittelu) 
ENPORIA OY / KAI KUIKKANIEMI 11 125
MASTER OF MEMES 
Wikipediaan perustuva, Flash –pohjainen verkko- 
jossa pelaajat valloittavat käsittteitä luomalla 
niiden välistä relaatiotietoa (demo) 
PROVISUAL OY / JARI HYTTINEN 10 000
NIGHTWISH FANPOD - MOBILEMAGAZINE 
Matkapuhelinverkon ja bluetoothin yli levitettävä 
musiikin mobilemagazine (demo) 
TAKKULA SINIKKA 1 000
PC-PELEJÄ LAPSEN KIELEN JA PUHEEN 
KEHITYKSEN TUEKSI 
CD-rom –peli 3-6-vuotiaiden lasten kielen- ja puheen  
kehityksen tukemiseen (konseptisuunnittelu) 
UKKOLA SOILE 1 000
PC-PELEJÄ LAPSEN KIELEN JA PUHEEN 
KEHITYKSEN TUEKSI 
CD-rom –peli 3-6-vuotiaiden lasten kielen- ja puheen  
kehityksen tukemiseen (konseptisuunnittelu) 
PIRKKALA EEVA & PEKKA 2 000
VIEWMOBILE 
Mobiileissa päätelaitteissa toimiva interaktiivinen 
taidenäyttely (konseptisuunnittelu) 
NEDEA BRANDS OY / TONI SUURONEN 2 000

PAREMPI MAAILMA 
Yhteistyökumppaneiden arvoverkostoon pohjautuva,  
mailmanparannustematiikkaa käsittelevä  
monimediakonsepti (konsteptisuunnittelu) 
POP ACTIVE OY / MIKKO JÄNTTI 2 000
GREEN TRIBE OY 
Pelimaailma, jonka hahmot käyvät taistelua globaaleja  
ympäristörikollisia vastaan (konseptisuunnittelu) 
FILMAATTISET OY / JUHA-PEKKA RISTMERI 17 000
VALTAUS 
Television lisäksi samanaikaisesti sekä mobiilissa että  
netissä pelattava tietokilpailu- /strategiapeli (demo) 
KRISTIINA TUURA & TYÖRYHMÄ 2 000
TÖRMÄYSKURSSI 
Nuorille suunnattu monimediahanke sukupuolten 
ja sukupolvien välisestä vuoropuhelusta monikult- 
tuurisessa Suomessa (konseptisuunnittelu) 
NORSU FI. / RICHARD LAPINGTON 9 775
NC4C 
Lähitulevaisuuteen sijoittuva psykologinen  
strategiapeli PC:lle (demo) 
TALVI PRODUCTIONS OY / HEYDEMANN KLAUS 15 000
COCKTAIL PARTY IN HEAVEN 
Stereoskooppista 3D-kuvausta tutkiva elokuva- 
hanke (demo) 
STANDUP ETCETERA OY / ILPO MURTOVAARA 3 250
STANDUP-MOBILE 
Stand Up - komiikkaesityksiä matkapuhelimiin 
palvelun tilaajien ehdottamien aiheiden pohjalta (demo) 
JOPPEMAAILMA AVOIN YHTIÖ / TEEMU 2 000
RUOHONEN 
EUROTOUR 
Nuorille suunnattu monipelaaja-verkkopeli, jossa pelaaja  
matkustaa ja suorittaa tehtäviä virtuaalisessa, Eurooppaa  
simuloivassa pelimaailmassa (konseptisuunnittelu) 
MRPDOCS MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY/ 2 000
TIMO HUMALOJA 
AALTO 
Monimediallisen tuotantomallin kehittäminen  
Alvar Aalto-projektin kautta (konseptinsuunnittelu) 
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TONY CONRAD (US)
LEE RANALDO & LEAH SINGER (US)
BLACK DICE (US)
GERT-JAN PRINS & BAS VAN KOOLWIJK (NL)
MARKWASTELL & RHODRI DAVIES (UK)
JIM O’ROURKE (US)
RALFWEHOWSKY (DE)
NASH KONTROLL (NO/SE)
PRURIENT (US)
CARLOS GIFFONI (VE/US)
KAUKOLAMPI, PURANEN & NYKÄNEN (FI)
ISLAJA (FI)
LAU NAU (FI)
TOMUTONTTU (FI)
PYMATHON (FI)
HEI (FI)

SÄHKÖMETSÄ (FI)
FRÉDÉRIQUE DEVAUX (FR)
THE BROTHERS QUAY (US)
CAROLINE MARTEL (CA)
NIKOLAUS GEYRHALTER (AT)
ZOË IRVINE (UK)
LUKE FOWLER (UK)
PASI “SLEEPING” MYLLYMÄKI (FI)
AVANTOSCOPE


