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rhan Pamuk on todennut, että ainoa syy miksi olemme optimisteja, on se, että pystymme
unohtamaan tulevaisuuden.
Neljä vuotta sitten teimme lehden politiikka-teemasta. Näinkin lyhyessä ajassa yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut. Suhteellisen vakaalta näyttäneen kehityksen tilalle on tullut tietty tempoilevuus ja
huoli vanhojen – ja ehkä pysyväksikin miellettyjen – yhteiskunnallisten rakenteiden hajoamisesta. Taloudellisesti
meillä menee hyvin, mutta vauraus jakautuu entistä epätasaisemmin. Suomi on tänä aikana saanut oman rikkaiden luokan tai ainakin sellaisen alkion. Hallituspohjakin
on nyt toinen.
Yhteiskunnallinen kehitys on johtanut siihen, että arvot ovat koventuneet ja samalla epämääräistyneet. Media
nostaa optiomiljonäärit aikamme sankareiksi, mutta muuttaa suhtautumistaan jo seuraavan vuosikvartaalin aikana,
niin kuin silloin kun Fortumin johtajien optioita vaadittiin
purettaviksi. Tempoilevuus on tarttunut julkiseen sanaan.
Toimittajilla tuntuu riittävän työtä marginaalisten yhteiskunnallisten ilmiöiden seuraamisessa, kuten Vanhas-Ruusunen -tapauksessa tai ulkoministerin tekstiviesteissä. Tapahtumien hetkellinen merkitys riittää.
Sensuurikysymyksissä näyttää päällimmäisenä olevan
sensaationhakuisuus ja erilaisten yksilödraamojen rakentaminen. Asian nostamisen kimmokkeeksi riittää virkamiehen, entisen poliitikon tai satunnaisen näyttelyvieraan närkästys, jonka taustalla ovat joko henkilökohtaisten tunteiden tai – usein vain oletettujen – yhteiskunnallisten arvojen
loukkaaminen. Media provosoi, ja aina riittää niitä, jotka
provosoituvat. Tähän saakka meillä on voitu hymähdellä
muhamettilaisten herkkyydelle, mutta nyt kun Mannerheimiä on sutaistu, ovat kansan – tai ainakin sen puolikkaan
– syvät rivit suuttuneet jopa niin pitkälle, että Lillqvist on
saanut tappouhkauksia. Kyllähän Muhammedia voi pilkata, mutta että Marskiakin!

Välillä jää kaipaamaan vanhaa informatiivista ohjelmapolitiikkaa ja sen mukanaan tuomia käsityksiä yhteiskunnallisesta hegemoniasta, indoktrinaatiosta, manipulaatiosta ja muista kriittisistä käsitteistä, jotka auttoivat näkemään yhteiskunnallisten pintailmiöiden taakse, ja joiden
käyttöä vielä 1970- ja -80 -luvuilla toimittajille opetettiin;
silloin kun kaiken ei vielä tarvinnut olla viihdettä.
Kehityksen seurauksena dokumenttielokuva on joutunut ottamaan journalismin tehtäviä, mikä ei ole hyvä kummankaan kannalta. Positiivista on se, että yhteiskunnallinen todellisuus ja sen kuvaaminen näyttäytyvät jälleen mielekkäänä. Entisen hyvinvointiyhteiskunnan, joka pitkälle
perustui perinteiseen teollisuuteen, purkaminen on synnyttänyt kevyellä tekniikalla ja nopeasti toteutettuja dokumenttielokuvia (Vihreä kulta -projekti, Voikkaa). Mielenkiintoinen tapaus oli myös dokumentaristien tarttuminen Tehyn työtaisteluun; 15 ohjaajaa valmistivat pikavauhtia (2kk) seurantadokumentin (Sopimus), joka taltioi yhden viimeaikojen tiukimman yhteiskunnallisen tilanteen
syntyä. Hyvä osoitus siitä, että elokuva voi edelleen toimia
yhteiskunnallisena vaikuttajana, vaikka tässä tapauksessa
tilanne oli jo lauennut, kun elokuva sai ensi-iltansa tämän
vuoden DocPoint -festivaalilla.
Pariisissa joulukuun alussa järjestetty eurooppalaisten dokumentaristien tapaamisessa (Un tour d´Europe du
Doc) ilmaistiin huoli luovan dokumenttielokuvan tulevaisuudesta. Tapahtuman päätteeksi annetussa julkilausumassa todettiin mm. seuraavasti:
”On kuitenkin yhä vaikeampaa saavuttaa yleisöjä luovilla dokumenttielokuvilla, sillä vaikka maailma muuttuu yhä
kompleksisemmaksi, maailman esittämisen tavat muuttuvat mediassa yhä formatoiduimmiksi. Esitystapojen monimuotoisuus katoaa, kun ajatellaan, että kaiken on oltava heti
kaikkien ymmärrettävissä.”
Juha Samola
15.3.2008
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DEMOKRATIAN
IHANASSA
KURIMUKSESSA
”Enää ei hallita ideoilla, ei suurilla eikä pienillä, ei oppijärjestelmillä, ei ideologioilla,
jotka vaatisivat pitkiä keskusteluja. Nyt hallitaan kaikenkarvaisilla kuvilla.
Ideat väsyttävät, käsitteet kyllästyttävät, kuvat lepuuttavat ja rauhoittavat….
Nyt hallitaan upottamalla massat mielikuvakylpyyn. Tämä jatkuva ja toistuva kuvien
loputtomassa laajassa virrassa tapahtuva hätäkaste on kansalaisen osa.
Tämä on sitä jokapäiväistä leipää, jota nykyajan ihminen tarvitsee siinä missä
hän tarvitsee ilmaa hengittääkseen.”

Outi Nyytäjä
Kirjoittaja on
käsikirjoittaja ja
dramaturgi sekä
AVEKin johtokunnan jäsen

Artikkelin kuvat
Kansallisteatterin
”Tuntematon sotilas”
-näytelmästä, ohjaus
Kristian Smeds
(kuvat Antti Ahonen).
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S

itaatti on ranskalaisen filosofin Alain Brossatin vastikään ilmestyneestä kirjasta Le grand dégoût culturel
(Iso kulttuuri-inho). Törmäsin siihen,
kun Télérama-lehdessä oli helmikuun
numerossa kirjasta kertova artikkeli Tappaako kulttuuri taiteen? Brossat pelkää, että kun kaikesta on tullut
kulttuuria ja kun tämä ”kaikki on kulttuuria” - asenne dominoi, siinä menevät sekä taide että politiikka.
Kun kulttuuri aikaisemmin oli alisteinen politiikalle, politiikasta on nyt
tullut kulttuurin liite. Jo viime kunnallisvaaleissamme saimme nähdä, että poliittiset argumentit toimivat kehnosti: piti olla tunnetta, piti koskettaa
valitsijan sielua. Loistava ja hirvittävä
ilmaisu siitä on SDP:n ”kulttuuripoliittisen” työryhmän hiljattain askaroima
syvähenkinen julistus Ei vain leivästä –
kohti henkistä hyvinvointia. Sen luettuaan ei tiedä, onko kysymys siitä, mitä ennen kutsuttiin sosiaalidemokratiaksi, vai onko kyseessä muunnelma
yritysvalmennuksen new age -linjasta.

Kun työryhmä julistaa ensimmäisessä kappaleessa ”Varjosta valoon, osattomuudesta yhteisöllisyyteen” päämäräksi onnen, onnellisuuden, rakkauden, läheisyyden ja suvaitsevaisuuden
inhimillistä kontaktia kaipaavalle arjen ahertajalle, ei olla kaukana amerikkalaisen menestysvalmennuksen ja
suomalaisen new age -ajattelun ohjeista päästä irti negatiivisista tunteista.
Näin kirjoittaa Erkki Lehtiranta Minä
Olen -lehdessä 1/2006: ”Kun opimme
monitoroimaan jatkuvasti ajatuksiamme sekä virittämään mielemme radion
tavoin rakkauden, viisauden ja terveen
optimismin taajuudelle, edistymme
hyvän matkaa Henkisellä Tiellämme.”
Suomalainen sosiaalidemokratia on nyt
liittynyt sellaisten hyvyyden apostolien ja valmentajien kuin Kay Pollakin
ja Stefan Einhornin riveihin.
Kay Pollakilta suomalaiset tuntevat valmennuspropagandafiktion
Kuin taivaassa (Så som i himmelen),
mutta epäilen joidenkin sdp-paperin
ruotsinkieltä taitavien laatijoiden lukeneen myös hänen kirjansa Att välja

glädje – en bok att få ett bättre liv (Valitse ilo – kirja siitä miten saadaan parempi elämä). Einhorn on ruotsalainen
lääkäri ja hyvyyden kauppamatkustaja. Suomessakin hänen kirjansa Aidosti kiltti (Konsten att vara snäll) on ollut suurmenestys. Kiltteys kannattaa.
”Kiltteys on tärkein menestystekijä
elämässämme, se koskee niin yksilöitä
kuin ryhmiä ja yhteiskuntaa”, kirjoittaa Einhorn. Se kelpaa mihin vain.
SDP:n yritys parantaa yhtä aikaa
puolueen imagoa ja maailmaa tarjoaa
utopistisen haaveen esiparatiisillisesta demokratiasta. Siinä työpaikoilla on
pehmein nojatuolein ja ihanin tauluin
varustetut taukohuoneet, koulu-urheilu on iloa, josta ei anneta arvosanaa,
museoihin pääsee ilmaiseksi ja toreilla
on tiloja, joissa iloiset ihmiset voivat tavata toisiaan, on penkkejä, kukkaistutuksia ja ilmaisia taide-esityksiä. Ja koska kauneus synnyttää kauneutta ”kaikissa julkisissa tiloissa tulee olla riittävästi virikkeitä antavaa taidetta”, ja ennen kaikkea ihmisenä oleminen on saatava oppiaineeksi kouluihin.

Tästä harlekiinikielellä hahmotellusta idyllistä on paha maailma todella kaukana. Politiikka edustaa pahaa
maailmaa, ja siksi teksti ja sen ajattelu
ovat loistoesimerkki Alain Brossatin
toteamukselle siitä, miten epäpoliittisesta mielikuvien kulttuurista on tullut jokapäiväistä leipäämme, miten se
on nielaissut politiikan. SDP:n kaikki
käsitteet on jo käytetty L’Oréal -jätin
Nivea-mainoksissa. Viimeksi ostamani purkin kanteen on stanssattu ”La
beauté est l’amour” (Kauneus on rakkautta).
En voi olla lopettamatta SDP-jaksoa suunnitelmasta löytyvään intomieliseen otsakkeeseen: ”Arjen kipunoista onnellisuutta takomaan!” Ennen
taottiin rautaa, nyt ilmaan lennähteleviä kipunoita. Miten se on käytännössä mahdollista? Ehkä se onkin uussosiaalidemokraattinen metafora.
Jokamiehen oikeus
Tuskin mikään käsite on niin vääristynyt karnevalisoituneessa yhteiskunnassa ja politiikassa kuin jokamiehen

oikeus puuttua kansalaisdemokratian nimissä niin poliitikkojen kuin taiteilijoiden ja julkisuuden henkilöiden
toimiin ja tekoihin. Nämä suoraa demokratiaa harjoittavat löytää nettikeskusteluista, kun joku on ensin antanut aiheen, kaupallinen päivittäismedia (ja vakavampikin yhä enemmän
ja enemmän) tarttunut siihen ja tehnyt
siitä poliittisen tai henkilökohtaisen
skandaalin. Tällä jokamiehen oikeudella ja sen käytöllä ei ole mitään tekemistä uudestisyntyneen kansalaiskapinallisuuden kanssa. Näin populistinen jokamiehen oikeus toimii:
Kokoomuksen ex-kansanedustaja Marjukka Karttunen on julkaissut raskausaikansa päiväkirjan. Kustannusyhtiö Edita on painanut Kamalan ihana herne -teoksen, joka näin liittyy niihin epäkirjoihin, joita julkkikset kuten Susan Kuronen, Viivi Avellan, Susanna Sievinen ja entinen ministeri Tuula Haatainen ovat julkistaneet. Tällaisissa kirjoissa on aina syötti, herkullinen kohta, johon on tarkoituskin tarttua.

Jo eduskunnan entinen puhemies
Riitta Uosukainen hallitsi tekniikan.
Siitä jäivät meille vesisänky, rinta, reisi ja revä. Susan Kurosen kirjasta taas
uuniperuna, josta on tullut Matti Vanhasen poliittinen symboli. Marjukka Karttusen toimintametodi on mediajulkisuuden osaavan tekijän työtä.
Ensin hän ilmoittaa julkisuudessa, että raskaana olevassa naisessa rimpuilee kyltymätön himo, että hän ajatteli seksiä kaiken päivää, iloitsi paisuvista rinnoistaan, joita korosti kultapuuterilla ja nautti, kun miehet tuijottivat niitä suupielet kaljavaahdossa. Se
on yksityiskohta kirjassa, mutta se on
niin tärkeä yksityiskohta, että Marjukka Karttunen esiintyy julkistamistilanteessa avokaulaisessa turkoosinkimalteisessa mekkosessa, jonka kaulaaukosta voi tarkastella kuuluisaksi tulleita rintoja ja aavistella niitä kohottelevia intohimoja.
Prosessi jatkuu: heti seuraavana
päivänä löytyy tai löydetään liuta julkkisnaisia, joilla on ollut himokas odotusaika. Seuraava vaihe on nettikes-
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kustelu, jossa kansalaismielipide pääsee valloilleen. Kun tieto kirjan herkkukohdasta julkaistiin helmikuun lopussa, oli sunnuntaina 2.3. kertynyt jo
16 printtisivullista kommentteja. Jokamies (tai tässä tapauksessa jokanainen) pääsi harjoittamaan demokraattista oikeuttaan ilmaista mielipiteensä.
Tässä on demokratian käynyt kuten käy kaikille yleisille käsitteille. Niille on aina löydetty erityiselementti, joka tuhoaa yleisen ideologiakäsitteen tehon. Tästä on kirjoittanut slovenialainen filosofi Slavoj
Žižek kirjassaan Plaidoyer en faveur
de l’intolérance (Suvaitsemattomuuden puolustuspuhe).”Taistelu ideologis-poliittisesta hegemoniasta on näin
ollen aina taistelua siitä, kuka saa haltuunsa ’spontaanisti’ löytyneet, taatusti epäpoliittiset termit, jotka ovat ylivoimaisimmat, kun luodaan poliittista
hajaannusta.” Kiihottavan yksityisen
täyn tarjoaminen julkisuudelle on alkanut käydä yhä taitavammaksi, ja siinä on mukana jo eliittikin.
Se nimetön joukko, joka tarttuu
median jälkeen täkyyn ja levittäytyy
lehtien keskustelupalstoille ja verkkosivuille, on useimmiten ahdasmielistä, pahansuopaa, tekopyhää ja törkeää. Tekeekö jokamiehen oikeus sellaiseksi? Vaikea kuvitella näitä ihmisiä
6

yksilöinä, joita tapaa marketin kassalla. Mutta he ovat yhä suureneva joukko, ja mitä tapahtuu, jos heistä tulee
poliittinen voima?
Olen harvoin samaa mieltä Aarno
Laitisen kanssa, mutta 1.3. hänellä oli
Iltalehdessä mielenkiintoinen kolumni Kansakunnan kusitolppa. Hän tosin puhuu poliitiikan vastustamisesta
vain lehdistössä ottamatta huomioon
poliitikkojen itsensä ja heidän instituutioidensa antamia virikkeitä. Kuitenkin jotain hyvin oikeaa ja pelottavaa hänen analyysissään on. Vielä pelottavampaa, kun lehdistöllä ja internetillä ovat takanaan äsken mainitut
massat. ”Eduskunnan ja poliitikkojen
vastaisen kaunan levittäminen lehdistössä on samantyylistä kuin Lapuan
liikkeen mahtivuosina 1930-luvulla.
Sieltä se tarttui ihmisiin. Ei ollut kaukana, että Suomi olisi syöksynyt yleiseurooppalaisen fasismin aallon mukana äärioikeistolaiseen komentoon.
Jopa Paasikivi kirjoitteli päiväkirjassaan, että talousasiat pitää ottaa eduskunnalta pois.” Mutta mistä lehdistö kirjoittaisi, ellei ole poliittisia puheita eikä poliitikoilla merkittävää sanottavaa?
Jokamiehen oikeuttaan käyttävät myös ”kunnialliset” porvarit ja yhteiskunnan huipulla olevat. Kristian
Smedsin Kansallisteatteriin ohjaa-

man Tuntemattoman sotilaan johdosta käyty kiista muistetaan ehkä vielä
pitkään. Siinä tuomittiin katsomatta
niin kuin moraalia varjelevilla on nyt
tapana. Puheet ovat toisinaan paitsi halveksivia myös julmia. Mannerheim-animaation tuomitsija Raimo
Ilaskivi vaatii tekijöiden päätä pölkylle. Moralistiset asenteet saattavat
osua hyvinkin yksiin poliittisten asenteiden kanssa. Kun Matti Vanhanen
äskettäisten Venäjän presidentinvaalien jälkeen totesi vaalituloksen kertovan, että ”Venäjän kansan selvä enemmistö tukee Putinin politiikkaa” ja vetosi siihen, että Venäjällä on ”toisenlainen demokratia”, se kertoo hänen
demokratia-käsityksestään sen, minkä hänen suhteensa hänen näkemättä tuomitsemaansa Tuntemattomaan
oli: vakaus ennen kaikkea, sekasortoa
ja riskejä niin taiteessa kuin politiikassakin on vältettävä. Ahdasmielisyys ja
tekopyhyys karakterisoivat eliitinkin
moralisteja. Ja kuinka ollakaan: hyvin
pian julkisuuteen pyrkijälläkin on moraaliase käytössä. Kun Marjukka Karttusen takamus herätti moskovalaisessa miehessä himon puristella, Karttunen ilmoitti saaneensa shokin.
Uusin ilmiö taidemaailmassa ovat
ilmiantajat. Heitä kulkee taidenäyttelyissä niin Helsingissä kuin maaseudullakin. Kohteina ovat aina ns. mo-
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raalisesti epäilyttävät teokset. Roistot
pitää saada kiinni!
Tässä ovat liikkeellä amatöörien
armeijan iskujoukot.
Amatöörien aikakausi
Mikkelissä on kerätty tuhat nimeä
adressiin, jossa vaaditaan kaupunginorkesterin lopettamista. Siitä tehtiin valtuustoaloitekin, joka tosin hävisi äänestyksessä. Kaupungin vuosibudjetti on 200 miljoonaa, orkesterin
400 000. Jos näiden tuhannen toive
olisi toteutunut, se olisi ollut sen amatööriyden voitto, jossa ammattitaiteilija on vihattava tuhluri. Myös kuollut kirjailija. Kuopion kaupunki on
nyt tuhonnut Minna Canthin kotitalon ja kaupan Kanttilan. Se oli pitkään
valtion hallussa, siitä ei tehty museota,
vaan sen annettiin rappeutua ja myytiin sitten kiinteistöyhtiö Kapitaalille vuonna 2006. Jos olisimme nyt toimekkaita, pitäisi tehdä kuten nobelisti Elfriede Jelinek ja toinen maailmankuulu itävaltalainen Thomas
Bernhard, jotka kielsivät esittämästä
näytelmiään Itävallassa: kieltää Kuopion kaupunginteatteria ikinä esittämästä Minna Canthin näytelmiä ja
siirtää Minna-patsas opetusministeriön pihalle ja varustaa se suruhunnulla
muistuttamaan suomalaisen kulttuurin amatöörimäisestä hoidosta.

Mutta eivät vain mikkeliläiset musiikin vihaajat ja kuopiolaiset julkista
nimellään amatöörimäisyyttään. Sen
tekee uusi työ- ja elinkeinoministeriö,
jonka johdossa ovat Mauri Pekkarinen ja Tarja Cronberg. Ministeriön
laatimasta taiteilijoiden työttömyysturvapaperista löytyy entisiin kansanfarsseihin verrattavaa herrojen hölmöyttä. Demokratian nimissä.
Kun taiteilija on työtön, hänen olisi parempi erota ammattiliitosta, sillä ”ammattiliiton jäsenyys viittaa toiminnan ammattimaiseen suuntaan” ja
erottaa siis harrastusluonteisesta toiminnasta. Paperin laatijat pohtivat
pitkään, pitäisikö työvälineet työttömyyden tultua hävittää, mutta pensselien lyöminen santaan saattaa työja elinkeinoministeriönkin mielestä
olla liian raju toimenpide. Niitä ehkä
joskus tarvitaan, kun työtä ilmenee.
Työttömyysturvan hakijan on vakuutettava, ettei tartu pensseliin, nuottipaperiin eikä avaa tietokonetta taidetta tehdäkseen. Ehkä lopullisessa versiossa työvälineille ehdotetaan lukittavia asekokoelman tyyppisiä kaappeja,
joihin ministeriön virkamiehillä ja taiteilijoilla on molemmilla avain ja jotka
avataan kuin pankkilokero.
Ministeriön harkinnan mukaan
saa ammattitaitoakin pitää yllä, kunhan ”se ei vie merkittävästi päivittäis-

tä aikaa”, niin ettei näyttelijän tai tanssijan fyysinen kunto kokonaan rapistu.
Tieteentekijä saa lukea tieteellistä ammattikirjallisuutta ilokseen ja osallistua kuulijana alan kongresseihin.
Millainen on ihanteellinen taiteilijan työttömyysturvan hakija? Hän on
täysverinen, ammattilaisuuden saastuttamaton amatööri. Ministeriön
esimerkkinä on runokokoelman kirjoittanut lähihoitaja, jolla ei ole kirjallisen alan koulutusta, ei kokemusta eikä kustannussopimusta. Koska hän ei
ole ammattilainen eikä hänen kirjaansa julkaista, hänellä on oikeus taiteilijan työttömyysturvaan.
Oikeat, esimerkiksi teatterityötä ilokseen tekevät amatöörit ovat äärimmäisen kaukana näistä kunnallisista ja valtiollisista amatööreistä. Toivottavasti heidän saavuttamansa taiteellisesti kiinnostavat tulokset eivät
innoita virkamiehiä uusien hölmöläistarinoiden laadintaan.
Miten selvitä demokratiasta?
Olemalla poliittisesti epäkorrekti, kuten kirjailija Peter Handke neuvoo.
Tekemällä kunnallisesta komediasta
teatterikomediaa, kuten Ylioppilasteatteri ja Susanna Kuparinen ovat
tehneet. Uskomalla sitkeästi, että demokratia ja vaikea runous ovat samanlaisen vaivan väärttejä.                                             n

Ministeriön
esimerkkinä on
runokokoelman
kirjoittanut
lähihoitaja, jolla
ei ole kirjallisen
alan koulutusta,
ei kokemusta
eikä kustannussopimusta. Koska
hän ei ole ammattilainen eikä
hänen kirjaansa
julkaista, hänellä
on oikeus
taiteilijan
työttömyysturvaan.
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POHDINTOJA JA KYSYMYKSIÄ
EETTISILLE ASKELMILLE
Elokuvantekijä
pääsee elokuvatekoprosessin
kautta uppoutumaan syvälle
niin ihmisten
elämään kuin
myös moninaisten aihealueidensa taustoihin.
Tekijästä tulee
aiheensa tutkija
ja spesialisti.
Mutta kun syvyyssuunnassa
matkustaa ja
etenee, kasvaa
myös eettinen
vastuu. Ja entistä enemmän silloin, kun tarkastelun kohteena
on etiikka.

J

otkut elokuvantekijät pohtivat paljon omaa eettistä
toimintaansa. Jotkut taas
päästävät itsensä helpommalla. Avainkysymystä ei pääse kuitenkaan pakoon: kuinka mennä ihmisen lähelle ja paljastaa sen sisin – ja toimia samalla eettisesti oikein ja mitään
rikkomatta. Dokumenttielokuvassa,
jossa ”esiintyjät” ovat oikeita ihmisiä
ja omaavat todelliset taustat ja kohtalot, eettinen vastuu tietenkin korostuu. Monet sensitiivisiä dokumenttiteoksia tehneet ohjaajat ovat pystyneet säilyttämään etiikkansa korkealla, toiset harhautuneet ”tarkoitus pyhittää keinot” -ajattelun kautta syvälle
eettisesti kestämättömille alueille.
Elokuvanteko on täynnä haasteita
ja haaste on myös se, kuinka itse kehittyy tekemisensä kautta. Ja se tietysti linkittyy myös eettisiin arvoihin.
Elokuvanteko voi toimia siis omaa
henkisyyttä eli ns. ”jaloutta” kehittävänä tekijänä – mutta yhtälailla se voi
Arto Halonen
korruptoida tekijänsä ja suistaa henkiKirjoittaja on elokusen minän taannuttavaan kehitysprovaohjaaja
sessiin – onhan tekemisprosessissa kysymys vallasta ja maineesta.
Uusi elokuvamme Pyhän kirjan
varjo on ollut projekti, joka on monin
tavoin ollut vaativa tekijäryhmälleen.
Tärkeältä tuntunut maailmanpoliittinen aihe on yhdistänyt tekijöitä, mutta samalla pistänyt kohtaamaan eettisesti hankalia tilanteita ja pohtimaan
omaa suhdettamme ympäristöön ja
sen manipulaatioon. Elokuva sukeltaa Turkmenistanin absurdiin diktatuuriin, missä ihmiset elävät pelon ja
aivopesun maailmassa. Ihmisiä suljetaan pienemmistäkin rikkeistä vankilaan, kidutetaan ja jopa tapetaan. Samalla kansainväliset suuryritykset tukevat tätä kaasu- ja öljyrikasta valtiota
ahneutensa nimissä.
Päämääränä oli päästä ”keinolla
millä hyvänsä” kuvaamaan Turkmenistanissa, sekä panna suuryritykset seinää vasten moraalivalintojensa kanssa.
Toteutusprosessi oli hankala.
Turkmenistaniin ei päästetä toimittajia eikä kuvausryhmiä, eikä paikallisten kanssa periaatteessa saisi olla tekemisissä, mikäli ei halua vaarantaa heidän terveyttään. Myöskin suuryritykset karttelivat meitä.
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TILITYS TURKMENISTANISSA
Katson vanhaa Turkmenistanissa kuvattua nauhaa. Olen yksin hotellihuoneessa ja puhun monologia kameralle
puolen tunnin ajan. Lähinnä itsestäni
ja projektin etiikka-ongelmista, muutaman konjakkiryypyn luomassa tunnelmassa. Lento Istanbuliin on lähdössä parin tunnin päästä ja opas on
tulossa hakemaan.
Olen lähes varma, että hän tulee poliisin kanssa: ja sen seurauksena
joutuisin putkaan ja nauhat takavarikoitaisiin – koko hienon kuvausjakson
tulos turmeltuisi. Olemme saaneet
nauhalle toisinajattelijan haastattelun, jonka pitäisi olla mahdotonta tässä diktatuurissa: ovathan lähes kaikki opposition edustajat maanpaossa,
vankilassa tai liian pelokkaita luomaan
kontakteja.
Kuvaukset diktatuurin sisällä ovat
pelottaneet kuvausryhmiemme jäseniä (tai turistiryhmiämme jotka
on ”peitelty kuvausryhmiksi” ja joita
saimme kolmen vuoden aikana lähetettyä maahan neljä), kuten toki myös
minua ja se saa aikaan monenlaisia reaktioita: aggressioita, turhautumista,
paranoidisuutta ja lamautumista. Pelon vallatessa myös moraaliajattelu saa
uusia piirteitä.
Hyvin onnistunut kuvaus tuo aina
kääntöpuolen esille. Olo on kuin uitetulla koiralla, ja syyllisyys kasvaa: mitä jos tämän seurauksena tämä ja tuo
ihminen vangitaan. Tunne on täysin
perverssinen. Onnistuminen tarkoittaa aina vaaran lisääntymistä ja ei siis
pelkästään minun liittyen, vaan myös
ryhmämme jäsenten sekä kaikkien
meidän kanssa työskennelleiden turvallisuuden ja tulevaisuuden suhteen.
Toisinajattelija halusi antaa kuitenkin haastattelun. Hän oli jo iäkkäämpi mies. Ollut vankilassa ja hämmentävän peloton. Heti haastattelun jälkeen muu kuvausryhmämme poistuu
sovitusti maasta – eivätkä he uskalla
ottaa kuvattua materiaalia mukaansa.
Kuvatut nauhat polttelevat käsissäni,
kun jään vielä kahdeksi päiväksi tekemään lisäkuvauksia. Yritän saada yhtä
diplomaattia ottamaan nauhat ja tuomaan ne Eurooppaan, mutta huonolla tuloksella.
Tiedän, että Turkmenistanissa on
poikkeuksellisen tehokas salakuunte-

lujärjestelmä, jonka Siemens on kehittänyt ja rakentanut. Turisteja ja vankilassa olleita opposition edustajia seurataan ja kuunnellaan. Kysymys onkin
siitä, miten nopeasti nauhoitettu materiaali saadaan purettua ja analysoitua. Ja mitä tapahtuisi toisinajattelijalle. Oliko häntä seurattu – tunnistettaisiinko hänen äänensä nauhoilta. Olen
myös tyytyväinen, kun olen yksin. Ainakaan en vaarantaisi tällä kertaa työryhmämme turvallisuutta. Lopulta
opas saapuu ja vie minut lentokentälle. Pääsen kuin varkain pois, kasetit
mukanani.
Myöhemmin kuulen, että haastattelemani toisinajattelija on kadonnut. Olen paniikissa ja otan yhteyttä
jo Amnestyn Suomen osastoon, joka
lupaa asialle kampanjatukea. Kahden
viikon päästä toisinajattelija kuitenkin yllättäen palaa, muttei suostu puhumaan missä on ollut. Se on kuulemma tyypillistä nöyryyttävien kuulustelujen ja kiduttamisen jälkeen.
Huonommin käy toiselle toisinajattelijalle, joka auttaa pari kuukautta matkamme jälkeen ranskalaista reportaasiryhmää, joka neljän päivän
”turistimatkalla” yrittää tallentaa diktatuuria. Toisinajattelija vangitaan ja
hän kuolee vankilassa kidutuksen seurauksena.
En tiedä mitä ajattelisin. Itsestäni.
Etiikasta.
Myöhemmin elokuva on leikattu. Katsomme raakaversiota turkmeeni-pakolaisen kanssa. Hänen
mielestään monet turkmeenit joutuvat vaaraan elokuvan seurauksena.
Puren hammasta ja leikkaan hänen
pyytämänsä jakson pois. Jotain kuitenkin jätän.
Etiikan rajat ovat dokumenttiohjaajan taakka, mutta myös mahdollisuus. Antaako vallan ja pelon sanella tekemiselleen rajat ja täten olla lopulta tekemättä mitään. Vai venyttääkö rajojaan pienten asioiden kohdalla saaden sitä kautta esille isompia ja
tärkeämmältä tuntuvia asioita. Näin
taisi Helsingin huumepoliisikin toimia. Katsoivat vasikoittensa rötöksiä
sormien läpi ja pääsivät isojen rikosten
jäljille. Nyt koko poliisiryhmä on syytettynä virkarikoksesta. Oliko tämä
eettisesti oikein – siis se, että poliisit
pantiin vastuuseen. Hyvä kysymys.

Pyhän kirjan varjo, ohj. Arto Halonen, Art Films Production AFP Oy, 2007

Hyvin
onnistunut
kuvaus tuo
aina kääntöpuolen esille.
Olo on kuin
uitetulla
koiralla, ja
syyllisyys
kasvaa: mitä
jos tämän
seurauksena
tämä ja tuo
ihminen
vangitaan.

Myöhemmin huomaan, että internetin keskustelupalstalla käydään keskustelua elokuvastamme. Joku väittää
meidän värittävän asioita. Hän on kokenut Turkmenistanin miellyttäväksi,
rauhalliseksi ja omia asukkaitaan hellästi kohtelevaksi maaksi.
Näin varmaan voi myös kokea, jopa olematta Nokia-Siemensin työntekijä. Kysymys on kuitenkin jälleen eettisestä valinnasta, eli siitä kuinka pitkälle ja tarkasti uskaltaa ja haluaa nähdä. Kuinka pitkälle ja tietoisesti antaa
itseään manipuloida. Sehän on turvallista, kun voi elää tietämättömyydessä, jolloin myös vaaraa vastuun kasvamisesta ei ole.
DOPINGIN VARJOSSA
Elokuvamme kuvausten jälkeen Nokia-Siemens rantautuu Turkmenistaniin. Siellä on ennestään Siemensin
salakuuntelujärjestelmä, ja nyt maasta paenneet toisinajattelijat pelkäävät,
että uusi GSM-verkko on väistämättä
osa salakuuntelujärjestelmää ja tehostaa salaisen poliisin kontrollia.
Aiheemme on kehittänyt jälkinäytöksen. Sen kanssa voisi jatkaa
vaikka kuinka pitkälle ja vaikka kuinka kauan. Samalla se tuo jälleen uusia
eettisiä haasteita.
Entiset Nokian työntekijät soittelevat, antavat lisätietoa ja kannustavat

jatkamaan. Keskustelupalstoillekin
taas kirjoitetaan: ”Ei Nokiaa saa häiritä. Ei omaa jalkaa saa sahata.”
Kun Martti Vainio kärähti dopingista Los Angelesin Olympialaisissa
1984, kehittyi urheilijoiden keskuuteen sananparsi ”Suomen puhtain urheilija kärähti”. Vainion ajoitus ja tieto/
taito dopingin käytöstä oli niin heikkoa, että hän sai tämän synnin ja häpeän kannettavakseen. Samalla häikäilemättömämmät ja taitavammat douppaajat jatkoivat urheilu-uraansa – monet kansakunnan sankareiksi nousten.
Nokia ei ole taatusti taustoiltaan
synkempiä eikä korruptoituneimpia
yrityksiä. Mutta onko se riittävä syy
jättää se rauhaan ja antaa sen jatkaa salakuuntelujärjestelmiensä kehittämistä. Valitettavasti jostakin keskustelu
pitää käynnistää, jos halutaan muutosta. Esimerkkejä tarvitaan. Oikeudenmukaisuuteen pyrkimisessä täytyy ehkä käyttää myös epäoikeudenmukaisia tai ainakin epätasa-arvoisia keinoja. Siis ehkä. Vai pitääkö.
KUNNIANHIMON ETIIKKA
Kun etiikkaa käsittelee ja pohtii tematiikkaa yleisellä tasolla, voi yhteys
omaan eettiseen kehitysprosessiin helposti katketa. Pelkkä asian ulkokultainen tutkiminen ei välttämättä aktivoi
omaa sisäistä eettistä koodistoa.

Luen taas kirjoituksia: ”Elokuvantekijät hakevat Nokian kustannuksella elokuvalleen huomiota”.
Kirjoitus turhauttaa, mutta myös pysäyttää. Onko oma kunnianhimo kaiken käynnistävä ja ylläpitävä voima?
Olisi surullista, jos näin olisi. Eikä se
olisi eettisesti kestävää. Ei ehkä. Kysymys on tärkeä, mutta ei kai siihenkään saa pysähtyä.
Ajattelen niin, että haastan itseäni eettiseen ajatteluun ja kehitysprosessiin tuomalla eettiset arvot julkiseen keskusteluun. En voi silloin asiaa itsekään paeta. Olisin ehkä voinut
olla yritysjohtaja, joka kunnianhimoisesti työntyy Turkmenistanin markkinoille ihmisoikeusloukkauksista piittaamatta. Eli johtaja, joka tekisi samat virheet kuin Nokia. Mutta haluaisin olla myös yritysjohtaja, joka pystyisi myöntämään virheensä ja suuntaamaan ajattelunsa sen jälkeen uuteen
suuntaan.
Mehän olemme vajavaisia. Siksi
asioiden prosessoiminen on tärkeää. Ja
myös mahdollisuus epäonnistua – tehdä virheitä. Mutta mitä opimme virheistä ja kuinka toimimme niiden jälkeen. Haluammeko nukkua vielä senkin jälkeen kun meitä herätellään. n
www.freedomforsale.org
www.shadowoftheholybook.com
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Eräs Chaplinin elokuva alkaa tekstillä ” Pyhän Patrickin päivän poliisiparaati ”,
seuraavassa kuvassa näytetään poliiseja marssimassa kadulla. Kaikki tietävät,
että Pyhä Patrick on Irlannin suojeluspyhimys, hän tappoi käärmeet Irlannista ja
ansaitsi tittelinsä. Toisen legendan mukaan Irlannissa kuitenkin säilyi muutama
käärme ja myöhemmin ne muuttivat poliiseiksi Amerikkaan.
Ilkka Ruuhijärvi ja Ulla Turunen
Kirjoittajat ovat elokuvaohjaajia

T

uo poliisiparaati järjestettiin ainakin vielä kerran
Helsingissä 9.9.2006. Kuvausryhmämme poistui viimeisinä poliisien saartorenkaasta Smash
Asem mielenosoituksessa. ”Pamppua
jos yrittää läpi” kuului takaa.
Chaplinin päivistä on tapahtunut aika vähän, poliisi ja elokuva ovat
edelleen suunnilleen samassa asemassa. Tuona päivänä me teimme valinnan
ja suljimme poliisiketjun takanamme.
Luovuimme sananvapaudesta lähinnä
mukavuussyistä.
Samana päivänä Yleisradio täytti
80 vuotta, ja avattiin ”Elävä arkisto”.
Moni muu asia kuoli.
Pahkasika-lehti jakoi 1978 ”vuoden tyhmä kyttä” palkinnon. Palkinnon jakopäiväksi sopisi mainiosti 9.9.
Päivän voisi myös nimittää kansalliseksi sensuuripäiväksi. Palkinnon voisi jakaa Kiasma-aukiolla Mannerheimin ” kapsäkkipatsaan ” luona.
Smash Asem mielenosoituksessa
olimme kuvaamassa tilannetta, jossa
koulutoverit tapaavat, toinen on mellakkapoliisi, toinen aktivisti.
Smash Asemin jälkeen Helsingin
poliisikomentaja sanoi, että tiedotusvälineiden paikka ei ole poliisin ja
mielenosoittajien välissä.
- Missä se sitten on?
- Yleisradiossa tekemässä poliittista satiiria ?
Elokuva Sukupolvi kertoo Helsinkiläisen 1978 syntyneen ikäluokan tarinan
ensimmäisestä koululuokasta alkaen.
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1978

kun ikäluokka syntyi, oli neuvostoliittolainen
lentokone kaapattu Suomeen. Suojelupoliisi lähetti iskujoukon lehtikuvaajiksi naamioituneina, käskyn antajasta tuli myöhemmin Nokian turvallisuusjohtaja.
1983 vieraili puolalainen professori
Andrzej Werner Suomessa opettamassa. Hän on tunnettu puolalainen elokuvatutkija ja kriitikko. Tuolloin Puolassa vallitsi sotatila ja diktatuuri.
Toisin kuin useimmat suomalaiset
ja varsinkin vallanpitäjät, Werner tiesi erinomaisesti, että sosialismin aika
oli päättymässä Itä-Euroopassa. Me
”hyvinvoinnin sukupolven” opiskelijat
tiesimme sen myös, jokainen ikätoveri
idästä oli sen meille kertonut. Tunsimme myös itsemme vahvasti tämän itäblokin osaksi, vieraantuminen oli alkanut myös meillä. Hävitty ”sota apatiaa vastaan” oli kylmän sodan viimeinen taistelu.
Vieraantuminen, presidentti Mauno Koivisto on nimittänyt sitä yhteiskuntamme suurimmaksi riskitekijäksi.
1983 puolalaiset olivat päättäneet,
että on takaisinmaksun aika. Professori Werner oli juuri tullut tämän taistelun ytimestä: Andrzej Wajdan Rautamies (1981) oli saanut ensi-iltansa
Puolassa. Werner kertoi, kuinka Wajda esitteli puolue-eliitille elokuvansa,
joka kertoi keväästä ja rakkaudesta ja

niin poispäin, eli kyseessä oli tavallisen harmiton elokuva.
Omassa puheenvuorossaan Werner oli jyrkästi toista mieltä, hänen
mielestään elokuvasta nousi vahva
kriittinen...
Wajda oli hivuttautunut Wernerin
viereen ja kuiskasi ” Älä tapa minua ”.
Meille opiskelijoille Werner kertoi, että kriitikkona hänen oli kuitenkin kerrottava totuus.
Tämä huonolla englannilla kerrottu tarina on samanlainen kuin kaikki
muutkin tarinat, jotka silminnäkijäkertomuksista muuttuvat kymmenien
vuosien saatossa tällaisiksi kirjallisiksi lähteiksi. Niiden totuuden voi kiistää jopa asianosaiset, mutta kerran julkaistuna ne elävät omaa elämäänsä.
Miten tämä liittyy korruptioon
ja sensuuriin Suomessa? Ei ehkä juurikaan, mutta Wajda on tehnyt myös
elokuvan, jonka nimi on Sukupolvi. Se
kertoo nuorukaisista, jotka nousivat
miehittäjää vastaan.
Wajda ja Werner elivät suuret hetkensä kansansa sankareina, ajoissa hekään eivät ole osanneet luopua. Kyvyttömyys sulautua sukupolvien ketjuun
ja harha, jonka korvaamattomuuden
tunne tuo, on saanut heidät edelleen
jatkamaan tarpeetonta julistustaan.
Tämä valmiin maailman harha
osaltaan muuttuu esteeksi seuraaville sukupolville. Esteeksi kehitykselle,
anteeksiannolle ja sananvapaudelle.
Kyvyttömyys uskoa jatkuvuuteen
itseisarvona aiheuttaa katkeruutta
vanhemmille sukupolville, jotka odottavat kiitollisuutta teoistaan.
Nuoremmat sukupolvet vieraantuvat, koska he eivät halunneet sellaista tulevaisuutta, josta heiltä vaaditaan
kiitollisuutta.
Näin myös Suomessa.
Ihmiset luulevat, että heidät muistetaan, koska heidän tekonsa tunnetaan.
Ei heitä kuitenkaan teoistaan
muisteta.
Yksilöt, jotka heidän tekonsa tuntevat, kuolevat oman sukupolvensa
mukana.

1985

elokuussa aloitimme elokuvan Sukupolvi kuvaukset, olimme nuoria elokuvaopiskelijoita ja tietämättämme jouduimme prosessiin, jonka malli oli
haettu muualta.
Yleisradio halusi oman jatkuvajuonisen dokumenttisarjan, jollaisia muuallakin tehtiin. Sarjan tekijöiksi haluttiin elokuvaopiskelijoita, koska oli selvää, että kenelläkään YLEn työnteki-

jällä ei ollut haluja eikä kykyjä tämäntyyppiseen työhön. Järjestelmä siis
hankki itsensä ulkopuolelta vastaelokuvan tekijät.
Työstä ei luonnollisestikaan maksettu mitään, ja kaikki oikeudet luovutettiin yhtiölle. Ensimmäisen osan
lopputeksteistäkin poistettiin opiskelijoiden nimet.
Saimme kuitenkin vapaat kädet,
ja parhaat laitteet. Tämä on aina ollut
paras resepti. Sananvapaus.
Elokuvan ensimmäinen osa valmistui ja se toi tekijöilleen elokuvataiteen valtionpalkinnon ja Tampereen
elokuvajuhlien pääpalkinnon 1987.
Jatkoimme työprosessia niin kuin
muutkin itäeurooppalaiset taiteilijat.
Palkkaa maksettiin vain työtä valvoville politrukeille, silloin heitä ei vielä
tosin kutsuttu tuotantoneuvojiksi.
Marraskuussa 1987 aloitettiin pohjoismaisten ”Kettupäivien” perinne. Saimme hyvän vastaanoton pohjoismaisilta kollegoilta. Päivälliskutsu
”tanskalaiselta dokumenttimafialta”
osoittautui kuitenkin yllätykseksi.
Mafiaksi itseään kutsunut porukka osoittautui melko vanhaksi ja tilanteessa, jossa ”skandinaaviska” ei sujunut ”small talkin” tasolla, kehottivat
tanskalaiskollegat suomalaisia menemään takaisin Neuvostoliittoon tai
opettelemaan skandinaavisia kieliä.
Tanskalaisille esitettiin toki ystävällinen kutsu tulla turpaanvedettäväksi
Suomeen. Kutsu on edelleen voimassa.
Nykyisin näissä panoraamoissa
puhutaan jo englantia ja Murmanskikin kuuluu pohjoiseen ulottuvuuteen.
80-luvun Suomessa dokumentintekijät olivat yleensäkin nuorempia ja
koulutetumpia kuin muualla pohjoismaissa.
Suomessa oli vasta alkamassa ”Suuren murroksen sukupolven” esiinmarssi elokuvantekijöinä.
Oli jotenkin oireellista, että Suomessa kevään 68 sukupolvi tuli elokuvataiteeseen parin sukupolven viiveellä. Tämä johtui ehkä siitä, että ”Sotien ja pulan sukupolvi” oli Suomessa
voimakkaampi ja ilmapiiri kontrolloidumpi.
Kontrollin perinne on vieläkin
vahva.
Jos ilmaisunvapaus ei riitä tuomaan arvostusta ja sen mukanaan tuomaa valtaa, tarvitaan myös tuotantorakenteiden hallinta, jotta voidaan
kertoa mitä pitää arvostaa.
Tämä johtaa osaltaan portinvartijajärjestelmien kehittymiseen, ja osaltaan edelleen korporaatioiden korruptioon. Tuotantorakenteiden monimutkaistuminen johtaa siis vääjää-

Anna, Pihla, Samuli ja Helena sotaa vastaan 2003

mättä korruptioon ja ilmaisuvapauden
heikentymiseen – sensuuriin.
Muualla Euroopassa opiskelijaradikalismi sulautui poliittiseen valtavirtaan, koska suuri enemmistö äänesti sen ajamat asiat kumoon demokraattisessa prosessissa.
Suomessa kyvyttömyys hyväksyä
demokraattisia prosesseja on aina ollut yksi korruptioon johtaneista syistä. Politiikka on nähty omien etupiirien etujen ajamisena - ei yhteisten.
Politiikkaa on myös käytetty historiallisten myyttien pönkittämiseen
– ei sovinnon rakentamiseen.
Vuonna 2008 pidetään Suomessa
Fidel Castroa sankarina ja vaaditaan
animaattorien päitä pölkylle. Historiankirjoituksen korruptoituminen
johtaa sensuuriin. Pyhät miehet Muhammedista Mannerheimiin ja Castroon jatkavat ikuista matkalaukkuelämäänsä.
1987 elokuvan toinen osa sai hyvät
arvostelut.
Helsingin Sanomien kriitikko Jukka Kajava kirjoitti elokuvasta otsikolla ”Kasvatuksen skitsofreniaa” Tämä oli
samankaltainen kuolemansuudelma, jollaista Wernerkin oli tarjonnut Wajdalle.

1988

aloitimme elokuvan kolmannen osan kuvaukset Kallion ala-asteella. Koulun
johtokunnan jäsen ”kekkoskirjailija”
Juhani Suomi aloitti manööverin, joka
tähtäsi elokuvan kuvausten lopettamiseen: Väärin dokumentoitu.

Tämä tapaus on malliesimerkki
suomalaisesta sensuurista. Se kertoo
enemmän suomettumisesta ja sensorista itsestään kuin ”Kekkosesta”.
Tätä toimintaa ohjasi halu rajoittaa sananvapautta, ei ainoastaan mielellään, vaan sen hyveeksi tuntien.
Vastasimme sensuuriin korruptiolla, hankimme kuvausluvan mahdollisimman monesta koulusta ja pyysimme Kouluhallituksen korkeaa virkamiestä tiedustelemaan Kallion ala-asteelta, miksi nimenomaan siellä ei voinut kuvata, oliko siellä mahdollisesti
jotain vialla.
Sen lisäksi, että peruskoulu on julkinen paikka eikä sinne tarvitse kuvauslupaa, auttoi tämä meitä tekemään kolmannen osan elokuvaan. Siihen saimme myös
elokuvasäätiön tukea.
Tästä kiitos Pia Lallukalle, jonka aikana sekä SES että AVEK elivät
hienoimpia hetkiään. Laitoimme lopputeksteihin erikoiskiitoksen Juhani
Suomelle.
Vuodet 1985–1989 olivat uskomattomia vuosia meille itäeurooppalaisille, Oikeisto ja vasemmisto eivät kamppailleet enää vallasta, vaan tulevista talouden uusjaossa syntyvistä hedelmistä.
Suomessa näitä vuosia kutsuttiin
kasinotalouden vuosiksi. Suomi ja muu
Itä-Eurooppa olivat lopettamassa pysähtyneisyyden aikaa, ja kun vapaus oli
koittamassa, Suomessa tehtiin valintoja, joilla silloinen valta vakautettiin poliittiseksi konsensukseksi.
1990–1995, lama-aikana Suomessa
jaettiin omaisuus uudestaan.

Oli olemassa
kolmenlaisia
YLEn toimittajia.
Poliittisesti
ohjattuja
uutistoimittajia,
Yleisradion
kuvaajiksi
naamioituneita
poliiseja sekä
YLEn freelancereita, jotka ovat
uhka edellisille.
Jokainen
toteuttaa omaa
käsitystään
sananvapaudesta.
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1. Sotien ja pulan sukupolvi
(syntymävuosi-1939)
2. Suuren murroksen sukupolvi
(syntymävuosi 1940-1949)
3. Lähiösukupolvi
(syntymävuosi 1950-1959)
4. Hyvinvoinnin sukupolvi
(syntymävuosi 1960-1969)
5. Mediasukupolvi
(syntymävuosi 1970-1979)
6. Uusi sukupolvi
(syntymävuosi 1980-)
Lä h d e : T ila sto k e sk us

90-luvun pääministereistä ja presidenteistä tuli pahimpaan lama-aikaan
miljonäärejä. ”Suuren murroksen” sukupolvi kuului laman voittajiin. Tämä
näkyi myös siinä, että politiikka palasi taiteeseen ”yhteiskunnallisuuden”
hahmossa.
Korporatismi sensuurin välineenä on kätevä. Voidaan puuttua suoraan ajatteluun ja lokeroida ”hyvä”, joka määrittää tätä aikaa.
Pyrkimys löytää tämä hyvä yhteisestä todellisuudesta johtaa yhteisen
nimittäjän korruptioon. Ilmaisun vapaus lakkaa olemasta hyve, koska on
suurempia hyveitä, kuten kansainvälisyys, katsojaluvut, koulutus ja kehitys.
Tuloksena ovat projektit, yhden
ihmisen työryhmät, loputtomat kehittämiskeskustelut ja harvainvalta, jonka lopputuloksena on universaali viisaiden vanhojen miesten ryhmä, joka
lopulta hallinnoi ainoaa oikeaa tulevaisuutta.
Elokuvan kuudennessa osassa nuoret laulavat: ”Viime yö veti routaan tämän maan ja se maa on käärmeitä musIlkka ja Ulla
vuonna 1988
(kuva Pekka Uotila)

tanaan”. Sanan käärmeitä kohdalla kamera pysähtyy televisioruutuun ja kuvassa on EU- vaalien studio, jossa näkyy Martti Ahtisaari, ministereitä ja
politiikan toimittajia.
Suomessa on vielä käärmeitä ja ne
on lain nojalla rauhoitettu, eivätkä ne
ole lähdössä mihinkään.

1995

marraskuussa olimme kuvaamassa Stockmannin turkisosaston valtausta. Eläinaktivisteja oli puhuttelemassa kaksi
poliisia, jotka kuolivat myöhemmin
tanskalaisrikollisen murhaamina. Paikalla oli myös Yleisradion logolla varustetulla kameralla kuvaava siviilipukuinen poliisi. Kysyimme asiaa YLEn
kuvanauhatuotannosta, ja sieltä kerrottiin, että kuvanauhakoulutuksessa on jatkuvasti poliiseja, he kuvaavat
YLEn kuvaajiksi naamioituneina.
Oli olemassa kolmenlaisia YLEn
toimittajia. Poliittisesti ohjattuja uutistoimittajia, Yleisradion kuvaajiksi naamioituneita poliiseja sekä YLEn
freelancereita, jotka ovat uhka edellisille. Jokainen toteuttaa omaa käsitystään sananvapaudesta.
Kaikesta huolimatta Suomi on kuitenkin todettu maailman vähiten korruptoituneeksi maaksi. Näissä tutkimuksissa tosin käsitellään ainoastaan
korruptiota, jota mitataan yritysten
viranomaisille maksamilla lahjuksilla.
Suomalainen korruptio on ”hyväveli” korruptiota, jossa on mukana lähinnä 1900–1959 syntyneet sukupolvet, niistäkin vain virkamiehet, luottamushenkilöt ja heidän puoluetoverinsa ja heidän lapsensa.
Ajoittain jopa puolet Yleisradioon
rekrytoiduista työntekijöistä on ollut
henkilökunnan lapsia. Tämä ei kuitenkaan suomalaisittain ole korruptiota,
vaan parhaiden voimavarojen hyödyntämistä.
Uudet sukupolvet ovat kuitenkin
vieraantuneet sekä politiikasta että

korruptiosta, heistä ei saa ”hyvääveljeä” edes rahalla.
Tämä ei tarkoita, että he eivät olisi poliittisia. Toimintakenttä on kuitenkin erilainen, vaaliuurnan tilalla on
tietokone, parlamentin sijaan on virtuaalinen yhteisö. Uusi sukupolvi ei valtaa poliittisia nuorisojärjestöjä, vaikka se olisi helpompaa kuin vallata taloja ja työllistää poliiseja. Teiniliittokin
lakkautettiin heti kun sitoutumattomat tulivat enemmistöksi. Näin kävisi myös poliittisille nuorisojärjestöille.
Uudempi poliittisuus heijastaa
kuitenkin sukupolvensa tarpeelliseksi
tuntemia asioita.
Seuraavat äänikynnyksen ylittävät
puolueet tulevat ehkä olemaan islamilainen puolue, joka haluaa rajoittaa ilmaisunvapautta, ja tekijänoikeuspuolue, joka haluaa vapauttaa informaation korruptoituneen pääoman ohjauksesta. Tämä nuorten tekijänoikeuspuolue hakee demoninsa mediataloista ja tekijänoikeusjärjestöistä. Heille
Kopiosto ja Teosto edustavat samaa
poliittista todellisuutta kuin Neuvostoliitto ja Chilen sotilasjuntta aiemmille sukupolville.
Sen kummemmin erittelemättä,
mitä aiemmat sukupolvet ovat joutuneet kärsimään ja mistä heille pitäisi olla kiitollinen, voidaan todeta, että tarkastelussa oleva sukupolvi on heidän
toimintansa tulos monellakin tapaa.
1978 syntyneet ovat saaneet silmilleen lähes kaiken, mitä voi kuvitella. Poikkeuslain, joka rapautti demokratian ja vieraannutti politiikasta, rahamarkkinoiden vääränlaisen vapauttamisen, Pankkikriisin, laman, EU:n,
pätkätyöt, pornon, huumeet, uusliberaalin kyykytyspolitiikan.
Mediasukupolvestakin löytyy kaksi suurta kertomusta, molempiin liittyy suuren laman vuodet 1991-1995.
70-luvun alussa syntyneet itsenäistyivät laman alla ja tulivat työmarkkinoille heti laman jälkeen. Heille kävi pääsääntöisesti hyvin, kuten ”suuren murroksen” sukupolvesta tuleville
vanhemmilleenkin.
Huonoimman kohtalon joutuivat
kokemaan ne ”lähiösukupolven” kansalaiset ja heidän kotona vielä asuneet
70- luvun lopulla syntyneet lapsensa.
Heistä kertoo elokuva SUKUPOLVI.
Tosin tämän elokuvan kannalta
edeltävä on samantekevää, sillä elokuva kertoo keväästä, rakkaudesta, ystävyydestä, työstä ja toveruudesta... n

SUKUPOLVI, ohjaus Ilkka Ruuhijärvi & Ulla
Turunen, ensi-ilta syksyllä 2008
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WHY DEMOCRACY?
S T E P S I N T E R N AT I ON A L I N PR OJE KT I S SA TU O TE TTIIN 1 0 D O K U ME NTTIA JA 1 5 LY H Y TE L O K U VAA.
M U KA N A OL I YL I 40 TE L E V ISIO K ANAVAA Y MP ÄRI MAAIL MAA.

P

rojektiin liittyneet websivut keräsivät miljoonia kävijöitä jo ensimmäisten lähetyspäivien aikana. Viiden kuukauden ajan
Kapkaupungissa toimi eri puolilta
maailmaa saapuneiden nuorten Democracy House. Suomesta mukana
oli Salla Sorri. Elokuvat olivat mm.
BBC:n Worldin ja Al-Arabiyan satelliittilähetysten kautta nähtävissä kaikissa maailman maissa Kiinaa, Venäjää ja osaa USA:ta lukuun
ottamatta.
Jokaisella elokuvalla oli oma sisällöllinen kysymyksensä tyyliin:
Voiko terrorismi tuhota demokratian?
Onko diktaattoreista koskaan mihinkään tai Kenet sinä valitsisit maailman presidentiksi? Nämä kysymykset esitettiin lähes sadalla ihmiselle
eri puolilla maailmaa, mukana mm.
Pele ja Kati Outinen.
Kuvatuista haastatteluista suomalainen Kim Finn leikkasi eri mittaisia lyhytvideoita, joiden vastauksia puolestaan Metro-lehti julkaisi
ennen sarjan lähettämistä televisioverkoissa.
Projektiin kuuluvista elokuvista Alex Gibnyn Taksi pimeyteen
(Taxi to the Dark Side) voitti Oscarin ja gruusialais-ranskalaisen Nino Kirtadze Durakovo-dokumentillaan (pitkä versio) Sundancen
parhaan ohjaajan palkinnon. Kiinalaisohjaaja Weijunin Äänestä minua (Please Vote for Me) voitti Silverdocs-festivaalin pääpalkinnon. Liberiassa kuvattu Rouva presidentti
(Iron Ladies of Liberia) oli Toronton
Elokuvajuhlien kilpailusarjan kiitetyimpiä elokuvia. Samassa sarjassa
kilpaili myös pakistanilainen Illallinen Pakistanissa (Dinner With President). Japanilainen Melkein poliitikko (Campaign) -elokuva kuului
Berlinaren ohjelmistoon jo vuonna
2006. Tänä vuonna Berliinissä esitettiin Why Democracy -sarjan parhaat lyhytelokuvat. Koko sarja on
ehtinyt jo saada erilaisia tunnustuksia ja sen elokuvia on esitetty ympäri maailmaa
Steps International perustettiin TV 2:n Dokumenttiprojektin
aloitteesta syntyneen Steps For The

Iron Ladies of Liberia, ohj. Siatta Scott Johnson & Daniel Junge

For God, Tsar and fatherland, ohj. Nino Kirtadze

Please Vote For Me, ohj. Weijun Chen

Future (www.steps.co.za) projektin seurauksena. Steps toimii edelleen kymmenessä eteläisen Afrikan
maassa tehden HIV/AIDS työtä.
Toimisto sijaitsee Kapkaupungissa,
jossa organisaatiolla on kuusi työntekijää.
Steps International on puolestaan eri televisioyhtiöiden dokumenttielokuvatuottajien sekä muutaman itsenäisen tuottajan perustama ei-voittoa tuottava yhtiö, jonka
päämaja on Kööpenhaminassa.
Keskeisiä henkilöitä Stepsin
toiminnassa ovat etelä-afrikkalainen Don Edkins, BBC:n Nick Fraser, DR:n Mette Hoffman-Mayer,
Arten Cristoph Jörg ja Hans Robert Eisenhauer, sekä Dokumenttiprojektin Iikka Vehkalahti.
Why Democracy -sarjan päätuottajina toimivat Fraser, Vehkalahti ja Hoffman-Mayer.
Steps For The Future –projektin synnystä ja toiminnasta kertova Steps by Steps ilmestyy Jacanan
kustantamana toukokuussa 2008.
Suomessa kirja tulee myyntiin Akateemiseen kirjakauppaan.

www.whydemocracy.net
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Campaign! The Kawasaki Candidate, ohj.
Kazuhiro Soda

Dinner With The
President,
ohj. Sabiha Sumar &
Sachithanandam
Sathananthan

Bloody Cartoons,
ohj. Karsten Kjaer
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MIKSI DEMOKRATIA?
Miksi demokratia

A

jatus demokratiaa käsittelevistä dokumenttielo-sarja oli harvinaikuvista ei välittömästi herättänyt suurta innostusta
nen hanke:
elokuvantekijöiden keskuudessa. Eulähes 50 televisioroopassa demokratiaa pidetään lähinnä ikävystyttävänä asiana, ja puolueet
kanavaa lähti
nähdään asianhoitajina.
mukaan ”alhaalKuitenkin samaan aikaan toisaalla
ta” syntyneeseen, maailmassa ihmiset ovat valmiita uhraamaan henkensä demokratian saaselkeästi poliitvuttamiseksi. Juuri demokratian nimissä George W. Bushin Yhdysvallat
tiseen hankkeehyökkäsi Irakiin – ja teki samalla deseen, jonka
mokratiasta syvästi vihatun sanan yhdessä osassa maailmaa.
keskiössä olivat
Ja kuitenkin: onko demokratia todokumenttieloteutunut loppujen lopuksi missään sellaisena kuin sen perusajatukset edelkuvat.
lyttäisivät?
Miksi Demokratia -sarjan toteutIikka
taminen vei melko tarkalleen neljä
Vehkalahti
vuotta. Stepsille esitettiin virallisesti
Kirjoittaja on
netin kautta yli 600 elokuvaehdotusta
YLEn Dokumenttija muilla tavoilla parisensataa lisää. Saprojektin vetäjä
toja kokouksia, palavereja ja seminaareja järjestettiin eri puolilla maailmaa.
Tuotantoon laitettiin kaksikymmentä hanketta, joista puolet pudotettiin
matkalla pois. Lopulta viisi tai kuusi
elokuvaa oli sitä tasoa, mitä projektissa lähdettiin alunperin hakemaan.
Kannattiko nähdä niin paljon vaivaa vain muutaman elokuvan takia?
Kyllä, koska ilman viittä huipputason
elokuvaa sarja ei olisi koskaan murtautunut yleiseen tietoisuuteen, niin kuin
nyt tapahtui. Sarjan yksittäisillä elokuvilla arvioidaan olleen lokakuussa
2007 yli 200 miljoonaa katsojaa ja nettiverkostossa kävijöiden määrä nousi
kymmeniin miljooniin.
Perusajatus toimi: riittävän monta
todella hyvää elokuvaa yhteiseen teemaan paketoituna mahdollisti asian
nousemisen esille television ohjelmavirrasta. Kun taas yksittäinen dokumentti – vaikka kuinka hyvä – harvoin
enää saa ansaitsemaansa huomiota.
Hanke ei suinkaan ollut virallisten
televisioyhtiöiden käynnistämä, vaan
liikkeellä olivat yksityishenkilöt, joilla oli suhteellisen vahva asema televisiossa. Steps-porukan lisäksi vahvasti mukana olivat mm. ITVS:n Claire Aguilar, IDFAn Ally Derks, Participant Productioniin siirtynyt Diane
Wayerman, SVT:n Axel Arnö ja Suomessa Vikes-säätiön Juha Rekola.
Demokratia on vaikeaa
Myös itse prosessi pyrittiin toteuttamaan demokraattisesti. Sen seurauksena hanke oli vaikea, aikaa vie-

vä ja paljon haavoja jälkeensä jättänyt
– mutta samanaikaisesti äärettömän
mielenkiintoinen ja opettavainen.
Ensimmäinen suuri vaikeus oli itse
lähtökohta: miten tehdä käsitteellisestä ajatuksesta globaaleja, koko maailmaa koskettavia dokumenttielokuvia.
Tällainen lähtökohta oli vaikea, ja
suurelle osalle tekijöitä ylitsepääsemätön. Oli hyvin turhauttavaa lukea satoja synopsiksia, treatmentteja ja jopa
käsikirjoituksia, joissa elokuvan aihe
ja käsittelytapa ei syventynyt alueellisesta universaaliseksi eikä noussut päivänpolitiikasta ajattomuuteen.
Masentavaa oli myös huomata,
kuinka vaikeaa elokuvantekijöille oli
asettua katsomaan omaa ehdotustaan
aivan toisesta kulttuurista tai yhteiskunnallisesta ympäristöstä käsin.
Oli helppoa kirjoittaa länsimaisen
demokratian rapautumisesta ja vallankäytön uusista muodoista kehittyneessä yhteiskunnassa, mutta miten
tällainen ajattelu taipuu diktatuurissa eläville elokuvaksi? Huonosti, kuten monet muutkin eurooppalaiset
ehdotukset, jotka useimmiten heijastelivat hyvin Eurooppa-keskeistä maailmankuvaa. Valtaenemmistöllä länsieurooppalaisista ehdotuksista ei olisi
ollut kovinkaan paljon annettavaa katsojille Aasiassa, Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa.
Ja toisaalta: Euroopan ulkopuolelta oli vaikeaa löytää tekijöitä, joiden
ajattelu koskettaisi läntisen Euroopan
yleisöä. Vaikka tarina itsessään olisi ollut traaginen kertomus ihmisoikeuksien rikkomisesta tai diktatuurin hirmuvallasta, ei se olisi riittänyt puhuttelemaan länsimaisen yleisön käsityksiä demokratiasta.
Ja jos käsitteellisellä tasolla elokuvan aiheeksi löytyi universaalinen
kysymys, oli tämän ajatuksen taivuttaminen elokuvaksi vaikeaa. Jälleen
kerran törmättiin kuluneeseen totuuteen: asiasta ja yleisestä lähtevälle dokumentille löytyi yksinkertainen journalistinen muoto, dokumenttielokuva
syntyy helpoiten yksityisestä, pienestä
konfliktista tai dilemmasta käsin.
”Eurooppalaisia” elokuvia
Prosessissa ei voinut olla törmäämättä
dokumenttielokuvamaailman todellisuuteen. Raha ja valta ovat Euroopassa
sekä Yhdysvalloissa, ja näiden maanosien valtanäkemys dokumenttielokuvasta on myös universaalein, helpoiten omaksuttavissa eri puolilla maailmaa. Käytännössä tämä tarkoitti cinema verité -tyyppistä dokumenttia pää-

henkilöineen (Please Vote For Me, Revolutionaries, Campaign, Iron Ladies Of
Liberia) tai journalistista lähestymistapaa (Taxi To The Dark Side, We Look At
You ja Bloody Cartoons). Intialainen (In
Search For Gandhi) sekä pakistanilainen (Dinner With President) edustivat
suhteellisen perinteistä dokumenttielokuvaa, jossa ohjaaja on elokuvan päähenkilö ja vie läsnäolollaan tai
kommenteillaan elokuvaa eteenpäin.
Nino Kirdatzen Durakovo oli selkeimmin pyrkimykseltään elokuvallinen,
katsojalle tilaa jättävä, assosiaatioihin ja ei-informatiiviseen tietoon perustuva.
Mutta niinpä juuri Durakovo oli
elokuva, josta käytiin hyvin paljon
vääntöä. Osa ihmisistä halusi elokuvan selkeämmäksi, journalistisemmaksi ja enemmän informaatiota sisältäväksi, kun taas mm. Arte ja Yle
toivoivat enemmän elokuvallisuutta.
Lopulta BBC toteutti oman lyhyen
versionsa, johon oli lisätty selostusääni. Se oli selkeä kompromissi. Pitkä
versio ei puolestaan koskaan tavoittanut sitä, mihin materiaali olisi tarjonnut mahdollisuudet.

Oli helppoa kirjoittaa
länsimaisen demokratian
rapautumisesta ja vallankäytön uusista muodoista
kehittyneessä yhteiskunnassa, mutta miten
tällainen ajattelu taipuu
diktatuurissa eläville
elokuvaksi?
Huonosti, kuten monet
muutkin eurooppalaiset
ehdotukset, jotka
useimmiten heijastelivat
hyvin Eurooppa-keskeistä
maailmankuvaa.
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Prosessissa ei voinut olla
törmäämättä dokumenttielokuvamaailman todellisuuteen.
Raha ja valta ovat Euroopassa
sekä Yhdysvalloissa, ja näiden
maanosien valtanäkemys
dokumenttielokuvasta on
myös universaalein, helpoiten
omaksuttavissa eri puolilla
maailmaa.

Egypt: We Are
Watching You,
ohj. Leila Menjou &
Sherief Elkatsha

Valintaprosessissa puolestaan karsiutuivat ehdotukset, joiden muotokieli olisi poikennut selkeästi katsojia
normaalisti keräävistä dokumenteista.
Niinpä mm. myöhemmin Venetsiassa
palkittua japanilaisohjaajaa ei hyväksytty mukaan eikä kovin paljon kannatusta saanut allekirjoittaneen tukema
projekti Jemen dialogues, jossa terrorismista tuomitut vangit olisivat käyneet
uskonnollisten pappien kanssa kaksitoista keskustelua Koraanista ja demokratiasta.
Myös virheratkaisuja tehtiin ryhmässä. Vielä suhteellisen keskeneräisenä esitelty In Search Of Happiness tyrmättiin enemmistön äänin. Myöhemmin mm. YLEn tuella tuotettu tanskalaisdokumentti voitti sekä IDFAn
että Sundancen pääpalkinnon.
Loppuun asti
Jos tuotantojen valitseminen oli vaikeaa, oli elokuvien loppuunsaattaminen vähintään yhtä vaikeaa, mut-
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ta myös opettavaista ja tuloksekasta.
Hyvin harvoin olen itse ollut mukana prosessissa, jossa elokuvia väännetään ja käännetään, hiotaan ja muokataan niin perusteellisesti kuin muutamia Why Democracy -sarjan elokuvia
muokattiin.
Tämä johtui prosessin rakenteesta. Steps oli keskuudestaan nimennyt
alkuvaiheessa hankkeelle kaksi vastaavaa tuottajaa: koko demokratia-projektin isän Nick Fraserin BBC:sta sekä allekirjoittaneen. Myöhemmin vastaavaksi tuottajaksi lisättiin lukuisia
tv-yhtiöitä mukaan hankkinut Mette
Hoffman-Mayer TV 2 Denmarkista.
Tämän lisäksi Stepsillä oli päätöksiä tekevä seitsenhenkinen Working
Group sekä kaksi päätuottajaa (Don
Edkins ja Mette Heide) sekä parhaimmillaan 30 hengen ”yleiskokoukset”,
joihin kuka tahansa mukaan tullut tvyhtiö saattoi lähettää edustajansa. Tämän lisäksi jokaisella tuotannolla oli
oma tuottajansa sekä commissioning
editorinsa.
Eli sopassa oli monta kokkia, mutta useimmiten prosessi oli toimiva.
Kun mukana oli monta kovan tason
tekijää, heidän näkemyksensä, mielipiteensä ja puuttumisensa tuotantoon
sysäsi elokuvia aina vaativammalle tasolle.
Japanilainen Campaign oli ehkä
tuotannollisesti tuskattomin. Se johtui siitä, että elokuva otettiin mukaan
jo toteutettuna, ehdottomasti liian
pitkänä kahden tunnin versiona, josta
ohjaaja sitoutui toteuttamaan lyhennetyn version.
Kun japanin tv-yhtiö NHK oli ensin periaatteessa hyväksynyt elokuvan,
BBC:ssä leikattiin siitä noin 90 minuutin versio. Sen pohjalta Nick Fraser ja minä lähetimme kumpikin erikseen monisivuiset lyhennysehdotukset 52 minuuttista versiota varten. Japanilaisohjaaja Soda lähetti jokaisesta
ehdotuksesta pikkutarkat kommenttinsa ja toteutti sitten täsmälleen 52
minuuttisen Mr Beanin ja M. Hulot´n
risteytyksen Melkein poliitikko.
Alex Gibnyn Oscar voittaja Taxi
To The Dark Side oli myös suhteellisen helppo tuotanto sen jälkeen, kun
elokuvahanke oli hyväksytty sarjaan,
vaikka elokuvasta valmistuikin kaikkiaan kolme eri versiota. Niistä 52
minuuttinen, Dokumentiprojektissa
nähty tv-versio, oli ehdottomasti heikoin.
Koko sarjan ehkä ykkössuosikki
Weijunin Please Vote For Me puolestaan
toteutui pitkän kaavan kautta. Ensimmäisessä vaiheessa Pekingiin kutsuttiin eri puolilta valittu joukko kiinalaisia dokumentaristeja muutaman päi-

vän seminaariin (Mika Koskinen toimi Pekingissä koordinaattorina). Seminaarissa Weijunin elokuva sysäistiin
eteenpäin.
Jo itse kuvausprosessin aikana
Stepsin edustajat (erityisesti Don Edkins) kävivät paikan päällä seuraamassa elokuvan etenemistä. Leikkausprosessi aloitettiin Kiinassa ja ensimmäinen kooste/raakaleikkaus oli vielä hyvin kaukana lopullisesta elokuvasta.
Seuraava leikkausvaihe toteutui Etelä-Afrikassa. Kapkaupunkiin lennätettiin Yhdysvalloissa asuva kiinalainen leikkaaja, joka ryhtyi työskentelemään Weijunin kanssa.
Tämän vaiheen tuloksia kommentoitiin useaan otteeseen sekä paikan
päällä että sähköpostitse. Ja vielä tämänkin jälkeen elokuvan dramaturgiaa ja yksityiskohtia hiottiin usean viikon ajan.
Pakistanilaisen Sabiha Sumarin elokuvaa Dinner with the President
leikkasi neljä eri leikkaajaa kolmessa
maassa, ja vielä aivan loppuvaiheessa
selostustekstin sävyä säädeltiin Amsterdamissa.
Lalit Vachanin elokuvaa In Search
For Gandhi leikattiin sekä Intiassa että
Etelä-Afrikassa, ja elokuvan lopullista muotoa oli tekemässä ammattilaisia
seitsemästä eri maasta (Englanti, Israel,
Hollanti, Saksa, Etelä-Afrikka, Intia ja
Suomi).
Energia ei kuitenkaan riittänyt
kaikkien elokuvien loppuun asti viemiseen. Niinpä Rodrigo Velasquzin
Revolutionaries jäi vähäiselle huomiolle, vaikka materiaalissa olisi ollut ainesta enempään. Oscar-tasoisen tekijän salanimellä toteuttama Egyptissä kuvattu We Look At You jäi keskeneräiseksi ja epätasaiseksi reportaasiksi. Tanskalainen Muhammed-pilapiirroksia käsitellyt Bloody Cartoons ei
puolestaan edennyt kovinkaan kauas
tanskalaisasenteesta.
Tulevaisuus?
Prosessin yksi tärkeä opetus oli se,
että elokuvat täytyy jaksaa viedä loppuun asti. Kuinka uudestaan ja uudestaan oli mahdollista vääntää ruuvia, joka ohjaajan mielestä oli jo pohjassa. (Suoralta kädeltä Suomestakin
voisi luetella viime vuodelta puolisen tusinaa hyvää suomalaista dokumenttielokuvaa, joille kaksi, kolme
lisäkierrosta olisi ollut hyvinkin tarpeen.)
On melkoisen luonnollista, että
Miksi Demokratia -sarjaa tulee seuraamaan uusia kansainvälisiä hankkeita. Myös Dokumenttiprojekti tulee
toteuttamaan omassa ohjelmistossaan
eri tavalla rakennettuja teemoja. n

Taxi To The Dark Side,
ohj. Alex Gibney

In Search of Gandhi,
ohj. Lalit Vachani

Looking for the
Revolution,
ohj. Rodrigo Vazquez
17

AARNIKOTKAN VARJOSSA

”Suomi on siirtymässä jälkiteolliseen aikaan. Toisin sanoen suomalaisesta teollisuudesta ei ole kohta jäljellä kuin jälkiä ja nekin raahaamisjälkiä Itä-Euroopan ja Kiinan suuntaan”.

Heikki Ahola
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja

18

Y

llä oleva vapaasti
lainattu pakinoitsija Bisquitin toteamus on viime vuosina osoittautunut valitettavan oikeaan osuneeksi. Suomalaiset yritykset, jotka kotisivuillaan lupaavat ”panostaa ihmisiin” ja olevansa ”very human”, ovat kilvan siirtäneet toimintaansa halvemman työvoiman maihin.
On kyselty, onko suomalaisella yrityksellä oltava yhteiskuntavastuuta.
Vai onko lapsellista ylipäätään puhua
suomalaisista yrityksistä, vaikka yhtenä omistajista olisi Suomen valtio. Ehkä maksimaalinen voiton tavoittelu ja
pörssikurssien perässä juokseminen
osoittaa, ettei pörssiyhtiöllä tosiaankaan ole kotimaata.
Voikkaan paperitehdas olisi täyttänyt vuonna 2007 110 vuotta. Näitä
juhlallisuuksia oli suunniteltu jo pitkään. UPM-suurkonsernissa tämä entiseen Kymi-yhtiöön kuulunut tehdas
ehti olla yhdeksän vuotta, ennen kuin
tämä yli 100-vuotinen paperinteon
historia vuonna 2006 päättyi.
Toinen Suomi -projektiin kuuluneessa KONE 17 -elokuvassa näytettiin yhden Voikkaan paperitehtaan paperikoneen lopullinen pysähtyminen
vuonna 2004. Tuohon kyseiseen paperikoneeseen numero 17 ehti minulle elokuvan teon aikana kasvaa aivan
erityinen tunneside.
Siksi oli jotenkin lohdullista, että se pysäyttämisen jälkeisenä kesänä
putsattiin ja kiillotettiin lähes uuden
veroiseen kuntoon ja jätettiin ikään
kuin odottamaan uusia tehtäviä.
Talvella 2007 seisoin erään KONE
17 -elokuvan päähenkilön kanssa tehtaan aidan ulkopuolella ja ihmettelin
suljetun tehtaan pihalta kuuluvaa jatkuvaa meteliä. Kävi ilmi, että siellä
isot murskauskoneet hajottavat pape-

kuvateksti

rikone numero seitsemäätoista pieniksi palasiksi, jonka jälkeen se myytäisiin
pilkkahinnalla romuraudaksi. Ostajia
toimivalle paperikoneelle ilmeisesti
olisi ollut, niin kuin koko tehtaallekin,
mutta eihän sitä kenellekään kilpailijalle voinut myydä. Seurasin näitä kyseisen paperikoneen viimeisiä hetkiä
pitkin kevättä ja pieni pätkä tästä päätyi myös tekeillä olleeseen VOIKKAA
- elokuvaan.

”Kyllä pörssiyhtiöillä
yhteiskuntavastuu
on. Se on vaan ulkoistettu irtisanottaville”
Nimimerkki PirsKatti Tiedonantajassa

Dokumenttielokuva VOIKKAA sai
alkunsa vuoden 2006 Tampereen elokuvajuhlien jälkeen.
Tuolloin Ylen dokumenttiprojektin tuottaja Iikka Vehkalahti totesi, että Yle voisi olla kiinnostunut jatkosta
KONE 17 -elokuvalle, ja että kyseisen
elokuvan kuvaukset olisi hyvä aloittaa
mahdollisimman pian. Paria päivää aikaisemmin UPM oli ilmoittanut sulkevansa koko Voikkaan tehtaan. Irtisanottuja olisi Voikkaalla noin seitsemänsataa, ja Kuusankoski mukaan luettuna toista tuhatta. Siinä tilanteessa
oli vaikea kieltäytyä tehdystä tarjouksesta. Ensimmäiset kuvaukset teh-

tiin jo seuraavalla viikolla. Tuottajaksi
lähti Videomakers Oy Lahdesta, joka
oli toiminut myös edellisen elokuvan
tuottajana.
KONE 17 -elokuvasta piti alun perin tulla kolmen tunnin dokumentti,
mutta se jäi lopulta vähän yli puolitoistatuntiseksi. Lopputuloksen kannalta
oli varmasti hyvä, ettei se ollut pitempi, mutta toisaalta jäi vähän kaivelemaan, ettei alkuperäinen suunnitelma
toteutunut. VOIKKAA-elokuvaa tehdessäni ajattelin sitä vähän alle puolitoistatuntiseksi, jolloin nämä elokuvat
yhdessä muodostaisivat tuon kolmen
tunnin kokonaisuuden. Kuvaustyylikin valittiin tästä syystä samankaltaiseksi kuin edeltäjässään.
Ajatuksena oli, että yhtenä keskeisenä päähenkilönä olisi irtisanottujen
henkilöiden ja heidän perheidensä lisäksi myös itse Voikkaan kylä ja siellä
mahdollisesti tapahtuvat muutokset.
Kovin helppoa ei kuitenkaan ollut
saada tehtaan lopettamisen seurauksia
konkreettisesti tallennettua. Kuvasimme esim. Kuusankosken kunnanvaltuuston ja hallituksen kokouksia, joissa käsiteltiin Voikkaata koskevia asioita. Lakkautettavan lukion kohtaloa
seurasin muutaman abiturienttitytön
kautta, jotka valmistautuivat kirjoituksiin, viettivät penkkareita, ja juhlivat ylioppilaslakkejaan. Lakkautusuhan alla olevalla terveysasemalla kuvattiin muutama kohtaus. Tehtaan sulkemisella oli havaittavissa myös joitakin vaikutuksia Voikkaan keskustan
liike-elämään. Keväällä 2007 ei jäätelökioski enää auennut ja legendaarinen ”Mokka baari”, joka oli vuosien
ajan aamuviideltä tarjonnut aamukahvit töihin meneville ja yövuorosta palaaville paperimiehille, oli nyt myytävänä. Perämoottoriliikkeensä jatkosta
huolissaan ollut kauppias muisteli entistä asiakaskuntaansa: ”Metallimie-

Voikkaa, ohj. Heikki Ahola, Videomakers, 2007

hillä oli metallirahaa ja paperimiehillä paperirahaa”.
Elokuvan henkilöitä ei ollut vaikea
löytää. Tuntui, että kaikilla oli voimakas tarve puhua.
Mukaan valikoitui myös muutama
jo KONE 17 -elokuvassa ollut henkilö, joihin olin pitänyt yhteyttä. Elokuvan kuvauksien aikana UPM:n taholta
hankkeeseemme suhtauduttiin erittäin positiivisesti ja kaikkea mahdollista apua sai aina tarvittaessa. UPM
jopa palkitsi jälkeenpäin elokuvan
päähenkilöt rohkeasta suorituksestaan elokuvassa. VOIKKAA-elokuvan kohdalla suhtautuminen oli astetta viileämpää. Tehtaan porttien sisäpuolelle ei ollut enää mitään asiaa.
Onneksi saimme elokuvaan yhden
päähenkilön tehtaan paloasemalta,
palomestari Santtu Aitalan, joten pääsimme kuvaamaan edes yhtä henkilöä työnsä ääressä ja myös viimeiset
hetket ennen töiden loppumista paloasemalla. Voikkaan satavuotias tehdaspalokunta on toiminut paitsi tehtaan, niin myös Voikkaan taajaman ja
sen lähialueiden turvana. Viimeisenä
päivänänään palomiehet ajoivat paloautot keula edellä talliin sen merkik-

si, ettei sieltä enää lähdetä hälytyksiin.
Jotain suomalaisen työmiehen tunnollisuudesta kertoo kohtaus, jossa Santtu lähtiessään viimeistä kertaa työpaikaltaan, kastelee vielä kukat.
Tehtaan lopullisen sulkemisen jälkeen pääsimme viimein myös itse tehtaan tiloihin, joissa kunnossapitoyhtiö Empower kunnosti itselleen tiloja purkamalla UPM:n pomojen entisiä toimistokoppeja. Saimme talteen
myös Voikkaan maisemaa hallinneen
UPM:n Aarnikotka-logon poistamisen
tehtaan katolta. Elokuvan työnimenä
olikin pitkään ”Aarnikotkan varjossa”
tai ”Aarnikotka on laskeutunut”.

”Sanottiin, että niin
kauan kun Kymijoki
virtaa, tehdas pyörii.
Perkele se virtaa
vieläkin”.
Paperitehtaalta irtisanottu Mika
Kääriäinen, jonka vaarin isä oli jo ollut
samalla tehtaalla töissä.

TV 1:n ykkösdokumentissa pidettiin
kiinni siitä, ettei tämän elokuvan kohdalla tunnin lähetysaikaa saanut ylit-

tää, joten tuo kolmen tunnin kokonaisuus jäi toteutumatta. Päähenkilöiden
ja miksei itse Voikkaankin osalta pieni lisäsyventäminen ei ehkä olisi ollut
pahitteeksi, mutta toisaalta myöskään
taloudelliset resurssit jälkitöiden osalta eivät olisi riittäneet pidempään versioon. Tiukkaa teki tämänkin kanssa.
Elokuvan rahoitus muodostui AVEKin
myöntämän jälkituotantotuen ja Ylen
osuuden lisäksi Kymin osakeyhtiön
100-vuotissäätiön antamasta tuesta.
Vuona 2006 irtisanotuista seitsemästäsadasta työntekijästä oli tilastojen mukaan vielä noin kaksisataa työttömänä. Suurin osa tapaamistani ihmisistä suhtautui kuitenkin varovaisen optimistisesti omaan tulevaisuuteensa ja myös koko Voikkaan tulevaisuuteen. Alkujärkytyksestä toivuttuaan oli moni löytänyt uuden suunnan
elämälleen.
Myös huumori toimi suomalaiskansalliseen tapaan terapeuttisena
elementtinä. Kun paperimieheltä kysyttiin hänen entistä toimenkuvaansa
tehtaalla, tuli vastaus nopeasti: ”Loin
inhimillistä ja taloudellista hyvinvointia innovatiivisilla painopaperiratkaisuilla”.                                                                                               n

Jotain
suomalaisen
työmiehen
tunnollisuudesta
kertoo kohtaus,
jossa Santtu
lähtiessään
viimeistä kertaa
työpaikaltaan,
kastelee vielä
kukat.
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VIHREÄ KULTA

Kun ensimmäiset uutiset Voikkaan paperitehtaan sulkemisesta tulivat Tampereen elokuvajuhlien aikaan kevättalvella 2006, suomalaiset dokumenttielokuvantekijät havahtuivat. Pirjo Honkasalo soitti heti aamulla, Tarja Mattila lähetti
tekstiviestin, sana levisi. Oli tunne, että myös meidän pitäisi tehdä jotakin: taltioida, kuvata, ottaa kantaa. Dokumenttikillan puitteissa lähdettiin miettimään,
miten tätä suomalaisen yhteiskunnan isoa murrosta voisi käsitellä dokumenttielokuvan keinoin.

Jouko
Aaltonen
Kirjoittaja on
projektissa mukana
ollut dokumenttielokuvantekijä.
Kirjoitus edustaa
kirjoittajan mielipiteitä eikä ole
projektin tai
Dokumenttikillan
virallinen kannanotto

Kauko Jaakkola Kemijärven tehtaan verstaalta Eduskuntatalon
edessä mielenilmauksessa. Kuva Pekka Aho
(Lapin Kansa)
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yntyi Vihreäksi kullaksi ristitty projekti.
Tekijät verkostoituivat nopeasti ja ideoitiin suunnitelma, jonka mukaan tehtäisiin
yksi pitkä, reilusti yli tuntinen dokumenttielokuva sekä useita lyhyitä elokuvia. Projektille sai ehdottaa vapaasti elokuvien aiheita. Osa ehdotuksista
oli parin lauseen idean poikasia, osa pitemmälle työstettyjä synopsiksia. Foorumi tarkoitettiin alun perinkin laajaksi ja avoimeksi. Mukaan lähti dokumenttielokuvan ammattilaisten lisäksi paljon toimittajia ja paikallisia aktivisteja eri puolilta Suomea. Listoilla oli
viitisenkymmentä nimeä.
Yleensä dokumenttielokuvantekijät puurtavat elokuviaan hyvin yksin.
Nyt ilmassa oli selvää halua yhteisempään, jaetumpaan ja kollektiivisempaan
tekemiseen. Projekti kartoitti vapaaehtoisia kuvaajia ja äänittäjiä eri puolilta
Suomea, samoin listattiin käytössä olevaa kalustoa. Näihin ”nopean toiminnan joukkoihin” ilmoittautuikin kiitettävän paljon väkeä. Murroksen taltioimisen ja elokuvien tekemisen lisäksi
päätettiin järjestää koulutusta ja tarjota
foorumi keskustelulle.

Vihreä kulta oli eräänlainen sateenvarjo, joka auttaisi projekteja eteenpäin. Sen puitteissa voitaisiin yhdessä ideoida, katsoa kuvattua materiaalia ja myös taloudellisesti tukea elokuvahankkeita, esimerkiksi maksamalla matka- ja ennakkovalmistelukuluja.
Elokuvien varsinaisesta tuotannosta
vastaisivat yksittäiset tuotantoyhtiöt.
Rahoittajille kunnianhimoinen suunnitelma oli liian iso. Perinteiset alan rahoituslähteet (AVEK,
SES, YLE) suhtautuivat kannustavasti, mutta eivät halunneet lähteä tukemaan projektia yleisellä tasolla. Tukijärjestelmä panostaa yksittäisiin elokuviin, eikä edes yleisluontoista starttirahaa löytynyt projektille tukijärjestelmän sokkeloista. Onneksi Kordelinin
säätiö ja Valtion elokuvataidetoimikunta tulivat hätiin. AVEK lähti tukemaan projektin yhteydessä järjestettyä
workshop-koulutusta.
MITÄ JÄI KÄTEEN?
Nyt kun projektin aloittamisesta tulee pian kaksi vuotta, on aika arvioida,
mikä onnistui ja mikä ei. Helmikuussa
2008 pidetyssä viimeisessä workshopissa käytiin myös keskustelua asiasta.
Vihreä kulta toimi erinomaisesti
tekijöiden foorumina. Se myös avasi
kontakteja uusiin tekijöihin ja ylipäätään ihmisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tarja Mattila veti projektia ansiokkaasti ja piti tiiviisti yhteyttä ihmisiin eri puolilla Suomea. Foorumissa oli ilahduttavaa sen laajuus. Siinä ei ollut mukana vain dokumenttielokuvan ammattilaisten suppea piiri,
vaan paljon myös ihmisiä, joilla oli sanomisen tarvetta ja innostusta enemmän kuin alan ammatillisia meriittejä.
Tämä oli virkistävää ja antoisaa.
Myös koulutus toimi hyvin. Luennoitsijat ja alustajat edustivat oman alueensa parasta tietämystä. Paikalle saatiin myös päättäjiä ja vaikuttajia. Ni-

met kertovat paljon: paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila, Markus Sovala valtiovarainministeriöstä, psykohistorioitsija Juha Siltala
ja käsikirjoittaja Tove Idström. Workshopin vetäjänä toimi Pirjo Honkasalo.
Workshopeista muodostui todellinen
suomalaisen metsäteollisuuden rakenteiden rautaisannos täydennettynä yhteiskunnallisen dokumenttielokuvan
tekemiseen liittyvillä aiheilla. Parhaimmillaan osanottajia oli yli 40.
Murroksen kuvaaminen ei onnistunut yhtä hyvin. Joitakin kuvauksia tehtiin projektia varten, mutta iskujoukkojen organisointi ja liikkeelle lähtö ei onnistunut. Ammattilaisilla on ajasta pulaa. Ja vaikka ihmiset ai-

kaansa uhraisivatkin, tarvitaan jonkin
verran rahaa majoitukseen ja bensaan.
Tätä ei projektilla alkuvaiheissa ollut.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että
kolme elokuvahanketta on lähdössä
liikkeelle. Heikki Huttu-Hiltunen on
tekemässä elokuvaa Kemijärven sellutehtaan lopettamisesta ja sen vaikutuksista paikalliseen yhteisöön. Elokuva pyrkii myös käsittelemään rakennemuutosta laajemmalla tasolla. Projektin tuen turvin Heikki pääsi kuvaamaan heti tehtaan lakkautusilmoituksen tultua. Matts Dumellin elokuva tulee tarkastelemaan tehometsätaloutta
ja sen seurauksia. Maria Lappalainen
puolestaan tutkii Uruguayssa olevan
Metsä-Botnian tehtaan kautta suomalaisen yrityskulttuurin vientiä ja

yhteensovittamista paikalliseen kulttuuriin. Nämä kolme projektia saavat
pientä tukea projektin lopuista varoista.
Projektin voima oli sen laajuus,
mutta se oli myös sen heikkous. Eri
puolilta Suomea olevat tekijät eivät
löytäneet toisiaan, luontevia työpareja
tai työryhmiä ei oikein syntynyt. Ehkä
Vihreän kullan kokemuksista viisastuneina, Tehyn lakosta hienon ja tärkeän
dokumenttielokuvan Sopimus tehneet
dokumentaristit muodostivat tiiviin
ryhmän, jossa oli mukana vain toisensa tuntevia ammattilaisia. Näin elokuva myös valmistui.
Toinen kritiikin paikka on ehkä
projektin mitoituksessa. Liikkeelle lähdettiin liiankin suurella ja kunnianhi-

moisella suunnitelmalla. Suuret projektit ovat tärkeitä ja niitä pitää tehdä, mutta toteutuakseen ne tarvitsevat
yleensä vahvat taustaorganisaatiot. Hyvä esimerkki on ”Toinen Suomi”, jonka takana oli mm. Yleisradio ja paikalliset ammattikorkeakoulut. Voi olla, että Dokumenttikillan hartiat olivat liian
hennot suunniteltuun projektiin. Tästä
varmasti vielä keskustellaan killan piirissä.
Loppujen lopuksi projektin loppusaldo on varsin hyvä: On tarjottu hyvä
ja tarpeellinen foorumi tekijöille, luotu edellytyksiä yhteiskunnallisen dokumenttielokuvan tekemiselle, järjestetty vahva workshoppien sarja ja saatettu alkuun vähintään kolme dokumenttielokuvaa.           
n

Massaliike Kemijärven
tehtaan puolesta mielenosoituksessa Helsingissä. Kuva Pekka
Aho (Lapin Kansa)
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Heikki Huttu-Hiltunen:

EN YMMÄRRÄ
O

len ollut tähän asti jyrkästi poliittista elokuvaa vastaan,
jos siitä joku on minulta jotakin kysynyt. Yhteiskunnallisen muutoksen olen toki nähnyt
hyväksi dokumentin aiheeksi. Mutta
nyt olen muuttunut mies. Stora Enso
ja Kemijärvi kolahtivat niin, ettei paluuta entiseen ole. Polkaisin loppusyksynä postmodernin tekofiksun viitan
itälappilaiseen suonsilmään.
En mitenkään voi olla ottamatta
kantaa Kemijärven sellutehtaan puolesta. En voi. Vaikka teen dokumenttia
tehtaan lopettamisen vaikutuksista,
otan itse asiaan selvästi kantaa. Lopettaminen on järjetöntä, katsoipa asiaa
miltä kantilta tahansa.
Mutta lopettamispäätöksen yhteydessä saattoi revetä jotakin muutakin:
perintötekijöissä sukupolvelta toiselle siirtynyt maalaisliittolainen uskollisuus. Voi olla, että todistamme uuden
”SMP:n” tai uudenlaisen kansalaisaktiivisuuden nousua. Ensimmäistä kertaa globalisaation negatiivisia vaikutuksia vastaan nousee koko pienyhteisö lestadiolaisista vanhoihin kommunisteihin, entisistä maaherroista perheenäiteihin. Mitään vastaava en ole
Suomessa nähnyt. Niin törkeästi maailmanlaajuinen yritys niistää Itä-Lapin, ettei kukaan alueella jää kylmäksi – paitsi aluetalous. 240 ihmistä irtisanotaan, ja aluetaloudellinen vaikutus on noin 2 000 työpaikkaa. Uudellemaalle siirrettynä se tarkoittaisi
100 000 – 150 000:ta työpaikkaa. Ja
tehdas on kannattava. Siihen on investoitu viime vuodet. Se tuottaa ja antaa
Varapääluottamusmies Petri Somppi on
En ymmärrä -dokumentin päähenkilö.
Kuva Pekka Aho (Lapin Kansa).
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työtä, josta maksetaan verot ja muu
elämässä tarpeellinen. Alueella ei ole
korvaavaa teollisuutta.
Suomen hallitus ei nyt Kemijärven
tehdasta lopettanut, mutta halutessaan
se olisi voinut sen pelastaa. Joka muuta väittää, valehtelee. Nimenomaan
keskustalaiset pelastamista omiltaan
odottivat. Toisin kävi. Ja nyt sattui. Nimittäin kun tehdasta aikanaan perustettiin, lappilaisilta yksityisiltä ja yhteisöiltä kerättiin sitä varten 200 miljoonaa markkaa. Sijoituksen nykyarvoksi
on laskettu 80 miljoonaa euroa. Näin
syntyi 44 vuotta sitten Kemijärvi Oy.
Takuumiehet olivat keskustapuolueen
lappilaiset vaikuttajat ja Urho Kekkonen. Mutta eihän tämäkään missään
paina. Poliitikot ovat hylänneet ihmiset ja asettuneet lopullisesti globaalien pörssiyhtiöiden puolelle. Suomi on
kuollut. Ei voi mitään, että vennamolaiset lauseet ovat ainoita, jotka kuvaavat asiain tilaa. Ehkä vähän hävettää,
mutta näin on.
Tehtaan lopettaminen, taistelu
tehtaan puolesta ja asian saamat poliittiset käänteet ovat olleet kaikkien
nähtävissä tv:ssä ja lehdissä lähes päivittäisenä tapahtumien ketjuna. Tähän saakka viisaasti junailtu kansanliike on dominoinut keskustelua.
Olen tehnyt seurantadokumentin
lähtökohdista töitä periodeittain Kemijärvellä aina lopettamisuutisen julkistamisesta 24.10.2007 asti. Kemijärven tapauksen kaltaisia massairtisanomisia tulee vielä lisää. Suomi muuttuu niin että rutisee. Metsäteollisuuden Itä-Suomen keskittymästä katoaa
pian puolet työpaikoista, ehkä 10 000
työpaikkaa.
Dokumentin pitäisi taltioida näitä
tapahtumia, olla mukana. Mutta miten se on mahdollista nykyisillä rahoitusmenetelmillä? Tapahtumat vyöryvät päälle, mutta kiireisimmälläkään
aikataululla tuotanto ei tule rahoitetuksi alle kolmen kuukauden. Minut on pitänyt liikkeessä Dokumenttikillan Vihreä kulta -projekti, muuten katselisin kyynisenä kotisohvalta,
kuinka entiset urheilukaverit yrittävät
pelastaa tehdastaan.
Pitäisiköhän rahoituskuvioita vähän uudistaa näiltä osin?
n

SOPIMUS
Sopimus –dokumenttielokuva
Tehyn työtaistelusta syntyi
pikavauhtia, kahdessa kuukaudessa
ideasta ensi-iltaan. 15 ohjaajaa
yhdisti voimansa tehdäkseen
yhden yhtenäisen elokuvan,
joka sai ensi-iltansa tammikuussa
Bio Rexissä, DocPoint –festivaaleilla.
Markku Tuurna
Kirjoittaja on Sopimus-elokuvan
tuottaja

V

iime marraskuussa yli
12.000 suomalaista sairaanhoitajaa uhkasi irtisanoa itsensä, ellei palkoista päästä sopimukseen. Työtaistelun
aseet olivat poikkeuksellisen kovat,
ja niin olivat korotusvaatimuksetkin.
Toiveita olivat ruokkineet poliitikkojen lupaukset vaalien alla: moni puolue
lupasi 500 euron korotuksen sairaanhoitajille. Vaalien jälkeen voittajat, siis
hallitus, antoi sairaanhoitajille 40 euron tasa-arvoerän. Virallisesti vastakkain olivat kuntatyönantaja ja Tehy,
mutta ei hallituskaan voinut toimettomaksi jäädä, kun työtaistelun mahdolliset seuraukset alkoivat selvitä. Sairaaloiden johto varoitti, ettei uhreitta selvitä, ja esimerkiksi sairaiden lasten lennättämistä ulkomaille hoitoon
valmisteltiin.
Ohjaajat Anu Kuivalainen, Maria
Lappalainen ja Markku Tuurna tarttuivat puhelimiin. Iskuryhmäksi itsensä nimennyt ryhmä saatiin kasaan viikossa, ja kaikkia ryhmän jäseniä ilahdutti ajatus suorasta toiminnasta - kuvataan kun tapahtuu, kuvataan yhteiskunnallinen murroskohta.
Tuossa vaiheessa elokuvalla ei ollut rahoitusta, vaan ohjaajat lähtivät
työhön talkoohengessä ja kuvasivat joko omilla kameroillaan, tai sitten ka-

mera haettiin lainaksi kaverilta tai tutusta tuotantoyhtiöistä. Käsikirjoitusta tehtiin yhtä aikaa kuvausten kanssa.
Toki ennen kuvauksia oli pidetty muutama Iskuryhmän kokous, joissa vauhdikkaalla tavalla sekoittuivat ideapalaveri ja organisointikokous: lopulta
kuitenkin sovittiin, kuka kuvaa (mitä)
ja missä.
Elokuvan metodi oli elokuvahistoriasta tuttu mies/nainen ja kamera.
Jotkut ohjaajista yhdistivät voimansa
niin, että toinen kuvasi ja toinen äänitti. Kuvausryhmiä oli noin kymmenen,
mikä tuntui aivan riittämättömältä niinä hetkinä kuin irtisanoutumiset olivat astumassa voimaan. Materiaalia kertyi muutamassa päivässä 60
tuntia. Kaikkiaan kuvauspäiviä oli 12,
mutta pääosa materiaalista kuvattiin
juuri ennen työtaistelun alkua. Elokuvaa kuvattiin eduskunnassa, Naistenklinikalla, Marian sairaalassa, Töölön
sairaalassa, Meilahdessa eri osastoilla,
Tehyn järjestämissä mielenosoituksissa ja kokouksissa.
Elokuvan ajankohtaisuus, metodi
ja ammattilaisten voimien yhdistäminen olivat luultavasti ne tekijät, jotka
vakuuttivat rahoittajat eli AVEKin ja
Yle Yhteistuotannot: vasta kuvausten
päätyttyä saatettiin hahmotella millainen elokuva eri elokuvantekijöiden

kokemasta saattaisi tulla. AVEK tuki
Iskuryhmää Vieteri-tuella ja Yle antoi
kehittelytuen ja teki muutaman leikkausversion jälkeen ennakko-oston.
Elokuvan leikkaajat joutuivat tekemään pyöreää päivää joulu- ja tammikuun, vain jouluaatto ja -päivä olivat vapaata.
Jos rahoittajat tekivät rohkean
päätöksen, osoitti DocPoint -festivaali miltei uhkarohkeutta. Rexin sali varattiin lauantai-illaksi elokuvalle, jonka viimeinen kuva leikattiin paikalleen vain kahta päivää ennen ensi-iltaa. Mutta ilman rohkeutta ei tällaisia
elokuvia synny.
Sopimus on dokumenttielokuva,
jossa katsotaan uutisten taakse. Näytetään elokuvan keinoin, mitä sairaaloissa tapahtui ja millaisissa tunnelmissa ulosmarssiin valmistauduttiin.
Joskus ryhmätyö voi olla ainoa tapa saavuttaa päämäärä, elokuva oikeassa ajassa.
n

Iskuryhmäksi
itsensä nimennyt
ryhmä saatiin
kasaan viikossa,
ja kaikkia ryhmän
jäseniä ilahdutti
ajatus suorasta
toiminnasta
– kuvataan kun
tapahtuu, kuvataan
yhteiskunnallinen
murroskohta.

Iskuryhmä: Rostislav Aalto, Roope Ahola,
Heikki Färm, Katja Gauriloff, Markku
Heikkinen, Jouni Hiltunen, Tahvo Hirvonen,
Marita Hällfors, Outi Kaasinen, Anna Korhonen,
Anu Kuivalainen, Laura Kuivalainen, Maria
Lappalainen, Iris Olsson ja Markku Tuurna.
Leikkaus: Sanna Liinamaa, Hannele Majaniemi
Äänisuunnittelu: Kirka Sainio
Musiikki: Miika Hyytiäinen
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TUOTANNOSSA

Missä on
missä?

Eri kulttuurit ja ajat kohtaavat Eija-Liisa Ahtilan tuoreimmassa Missä on missä? -teoksessa. Työn taustalla on tositapahtuma 1950-luvun lopulta, jolloin Algeria kävi itsenäisyystaistelua emämaata Ranskaa vastaan. Väkivallan heijastumana kaksi algerialaista pikkupoikaa surmasivat veitsellä samanikäisen ranskalaisen leikkitoverinsa. Ranskan ja Algerian välisen historian raakaa kärjistymää lähestytään teoksessa nykypäivästä käsin, mutta esiin nostetaan myös historiallista perspektiiviä länsimaisen ja arabikulttuurin konflikteihin. Teos on valmistunut installaationa, ja työn alla on
elokuvaversio, jonka leikkaus alkaa huhtikuussa.
Maria Bregenhøj
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Artikkelin kuvat Missä on missä? ohj. Eija-Liisa Ahtila, Kristallisilmä Oy, 2008

A

htila on tunnettu teoksistaan, jotka on toteutettu sekä installaationa että filminä. Me/We, Okay,
Gray (1993) syntyi TV-mainosten kerronnan innoittamana, ja 90 sekunnin
mittaiset spotit näytettiin museoinstallaatioiden lisäksi TV1:ssä muiden
ohjelmien välissä. Vuonna 1995 valmistui ensimmäinen monikuvainstallaatio Jos 6 olis 9, jonka elokuvaversiossa
on installaation tapaan kolme rinnakkaista kuvaa. Teos toteutettiin Tukholman Index-galleriaan, jonka kautta
se vei myös tekijänsä maailmalle.
Ahtilalle installaation tavoitteena
on tarinan kertominen tilassa, mikä
tarkoittaa useamman screenin käyttöä. Elokuvaversiot taas pääsääntöisesti toteutetaan vain yhdellä kuvalla.
Saman teoksen tekeminen sekä installaatioksi että elokuvaksi herättää kysymyksen siitä, kumpi muodoista on
tekijälle itselleen tekoprosessissa ensisijainen. Ahtilan mukaan kumpikaan
toteutustapa ei määrää työprosessia,

sillä ensin olennaista on teksti. Tärkeintä on luoda teoksen tarina ja miljöö, se maailma ja ilmapiiri, jossa tarina kerrotaan. Vasta tarinan todellisuuden hahmottamisen jälkeen alkaa
teoksen visualisoinnin ja esitysrakenteen tarkempi miettiminen.
Etenkin varhaisemmissa töissään
Ahtila keskittyy analysoimaan ihmissuhteita. Teokset ovat käsitelleet luopumista, kuolemaa, seksuaalisuutta ja perheenjäsenten välisiä suhteita.
Vuonna 1999 valmistunut Lohdutusseremonia oli kertomus erosta ja tietyn
elämänvaiheen loppumisesta. Rakkaus
on aarre (2002) kertoi skitsofreniasta
kärsivien naisten maailmasta. Henkilökohtaisesti tärkeäksi Ahtila mainitsee omaelämäkerrallisen työnsä Rukoushetki (2005), jossa hän käsitteli neljän rinnakkaisen kuvan voimalla muun
muassa oman koiransa kuolemaa. Ahtila kertoo tämän työn antaneen teosten aiheille ja niiden käsittelylle uuden
suunnan ihmissuhteiden psykologisoinnin jäädessä taustalle.

Eija-Liisa Ahtila (kuvaaja Riikka Kuoppala)
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Uutta teosta suunnitellessaan Ahtilan työskentelytapa on kahtalainen.
Yhtäältä lähtökohtana saattaa olla selkeä kiinnostus jotakin aihetta kohtaan. Näin oli esimerkiksi Rakkaus on
aarre -teoksen kanssa. Tuolloin Ahtilalla oli halu tehdä teos naisista, jotka
ovat läpikäyneet psykoosin. Sitten alkoi tarkempi tutustuminen aiheeseen,
kirjojen lukeminen, materiaalin etsiminen ja ihmisten haastatteleminen.
Käsikirjoitus syntyi tämän tutkimuksen pohjalta.
Toinen tapa teoksen suunnitteluun
on vähemmän suoraviivainen. Aihe on
voi olla aluksi epäselvempi ja syntyä
vähitellen erilaisista aihioista. Mielessä voi olla joitakin alkuja tai dialogin
pätkiä, jokin paikka tai ääni, ehkä henkilöhahmoja. Näiden ideoiden kehittelyn kautta aihe sitten pikku hiljaa kiteytyy.

M

issä on missä? -teosta
suunnitellessaan Ahtila oli ajatellut tekevänsä työn kahdesta
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kulttuurista ja niiden törmäämisestä. Teoksen taustalla oli ajatus sanojen
keskeisestä asemasta, ja siksi yhdeksi
teoksen avainhahmoista kirjoittautui
Runoilija. Myös kuolema personoitui
varhaisessa vaiheessa henkilöhahmoksi. Psykiatri, kolonialismin teoreetikko Frantz Fanonin Sorron yöstä -kirjan
sivuilta löytyi nuorten poikien surmatyön tapaus. Ahtilaan teki suuren vaikutuksen Fanonin kirjassaan kuvailema poikien haastattelu: pojille osoitetut kysymykset olivat yksinkertaisia,
mutta viisaita. Haastattelut kertoivatkin itse asiassa tätä yksittäistä tapausta yleisemmin sodasta, inhimillisestä ajattelusta sekä tekojen ja ajattelun suhteesta. Näin löytyi aihe Missä
on missä? -teokselle.
Uusimmassa työssään Ahtila on
halunnut kokeilla uudenlaista kerronnan tapaa. Missä on missä? -installaatioon kuuluu omilla screeneillään esitettävät prologi ja epilogi sekä ympyrän muodostavat neljä screeniä, joilla
itse tarina kerrotaan. Idea tähän neljän kuvan rakenteeseen kumpusi suo-

raan aiheesta, jossa käsitellään kahta
kulttuuria ja kahta eri paikkaa. Ratkaisu myös seurasi loogisesti halusta
kertoa tarina tilassa. Oli ikään kuin
pakko tehdä työ, joka täyttää koko tilan.
Tavoitteena oli kertoa tarina, jossa on kuvasta toiseen liikkuvia tapahtumia. Neljän ympäröivän kuvan kerronnassa osa screeneistä on kuitenkin
väistämättä aina katsojan selän takana. Koska vakiintuneita käytäntöjä ei
tällaiseen kerrontaan ollut, oli kaikki
suunniteltava tarkkaan. Oli löydettävä ne ominaispiirteet, jotka kerronnan
tapaan liittyivät.
Ahtilan kesä kului kuvauksia ja
leikkausta valmistellessa. Suunnittelua
vaati erityisesti tarinan kuljettaminen
eri screeneillä ja kuvasta toiseen siirtyminen yhtäältä kuvan sisällä ja toisaalta suhteessa kolmeen muuhun kuvaan.
Piti päättää, mihin näyttelijä kävelee
vaihtaessaan paikkaa, mihin screeniin hän päätyy ja mihin hän katsoo.
Samalla oli mietittävä, miten katsojalle annetaan vapaus kokea teos tilassa,

Oli löydettävä
ne ominaispiirteet, jotka
kerronnan
tapaan
liittyivät.
Eija-Liisa Ahtila:
WHERE IS
WHERE?,
2008.
53 min 43 sec.
6-channel projected
High Definition
installation with
8-channel sound .
Photographed by
Marja-Leena Hukkanen
Courtesy of Marian
Goodman Gallery,
New York and Paris
© 2008 Crystal Eye –
Kristallisilmä Oy

mutta kuitenkin ohjataan häntä seuraamaan tarinaa.
Kokeellinen kerrontapa vaati paitsi ohjaajalta itseltään myös koko työryhmältä ylimääräisiä ponnisteluja.
Kuvaajasta oli iso apu jo storyboardvaiheessa, mutta kaikkea ei kuitenkaan voitu suunnitella aivan valmiiksi.
Mistään vastaavasta ei nimittäin ollut
ennestään kokemusta. Siksi vielä kuvausvaiheessakin oli tehtävä joitakin
päätöksiä. Samalla oli oltava tehokas,
sillä tarinan kertominen neljällä kuvalla vaati myös nelinkertaisen määrän
materiaalia, vaikkei aikaa nelinkertaisesti ollutkaan.
Jälkituotantovaiheessa kokeellinen kerronta merkitsi lisää haasteita,
ja ammattilaisten – etenkin leikkaajan ja äänisuunnittelijan – rooli nousi erittäin tärkeäksi. Ahtila onkin kiitollinen siitä, että hänen työryhmänsä toimi niin hyvin, ja että ammattilaiset olivat halukkaita itsekin kokeilemaan ja tekemään toisin. Esimerkiksi leikkaajalle neljän kuvan käsittely merkitsi jo aluksi teknisiä ongel-

manratkaisuja, sillä mitään tietokoneohjelmia ei ole tehty tällaista tarvetta silmällä pitäen. Leikkausvaiheessa tuli esiin myös äänen merkityksen korostuminen. Siitä muodostui leikkauksen ja liikkeen ohella keino, jolla katsojaa ohjataan katsomaan
ympäröivien tapahtumien keskellä
oikeaan suuntaan.

M

issä on missä? -installaatio oli alkuvuodesta
esillä Pariisissa Ranskan valtion ylläpitämässä Jeu de Paumen museossa Ahtilan retrospektiivin yhteydessä, ja näyttely jatkaa kesällä Düsseldorffiin, Saksaan. Jo aiemminkin taiteilijan ilmaisu
on herättänyt paljon mielenkiintoa ulkomailla. Menestyksen tärkein merkitys Ahtilalle kuitenkin on, että hän saa
tehdä sitä työtä, mistä on kiinnostunut. Menestys takaa paitsi taloudellisen toimeentulon, myös luovan ja älyllisen toiminnan jatkumon.
Ahtilalle on tärkeää, että hänen
töissään on kannanottoja. Myös Missä

on missä? -teoksessa on voimakas viesti. Teoksen tärkeimmässä roolissa on
Runoilija, joka nostaa historiasta löytyvän tapahtuman esiin ja tekee siitä
tulkinnan. Runoilija on teoksessa metafora sille, mitä meidän kaikkien pitää nykypäivänä tehdä, eli ottaa kantaa, tulkita ympäristöämme ja hahmottaa todellisuutta.
Tiedonvälityksen muutosten ja
globalisaation myötä rajan vetäminen sen välillä, mikä kuuluu meille
ja mikä ei, on käynyt vaikeammaksi. Missä on missä? -teoksessa hahmotetaan näiden rajojen olemassaoloa,
merkitystä ja sijaintia sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Ei riitä, että otamme kantaa nykyisyyteen ja
omaan lähiympäristöömme, vaan
meidän on tulkittava myös menneisyyttä ja etäämmällä olevia tapahtumia. Kuuluuko 1950-luvun lopun
Ranskan ja Algerian välinen konflikti siis nykysuomalaiselle eurooppalaisille – tai pitäisikö sen kuulua?
Missä ajan ja paikan rajat kulkevat?
Missä on missä?
n

Ei riitä, että
otamme kantaa
nykyisyyteen
ja omaan lähiympäristöömme,
vaan meidän on
tulkittava myös
menneisyyttä ja
etäämmällä
olevia
tapahtumia.
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AVAUS POLIITTISEEN YSTÄVYYTEEN
Entusiasti: Ihmiset käyttävät usein sanaa
yhteiskunta mieluummin kuin sanaa
poliittinen.
Näyttelijä:

Minun kotonani ei koskaan puhuttu
politiikasta.

Entusiasti: Ei poliittisen olemusta voi selittää
lapsuuden kautta.
Näyttelijä:

Miten niin ei voi?

Entusiasti: Poliittiseksi ei synnytä, poliittiseksi
kasvetaan.
Näyttelijä:

Ai niin kuin naiseksi?

päämääränä pidettiin laajasti ajateltuna hyvien suojelua pahan hallinnalta.
Keskiajalla politiikan tarkoitus oli sielujen pelastaminen. Uusi Aika yhdessä taloustieteen synnyn ja kehittymisen kanssa on muovannut poliittiseksi
päämääräksi yhteiskunnan, erityisesti
yksilön edistyksen ja tuottavuuden. Se
mitä ihminen poliittisena päätöksentekijänä pitää sisällään, on siis vaivaisten 2000 vuoden aikana muotoutetun
ihmiskuvan tulosta.

”What is the use of economy that
is based on injustice?” 3
Entusiasti: Harva sanoo olevansa poliittinen.
Usein puhutaan yhteiskunnallisuudesta. Tänään länsi-eurooppalainen polittinen nk. demokraattinen päätöksenteNäyttelijä: Vältetäänkö sillä sanaa poliittinen.
ko on kytköksissä talouden tapahtumiin ehkä enemmän kuin koskaan aiOpiskelija: Ai tarkoitatko leimautumista?
kaisemmin, ja viime aikoina muutokEntusiasti: Kyllä, juuri sitä tarkoitan.
set ovat olleet erityisen nopeita. Suomessa olemme 1980-luvulta alkaen
Opiskelija: Mutta eikö poliittinen voi olla myös
siirtyneet sekataloudesta markkinatamotiivi taiteessa?
louteen, jossa valtion omistus on pieVanhus:
Minusta hänen taidekäsityksensä on
nempää kuin aikaisemmin ja yksilön
hieman vanhanaikaista, vaikkakin kyllä 		 taloudelliset oikeudet erityisen puohän poliittisen päälle ymmärtää.
lustettuja. Vallitsevaa markkinatalouden muotoa kutsutaan kvartaalitalouNäyttelijä: Ai tarkoitatko että poliittinen voi olla
deksi. Tälle vuosineljännestaloudelle
taiteen tuote?
on tyypillistä se, että poliittiset pääVanhus:
Miten usein poliittisen kuva
töksenteot ovat riippuvaisia markkimerkitseekään meille kuvaa lakosta tai 		 noiden kehityksestä, ja kolmen kuumielenosoituksesta?
kauden jaksoissa päivittyvistä tuloksista ja odotuksista. Kun osakemark(tauko)
kinoiden liikkeet ovat riippuvaisia
Entusiasti: Ensin meidän täytyy määritellä
laumasieluisten ja huonohermoisten
Poliittinen.
sijoittajien ja yksipuolisesti koulutet1
tujen analyytikkojen reagoinnista juNäyttelijä: Mitä on Poliittinen?
listettaviin tuloksiin, talousmarkkinat
ovat vahvasti läsnä poliittisia päätöksiä tehtäessä. Voisi siis sanoa, että se
mitä ymmärrämme parlamentaariselJaana
ilosofi Hannah Arendtin la poliittisella päätöksenteolla on meKokko
mielestä ylintä ja parhain- nettänyt vahvuutensa ja harkintakyKirjoittaja on
ta ihmisessä on ihmisen kynsä: sekin on hermostunutta ja tähmediataiteilija
poliittinen ulottuvuus. Po- täimeltään lyhynäköistä.
ja ekonomi.
liittiseen Arendt liittää seuraavat toiUsein puhutaan virheellisesti siitä,
mintaa vaativat verbit: uuden aloitta- että (nyky)taide on eristetty tai erismisen, puheen pitämisen ja (julkisen) toi- täytynyt omaksi linnakkeekseen, irti
minnan.2 Arendtin esikuvana on an- elämästä ja poliittisesta päätöksentetiikin kaupungin vapaa mies, joka ko- osta. Yllä mainittu talousjärjestelmä,
koontui toteutettamaan politiikkaan- sen poliittis-taloudellinen työpari,
sa julkiselle näyttämölle. Vaikka antii- vaikuttaa siihen, mitä taide tänään on
kin ihanne ei olekaan aukoton, Arendt ja miltä se näyttää. Tietysti se vaikutharmittelee sitä, kuinka poliittisen eli taa myös taiteilijaan ja hänen ratkaijulkisen ihmisen toiminta kutistet- suihinsa. Esimerkiksi mediataiteessa,
tiin ja otettiin muiden elämänalueiden jossa tuotannollinen kuvio vaikuttaa
käyttöön, aluksi kristinuskon ja myö- taiteen sisältöön, voin yksinkertaishemmin taloustieteen toimesta.
tamalla kysyä itseltäni: Haluanko, etPolitiikalla on aina päämäärä ja toi- tä videoteokseni kesto on nippa napminnan kohde. Antiikissa politiikan pa alle neljä minuuttia, sen joka mu-
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siikkiteollisuus on päättänyt sopivaksi myyntikestoksi keskittymiskyvytöntä ja viihdykettä etsivää kuluttajaa
varten? Tai toistanko papukaijamaisesti hyväksi havaittua, esteettisesti ja rakenteellisesti (dramaturgisesti) tunnustettua linjaa, jonka avulla teokseni varmasti esitetään? Kun liberaalien
markkinoiden tavoitteena on tuottava kuluttaja, joka toimissaan pyrkiikin
harkinnan sijaan siihen, mitä toinen
haluaa ja tahtoo itse sitä mitä markkinat määräävät, taidekin on alttiina samoille vaikutteille.
Mikä rooli taiteelle asettuu maailmanjärjestyksessä, jossa talous ja poliittinen vaikuttaminen ovat lyhytpinnaisia sisaruksia? Millaista taidetta tässä maailman organisaatiossa tehdään? Jos siinä on sijaa poliittisuudelle,
mitä se on silloin: poliittinen taide.
”Chto Delat?”
Venäläiselle Mitä on tehtävä? –lehteä
julkaisevalle taideaktivistille Dmitri
Vilenskylle taiteen poliittisuus on selvää: poliittisen tehtävä on osoittaa vallan keskittyminen ja saada aikaan vallan emansipoituminen, taiteen ja kirjoittamisen voimalla.4 Taideaktivismilla on tehtävä, jossa vallalle kävisi kuin
parhaimmillaan länsimaiselle naiselle; sen patriarkaalinen holhoussuhde
päättyisi.
Usein poliittinen liitetäänkin juuri valtaan ja vallankäyttöön, vaikka sillä on tietysti omat kulttuuriset piirteensä, erityisesti Venäjällä. Kun saksalainen punk-rock yhtye ”Ton Steine
Scherben” vuonna 1972 sanoitti lauluja, tekstit nostivat esiin saksalaisen
yhteiskunnan epäkohtia, mutta erityisesti ne esittivät utopian toisenlaisesta, vapauden yhteiskunnasta. Yhtyettä parjattiin yhteyksistä kommunistista muutosta sekasorrolla ja väkivallalla
hakeneeseen järjestöön nimeltä RAF
(Rote Armee Fraktion, Punainen Armeijakunta). RAF kuitenkin kieltäytyi viittaamasta yhtyeen sanoituksiin,
koska he mielsivät itsensä poliittiseksi järjestöksi. Yhtyeen sanat ja toiveet
olivat RAF:n mielestä naurettavia, sillä ne olivat vallattomia, valtaa pakenevia eli siis anarkistisia – ja siksi hylättäviä. Sanoitusten määrittelemä yhteiskunta olisi heidän mielestään ei-mahdollinen: se olisi siis utooppinen.
Ranskalainen filosofi Michel Onfray määrittää mm. taidetta ja taiteilijuutta kirjassaan Kapinallisen politiikka,

Tähteläiset, ohj. Veli
Granö, Filemo Ky, 2003

ja hänen sanansa ovat kylmät: Porvarilliset, museoihin esille laitettavat taideteokset samastetaan kulttuurisiin
kulutushyödykkeisiin, joiden avulla
järjestetään yhtäläisyydet ja laumahenkiset suhteet. Porvarillisessa taiteessa
taiteilijat ja organisaattorit kiittävät ja
kiittelevät toisiaan.5 Huonoimmillaan
taide on kulutushyödyke, jonka katsojan Onfray pilkkaa tyhjäkatseiseksi,
makuaistittomaksi muuttuneeksi kuvansyöjäksi.
Poliittisen taiteen sijaan Onfray
puhuu kapinallisen estetiikasta, eräänlaisesta palvelijaksi suostumattoman
estetiikasta, vaikka liittääkin käyttämäänsä käsitteeseen olennaisia poliittiseen liitettäviä ihmisominaisuuksia
yksilön korostamisen lisäksi: moninaisuuden, toiseuden ja erilaisuuden.
Parhaimmillaan ja nimensä ansainneena taide on yksi yhteiskunnan poliittisista keinoista, toimi, jonka avulla tähdätään muutokseen. Kaikki eivät Onfrayn suvaitsevaisuuden piiriin kuiten-

kaan kuulu. Tuhoutukoon sellainen
taide, joka ei enää ole välttämätöntä
ja hyödyllistä ajatusten edistämiselle ja nopealle lisääntymiselle, hän kirjoittaa.
Politics of Taking care of,
Politics of Potentiality
Arendt vaatii meitä ihmisinä politisoitumaan uudelleen, puhumaan, toimimaan ja tekemään aloitteita julkisessa tilassa, jotta nämä hienoimmat kykymme eivät näivettyisi. Vaikka meillä jokaisella on mielikuva poliittisen
määritelmästä, väittäisin, että se voi
vaatia hieman päivitystä. Menneisyyden poliittisen, esimerkiksi poliittisen
taiteen konnotaatiot on helppo ottaa tulkintavälineinä käyttöön, mutta
niistä on vaikeaa päästää irti. Oma pelkokuvani nykyisestä poliittisesta ihmisestä on kuin muumio Pietarin Eremitaasin kokoelmissa: kuihtunut kuiva rusina, jonka sukupuoli on häveliäästi peitetty harsolla.

Poliittinen taide voi parhaimmillaan edistää demokraattisuutta, mutta poliittinen taide ei itse voi olla demokraattista. Parhaimmillaan poliittisuuden tila toteutuu silloin, kun ihmisen erityisyys suvaitaan, mutta muistetaan ihmisten samanarvoisuus. Yksilön erityisyyden tärkeydestä ja sen
korostamisesta huolimatta politiikan olemus ei sijaitse yksittäisessä ihmisessä, vaan politiikka määräytyy ja
muotoutuu suhteessa toiseen. Toinen
pitää sisällään moninaisuuden, erilaisuuden. Miten me huolehdimme siitä
moninaisen ihmisten tilasta, miten pidämme huolta? 6
Kun tarkastelen taloustieteen kehityshistoriaa suhteessa länsimaiseen
kulttuurihistoriaan, ihmisen kehityskulku tuntuu niiden valossa kovin loogiselta ymmärtää. Näen, että talouden
ihmisen määreet ovat eriytyneet filosofisista, kontemplatiivisista päämääristä tai poliittisista, toiminnallisista päämääristä jo kauan aikaa sitten,
mutta samalla minusta tuntuu, että
ihmistä on kohdannut väärinymmärrys, ja että sekin on tapahtunut jo kauan sitten. Nyt, kun olemme tilanteessa, jolloin kulutusta tulisi pelkästään
Suomessa vähentää neljäsosaan, jotta
maailmamme pelastuisi, tuon väärinymmärryksen korjaantuminen tuntuu
pitkältä ja mutkaiselta tieltä.
Taide toimii tasapäistämistä, massoittumista, ajattelun vähyyttä vastaan. Se on yksi aseista, ja liberaalin
talouspolitiikan mahdollinen vastavoima. Taiteilijalla on kaikki mahdollisuudet olla tietoinen tai tulla tietoiseksi yhteiskunnassa vaikuttavista ja
vallitsevista seikoista ja mm. ylläpitää
periaatteita ja vastustaa olemassa olevaa talouden lainalaisuutta, tehdä epäkohdat valitsemallaan tavalla näkyväksi, ja tietysti: ehdottaa parempaa,
sellaistakin jota ei ole.
Joskaan taide ei ole ainut elämän
vaikuttamisen ja vaikuttumisen osaalue, eikö meidän kelluvan pääoman
yhteiskunnassamme taiteella ja taiteilijalla ole suoranainen velvollisuus antaa teokselleen poliittinen, jopa kapinallinen ulottuvuus?
n
Viitteet:

1 Kokko, Jaana (2008): Ote Dialogista. Käsikirjoituksesta The Reading Circle (2007-).
2 Arendt, Hannah (1958): Vita Activa. Ihmisenä
olemisen ehdot. Vastapaino. Jyväskylä, 2002.
3 Lainaus Charlien (The King of Mice) haastattelusta Adel Abidinin teoksessa Sermon (2004).
4 Keskusteluni Dmitri Vilenskyn kanssa Pietarissa 21.9.2007.
5 Onfray, Michel (1997): Kapinallisen politiikka Tutkielma vastarinnasta ja taipumattomuudesta.
Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Niin&Näin lehden 23º-45º kirjasarjan julkaisuja. 2005.
6 Veli Granön teos Tähteläiset-installatio (2003)
on hieno teosesimerkki poliittisesta ystävyydestä.
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KIRJOITUS MANIPULAATIOSTA
ELOKUVA-ALALLA
Suomalaista elokuva-alaa on yritetty teollistaa synnyttämällä ns.
tuottajavetoinen systeemi. Tämä on
tietenkin mullistanut suomalaisen
elokuvan ja sen sisällön. Olemme
saaneet nähtäviksemme tämän järjestelmän mukaisia elokuvia. Onko
niiden vaikutuksia mitattu kulttuurin näkökulmasta? Luulisi valtion,
joka järjestelmän maksaa, olevan
kiinnostunut muustakin kuin taloudellisista vaikutuksista.
Jari Halonen
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

ELOKUVATAIDE
Elokuvan taiteellisen arvon voi määritellä sen mukaan, kuinka älykkäästi taideteos kykenee manipuloimaan
yleisöään, ja tietysti manipulaation sisällön mukaan; pyrkiikö teos rakentamaan taiteellisten prosessien kautta
yksilöitä ja yhteisöjä paremmiksi, vai
vain propagoimaan jotakin.
Miksi joku elokuva on taiteellisessa mielessä huono? Siksi, että se on
tyhjänpäiväinen. Se ei yritäkään sanoa
mitään – manipuloida katsojaa. Sillä ei
ole taiteellisia pyrkimyksiä, koska tekijä ei joko osaa, halua tai hänen ei anneta sitä tehdä.
Kaikenlaiset yritykset voi nähdä
pyrkimyksinä johonkin. Jokainen teko on “statement”. Taiteellisesti on
typerintä olla näyttämättä pyrkimystään, varsinkin jos pyrkimys on aidosti taiteellinen – kohti hyvää. Nykytodellisuuden logiikka on, että negaatio kääntää pyrkimättömyyden tueksi vallitseville arvoille: ”Vaikeneminen
on myöntymisen merkki”.
TARINA
Pahimmillaan elokuvantekijä vain
kertoo tarinan. Silloin hän on ymmärtänyt taidealansa väärin. Tarinankerronta on vain yksi osa taideteoksessa.
Esimerkiksi suurin osa klassikoista on
nimenomaan tarinankerronnan osalta vajavaisia, mutta kuitenkin, ja ehkä
juuri siksi, uutta luovia. Taideteoksen
perus on aina puhtaassa pyrkimyksessä, ja sen teho on “manipulaatiossa”.
Ensin pitää olla jotain merkityksellis30

tä sanottavaa ja vasta sitten; kuinka se
sanotaan. Nykyisin tämä asia on toisin päin.
ELOKUVA JA MANIPULAATIO
Elokuva on ehkä manipulatiivisin taidemuoto. Ja tänä päivänä tuo manipulaatioelementti on jo tähtitieteellisellä
tasolla. Liikkuvaa kuvaa käytetään surutta erilaisten poliittisten-, elämänkatsomuksellisten- ja tietysti taloudellisten päämäärien levittämiseen ja
toteuttamiseen. Amerikkalaiseen elokuvaan ja sen propagandaan on sotkeutunut valtio ja sotateollisuus. Miten on suomalaisen elokuvataiteen laita? Ymmärretäänkö suomalaisella elokuvalla olevan asioihin vaikuttavaa kykyä? Tätä osa-aluetta ei olla juurikaan
julkisesti käsitelty tai koulutuksellisesti kehitetty.
Suomalainen elokuvakoulutus ja
pitkälle elokuvarahoituskin on muovattu elokuvateollisuuden tarpeisiin.
Onko kukaan koskaan kysynyt, mikä
on esimerkiksi Suomen elokuvasäätiön
tukemien elokuvien vuosittainen kulttuurivaikutus? Onko yhteiskunta jotenkin tullut tietoisemmaksi ongelmistaan, parantunut, sivistynyt jne.?
Ymmärtääkseni yhteiskunnallinen rakentuminen on peruste elokuvakulttuurin tukemiselle, eikä taloudellisteollinen näkökulma.
TEOLLISUUS JA TAIDE
Elokuva on paljolti jättänyt ns. taiteelliset ambitiot. Tähän sen on pakottanut teollisuus. Mutta onko ymmärretty, että teollisuuden idea on vain monistaa, koska se on yksinkertaisin ja
maksimaalisin tapa tuottaa voittoa. Se
on teollisuuden elinehto, perusta.
Ja sitten on taide. Onko taide teollisuutta, kun on kehitetty taideteollisuutta? Ei tietenkään, se on vain sanahirviö. Todellisuudessa taiteella ei
ole tekemistä teollisuuden kanssa, sillä aina kun teollisuus alkaa taide loppuu. Siksi, että taide luo uutta ja taidetta syntyy uuden luomisesta. Jos taidetta monistaa, se ei ole enää taidetta vaan
teollisuutta.
Edellinen on väittämä, josta esimerkiksi Taideteollisen korkeakoulun

taiteilijat saattavat
ärähtää. Eikö heidän
työnsä ole taidetta?
Nyt tarkkana: Työprosessi saattaa olla
taiteellinen, jopa syntynyt kappale, mutta kun sitä monistetaan, se ei ole enää
taidetta. Siitä tulee
teollinen tuote, jonka ei ole ehkä alunperinkään tarkoitus
olla taideteos, vaan
käyttötavara. Draaman suhteen asia on
toinen.
Mo n i s t a m i n e n
ei monista taidetta, jos elokuvataidetta on syntynyt. Se on vain “näyttämö”
elokuvataiteelle. Mutta kun taidetta tehdään sen mukaan, kuinka monta printtiä saadaan ulos, taide häviää.
Uuden syntyminen asetetaan teollisen
logiikan alle.
Väittämän pitäisi kuumentaa vain
teollisuuden omistajatahoja. Heillähän on oma lehmänsä ko. ojassa. He
hyötyvät monistamisesta, teollistamisesta. Ja siksi he ovat yleisesti riuhtoneet itsensä irti ns. taiteellisista prosesseista. Taiteilijan taas pitäisi ymmärtää väittämäni, sillä hän tietää, että hänen mahdollisuutensa tehdä taidetta on nykypäivänä pakotettu teollisten prosessien alle.
Taide ja teollisuus eivät voi olla yhtä. Se on looginen mahdottomuus. Ne
ovat vastakkaiset voimat; yö ja päivä, materia ja henki. Tämä on ymmärrettävästi dilemma yhteisöissä, joissa tarvitaan monistamista yhteisöjen
koon vuoksi, mutta monistamalla yhteisöjen logiikka materialisoituu; ilo ja
“hengen ravinto” loppuu. Yhteisöistä
tulee tyhmiä ja sivistymättömiä. Ja lopulta ne hajoavat. Tähän kohtaan voisi osoittaa havaintoja esim. länsimaisista yhteisöistä ja niiden historiasta.
Mutta tuntenette niitä.
ELOKUVA JA KULTTUURI
Nykyisessä elokuva-teollisuudessa tekevät “business-henkilöt” enenevässä

määrin elokuvataiteellisia päätöksiä
käsikirjoituksista, tyyleistä, genreistä,
taiteellisista työtavoista, yleisön tarpeista ja haluista jne. Onko heillä tietoa ja ymmärrystä elokuvataiteen merkityksistä ja rooleista yhteiskunnassa?
Näkevätkö he elokuvan vain teollisuutena? Näkevätkö he itsensä yhteiskunnan rakentajina vaiko vain teollisuuden palveluksessa? Kykenevätkö
he luomaan sellaisia ajatuksia elämästä ja yhteiskunnasta, joiden avulla syntyy positiivisia kulttuureja, toimintamalleja, jotka ovat yhteiskunnan säilymisen elinehto? Kykenevätkö he ymmärtämään, että taide on merkittävin
kultturiemme puhdistaja?
Eivät välttämättä. Ja jos eivät, se
on yhteisöllisesti hyvin turmiollista.
Tietämättömien toimijoiden käsissä
kulttuurituotteista tulee väkisinkin
“vääriä”. Ne synnyttävät vääriä asenteita, agressiivisuutta, tyhjiä maailmankuvia, seksuaalisia väärinkäsityksiä ym. Ylipäätään ne tuottavat vain
“iloa”, joka kumpuaa nihilismistä, negaatioista. Ne eivät kykene tarjoamaan mitään kathartista, eivätkä tuota minkäänlaista sivistystä kokijalleen
- yleensä päinvastoin.
MANIPULAATIOSTA
Taiteen ja nimenomaan draaman eräs
perusidea on manipulaatio. Taiteen
manipulaatio on eri asia kuin propa-

ganda, joka pyrkii myymään jotain aatetta tai ideologiaa. Mm. markkinamiehet saattavat tarjoilla kauheuksia;
propagoida teollista mailmankuvaa,
markkinataloutta, kasvua, unelmaa, illuusiota, myytävää ja ostettavaa “onnea”.
Taiteilija pyrkii manipuloimaan
katsojaansa ymmärtämään ihmisyyttä, rakkautta, elämää, kauneutta ja
totuutta. Taiteilija voi myös olla yhteiskunnallinen ja poliittinen, jolloin
hän pyrkii paljastamaan tai vastustamaan tabuja ja vääristymiä. Dramaatikko pyrkii aiheuttamaan katsojassaan Katharsiksen ja muuttamaan
tämän elämän parempaan ja todempaan draaman kautta. Ja mitä parempi hän on, sitä enemmän muuttuu
maailma hyvään, vapauteen, puhtauteen jne.
Taiteilijan ja teollisuuden edustajan ero on, ettei taiteilijalla ole ahdasta
ja itsekästä agendaa. Taiteilija ei propagoi. Hän kyllä manipuloi, voi myös
provosoida. Taiteilijan vastuu ei ole vähäinen. Siksi siihen ei moni pysty eikä
näemma näytä haluavankaan.
SUOMEN ELOKUVATEOLLISUUS
Suomen elokuvateollisuudessa on vahvasti mukana erilaiset teolliset intressiryhmät mm. median puolelta. Media
buffaa tietynlaista elokuvaa. Miksi?
Siksi, että tietynlainen tuotanto aut-

taa mediaa myymään itseään ja laajentaa ja vahvistaa sen markkinoita. Lehtitalot ovat vastustamattomasti mukana suomalaisessa viihdeteollisuudessa.
Joku voisi esimerkiksi kysyä, kuinka järkevää on pumpata kansakunnan rahoja elokuvateollisuuteen, jonka pullonkaulassa kerman imaisee eräs
media-monopoli. Pitäisikö lainsäätäjän ehkä tehdä jotakin, jotta vapaata
kilpailua voisi syntyä?
Emmekö me muka huomaa, että
koko elokuva-ala on keskittymässä yhä
harvempien käsiin? Ja, että sillä on seurauksensa? Tiedämme, että teollisuuden pyrkimys on aina ohjata kansantulot omistajien taskuihin. Tänä päivänä
näiden omistajien taskut ovat niin väärällään rahaa, että heillä on ylivertaiset
voimat manipuloida kaikkea. Tiedämme myös, että jos teollisuuden motiivit
ovat yhteiskunnan ainoa rakentava logiikka, se vuorenvarmasti kuihduttaa
ja vääristää kulttuureja. Jotta kykenisimme edes piirun irtautumaan teollisuuden manipulaatiosta, ei jää monia
vaihtoehtoja.
Taide on yksi vastavoima tai edes
pakopaikka, mutta teollisuus pyrkii ottamaan senkin hallintaansa. Meidän ei
haluta ajattelevan itse, sillä se ei myy niin
hyvin. Ja jos elokuvataide päästetään
kokonaisuudessaan teollisuuden osaksi,
niin jääkö meille paljonkaan mahdollisuuksia vastustaa?
n

Punk – tauti joka ei
tapa, ohj. Jouko
Aaltonen, Illume 2008
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Festivaalit

Herra varjelkoon
meitä
poliittiselta
mediataiteelta?
transmediale.08 kokosi 29.1.-3.2.2008
Berliinin Haus der Kulturen der Weltiin
suuren joukon taiteilijoita, teoreetikkoja, media-alan ammattilaisia ja
aktivisteja. Tämän lisäksi samaan
aikaan järjestetty club transmediale
tarjosi klubikeikkoja, työpajoja ja
muuta ääneen liittyvää ohjelmaa.
Jos transmediale.08 perusteella
pitäisi arvioida mediataiteen kentän
nykyistä tilaa, arviosta tulisi synkkä.
Koska hyvää taidetta edelleen kuitenkin tehdään nimenomaan kameroilla
ja tietokoneilla, ongelma taitaa liittyä
kuratoimiseen.
Aino Korvensyrjä
Kirjoittaja opiskelee elokuvaa ja mediataidetta Kölnissä

t

ransmediale.08 tarjosi paneelikeskusteluja, taiteilijatapaamisia, laajan video-ohjelman,
näyttelyn sekä performansseja. Kävijöitä oli lähes 35 000. Vuoden
teemaksi oli valittu Conspire... Suuren
auditorion keskusteluissa eri alojen
asiantuntijat pohtivat mm. internetin roolia globaalin pelon ekonomiassa, tekijänoikeuksia, chileläistä 1970luvulla kehitettyä ARPANETin vastinetta, Cybersyniä, salaliittoteorioiden
historiallis-teknologisia perusteita sekä internetin sisäistä demokratiaa ja
avoimuutta.
Festivaalin näyttelyssä oli esillä parinkymmenen lähinnä nuoren taitelijan tai taiteilijaryhmän teoksia, joukos-
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sa myös suomalaiskollektiivi YKONin
(Sasha Huber, Oliver Kochta-Kalleinen, Tellervo Kalleinen, Petri Saarikko, Tomas Ivan Träskman) installaatio
M8 - Summit of Micronations. Videoohjelma esitteli 12 näytöksessä uusia
videoita, tietokoneanimaatioita ja dokumentteja. Lisäksi oli kaksi 1950-luvun teemanäytöstä, joiden kirjo ulottui kaupallisesta ja poliittisesta propagandasta Stan Brakhageen. Olihan festivaali tänä vuonna palannut vanhalle paikalleen Haus der Kulturen der
Weltiin, jonka USA rakennutti lahjana
Saksan kansalle vuonna 1957.
Tarjonta oli siis runsasta. Yleisvaikutelmaksi jäi tason heikkous ja sekavuus. Open source -ohjelmistojen ja
taiteen liitossa taide kärsi. Conspire...teema olisi periaatteessa mahdollistanut kiinnostavan ja raikkaan kriittisen analyysin Länsimaisesta Epäluulosta sen eri muodoissa (mm. kuvaan,
politiikkaan tai tiedonvälitykseen liittyen). Videosarjoissa oli nähtävillä paljon käsittämättömäksi jäänyttä tavaraa, mikä oli erityisen ikävää, onhan
transmediale aloittanut nimenomaan
videofestivaalina.
Onko todellakin näin vaikeaa koota 12 näytöstä kiinnostavia uusia videoita? Oli kuin kuratoinnin olisi vallannut se näköalattomuus ja informaatioähky, joita katalogin kaunopuheet kritisoivat. Onneksi festivaalin videoteekissa, jossa oli kävijöiden nähtävänä
kaikki festivaalille lähetetyt teokset,
saattoi todeta, että jotain parempaakin olisi mukaan saatu.
But why?
transmediale.08 väitti käyvänsä kriittisesti käsiksi kulttuurimme mediatisoitumiseen. Useissa valituissa teoksissa jäätiin kuitenkin pelaamaan teknologisilla tai teknisillä innovaatioilla. Arviointikriteerit olisivat tietysti toiset, jos kyseessä olisivat IT-messut, joilla esitellään uusia tuotteita ja
jauhetaan teknologiajargonia. Silloin
ei väitettäisikään tarjottavan taidetta.
Mediataiteen kyseenalaisuus kategoriana liittyy paljolti juuri tällaiseen rajanvedon ongelmaan.
Kilpailusarja kiteytti koko tämän problematiikan. Mukaan oli valittu 11 teosta, installaatioita, videoita, performansseja, tekijänoikeuskäytäntöä kyseenalaistanut web-projekti Amazon Noir - The Big Book Crime

(UBERMORGEN.COM, Paolo Cirio, Alessandro Ludovico) sekä open
source -ohjelma Picidae (Mathias Jud
ja Christoph Wachter), joka auttaa Internetin käyttäjiä kiertämään sensuuria. Palkinto myönnettiin amerikkalaisen taiteilijaparin Julia Meltzerin ja
David Thornen videolle Not a Matter
of If But When. Teos on taltiointi syyrialaisen taiteilijan Rami Farahin monologista ja videotaidetta tylsimmillään. Toinen palkinto meni Amazon
Noirin tekijöille. Vilém Flusser -teoriapalkinto myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Sen sai englantilainen Simon Yuill (All problems
of notation will be solved by the masses:
Free Open Form Performance, Free/Libre Open Source Software, and Distributive Practice).
Meltzerin ja Thornen toinen teos,
We Will Live to See These Things, or, Five
Pictures of What May Come to Pass toi
hyvin esille, miten huonoa ns. poliittisuuteen pyrkivä (media)taide voi olla. Taiteilijat lähtevät joksikin aikaa
residenssiin Syyriaan, missä he kuvaavat taloja, raunioita, pällisteleviä lapsia, torimyyjiä ja haastattelevat joitakin paikallisia. Tuloksena on kehnoa
dokumenttielokuvaa tai jo kuvallisestikin tylsää reportaasia.
Yleisesti ottaen taiteen korostettu
poliittisuus on ongelmallista. Päivänpoliittisiin teemoihin suoraan kantaa
ottavat teokset, ns. aktivismi sekä yksinkertaiset vastainformaatiostrategiat uhkaavat jäädä sen saman (media)
pelin sisälle, jota ne kritisoivat, ja näin
jonkinlaisiksi journalistisiksi kannanotoiksi. Media hoitaa journalismin paremmin.
Sitäkin jännittävämpää oli, että ainoa videotarjonnan virrasta edukseen
erottunut teos, Korpus/Löfflerin Für
ein Leben nach dem Tod oli toteutettu nimenomaan toimittajan valekaavussa.
Hampurilainen taiteilijapari pääsi lehdistökorttien avulla kuvaamaan paavi
Johannes Paavali II:n viimeisiä esiintymisiä Vatikaanissa. Kamera viipyilee pääesiintyjän ja tähtihetkien sijaan
useimmiten lavojen laitamilla, avustajissa, valmisteluissa ja jälkien siivouksessa. Hienovaraisesti teos tutkii, miten kuva rakentuu, pyrkimättä tuhoamaan sitä (karkealla nyrkiniskulla tai
ns. helpolla ironialla), siis niin että sen
kuvamaisuus (ja näin moniselitteisyys
ja lumo) säilyy.
n

Mitä
opin
koulussa
tänään?
ELOKUVATAITEEN
OPETTAMISESTA
JA OPPIMISESTA

Joka aamu on kysyttävä: Mitä
on elokuvataide? Ja vastattava
kysymykseen – tavalla tai toisella. Vuodet dokumentaarisen
elokuvan professorina Elokuvataiteen osastolla Taideteollisessa korkeakoulussa ovat opettaneet minua kysymään yhä
uudestaan tätä myös itseltäni.
Lukemattomat ovat ne kerrat,
jolloin olen joutunut hämmästymään opettamani, oman taiteeni ehtymättömyydestä. Ennen kaikkea olen saanut nähdä,
miten tuo taide taas kerran
syntyy, ensin hapuilun, sitten
innostuksen, pohtimisen, oivalluksen, keksimisen, kokeilun
seurauksena – aina uudestaan,
aina uutena.

Omenatarha, ohj. Salli Sorri, 2007

Kanerva
Cederström
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja,
dokumentaarisen
elokuvan professori

Artikkelin kuvat TAIKin
Elokuva- ja lavastustaiteen osaston oppilastöistä

T

ekijänä suhteeni opettamiseen ei ole ristiriidaton.
Joudun pitämään irrallaan
opettamisesta omaa tekemistäni ohjanneen vaistonvaraisuuden ja intuition, ja toisaalta ammentamaan juuri siitä, tietopuolisen opin lisäksi. Joudun vastaanottamaan uusien
ihmisten yksilöllisen maailmankuvan
ja vaatimaan itseltäni vahvuutta olla
tuhoamatta jotain, joka on olemisensa tulemisessa, viittoen sille tietä kohti omaa hahmottumistaan. Taiteenalueen vaativat ulottuvuudet ovat aina olleet – tekijälähtöisen – pedagogiikan
perusaineksia. Jos et ole itse edelleen
yhtä innostunut taiteesi haasteesta, et
voi sitä opettaakaan.

Kun astuin juhlallisesti virkaani dokumentaarisen elokuvan professorina Taideteollisessa korkeakoulussa vajaat viisi vuotta sitten, näytin virkaanastujaispuheeni alussa katkelman
Jean Cocteaun elokuvasta Orfeus. Siinä
Orfeus eli Jean Marais astuu sisään peilin mustaan nielevään aineettomuuteen,
toiseen maailmaan. Tuo vahva kuva ja
hetki olivat kulkeneet mielessäni siitä
lähtien, kun olin sen koululaisena aikoinaan nähnyt. Halusin tuoda sen mukanani opiskelijoilleni terveisinä elokuvan
taikapiiristä ja mahdollisuuksista. Opettaminen asettui luonnolliseksi ja yhä antoisammaksi osaksi myös tekijyyttäni.
Samaisessa puheessani taisin myös
vahvasti ilmaista, minkälainen on suh-

teeni elokuvaan yleensä; kavahdan niin
tekijänä kuin opettajanakin keinotekoisia, kaavamaisia rajoja, lajityyppien
hierarkioita ja dogmeja. Siltä pohjalta
olen pyrkinyt olemaan johdonmukainen epäjohdonmukaisuudessani, yrittänyt pitää auki elokuvan eri muotojen ja tyylien viuhkaa, houkutella sillä uusia tekijöitä löytämään elokuvasta kotinsa.
Koulu taiteen vapaasatamana
Elokuva ei synny ilman, että ensin on
ajattelua – ajattelu taas on yksilöllinen
ja kokonaisvaltainen sisäinen prosessi, joka taiteessa ei noudata yksiviivaisen intellektuaalista, filosofista saati
tieteellistä suuntaa. Se elokuvallisten
33

Kavahdan niin tekijänä kuin
opettajanakin keinotekoisia,
kaavamaisia rajoja, lajityyppien
hierarkioita ja dogmeja. Siltä
pohjalta olen pyrkinyt olemaan
johdonmukainen epäjohdonmukaisuudessani.
ideoiden rykelmä (josta Gilles Deleuze puhuu luennossaan elokuvaopiskelijoille), joka nuoren elokuvantekijän
mielessä alkaa saada oman muotonsa, ainutkertaisen, on luovan teon ensimmäinen sysäys. Opettaja on todistamassa tätä, itselleenkin niin tuttua,
epäröivää, mutta samalla päättäväistä
kurottautumista kohti teosta.
Kerta kerran jälkeen taiteen sisäiset lainalaisuudet ja niiden kyseenalaistaminen ovat käsillä – on sekä autettava että päästettävä vapaaksi. Elokuvan
opettaminen ei ole muuta. Uuden tekijä oppii muilta, ja unohtaa sen siinä hetkessä, kun hänen ajatuksistaan ja käsistään syntyy taas uusi, oma.
Olen usein törmännyt vaikeuteen
pitää ovia auki elokuvailmaisun ja ajattelun moninaisuudelle. Ennakkoluulot, asenteet ja odotukset ovat sitkeässä ja ahdistavat niin opiskelijoita kuin
opettajaakin. Kokeilu, uusien ilmaisukeinojen etsiminen, rajojen ylittäminen ja hämärtäminen törmäävät jähmettyneeseen rintamalinjaan fiktion
ja dokumentaarin välillä, marginaalissa elävät kokeellinen elokuva ja videotaide eivät keskustele elokuvataiteen
kanssa.
Opiskelijoiden keskuudessa vallitsee kyllä innostunut, vaativa, kriittinen henki, pohjaton uteliaisuus elokuvataiteen perinnettä ja nykysuuntauksia kohtaan, pohtiva ja ennakkoluuton suhde elokuvan, muiden taiteiden
ja yhteiskunnan väliseen dialogiin.
Koen elokuvakouluvaiheen todella
arvokkaana aikana nuoren elokuvantekijän elämässä, ja se johtuu ehkä ennen kaikkea siitä toivosta, että intensiivinen, markkinoilta ja menestyksen
logiikalta rauhoitettu vaihe, voisi antaa vahvemman pohjan itsenäisen taiteellisen ilmaisun rakentamiselle.
Tekijä kunniaan
Elokuvataide tuntuu joutuneen altavastaajan asemaan, edustamaan jotain mennyttä – vanhoillista – käsitystä ”auteur”taiteesta, ja sen tilalle ovat,
yleisen henkisen ja kulttuurisen ohentumisen ja valtavirtaistumisen myötä
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ja vaativan elokuvakeskustelun puuttuessa, astuneet audiovisuaalisen viestinnän ja viihdyttämisen neuroottiset
sisältötyhjiöt. Paradoksaalista kyllä
Auteur tarkoittaa tekijää, ei sen enempää eikä vähempää. Se syntyi nk. Tekijän politiikkana Ranskassa, vastauksena raskaaseen, pysähtyneeseen studioelokuvaan. Paluuta menneeseen edustaneekin pikemminkin ajattelu Tekijän eli ohjaajan palauttamisesta yhdeksi ammattilaiseksi muiden joukkoon
myyvän tuotteen valmistamisessa.
Yhä useammin kuulen myös elokuvakoulun käytävillä samaa keskustelua kuin elokuva-alallakin menestymisen resepteistä, ammatillisesta profiloitumisesta, kilpailusta ja milloin
mistäkin formaatista. Paineet opiskelijoiden valmistelemiseen kohtaamaan
– armoton ja kova – todellisuus koulun ulkopuolella kasvavat, rahoittajat,
tuottajat, tilaajat odottavat myytäviä
tai yleisöystävällisiä tuotteitaan nuorilta, joita ohjaa jano luoda uutta.
Jokainen kansallinen elokuvakoulu
heijastaa kulttuurihallinnossa ja valtavirrassa vallitsevaa käsitystä elokuvasta taiteena ja ammattina. Voisi olla sitäkin mieltä, että elokuvataiteen suhteen
koulu voi toimia myös säilyttävänä
instituutiona, etabloituneen elokuvakäsityksen uusintajana tai jopa itse kyseiselle taidemuodolle vieraiden pyrkimysten toteuttamisvälineenä (vrt. nk.
huippuyliopistoajattelu). Joka tapauksessa elokuvakoulun sisällä, sen opetusrakenteessa ja – sisällöissä heijastuvat kaikki samat elokuvan tendenssit
kuin elokuva-alalla yhteiskunnassakin.
Niistä aiheutuvat yhteentörmäykset ja
dogmaatttisuus voivat olla hedelmällisiä, mutta nuorten ihmisten kohdalla myös arvaamattoman kohtalokkaita. Kouluaika voikin muuttua vain valmistautumiseksi – ammattiin – ja ennenaikaiseksi huoleksi pärjäämisestä alalla. Varjoon jäävät oman taiteellisen sivistyksen ja näkemyksen hiominen.

Kesän lapsi, ohj. Iris Olssa, 2007

Paratiisi – kolme matkaa tässä maailmassa, ohj. Elina Hirvonen, 2007

Maa ilman elokuvakoulua?
Kun elokuvataiteen opetuksessa olisi jo tässäkin tilanteessa kehittämis-

Yhä useammin kuulen myös elokuvakoulun käytävillä samaa
keskustelua kuin elokuva-alallakin menestymisen resepteistä,
ammatillisesta profiloitumisesta,
kilpailusta ja milloin mistäkin
formaatista.

Lilli, ohj. Olivia Tonters, 2007

Keskustelua elokuvataiteen korkeamman opetuksen suhteesta
yliopistolliseen koulutukseen ja
tutkimukseen ei olla päästy edes
aloittamaan. Korkeakoulutason
opetus on sidottu yhä tiukemmin yliopistolaitokseen, valtioon,
tuottavuuteen, kansainvälisiin
hämäriin menestyskriteereihin.

Ei kukaan ole saari, ohj. Sonja Lindén, 2006

Aina kunnollinen, ohj. Katja Pällijeff, 2007

Yksin yhdessä, ohj. Annika Grof, 2007

tä, korkeamman elokuvakoulutuksen
tulevaisuus Suomessa huolettaa niin
opettajia kuin opiskelijoitakin. Pyrkimykset ajaa Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto sen kannan vastaisesti osaksi taiteelle täysin vierasta
uusliberalistista korkeakoulukonseptia vahvistavat ainoastaan käsitystäni
elokuvataiteen asemasta Suomessa; se
on edelleen vieras taidemuoto maamme kulttuurihallinnolle ja muille päättäjille. Jos nämä suunnitelmat toteutuisivat, astuttaisiin taaksepäin siihen
hämärään, jossa elettiin ennen 1960lukua, viihdeteollisuuden osaksi.
Elokuvataiteen ei katsota tarvitsevan itsenäistä kansallista korkeamman
opetuksen koulua, joka muilla taiteilla on itsestäänselvyys. Surullista kyllä,
tästä eivät aktiivisesti näytä kantavan
huolta myöskään elokuva-alan edustajat, eivätkä juuri muidenkaan taiteiden edustajat. Keskustelua elokuvataiteen korkeamman opetuksen suhteesta yliopistolliseen koulutukseen ja
tutkimukseen ei olla päästy edes aloittamaan. Korkeakoulutason opetus on
sidottu yhä tiukemmin yliopistolaitokseen, valtioon, tuottavuuteen, kansainvälisiin hämäriin menestyskriteereihin.
Esitys taideyliopistosta ei pidä sisällään elokuvakoulua. Edessä on umpikuja, josta pääsemiseksi tarvittaisiin
todella suuri ponnistus.
Uusi aalto!
Niin elokuvakulttuuri yleensä kuin
elokuvakoulutus erityisesti kaipaavat
puhdistavaa, kyseenalaistavaa, ja radikaalia Uutta aaltoa Suomessa.
Pyyhkäisköön se yli jähmettyneen asemasodan ja osoittakoon, että elokuvataide on elävä taide. Tämän näemme esimerkiksi aasialaisessa, iranilaisessa, etelä-amerikkalaisessa elokuvassa vain vahvistuvan, miksi ei siis Suomessakin? Tämä on nuorten uusien tekijöiden käsissä. Elokuvataiteella ei ole siinä mitään menetettävää.
n
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Aarteenetsintää Afrikassa
Vaitelias afroparturi Helsingin Hämeentiellä ja jakautunut grillaajakansa

Etelä-Afrikassa – helsinkiläisen ammattikorkeakoulun Arcadan elokuva-alan
opetushanke etsii tarinoita ja kertomisen tapoja etelästä pohjoiseen.
teksti ja kuvat Taneli Haro
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”Robert, missä täällä on whitebalance?”

A

frikka on pelilauta, jolla etsitään sitä suurta timanttia, Afrikan tähteä. Heität
noppaa ja matkustat maitse ja meritse tai jos sinulla on rahaa,
lennät. Kapkaupungissa vaanii rosvo,
joka ryöstää rahasi. Jäät jumiin ja parempionninen pikkuveli pääsee lähtöruutuun ja voittaa perkele koko pelin.
Lauta lentää seinään ja nappulat sinkoilevat sängyn alle. Veli itkee ja sinä
mökötät lopun iltaa.
Millaista peliä pelaat, jos opiskelukaverisi on oikeasta Kapkaupungista ja leffaprojektinne on kuivunut
käsiin. Ketä voit syyttää huijaamisesta, kenelle mökötät ja miten ratkaiset
tilanteen. Helmikuun pakkanen jää-

dyttää tiimistä tasan puolet, ne kapkaupunkilaiset, vain suomalaiset ovat
tottuneet Helsingin talveen. Mököta
siinä sitten.
Helsinkiläinen ammattikorkeakoulu Arcada on nyt kolme vuotta
osallistunut yhteistyöprojektiin kahden etelä-afrikkalaisen media-alan yliopiston kanssa. Johannesburgista ovat
mukana iso valtionyliopisto WITS
ja yksityisrahoitteinen elokuvakoulu
AFDA.
Projektissa koulutetaan elokuvaopiskelijoita löytämään kansainvälisesti kiinnostavia aiheita omasta maastaan. Ei kliseitä, ei niitä kaikkein helpoimpia aiheita, ei matkailumainoksia.
Projektiin osallistuu neljä opiskelijaa Suomesta ja kuusi Etelä-Afrikasta
vuosittain. Koulutus kestää lähes puoli vuotta. Alkuvuodesta kaksi ja puoli kuukautta Johannesburgissa ja loppukevät Helsingissä. Opettajat ovat
kolmesta oppilaitoksesta ja heillä on
vaihteleva ja monipuolinen elokuvaja TV-alan tausta. Suomen ulkoasianministeriö rahoittaa matkat ja majoituksen, oppilaitokset maksavat opetuksen ja kuvaukset. Kuvaamme neljä lyhyttä dokumenttielokuvaa. Kaksi
kussakin maassa.
Ensimmäisenä vuonna 2005 vaihto oli hyvin pienimuotoista. Kokeilimme onko hommassa mitään järkeä.
Kapkaupungista tänne lentänyt Tristan osallistui normaaliin opetukseen
ja teki yhden oman pitkän dokumentin. Kaikki kliseet pakattuna samaan
nippuun – hiihtoa talvimaisemassa,
avantouintia, saunaa ja vaaleita naisia.
Tästä matkailueksotiikasta halusimme kiivaasti eroon.
Seuraavat opiskelijat tulivat Suomeen helmikuun paukkupakkasilla
vuonna 2006. Heitä rangaistiin pitkillä teorialuennoilla ja Suomen historialla. Talvisota sodittin ja paperikoneet
jauhoivat kansalle taloudellista hyvinvointia.
“Ei täältä voi kertoa mitään – ei
Helsingissä tapahdu yhtään mitään.”
Pitsauksia, lisää etsintää, jotain mikä
yhdistää nämä kaksi maata. Yksi ryhmä alkoi kuvata Suomeen muuttanutta jalkapallovalmentajaa, jolla oli merkillinen ja laaja tuttavapiiri, suomalainen vaimo ja lapsia. Harjoituksia sisähalleissa talvella, haastatteluja, metromatkoja, aamupuuroja lapsille. Ja siten, hups vaan päähenkilö katoaa. Ei

palaa koskaan Lontoonmatkaltaan ja
koko materiaali on kuvattu turhaan.
Toinen ryhmä löysi yllättävän linkin, adoption. Suomella ja Etelä-Afrikalla on vaihtosopimus ja Suomi on
yksi harvoista maista, jonne Etelä-Afrikasta lapsia luovutetaan adoptioon.
Aika ratkaisi ensimmäisen ryhmän aiheongelman. Tukka kasvaa samaa vauhtia etelässä ja pohjoisessa ja
aina joku tarvitsee parturia..
Hakaniemen hallin kulmilla Helsingissä on parturiliike, jonka lähes
kaikki Helsingin afrokampausta kaipaavat maahanmuuttajamiehet tuntevat. Dokumentti kertoo näkymättömästä takahuoneen parturiliikkeestä,
jonka ohi Suomi ryntää astumatta sinne koskaan sisään. Parturintuolille istui tarinoimaan amerikkalainen merijalkaväen sotilas, somalialainen häihin
valmistautuva nuorukainen ja monta
muuta miestä.
Loppukeväästä 2006 lensimme
Johannesburgiin kuvaamaan fiktiota.
Ryhmä hajosi. Joku sai potkut yliopistolta maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi, toiselle tuli perhehuolia,
kolmas paloi loppuun. Nappulat pelilaudalla olivat pahasti sekaisin tai kokonaan kateissa. Ja sitten afrikkalaiset
koulut yhdistivät voimansa. Uusi kuvaustiimi polkaistiin kasaan mahtikäskyillä, käsikirjoituksen purki ja kokosi
kolme professoria ja kalusto buukattiin viimeisen päälle.
Kuvasimme vartin mittaisen fiktion ennakkoluulojen riivaamasta nuoresta turistista.
Kuvausten jälkeen WITS-yliopiston opiskelija Tasha Morgan ihmetteli
minulle Johannesburgissa, miksi dokumentteja ei kuvattu Etelä-Afrikassa ja Suomessa fiktiota. Afrikkalaisten opiskelijoiden mielestä Suomi oli
kuin valmis elokuvalavaste. Turvallinen puhtola, jonka talvinen kauneus
lumosi. Johannesburgissa taas on loputtomasti hyviä dokumenttiaiheita,
eikä niitä tarvitse hakea omaa kotipihaa kauempaa.
Jokaisella eteläafrikkalaisella opiskelijalla on omakohtainen tarina väkivallasta, ryöstöistä tai varkauksista.
Sama ryöstäjä oli putsannut leikkaaja Michaelin hänen kotikadullaan
kahdesti viikon sisällä. Toisella kerralla ryöstäjä olisi halunnut tarjota kahvit niillä rahoilla, jotka oli juuri saanut.
Kuppi kahvia ryöstäjän kanssa – loistava elokuvan aihe.

Kuppi kahvia
ryöstäjän kanssa
– loistava
elokuvan aihe.
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”Eikö herra Stefan
löydä kuvaporttia?”
kysyy Vincent G. Cox

Ryhmässä
iskevät vastakkain voimakkaat
persoonat ja
pinnan alla
kytevät vanhat
ennakkoluulot,
joista me
puhtolan pojat
emme tiedä
yhtään mitään.
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Tai Tashan isän tarina. Autonrenkaita varastaneet miehet ampuivat
isää kasvoihin omalla pihalla. Puoli
vuotta sairaalassa ja loppuelämä invalidina.
Toisinpäin
Vuonna 2007 käänsimme koko keikan
nurinniskoin. Mitä järkeä on palelluttaa ketään täällä helmikuussa. Me lennämme ensin etelään ja Suomeen tullaan ihailemaan kevättä ja yötöntä yötä.
Opiskelijoille dokumentin kuvaaminen Johannesburgin viidakossa on
haastavaa: ”Mitä saan tai uskallan kuvata, miten täällä pääsee liikkumaan
paikasta toiseen, kuka äänittää, englantia vai xhosaa?” Talojen ympärillä
on muurit ja sähköaidat. Vastaaavasti
eteläafrikkalaisille Suomi on vierasta
maaperää: ”Osaan kyllä äänittää, mutta en ymmärrä sanaakaan siitä, mitä
ihmiset puhuvat. Editissä istuu kolme kääntäjää ja leikkaaja. En voi lukea
lehtiä, tv-uutiset eivät avaudu ja tänne jäätyy.” EU:n maataloustuki ? Mikä se on?
Kaksi ja puoli kuukautta on lyhyt
aika löytää hyvä aihe vieraassa maassa, kuvata ja leikata se. Vastoinkäymiset saattavat luhistaa paitsi elokuvan, myös ryhmähengen. Dokumenttielokuvan lopullista sisältöä ei voi ennakkoon määrätä, sitä joudutaan pohtimaan paljon kuvausten aikana. Mitä tarinasta puuttuu vai onko materiaalia liikaa? Ymmärtääkö kansainvälinen yleisö asiat niin kuin me ne näemme? Mitä kertomuksesta välittyy niille, jotka eivät tunne kyseisen maan arkitodellisuutta? Ryhmässä iskevät vastakkain voimakkaat persoonat ja pinnan alla kytevät vanhat ennakkoluulot, joista me puhtolan pojat emme
tiedä yhtään mitään.
WITS-yliopiston opiskelija Ryan
Yamba piti projektin ongelmana sitä, että afrikkalaisen ryhmän sisällä ei

voitu oikeastaan koskaan keskustella
vapaasti mistään politiikkaan tai etuoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.
”Koska minä olen musta, siitä seuraa monta ikävää ja vaikeaa asiaa, ja
koska osa meistä afrikkalaisista on
valkoisia, heidän tilanteensa on aivan
toinen.” Asiasta ei puhuttu ryhmässä suoraan, ja se latisti Ryanin mielestä sisältöjä huomattavasti. Ryanin havainto kertoo siitä, miten vaikeaa suora puhe Etelä-Afrikassa on edelleen.
Ryanin oma ura on toisaalta kuin
suoraan Hollywoodin unelmatehtaalta. 23-vuotias Ryan on kirjoittanut
Etelä-Afrikan suosituinta saippuaoopperaa opintojen ohella jo vuosia.
Jokaista jaksoa seuraa viisi miljoonaa
katsojaa. Saippuaoopperan kaavat Ryan oppi jo lapsena Sambiassa. Opinnot
WITSissä ovat loppusuoralla, ja Ryanin ensimmäistä isoa, vakavahenkistä
fiktiosarjaa aletaan tuottaa lähiaikoina. Mitä minä opetan Ryanille? Uskomatonta, että meillä on projektissa
mukana tämän tason opiskelijoita.
Kaikki eivät kuitenkaan ole Ryaneita ja osalle dokumenttioppi on aivan uutta. Silti perusongelma on afrikkalaisten mielestä Suomen aihepula. “ Ai juna oli 5 minuuttia myöhässä tai saako 16-vuotias juoda olutta”.
“Meillä on Johannesburgissa miljoonan asukkaan slummi, josta kukaan ei
välitä paskaakaan ja tulevan presidentin neuvo AIDSia vastaan on – just take a shower! “
Opiskelijoita yhdistävät elokuvaopetuksen perusteet, jotka ovat nykyään hyvin samankaltaiset kaikkialla. Ymmärrämme elokuvan kieltä ja
meillä on yhteinen käsitteistö, jolla voimme työskennellä. Myös kamerat, äänityskalusto ja leikkausohjelmat
ovat kansainvälisiä. Tämä on perusta, jota ilman koko projekti luhistuisi.
On sentään jokin tukiranka, jonka varassa teemme työtä, vaikka välimatkaa
on kymmenen tuhatta kilometriä.

Mutta se aihe, mistä ja miten
sen löytää?
Viime kevään ensimmäisen dokumenttimme päähenkilö on musta puutarhuri, joka on työskennellyt samassa varakkaassa perheessä 25 vuotta. Päähenkilö
on paitsi puutarhuri myös oman pienen
seurakuntansa pappi ja armoton uhkapeluri. Hän pelaa yötä päivää uniin perustuvaa kiinalaista uhkapeliä Pfaafia.
Se on uskomattoman suosittu kodeissa työskentelevien afrikkalaisten palvelijoiden keskuudessa. Millainen huume Pfaafi-peli on, ja miten se saa pelaajat pauloihinsa odottamaan suurta päävoittoa, jota ei koskaan tule.
Aiheen keksi elokuvan ohjaaja,
joka pysähtyi elämänsä ensimmäistä kertaa miettimään mitä hittoa nä-

”Coming to Jo´burg” -elokuvan toinen kuvauspäivä, ja tähti sammui.

mä palvelijat puuhavat meidän kadulla kaiket päivät. Kuka on tuo naapurin puutarhuri?
Toinen dokumentti kertoo grillaamisesta. Brai eli grillaus on kaikkien suosiossa Etelä-Afrikassa. Onko
Brai lopulta ainoa asia, joka yhdistää
eteläafrikkalaiset? Sitä suomalainen
opiskelija Charlotta kysyy kymmeniltä grillaajilta Johannesburgissa. Pieni
kysymys kertoo yhteiskunnan jakautumisesta ehkä enemmän kuin alussa
osasimme ajatella.
“Me tehdään tämä oikein, mutta NE
... tiedät kyllä ketkä, en koskisi siihen lihaan, mitä NE grillaavat. MEIDÄN
grillissä paistuu se oikea liha.” Grillin
ympärillä puhutaan silkkaa politiikkaa
eikä konsensuksesta ole tietoakaan.

Oppia tulevalle uralle
Opiskelijat ovat kiittäneet projektia
silmien avaamisesta ja mahdollisuudesta tavata ja työskennellä kolmen eri
oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa.
Elokuvien näyttäminen kahdessa maassa kahdelle erilaiselle yleisölle opettaa hyvin konkreettisesti, että elokuvaa ei tehdä vain kotikatsomolle. Mikä sisällössä aukeaa meille ja
mikä muille. Projekti on avannut uusia mahdollisuuksia myös yliopistotasolla ja opettajavaihdossa. Yllättävää
kyllä, johannesburgilaisten mediayliopistojen välillä ei ole ollut juurikaan
aiempaa yhteistyötä, vaikka oppilaitokset sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä toisistaan. Syynä voi olla
erilainen lähestymistapa. WITS edus-

taa yliopistotasoista tutkimukseen panostavaa teoriakoulutusta, jossa käytännön elokuvatyö on vähäisempää.
AFDA taas suuntautuu suoraan joko
kaupalliseen elokuvaan tai mainosmaailmaan ja opettaa käytännön taitoja. Tässä projektissa Etelä-Afrikan
suurimmat alan oppilaitokset istuivat
samaan pöytään ja kehittävät koulutusta, joka hyödyntää molempien oppilaitosten parhaita puolia.
Uudet opiskelijat pakkasivat laukkunsa Johannesburgin koneeseen helmikuun alussa. Varmaa on vain se, että
työskentely afrikkalaisten opiskelijoiden kanssa Johannesburgissa on syvä
ja silmiä avaava kokemus. Toivottavasti sama kokemus toistuu afrikkalaisille keväisessä Suomessa.
n
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KÄSIKIRJOITUSHAGGIS
Tutustuimme
Salfordin yliopiston käsikirjoituksen opettajaan
Colin Muiriin
90-luvulla. Hän on
Yhdysvalloissa
elokuva-alalla
opiskellut ja
työskennellyt
skotti, joka jaksaa loputtomiin
kertoa kaskuja
skottilaisesta
keittiöstä ja
Haggis-kansallisruoasta.
Ari
Koivumäki
Arto
Koskinen

Suomalais-brittiläistä
yhteistyötä
(artikkelin kuvat
Andrew Walker)

N

iille, jotka eivät tiedä mikä haggis on, voimme valaista, että se on olemukseltaan kätevä matkaeväs,
jossa lampaan tai vasikan mahalaukkuun on pakattu se liha ja ainekset mitä kotona saatavilla on ollut. Paketiksi
ommeltu systeemi on pistetty uuniin,
kypsennetty ja voilá! Eräs tarina herkun synnystä kertoo, kuinka joskus
ammoisina aikoina englantilaiset teurastivat skottien lampaat ja kuljettivat lihat kotimaahansa. Nälkäiset skotit kehittivät jäljelle jääneistä tarpeista
maittavan muonan.
Lähinnä Colinin ansiosta ystävyys
Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän osaston ja Salfordin yliopiston välillä alkoi sykkiä lähes välittömästi. Aloitimme opiskelijanvaihdolla, mutta ongelmaksi muodostui heti kättelyssä, että suomalaiset opiskelijat olivat kyllä innokkaita
lähtemään vaihtoon Britteihin, mutta
kuinka saada brittiopiskelijat kiinnostumaan Suomen Tampereesta?
Ongelma ratkaistiin siten, että joka toinen vuosi Salfordista tulee 10
-12 hengen ryhmä kolmannen vuoden
opiskelijoita kolmeksi kuukaudeksi tekemään 15 minuutin lyhytelokuvan. He
tuovat mukanaan luonnoksen ideasta,
jonka he työstävät käsikirjoitukseksi ja toteuttavat TTVO:n opettajien
ohjauksessa. Nyt tuo opiskelijavaihto-ohjelma on osoittautunut suosituksi brittienkin keskuudessa. Olimme koonneet toimivan systeemin niistä tarpeista, jotka meillä oli.
Kun vaihto alkoi sujua, mietimme
Colinin kanssa, miten muuten voisimme maustaa tätä toimivaa yhteistyötä.
Pistettyämme nokkelat päämme taas
yhteen, päätimme kokeilla ns. joint degree -tutkintoa, jossa koulutus toteutettaisiin yhdessä ja Salfordin yliopisto olisi tutkinnon myöntäjä. TTVO
pystyisi näin tarjoamaan maisteritutkintoon johtavan jatkotutkinnon ja
Salford mielenkiintoisen, uuden opintokokonaisuuden omaan palettiinsa.
Tutkittuamme asiaa huomasimme, että koulutus olisi helposti toteutettavissa yhdistelemällä aikuiskoulutukseen suunnattuja varoja, erasmus-järjestelmää, opintotukia jne. Mietimme
pitkään, mitä koulutusta voisimme
yhdessä luontevimmin järjestää ja totesimme, että Colinin taustan huomioon ottaen yksinkertaisinta olisi lähteä liikkeelle elokuvakäsikirjoittamisesta. Tavoitteeksi tuli kehittää luo-

via, kaupallisesti elinvoimaisia käsikirjoituksia ottamalla opetuksen keskeiseksi lähtökohdaksi genret. Genre
toimisi ikään kuin troijalaisena hevosena, jonka avulla tunkeudutaan tarinan sisälle.
Oli mielenkiintoista seurata kahden hyvin erilaisen koulutuskulttuurin kohtaamista. Aluksi TAMKin taiteen ja viestinnän yksikön koulutus
tuli arvioida englantilaisten laatuvaatimusten mukaisesti. Sitä varten täytyi toimittaa tietoa mm. koulun historiasta, kehitysvaiheista, nykytilasta ja
resursseista. Eri suuntautumisvaihtoehtojen tuottamista kompetensseista piti tehdä tarkkaan selkoa. Kirjaston ja informaatiojärjestelmän toimivuudesta tuli antaa seikkaperäinen
todistus, samoin opiskelijoiden käyttöön annettavista laitteista. Laatujärjestelmämme ja sen arviointi kiinnosti
myös – samoin koulun harrastama tasa-arvopolitiikka – ei rasismia, liikuntaesteellisten kohtelu asiallista, jne.
Jahka muhkea kirjallinen materiaali taloustietoineen oli toimitettu,
saimme vastaanottaa kolmen herrasmiehen ja sihteerin arviointivierailun. Yksi heistä oli lakimies, joka valvoi kahden eri valtion juridista yhdenmukaisuutta. Onnistuimme tekemään
jonkinlaisen vaikutuksen, koska muutaman viikon kuluttua saimme virallisen vahvistuksen toimia yhteistyöpartnerina seuraavat viisi vuotta. Tämän jälkeen tarvittaisiin uusi arviointikierros.
Itse asiassa affiliointiprosessista
on ollut hyötyä oman koulumme opetuksen kehittämiseksi. Vaikka englantilainen laatujärjestelmä tuntui aluksi

hyvin byrokraattiselta, se sisälsi paljon
elementtejä, jotka ovat auttaneet koulumme omien toimintatapojen kehittämisessä, esimerkkeinä opintojen arvioinnin kriteerit ja palautteen käsittely.
Seuraava askel oli laatia sopimus
koulujen välille. Ensimmäinen sopimusluonnos oli tyrmäävä. Lakitekstin sisältö ei auennut ilman virallista kielenkääntäjää, eikä heti senkään
jälkeen. Samalla ilmeni, ettei koulullamme ollut kokemusta vastaavien
sopimusten tekemisestä. Kun lopulta saimme sopimuksen tehtyä, usean
kuukauden ahkeran kirjeenvaihdon ja
vaikeiden kokousten jälkeen, on pakko tunnustaa, että koulutus ehti jo alkaa, ennen kuin rehtorimme ja vicechancellorin nimet olivat papereissa.
Koulutus kiinnosti, hakijoita oli kolmisenkymmentä. Käsikirjoitusten ja
aiempien opintojen perusteella valitsimme parikymmentä kokelasta haastatteluun ja lisätehtävien jälkeen päädyimme kymmeneen opiskelijaan.
Opiskelijat käyvät ensin puoli
vuotta Tampereella, muuttavat kevääksi Manchesteriin ja viimeistelevät opintonsa etänä seuraavan syksyn
aikana. Nyt kun ensimmäinen kierros
on puolessa välissä ja opiskelijat työskentelevät Salfordissa, on nähty melkoinen kirjo aiheita modernista zombi-tarinasta sodan jälkeiseen kotiinpaluudraamaan.
Tutkinnon ohella on jokainen opiskelija kirjoittanut kurssin aikana useita lyhytelokuvakäsikirjoituksia ja kaksi pitkän elokuvan käsikirjoitusta. Ensin mainituista osa kuvataan TAMKin
ja Salfordin yliopiston mediaopiskelijoiden yhteistyönä Tampereella ja
Manchesterissa. Lisäksi lupaavimmille
töille on Salfordin yliopistolla valmius
järjestää tuottajayhteyksiä Berliinin ja
Cannesin elokuvajuhlilla sekä American Film Marketissa Los Angelesissa.
Entäs tulevaisuus?
Seuraavaksi mukaan on liittymässä
myös Kölnin International Film Schule. On mielenkiintoista nähdä, millaisia eineksiä he voivat kokonaisuuteemme tarjota. He pitivät konseptista ja hyvähenkisestä tiimistämme. Kolmas koulu tuo mukanaan omat logistiset ongelmansa, mutta myös mahdollisuutensa. Kölniläisiä viehätti erityisesti tapa, miten opetus on järjestetty, ja
miten se on mahdollista rahoittaa olemassaolevilla varoilla.
n
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YORKSHIREN NUMMIEN KESKELTÄ
Kuvat ja toimitus Leena Kilpeläinen

Sheffield
dok/fest

Tomi Brotherus
Ensimmäinen Sheffieldin kansainvälinen dokumenttielokuvafestivaali
järjestettiin 1994.

F

estivaali on sittemmin kasvanut huomattavasti ja
saavuttanut paikkansa yhtenä Euroopan merkittävimmistä festivaaleista. Pääpaino on
edelleen anglosaksisen kielialueen tarjonnassa, vaikka muidenkin maiden
elokuvia on jonkin verran esillä.
Festivaalin kohokohtia olivat
elokuvien lisäksi erilaiset seminaarit
ja workshopit, joissa käytiin läpi do42

kumenttielokuvien tilaa nykypäivänä.
”BFI -arkiston aarteita – Industrial Britain” -elokuvaesityksen nähtyään oli
luontevaa kuulla Adam Curtisin luento, jossa hän puhui tekijöiden vastuusta ja vertasi dokumenttielokuvan
tekijöitä poliitikoihin.
Yorkshiren arkistoista digitoitujen Industrial Britain -elokuvien funktio oli sodan raateleman maan mielialan ja työmotivaation kohentaminen. Se tapahtui mm. Griersonin ja
Flahertyn ohjauksessa. Dokumenttien tekijät toteuttivat poliittista
tehtävää hallituksen rahoituksella ja
tuella.
Poliitikkojen ja dokumentintekijöiden yhteneväisyydet ilmenevät
myös tukijoiden ja rahoittajien asenteita myötäilevässä toiminnassa. Rahoitusta haettaessa on pokkuroitava
eri tahoille. Puhumattakaan siitä, että ohjelman linjan on oltava melko-

lailla konsensuksessa sitä tukevien tahojen, tuottajien, ostajien ja esittäjän,
esim. TV-aseman tai festivaalin linjan
kanssa.
Poliitikkokin haluaisi mahdollisesti olla radikaali, mutta – valta korruptoi – ja lopulta hän pyöristää mielipiteensä sosiaalisia piirejään, taustajoukkojaan ja mahdollisimman laajaa
äänestäjäkuntaa miellyttääkseen.
Sekä poliitikolla että dokumentaristilla voi olla sama dilemma; mitä pienempi nimi, sen varovaisempi
ja mitä isompi sen konservatiivisempi? Vai onko pienella varaa olla rohkea,
kun ei ole paljoa menetettävää, ja suuri
voi tehdä mitä vain, kun kaikki menee
jo läpi? Voiko yhteiskunnallinen rohkeus olla lopultakin riippuvainen vain
hyvin itsekeskeisistä tekijöistä? Kuuluuko pyyteetön altruismi nykypäivänä dokumentaristien ja poliitikoiden
toimintaan?

Avoimuudella hankittu vai
ostettu luottamus?
Jenni Linko

A

ccess all areas – where do
you draw the line? -seminaarissa katseltiin ensin
otteita yhdeksästä dokumentista, jonka jälkeen pohdittiin, miten ja mihin tekijä vetää omat rajansa?
Tuottajat haluavat jatkuvasti enemmän
ja enemmän, lähempää ja intiimimpää
ja ennennäkemätöntä. Toisaalta haluaako katsoja nähdä ihan kaiken. Esille
nousi termi: access -elokuva. Keskustelun pääpointiksi nousi tekijän ja kuvattavan välisen luottamuksen tärkeys
ja toisaalta tekijän vastuu.
Benita Matofskan tuottama vankimielisairaalassa kuvattu pedofiliaa käsittelevä ”The Castration Cure” kuuluu dokumentteihin, joita leimaa saavutetun luottamuksen hätkähdyttävyys. Matofska sai ennakkotutkimusvaiheessa assistentilta soiton: ”Olen
löytänyt pedofiilin, joka antaa meidän
kuvata kastraatioleikkauksensa. Mutta… hän suostuu siihen sillä ehdolla että maksamme leikkauksen.” Voiko tähän tarjoukseen tarttua?
Dokumenttiohjaaja Molly Dineen
mielestä maksaminen ei ole mahdotonta, sillä kyllähän luottamuksesta usein maksetaan. Tosin hän haluaisi ensin varmistua, että leikkaus on
ylipäätään hyvä ratkaisu. Matofska ei
kuitenkaan maksanut leikkausta, koska he löysivät pedofiilin, joka suostui
kuvauksiin muutenkin. Itse kohtausta katsoessa heräsi kyllä kysymys, että oliko tämän kaltainen luottamus
ylipäätään tarpeen. Haluaako katsoja
nähdä pedofiilin kastraatioleikkauksen lähikuvassa?
Kuvattaville maksaminen osoittaa
kuvattavan ajan arvostamista. Simon
Dickson, dokumenttituottaja Channel
4:lta, tähdensi: ”On pohdittava, miten
rahan antaminen vaikuttaa kuvattavan
käyttäytymiseen. Muuten lipsahdamme helposti reality tv’n puolelle ja silloin kannattaa kysyä, mitä meillä oikeastaan on tarkkailun kohteena – todellinen vai keinotekoinen maailma?”
Kirjalliset suostumukset vaaditaan
jo tv-kanavien puolesta. Dokumenttiohjaaja Daisy Asquithin mielestä ne
tulevat kuitenkin luottamuksen rakentamisen tielle. Jos luottamus on molemminpuolista, miksi tarvitsisit allekirjoituksen paperiin. Ja jos luvasta tulee ongelma, mitä paperilappu silloin
auttaa? Simon Dickson sanoi olevansa huolissaan, jos ohjaaja rauhoittelee

häntä: ”Mä tiedän että tää on raflaava
aihe, mutta älä huoli, mulla on nimet
papereissa”. Silloin hän jää pohtimaan,
onko tekijällä todellista, avoimuuden
tuomaa luottamusta. ”Luottamus ei
ole joko-tai -asia, se on neuvoteltavissa, ja lisäksi se elää kuvaustilanteessa.
Tekijän täytyy itse tietää, milloin sulkea kamera. Sillä se, miten luottamus
on hoidettu, tulee näkymään itse elokuvassa.
Useimmilla instituutioilla on Englannissa nykyisin pr-osastot, jotka haluavat myydä instituutiota – he toivottavat kuvausryhmän tervetulleeksi, mutta laittavat pr-edustajan kulkemaan kuvausryhmän kannoilla. Molly
Dineen sanoikin näkevänsä kaksi luottamuksen lajia – intiimin ja institutionaalisen. Näistä intiimi on ehdottomasti tärkeämpi. Sen voi saada, vaikka institutionaalinen luottamus jäisikin puolitiehen, kuten hänen elokuvassaan ”House of Lords”. Pitkällisten
neuvotteluiden jälkeen Dineen onnistui saada lupa kuvata ainoastaan rakennuksen käytävillä. Silti kärsivällisesti käytävässä ”hengailemalla” ja ihmisille puhumalla, hän pääsi yksittäisiä ihmisiä hyvin lähelle.
Syypään kuvauslupien saamisen
kiristymiseen Molly Dineen näki tositv’ssä: ”Tosi-tv tuhoaa luottamuksen ja
me emme pääse enää näkemään mitä
yhteiskunnassa tapahtuu”.

Kissojen
Big Brother

dessä. Jotain hullunkurista on siinäkin,
että nykyään kokonainen psykologeista, yhteiskuntatieteilijöistä, ex-TV-toimittajista jne. koostuva joukko saa leipänsä pelkästään siitä, että he kouluttavat dokkarintekijöitä pitchaamaan
ehdotuksiaan.
Osallistuin huvikseni workshopiin, jonka otsikko oli ”Factual Entertainment Commissioners Dragon
Den”. Siellä oli tosi kysymyksessä. Arvovaltainen TV-tilaajien raati kuunteli
ehdotuksia kevytfaktaohjelmista, joiden tärkein päämäärä olisi kerätä kanavalle lisää katsojia. Jos kymmenessä minuutissa herätti rahoittajan kiinnostuksen, pääsi jatkoneuvotteluun!
Mitä ehdotettiin? Näytteeksi kaksi suopeutta saanutta: Liikennerikkomuksista kiinni jääneet puolustautuvat tuoreeltaan kameran edessä – siinä
meille hassuja tarinoita!
Pieni kurkistus suomalaisen TVhistorian hämärään: Reino Paasilinna teki samalla konseptilla jo 1970luvun alussa dokkarin ”Joutukaa sielut”. Edelleen elävää aikalaiskuvausta
ja historiaa.
Tässä olisi katsojamagneetti: Kissojen Big Brother. Kootaan kymmenen koditonta kissaa taloon asustelemaan yhdessä. Katsojat äänestävät
pois kissan kerrallaan – hyvä mieli tulee siitä, että joka elukalle on hommattu valmiiksi uusi koti, johon se juhlallisesti toimitetaan. Jäljelle jäänyt katti saa – paitsi kodin – myös suuren julkisuuden ohjelmaa sponsoroineen kissanruokavalmistajan mannekiinina.
Uutta TV-ajattelua! Unohtumattomia
elämyksiä!

Mirja Metsola

J

ulkisen palvelun TV-kanavat ovat vuosikymmeniä olleet suurelle yleisölle se valtaväylä, jota pitkin dokumentit ovat virranneet kansalaisten
olohuoneisiin muuttamaan ja tuoreuttamaan katsojien käsitystä todellisuudesta. TV:n kuningaslajin, dokumenttiohjelmiston vähentäminen ja korvaaminen erilaisilla tosi-tv-tuotannoilla ja
kevytfaktalla ja taustoittavien huolella
työstettyjen faktadokumenttien tekijöiden irtisanomiset ovat nyt arkipäivää myös julkisen palvelun kanavilla,
kuten YLEnkin tapahtumat ovat osoittaneet. Dokumentin tekijän on kiivettävä monia portaita ja kumarrettava
moneen suuntaan saadakseen työlleen
TV-kanavan hyväksynnän. Koska jaamme yhdessä tämän asiantilan aiheuttaman ahdistuksen, oli vapauttavaa Sheffieldissä tajuta, että byrokratian kummallisuuksille voidaan myös nauraa yh-

Oudolla
maaperällä

Kimmo Kohtamäki

O

hjelmiston muodoltaan
kiinnostavin elokuva oli
itävaltalaisen Anja Salomonowitzin elokuva It
Happened Just before (2006). Vihdoin
näin elokuvan, joka tuntui olevan erityisen osuva esimerkki performatiivisuudesta dokumenttielokuvassa. (Bill
Nicholsin dokumenttielokuvaluokittelun mukaan). Salomonowitz on haastatellut naiskaupan uhreja ja koonnut
heidän tarinoistaan kertomuksia. Uhrien sijaan elokuvassa nähdään kertojina rajavartija, verkostomarkkinointia
harrastava eläkeläinen, konsuli, taksikuski ja bordellinpitäjä.
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Elokuva alkaa raja-asemalta, jonka
monotonista elämää kuvataan rauhallisin ja kompositioltaan harkituin kuvin. Asemalla työskentelevä rajavartija alkaa kertoa tarinaa itäeurooppalaisesta naisesta, joka houkuteltiin väärin lupauksin tanssijaksi strippariklubille Itävaltaan. Tarina etenee kertojan
äänenä, välillä suoraan kameralle kesken työtehtävien. Muiden henkilöiden tarinat kertovat avioliitosta, jossa
aviomies muuttuu kontrolloivaksi tyranniksi, naisesta, joka joutuu konsulaatissa orjatyöhön, tyhjistä lupauksista, kiristyksestä ja väkivallasta.
Elokuva on outo yhdistelmä dokumentaarista kuvausta ihmisistä arkityössään ja näiden kertomien tarinoiden karmivia kohtaloita. Elokuvan
henkilöt ovat kuin kaksoisagentteja –
toisaalta he esittävät itseään, toisaalta he näyttelevät kertojaa, joka puhuu
naiskaupan uhrien äänellä. Elokuvan
tapa kertoa tarinat minämuodossa, vieraiden ihmisten suulla, on oudon vieraannuttava, mutta toisaalta herättää
katsojan mielikuvituksen. Lähestymistapa kuitenkin suojelee hyväksikäytettyjä naisia; heidän kuvaamisensa elokuvaan olisi ollut myös hyväksikäyttöä.
Elokuvan performatiivinen konsepti ei tee elokuvasta vähemmän dokumentaarista, vaan onnistuu rakentamaan monitasoisen ja ajatuksia herättävän teoksen. Se liittää katsojan
osalliseksi näihin surullisiin tarinoihin – olenko minäkin ihminen, joka ei
huomaa toisen ihmisen hätää?
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Greenpeacen
laivan matkassa
Sanna Liinamaa

V

aikka festivaaleilla oli vihreiden elokuvien kilpailusarja, ei niitä montakaan
ohjelmistosta löytynyt.
Palkinnon sai Davis Guggenheimin
ohjaama Epämiellyttävä totuus. Vihreänä elokuvana esitettiin mm. David
Brindleyn Battleship Antarctica.
Elokuvassa ollaan Greenpeacen
laivan matkassa suojelemassa valaita japanilaisilta pyytäjiltä. Ohjaaja astui laivaan ensi kertaa sen irtautuessa
satamasta, ja onnistui heti löytämään
päähenkilön; tunteikkaan intialaisen
nuoren naisen, joka työskenteli laivan keittiössä. Dramaattisia aineksia
elokuvaan toi ”kilpailevien” valaidensuojelijoiden aggressiivinen toiminta ja pyyntialuksella sattunut onnettomuus, joka sai Greenpeacen tarjoamaan apuaan vihollisilleen.
Jäävuorien välissä matkatessa ei
voinut välttyä upeilta kuvilta. Vaikka
niitä katsellessa tajusikin, että on täytynyt tuntua pieneltä seilata sellaisella äärialueella, niin tunne ei elokuvasta
välittynyt. Matkalaisten mielentilaan
oli vaikea samaistua. Tuskin tekijän
tarkoituskaan oli vain herättää myötätuntoa aktivisteja kohtaan. Ponnistusten mittakaava on niin valtava suhteessa päämäärään. Elämää hersyvä

päähenkilö on valmis vaikka kuolemaan valaan tähden – asettumalla itse
harppuunan eteen.
Ristiriitaisuudesta huolimatta tai
ehkä juuri siksi katselin elokuvaa mielelläni. Voimme tietysti kysyä elokuvan
merkitystä maailman pelastamisoperaatiossa – siitähän vihreiden dokumenttien liikkeessä on kyse. Tämän
elokuvan aihe ei ehkä ole kovin merkityksellinen tässä mielessä. Greenpeacen sisällä on kuulunut soraääniä,
jotka haluaisivat jättää tällaisen eläinten suojelun muille järjestöille. Ehkä
laivamatkan ja elämäntyylin eksoottisuus houkuttelevat katsojia aktiiviseen toimintaan tai ehkä joku heistä
ymmärtää aktivistien fanaattisuutta
nyt paremmin? Voihan olla, että juuri
sellaiset ihmiset, jotka eivät näe metsää puilta, saavat jotakin aikaiseksi esimerkiksi dokumenttielokuvia. Vihreän dokumenttiliikeen tulisi tosin
tarjota se metsäkin.

Päästökauppaa

Leena Kilpeläinen

B

ritannia oli ensimmäinen maa Euroopassa, joka
2006 kiirehti asettamaan
itselleen hiilidioksidin
päästörajoitukset ilmaston muutoksen hillitsemiseksi. Britannia kunnostautui myös ainoana maana, joka vel-

Voihan olla,
että juuri
sellaiset
ihmiset, jotka
eivät näe
metsää puilta,
saavat jotakin
aikaiseksi –
esimerkiksi
dokumenttielokuvia.

Lyhyesti
voitti kaikki maan koulut näyttämään
oppilailleen Epämielyttävä totuus
-elokuvan. Kuin jatkeena tälle, The
green table summit –paneelissa esiteltiin festivaalin uusi palkinto, Grierson Green Doc Award ja pohdittiin sitä, kuinka vihreät dokumentit voisivat
hidastaa ilmastonmuutosta. Kuulimme myös Kanadassa 2005 alkunsa saaneen Greencodeprojectin erilaisista
tavoista säästää luontoa elokuvia tehdessä. Verkossa on saatavilla elokuvatuotantoyhtiöille suunnattu tavoitelista (www.greencodeproject.org).
Pohdittaessa uusia tapoja luonnon
säästämiseksi nousi esille kaksi konkreettista ehdotusta; BBC:n ekodokumenttiohjelmien levitys kehitysmaihin ilmaiseksi sekä elokuvien kuvausmateriaalin kierrätys; materiaali, joka jää ylimääräiseksi leikkauksen jälkeen, tulisi lahjoittaa muiden käyttöön. Näin säästyttäisiin turhilta kuvausmatkoilta erityisen herkille luonnon alueille ja elokuvan ekologinen jalanjälki olisi pienempi.
Ade Thomasin esittelemä verkossa toimiva vihreä tv-kanava, www.
green.tv, otettiin vastaan suurella
mielenkiinnolla. Green.tv on kerännyt sivuilleen tietoiskutyyppisiä spotteja, joita voi katsella luonnonsuojeluun keskittyneiden organisaatioiden kanavilta. Näimme mm. mielenkiintoisen koosteen Comedy Channelin ohjelmistosta, aidon brittihuumorin henkeen. Love you bike -video
kertoi, kuinka polkupyöräänsä intohimoisesti rakastamalla voi vähentää
hiilidioksidipäästöjä. Huddle-lyhytelokuvan ihmispingviinit taas opettivat meille, kuinka säästää energiaa
käyttämällä kehon lämpöä.
Cheat Neutral -reportaasissa pääsimme seuramaan kahden brittinuoren ”päästökauppaa” ystävänpäivänä kotikaupungissaan Cardiffissa; 2,5
punnalla he myivät helpotusta ihmisille, jotka kärsivät huonosta omatunnosta petettyään kumppaniaan. Vastalahjaksi he lupasivat poistaa syyllisyyden tunteen ja kierrättää rahan
samanlaisten parien hyväksi. Tämä
”syntien päästökauppa” toimii myös
verkkopalveluna – www.cheatneutral.com. Toinen heistä toteaa haastattelussa, että he ovat vain hyödyntäneet hiilidioksidipäästöjen neutralisoimiseksi kehitettyä ”päästökauppakonseptia”. Ihmiset voivat maksaa
rahastoille, jos he joutuvat lentämään
työmatkojensa vuoksi ja rahat käytetään esim. jonkun kehitysmaan tuulivoimalaan. Jokainen voi kuitenkin itse päätellä näiden toimien tehokkuuden itse ”päästöön”.
n

VIKES
V

SUOMESTA TUETAAN KEHITYSMAIDEN SANANVAPAUS- JA VIESTINTÄHANKKEITA
uonna 2005 perustettiin Viestintä ja kehitys –säätiö kanavoimaan suomalaisten apua ja asiantuntemusta tukemaan kehitysmaiden mediaoloja.
Viestintä-alan 26 yhteisön perustama säätiö edistää sananvapautta ja median moniarvoisuutta demokratian ja yhteiskunnallisen kehityksen perus-

tana.
Kehitysmaissa on suuri tarve journalistien työskentely- ja mediaoloja, journalistista
osaamista, sanavapautta ja avoimuutta tukeviin hankkeisiin. Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta on löytynyt nopeasti luotettavia kumppaneita, joiden avulla on
päästy liikkeelle ja tuloksiin. Vuonna 2007 VIKES rahoittaa jo kymmentä hanketta neljällä mantereella.
Tarvitsemme innokkaita tukijoita ja tekijöitä. Vapaaehtoistyötä on lähiaikoina tarjolla. Mahdollista on tulla mukaan tukemaan yhteisömediaa, journalismin itsesääntelyä, sananvapautta edistäviä ja lujittavia projekteja painettujen viestimien, verkkoviestinnän sekä radio- ja TV-tuotannon kehittämiseksi. Olemme mukana useissa
journalistien koulutushankkeissa sekä kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden viestintää edistävissä projekteissa kehitysmaissa ja Suomen lähialueilla.
Suuri haasteemme on löytää mahdollisimman monen kotimaisen viestintäyhteisön
taloudellinen tuki hankkeiden rahoitukseen. Samalla toivomme voivamme antaa mielekkään mahdollisuuden monelle journalismin kehitysyhteistyötehtävistä kiinnostuneelle liittyä mukaan edistämään konkreettisia projekteja eri maissa.
Yksi näkyvimmistä hankkeista, joissa VIKES on ollut osarahoittajana, on Miksi demokratiaa? –hanke, jonka turvin on tuotettu demokratiaa käsitteleviä dokumenttielokuvia ja koulutettu elokuvien tekemiseen osallistuneita tekijöitä Aasiassa ja Afrikassa.
Säätiön tuen turvin:
•
edistetään demokratiaa, sananvapautta ja median moniarvoisuutta
•
kehitetään yhteisömediaa
•
tuetaan paikallisen tiedon luomista ja välittämistä
•
lisätään ihmisten henkilökohtaisia kykyjä ja ammattitaitoa
•
luodaan edellytyksiä tietoyhteiskunnan kehitykselle
•
edistetään yhteiskunnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
Rahoitus
VIKES on saanut tukea vuoden 2007 kehitysyhteistyöhankkeille ulkoasiainministeriön
kansalaisjärjestöyksiköltä ja muista rahoituslähteistä. Olemme hakeneet tukea vuosiksi
2008-2010 useisiin kolmivuotisiin hankkeisiin.
Säätiö ottaa vastaan tukea ja apua niin yksittäisiltä lahjoittajilta kuin muilta säätiöiltä, ryhmiltä ja yhteisöiltä. Toivomme löytävämme hankekohtaisesti lahjoittajia, joiden
intresseissä on tukea juuri tietyn tyyppisiä sananvapaushankkeita.
Toivomme media-alalla toimivien kanavoivan työhömme merkkipäiväkeräystensä
tuoton.
Tue hankkeitamme:
Sampo 800014-71350307

Marjut Helminen
Vikesin toiminnanjohtaja
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Impressio

I HMI S EN HA JU
Niin Lontoo kuin Tuvalukin uppoavat, kun valtameren pinta alkaa nousta.

Vesi nousee, se kastelee kengät, lahkeet, kivijalat, se kurkottaa polviin ja
torneihin. Me kellumme, me vetymme, me kellumme lisää, ja jo päivässä
ovat pienimmät meistä reunoiltaan hauraita kuin vedessä lionnut leipä.
Auli
Mantila
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja

M

utta se ei haittaa. Se ei
siksi haittaa, koska tämä ei ole Lontoo, eikä
Tuvalukaan. Tämä on
minun kyläni, taloni, takapihani, minun nurmikkoni ja minun kasvini. Minulla on kuiva takki ja kuivat kengät: se
olen minä, jonka askeleet rahisevat kuivalla asfaltilla, kun lykin rollaattoriani kohti kauppaa, kohti parturia ja kylän keskustaa.
Minun pihassani on pensaita, siellä on kasveja ja niiden juuria, mukuloita joka lähtöön. Minä pidän niistä, ne
ilahduttavat minua, minä pidän niistä huolta. Mutta nyt, joka kevät ja joka kevät aina vaan aikaisemmin, tulevat jänikset pihaan.
Ne syövät kaiken. Ne syövät pensaat, juuret – ne perkeleet: niille kelpaa kaikki ja kaiken ne saavat, sillä siinä missä ennen lumi suojasi kasvejani
on nyt vain mustaa kuraa.
Lumi on kadonnut.
Mutta en minä lunta kaipaa. Se on
kadonnut eikä sitä toinna pohtia. Minä toimin enkä haikaile. Minä taon pihaani keppejä. Keppeihin kieputan narun. Ja naruun sidon sukan. Mutta ennen kuin sidon sukan kiinni, minä lykin keskustaan. Minulla on tehtävä ja
siksi minun pitää nyt mennä.

I

hanalta tuntuu kun parturi silittää hiuksia. Vesi osuu päähäni, ja
huuhtoo hiuksistani pois ylimääräisen värin. Naapuripenkillä istuu mies – naks naks panevat sakset
pääkopan ympärillä, ja lattialle tippuu
poikamiehen tukkaa. Korvien ympäriltä on liika kaiverrettu pois, ja niskasta kuulin kun sanottiin, että kaulukselle olisi hyvä jos ei osuisi. Tehdään
niin, sanoo parturinainen, ja rajaaja alkaa surista samalla, kun minun hiusteni ympärille kiedotaan pyyhe.
Pyyhkeen alle kuulen miten televisiossa puhuu ahavoitunut sotilas. ”On
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se hyvä että Suomessakin vihdoin tarkenee”, sanoo hän: muisteleeko talvisotaa vai mikä on? Silmälasipäinen
nainen hänen vieressään nauraa, kun
tajuaa, että lakritsi on nykyään valkoista. Naisen hiukset ovat kirkkaan
punaiset, niin kuin minunkin hiukseni
kohta – mietin: mikä ettei. Jos kerran
minunkin hiukseni voivat olla aniliinit
ja mustat, ei varmaan lakritsinkaan ole
enää mikään pakko olla ennallaan.
Muistan miten pappani säikähti
kun näki auringonlaskussa verenpunaista: tuo epäluonnollinen väri tietää pahaa. Minä istuin papan vieressä
ja katsoin punaista taivasta, se hulmusi kuin hamekangas ja jossain huudettiin. Hullut, sanoi pappa ja nousi, minä nousin myös. Pappa työnsi, minä
kävin istumaan maitokärryihin ja katsoin taakseni, kunnes mutkan kuuset
peittivät näkyvistä sairaan iltataivaan.
Mutta mitä minä siitä enää välitän.
Pappa kuoli, eikä maailma ole vieläkään sekaisin – minun käteeni työnnetään peili, ja näen miten nätisti hiusteni punainen asettuu silmälasinsankoihin ja kulmieni väriin. Rahanarvoista, joka pennin, ja liian vähän muutenkin satsaamme itseemme. Kampaaja
nyökkää.

O

ven kello kilahtaa. Tietävät odottaa minua, ovat lakaisseet lattian ja laittavat
nyt pussiin hiuksia minul-

le. Ihanaa.
Katson niitä. Työnnän käteni pussiin ja hypistelen. Ne ovat valioluokkaa. Tummia, kovia hiuksia: ne on karsittu nuorelta mieheltä, ja niissä tuntuu vieläkin sampoon ja keskihintaisen hajusteen tuoksu. Nuo vaaleahkot,
kovin kuluneet ja palaneet ovat naisen, joka vihdoinkin on tunnustanut
hiustensa toden laadun ja luopunut
unelmastaan olla pitkähiuksinen. En-

tä nämä harmahtavat, osin tahmeat,
kenen ne ovat? Ne ovat poikamiehen:
sen joka ei säästösyistä halunnut hiuksiaan pestävän, sen joka antoi vain kostuttaa. Ne ovat luultavasti kaikista
parhaat, sillä niissä on eniten sitä, mitä haen. Pesemätöntä, luonnollista,
erittynyttä, vahvaa. Talia, hikeä, karstaa, hilsettä. Tyynyä, pesemättömiä lakanoita. Kainaloa, karvahattua, hikinauhaa ja hipaisuja.
Minä otan pussin. Kampaaja kääntää selkänsä ja minun tekisi mieleni
haistaa pussillista. Mutta solmin sen
vain, ja solmua tehdessäni ennemminkin vaistoan kuin oikeasti haistan pussista uhoavan tuoksun. Minä tiedän
miltä pussillinen haisee jäniksen nenään. Minä tiedän, että jänis vihaa tätä sisältöä.
Minä tiedän, että minä voitan.
Upotkoon Tuvalu, mitä minä siitä.
Se on niin kaukanakin. Se on taistelu, jota minä en voi voittaa, siksi se on
taistelu jota en edes ajattele. Minulla

Ihmisen haju, ohj. Kati Grönholm, Marko Ekström, 2007

on oma taisteluni, se on taisto jänistä
vastaan: sitä joka tänä iltana pysähtyy
tonttini reunalle, nostaa nenänsä tuuleen.
Ja joka haistaa.
Se haistaa minun loistavan ideani:
tapissa köysi, köydessä sukka, sukassa hiuksia - ihmisen hajua. Jänis jähmettyy, sen kaveri jähmettyy, ja kaikki
muutkin siinä porukassa jähmettyvät.
Ne haistavat nuoren miehen, unelmahiuksistaan luopuneen naisen, pihin
poikamiehen, joka istui keskimmäiseen tuoliin.
Ne seisovat siinä hetken, nenät
tuulessa, suoli kurnien. Ja sitten, kahahtaen, ne kääntyvät minun tonttini
reunalta takaisin metsään. Ne eivät tule takaisin.
Ne haistavat ihmisen hajun.

T

ampereen Elokuvajuhlien kotimaisessa kilpailusarjassa näin Kati Grönholmin ohjaaman ja Mar-

ko Ekströmin, Grönholmin sekä Ian
Leesin kuvaaman kolmiminuuttisen
dokumentin IHMISEN HAJU. Elokuva on tuotettu Varsinais-Suomen
Kansanopiston Dokumenttielokuvakoulussa vuonna 2007, sen tuottaja on
Sami Kuokkanen.
Heidän lähtökohtansa on yhdistelmä tieteiselokuvaa ja suvereenia kansanperimää: nainen karkottaa oudosti
liian aikaisin ilmaantuvia jäniksiä tukan täyttämällä, tappiin hirtetyllä likaisella sukalla. Jossain toisaalla vesi
nousee, lakritsi on muuttunut valkoiseksi ja luonnottoman punaiset hiukset omaavia naisia alkaa putkahdella
joka nurkasta.
Elokuva teki minuun lähtemättömän vaikutuksen havaintonsa tarkkuudella, ajattelunsa vapaudella ja kommunikaationsa rohkeudella. Se ei perustunut mihinkään ennen tunnettuun faktaan, ei vetävään päähenkilöön, ei katoamassa olevaan kansanperinteeseen.
Se oli sekoitus maailmassa poukkoile-

via asioita, niitä jotka alkavat vastaansanomattomasti liittyä toisiinsa vain,
kun joku osaa ne toisiinsa liittää.
Elokuva oli kuin pitkä ja intensiivisen keskustelu, jonka viime hetkiä
kuulemaan pamahtaa takki päällä ulkoilmasta. Kesken keskustelun paikalle tulleelle keskustelun alkuperäinen
lähtökohta on jo kadonnut, mutta sen
viimeisistä kolmesta minuutista pystyy täydellisesti takaisinlaskemaan koko ajatteluketjun.
Elokuva Ihmisen haju ei ollut tekijöidensä tietoinen taidonnäyte, yritystä häikäistä kuulija retoriikallaan.
Ei.
Se oli kansalaisen puhetta vertaiselleen.
Ja minusta oli mukavaa kun minulle puhuttiin.
Minä istuin siellä, he puhuivat
minulle, minä kuuntelin, ja ymmärsin omalla tavallani. Niin helppoa on
kommunikaatio, jos vaan on sanottavaa ja halua puhua siitä.
n
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Festivaalit

IHMISIÄ
TARKKAAN
RAJATUISSA
KUVISSA
ULRICH SEIDL JA TODELLISUUDEN TARKISTUS

Mit Verlust ist zu rechnen, 1992

Kuka on Ulrich Seidl?
Tietääkö Itävallan ja festivaalien
ulkopuolinen yleisö hänestä mitään?
Atso Pärnänen
Kirjoittaja on toiminut DocPointin vierasvastaavana

A

loittaessaan DocPointin
masterclassia moderoija,
elokuvantekijä Constantin Wulff esittää toiveen,
jonka moni kansainvälinen vieras on
esittänyt: “Istuisitte lähempänä”. Suuressa tilassa suomalaisyleisö jättäytyy taakse ja jonkinlainen näkymätön “kuilu” muodostuu aluksi vieraan
ja kuuntelijoiden välille. Kun Seidl istuu pöydän ääreen masterclassilaisten
eteen on hänessä tiettyä rikos- tai suojelupoliisin etsivän jämäkkyyttä. Näin
yksityishenkilö jää kenties yksityisyyden ansaittuun suojaan.
Olisi helppoa tehdä halpa analyysi ja todeta, että kenties Seidlissa itsessään on jotain samaa kuin hänen elokuvansa Dogdaysin miehessä, joka vie
ruohonleikkurin meluamaan naapu-
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rin rajalle ja sulkeutuu sitten kotiinsa,
laskee kaihtimet ja haluaa olla rauhassa, mutta tehden kuitenkin näkökulmansa, mielipiteensä selväksi. Aivan
samallalailla voimme etsiä syitä hänen katolilaisesta taustastaan tai itävaltalaisesta täsmällisyydestään. Kenties saksalaiselle kielialueelle Seidlin
yhteiskuntakuvauksessa ja sen käsittelemissä aiheissa on jotain kiellettyä ja
syntistä. Kenties siksi katsoja saattaa
hetkittäin tuntea joutuneensa keskelle Helmut Newtonin valokuvaa, jossa
korkeakorkokenkäiset naiset poseeraavat tarkoin rajatuissa kuvissa.
Seidlin elokuvien lehdistömateriaaleissa markkinoidaan kuvaa täydellisyyteen pyrkivästä periksiantamattomasta oman tien kulkijasta. Tätä
ei ole syytä epäillä. Kuvauspäiväkirjat kertovat karusta todellisuudesta,
elokuvanteosta mm.Ukrainan aroilla.
Seidlin kuvausryhmien koko on pieni, mutta raakamateriaalia kuluu paljon, tuotanto voi kestää vuosia. Hänen elokuvansa eivät kuitenkaan ole
kalliita. Raakamateriaalin hinta on
tietysti helpompi arvoida kuin henkiset kulut prosessissa. Ehkä Seidl
on jonkinlainen Keski-Eurooppalai-

nen sekoitus Kubrickia ja Antonionia. Kuten hänen amerikkalainen kuvaajansa Ed Lachman (kuvannut mm.
Seidlin Import/Export-, Sofia Coppolan Virgin Suicides- ja Soderberghin Erin Brokovich- elokuvat.) on todennut, harva ymmärtää Seidlin kuvat myös “visuaalisina metaforina”.
Yksittäinen kuva Seidl-elokuvasta
saattaa aluksi tuoda mieleen matkatoimiston räikeän promootiokampanjan
tai mainoselokuvan, mutta tarkemmin
katsottuna paljastuu jotain muuta. Todellisuuden ”extremeä”. Osia ihmisyyden ja sen eläimellisyyden koko kirjosta. Miehiä etualalla, alistettuja naisia
takana ja lähiön salaisuudet taloissa,
joiden puhtaat pinnat koettavat hämätä ja johtaa harhaan niiden sisällä tapahtuvista yksinäisyyden synnyttämistä ääripäistä. Seidlin elokuvissa orgioiden jälkeen kävellään tyynesti kauppakeskuksen läpi. Eräänlainen näkemys
kulutusyhteiskunnasta sekin.

Improvisaatioon ja usein työväenluokan hahmoihin keskittyvä tekijä
kokee rehellisyyden löytyvän helpoiten siitä osasta yhteiskuntaa, joka joidenkin mittapuiden mukaan kamppailee eniten.
Oli lopullinen mielipide tai analyysin lopputulos mikä tahansa, ei kukaan
jää kylmäksi Seidlin elokuvien suhteen. Katsojan reaktiot voivat vaihdella ärtymyksestä ihastukseen, ihmettelystä kuvassa tapahtuvalle sille nauramiseen. Seidlin elokuvien henkilöhahmot voi helposti nähdä tarkkailijan
marionetteina ja häntä voidaan syyttää
eksploitaatiosta ja voyerismista.
Tämä lavastettu todellisuus (staged reality) on yksi monista avaimista Seidlin maailmaan. Hän myöntää
avoimesti ohjanneensa dokumenteissaan haastateltavia ja kertoo myös käsivarakuvauksen olevan tarkoituksellista, eikä vain kohteiden seuraamista. Seidlin dokumenttielokuvissa jää-

kin vahva tunne fiktion läsnäolosta.
Hän ei alunperin ryhtynyt dokumentaristiksi, vaan halusi tehdä fiktioita.
Ei siis liene yllätys, että Models-dokumentin levittäjä päättikin elokuvan
olevan fiktio sen valmistumisen jälkeen. Taloudellinen päätös. Fiktio tietää enemmän tuloja. Se on helpompi
levittää ja myydä.
Niin dokumenteissaan kuin fiktioissaan Seidlin elokuvat lähestyvät nykypäivän maailman mielettömyyksiä,
joista saatetaan puhua, mutta joille ei
ehkä tehdä mitään, tai joista ei edes
puhuta. Katsotaan muualle. Seidlin
elokuvissa katsoja saa tämän todellisuuden silmiensä eteen ja alkupaheksunnan jälkeen jää täyttämään tirkistelyn nälkäänsä. Tekijä itse tunnustaa
olevansa utelias ihminen, joka haluaa
tutkia ja oppia sen, mitä ei osaa. Tässä
prosessissa tunteet, intuitio ja niiden
seuraaminen ovat hänelle tärkeitä,
kuten siinä kohdatut ongelmat oman

työn ja materiaalin kriittisestä arvioimisesta.
Ja tekee Seidl sitten dokumentteja tai fiktiota, maailmassa tulee aina
olemaan lehdenjakajia, malleja ja Jeesukseen uskovia. Kuten Constantin
Wullf sanoi: ”elokuvia seksistä, huumeista ja uskonnosta. Kaikki toisilleen läheisiä asioita”. Näitä Seidl sitten lähestyy luoden ajankuvan ja tapahtuman tarkan taltioinnin, niin
kuin hän sen haluaa välittää. Hänen
fiktioissaan kuvauspaikat ovat useimmiten aitoja ja kuvausryhmä odottaa
pilvien poistumista taivaalta kuin David Lean aavikolla kamelin lähestymistä. Todellisuuden osasista rakentuu uusi kokonaisuus, kuva yhteiskunnasta. Vaikka elokuvilla ei kenties
muuteta maailmaa, niin niiden tekoprosessi ja katsomiskokemukset ovat
parhaimmillaan nautinnollisia ja mielenkiintoisia. Joskus mieleen jää jopa
jokunen ajatuskin.
n

Import Export,
2007
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FAQ

TEKIJÄNOIKEUDET
JA KONKURSSI
”Tuotantoyritykseni meni konkurssiin.
Mitä tapahtui ostamilleni lisensseille?” ”Keneltä kysyn lupaa piirustuksen
käyttöön, kun graafikko on luovuttanut
tekijänoikeudet eräälle yritykselle, joka
sittemmin on mennyt konkurssiin?”
”Olen luovuttanut eräälle mainostoimistolle ottamaani valokuvaan
liittyvät tekijänoikeudet. Voiko mainostoimiston konkurssipesä käyttää
valokuvaa kysymättä minulta?”
Annina Nykänen
Kirjoittaja on lakimies Kopioston valokopioosastolla

K

onkurssi on määritelmänsä
mukaan velallisen koko omaisuutta koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus realisoidaan erääntyneiden velkojen suorittamiseksi. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Tähän
niin kutsuttuun konkurssipesään kuuluu
omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa, ja jonka velallinen saa ennen
konkurssin päättymistä.
Konkurssipesään kuuluminen tarkoittaa, että velkojat voivat yhtäältä käyttää konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta
ja toisaalta tarvittaessa myydä konkurssiin kuuluvaa varallisuutta. Tällä kahtiajaolla on merkitystä etenkin tekijänoikeuksien kohdalla.
Tekijänoikeuksien kohtelu konkurssissa poikkeaa niiden henkilökohtaisen
luonteen vuoksi muiden omaisuuslajien
kohtelusta.

Tekijää tai läheistä suojaava
ulosmittauskielto
Tekijänoikeuslain nimenomaisen säännöksen johdosta tekijänoikeutta ei voida
ulosmitata tekijältä itseltään eikä tämän
säännöksessä mainitulta läheiseltä, jolle
tekijänoikeus on avio-, perintö- tai testamenttioikeuden nojalla siirtynyt (TekijäL 42 §). Koska konkurssipesään luetaan
vain ulosmittauskelpoinen varallisuus, ei
konkurssipesän varoihin lueta tekijänoikeutta, jos tekijä tai hänen kyseessä oleva
läheinen asetetaan konkurssiin.
Näin ollen tilanteessa, jossa tekijä asetetaan konkurssiin, päättää tekijä edelleen teoksen käytöstä konkurssia
edeltävien oikeuksiensa laajuudessa. Velkojat eivät siis voi käyttää teosta eivätkä
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myydä siihen liittyviä oikeuksia ilman oikeudenhaltijan lupaa.
Lisenssinsaajan konkurssi ja
kodittomat tekijänoikeudet
Kun tekijänoikeus on luovutettu kolmannelle, ei luovutuksensaajan osalta laissa
ole vastaavaa säännöstä kuin tekijän ja tämän läheisen osalta. Ilman nimenomaista säännöstä arvioitavaksi jää, mitä tekijänoikeudelle tapahtuu esimerkiksi silloin, kun yritys lisenssinsaajana asetetaan
konkurssiin.
Konkurssia on kuvattu yleisyyden periaatteella: konkurssiin kuuluu normaalisti kaikki velallisen varallisuus. Omaisuutena konkurssipesään voi siis kuulua
niin varat pankkitilillä, kiinteistö, suulliseen sopimukseen perustuva saamisoikeus kuin immateriaalioikeudetkin. Jotta tietty varallisuus kuuluisi konkurssivarallisuuteen, on sen kuitenkin oltava luovutuskelpoista. Tätä luovutuskelpoisuutta on voitu rajoittaa joko sopimuksin tai
lainsäännöksin.
Tekijänoikeuslaista johtuva pääsääntö on, että luovutettu tekijänoikeus
ei ole edelleen luovutettavissa, ellei toisin ole sovittu (TekijäL 28 §). Tekijänoikeutta ei voi luovuttaa ilman alkuperäisen oikeudenhaltijan suostumusta myöskään konkurssipesästä, ellei tästä ole sovittu. Lain esitöiden mukaan immateriaalioikeuksia koskevien luovutusrajoitusten perusteena on oikeudenomistajan
intressi, joka edellyttää osapuolten välistä luottamussuhdetta ja mahdollisuutta
valvoa, että oikeutta käytetään sovitulla tavalla.
Lähtökohta on siis se, ettei konkurssiin asetetun lisenssinsaajan lisenssiä voida luovuttaa ja realisoida, ellei oikeudesta edelleen luovutukseen ole nimenomaisesti alkuperäisen oikeudenhaltijan
(esim. käsikirjoittaja) ja lisenssinsaajan
(esim. elokuvan tuotantoyhtiö) välillä sovittu. Käytännössä arvioinnin sopimuksen olemassaolosta tekee pesänhoitaja.
Tällaisen ongelmatilanteen välttämiseksi
olisi suotavaa, että lisenssinsaaja oikeuksia hankkiessaan varaisi itselleen oikeuden myös edelleenluovutukseen. Edelleenluovutusoikeudesta voidaan sopia
myös suullisesti.
Toisaalta tekijänoikeudet voivat kuulua konkurssipesään velkojien niin kutsutun reaalistaloudellisen käyttövallan
kautta, vaikka velkojilla ei olisikaan oikeutta pakkomyydä oikeuksia sivullisille.
Lain esitöissä on katsottu, että lisenssinsaajan konkurssipesällä on oikeus käyttää hyväkseen tekijänoikeutta konkurssipesän harjoittamassa yritystoiminnassa, jos se on rationaalista konkurssipesän

hallinnon kannalta. Tähän lopputulokseen on tultu muun muassa vertailemalla
tilannetta muihin immateriaalioikeuksia
koskeviin säännöksiin ja siitä huolimatta, että tekijänoikeuslain sanatarkka seuraaminen johtaisi päinvastaiseen lopputulokseen.
Konkurssipesällä on siis sisällöltään
pitkälti samanlainen tekijänoikeus kuin
lisenssinsaajalla eli yrityksellä ennen konkurssiin asettamista. Käytännössä esimerkiksi tuotantoyhtiön konkurssipesä
voi siis edelleen jatkotyöstää elokuvaa ilman käsikirjoittajan ja muiden oikeidenhaltijoiden erillistä suostumusta, jos se
katsotaan rationaaliseksi konkurssipesän
hallinnon kannalta.
Konkurssilaki kävi hiljattain läpi kokonaisuudistuksen, joka tuli voimaan
syyskuussa 2004. Oikeusministeriön virkamiestyöryhmän ehdotukseen konkurssilainsäädännön uudistamisesta sisältyi
ehdotus tekijänoikeuslain 28 §:n muuttamisesta, jotta konkurssissa tekijänoikeus voitaisiin muuttaa rahaksi velkojien etua nykyistä paremmin hyödyntävällä tavalla. Esitystä valmisteltaessa tultiin
kuitenkin siihen tulokseen, että immateriaalioikeuksien sääntelyä konkurssitilanteessa on tarvetta selvittää enemmän
ja se on tarkoituksenmukaista toteuttaa
myöhemmin erillisenä hankkeena. Tämänhetkisen oikeustilan epäselvyys on
siis tiedostettu, mutta toistaiseksi asian
valmistelua on lykätty.
Tekijänoikeuden luovutus
yhdessä liikkeen tai sen osan
luovutuksen kanssa
Tekijänoikeuden saa luovuttaa ilman
nimenomaista luovutusehtoa kuitenkin siinä tapauksessa, jos tekijänoikeus
kuuluu liikkeelle ja kyseessä oleva liike
tai sen osa luovutetaan sivulliselle (TekijäL 28 §). Liikkeen konkurssitapauksessa
tekijänoikeus voidaan myydä yhdessä koko yrityksen liiketoiminnan tai sen osan
myynnin kanssa. Liiketoiminnan luovutus kokonaisuutena mahdollistaa näin ollen muutoin siirtokelvottomien tekijänoikeuksien hyödyntämisen osana liikkeenluovutusta.
Jotta kyseinen lainkohta soveltuisi,
tulee luovutuksen todella koskea liikkeen
osaa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi yksittäisten teoskappaleiden kuten videokasettien luovutus ei ole
sellainen yrityksen itsenäisesti toimivaksi
yksiköksi järjestetyn osan luovutus, jota
lainkohdassa tarkoitetaan (ks. lisää korkeimman oikeuden tapaukset KKO 1980
II 3 ja KKO 1998:8). Arviointi edellytysten täyttymisestä tehdään tapauskohtaisesti.
n

KILPAILU KOVENEE
HANKEKEHITTELYSSÄ
– määrän ja laadun
kilpajuoksu
Tätä kirjoittaessani olemme MEDIAn
hankekehittelyn marraskuisen (2007)
hakukierroksen loppumetreillä. Kaksi
valintapaneelia on jo istuttu ja yksi on
vielä edessä. Jo tässä vaiheessa voin
yleisenä kommenttina todeta, että
kilpailu on kova ja hakemusten täytyy
olla tunteella ja älyllä laadittuja
menestyäkseen.

H

akemuksia vastaanotettiin kaikki kategoriat yhteen laskien 587 kappaletta! Hankepakettihakemuksia eli slateja niistä on noin sata.
Tämän saman haun toinen jättöpäivä on huhtikuun puolivälissä ja silloin
näemme, tuleeko vuodesta 2008 uusi
ennätys tuhannella hakemuksella.
Palautetaanpa vielä mieliin hakemusten arvosteluperusteet. Enimmäispistemäärä on 100. Yksittäisten
hankkeiden kohdalla 40 pistettä tulee
hakijayhtiöön liittyvistä kriteereistä ja
60 pistettä itse hankkeeseen liittyvistä arvioista.
Hakijayhtiöön liittyvät kriteerit
ovat hankekehittelystrategia, hankekehittelybudjetin johdonmukaisuus,
rahoitussuunnitelma ja distribuutiostrategia. Nämä neljä kriteeriä saavat
saman painon pisteytyksessä eli jokainen niistä tuottaa enimmillään 10 pistettä.

Hankkeeseen liittyvät kriteerit
ovat hankkeen laatu, sen toteutettavuus ja tuotantopotentiaali sekä kansainvälisen jakelun potentiaali. Näistä
ensimmäinen eli hankkeen laatu painaa 40 pisteen verran ja potentiaaliarviot kukin 10 pistettä. Loppuarviossa
kahden lukijan pisteet lasketaan yhteen, niihin lisätään automaattiset lisäpisteet (pieni maa, koulukseen osallistuminen, aikaisemmin tuetun hankkeen tuottaminen) ja hankkeet laitetaan sen mukaiseen paremmuusjärjestykseen.
Marraskuun hakemusten arvosteluja lukiessani olen miettinyt, miksi hyvän hakemuksen tekeminen on
niin vaikeaa. Kaikki tietysti perustuu
itse elokuvan ideaan. Huonokaan idea
ei muutu hyväksi strategioimalla sitä,
mutta moni kiehtova raakile jää muiden jalkoihin, koska hakemusta tehdessä ajatustyötä ei ole viety loppuun
saakka. Älyttömimpiä mokia hakemusta mietittäessä on antaa kirjoitustyö harjoittelijan huoleksi. Kansainvälisille markkinoille tähtäävien hankkeiden tason on oltava vakuuttava kaikilta osiltaan. Kansainvälisen rahoituksen saaminen ei ole itsestään selvää, joten yrityksen luovien aivojen
toivoisi osallistuvan myös MEDIAhakemusten tekoon.
Valinta treatmentin ja käsikirjoituksen välillä jää hakijan tehtäväksi.
Tässäkin liian usein näemme hakemuksia, joissa treatment on selvästikin jonkin muun kuin varsinaisen käsikirjoittajan tekemä. Myös käännökset ovat joskus ongelmallisia laatunsa
vuoksi. Huono käännös jättää lukijan
vain arvailemaan alkuperäisen tekstin
laatua. Mikään ei estä laittamasta hakemukseen liitteeksi alkukielistä versiota ja käännöstä! Näin ainakin yksi
arvioitsijoista saa hankkeesta laadullisesti oikean kuvan.
Hankekehittelystrategiaa ja budjettia rakennettaessa huomiota tulisi
kiinnittää niiden yhteenkuuluvuuteen.

Jos hankekehittelyyn kuuluu esim. käsikirjoituksen tohtorointi, palkkio tulee merkitä myös budjettisuunnitelmaan. Ja sama toisinpäin eli kaikki mitä budjetissa on, tulee kirjoittaa auki
strategisella tasolla. Evaluointeja seuratessani olen myös huomannut, että
käsikirjoituksen tohtorointia ja editoimista arvostetaan. Käsikirjoituksen ongelmien ratkaisuun käytetyt
voimavarat usein nostavat arvostelun
pisteitä, sillä yksin ongelmien kanssa
jätetty käsikirjoittaja ei vakuuta.
Unohtaa ei saa myöskään hankekehittelyn muita osa-alueita. Hankkeen kansainvälisen potentiaalin arvioimiseen vaikuttaa myös distribuutiostrategia. Käyttäkää kontaktejanne hyväksenne ja hankkikaa mustaa
valkoiselle kv-partnerien kiinnostuksesta. Yltiöoptimismi jakelumahdollisuuksien suhteen saa arvioitsijat hymyilemään.
Varsinkin tv-puolella hankkeiden
rahoittaminen ja jakelu kulkevat pitkälti käsikädessä. Hankkeita arvosteltaessa markkinoiden realiteetit
ennakko-ostojen ja valmiiden ohjelmien myynnin vertailussa tulee usein
esille. Tämän päivän kanavaviidakossa moni valmis ohjelma löytää esityspaikkansa, mutta ilman ennakko-ostoja yhtiön on vaikea menestyä taloudellisesti.
Toisto on opintojen äiti tässäkin
lajissa. Jos hakemuksenne on päätynyt
hylättyjen joukkoon, soittakaa ja kysykää syitä ja ottakaa niistä opiksenne.
Sama pätee ajoituksen suhteen. Jos viimeksi teitte hakemuksenne kiireessä
viimeisenä yönä ennen sen postitusta,
aloittakaa ensi kerralla paria viikkoa
aikaisemmin!
n
Virve Indrén
Koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuuriohjelmien toimeenpanovirasto
MEDIA-ohjelma
Tuet itsenäisille tuottajille
Hankekehittely
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Lyhyesti
ESEKin ja LUSESin yhteinen
AV-erityistuki 2008
Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin ja Luovan säveltaiteen edistämissäätiö LUSESin yhteinen AVjaosto julistaa haettavaksi erityistukea audiovisuaalisille, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta esitteleville tuotannoille yhteensä 250 000 euroa. Summa
jaetaan 3–5:nä vähintään 50 000 euron suuruisena tukisummana. Tuki voi olla osa isommasta tuotantobudjetista, mutta budjetin tulee kuitenkin olla vähintään
50 000 euroa.
Erityistukea voidaan myöntää esimerkiksi musiikkidokumenteille ja -sarjoille sekä musiikin ajankohtaisohjelmille. Sitä ei myönnetä konserttitaltioinneille eikä
pelkästään myyntiin tarkoitetuille DVD-julkaisuille.
Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava
6.6.2008 mennessä ESEKin/LUSESin AV-jaostolle.
Päätökset tehdään viimeistään elokuun 2008 aikana.
Lisätietoa www.esek.fi sekä AV-jaoston puheenjohtaja
Pekka Nissilä (pekkan1@hotmail.com, 040–520 1022)
ja jaoston esittelijäsihteeri Jukka Takalo (jukka.takalo@
kolumbus.fi).

Hinku ja Vinku
-animaatiokäsikirjoituskilpailu
Kettupäivät-lyhytelokuvafestivaalilla on
perinteisesti palkittu paras animaatio
Hinku ja Vinku -palkinnolla. Vuonna 2008
jaetaan lisäksi samanniminen animaatiokäsikirjoituspalkinto. Uudessa kilpailussa on kaksi sarjaa: alle kolmeminuuttiset ja
alle kymmenminuuttiset animaatiot. Kummassakin sarjassa pääpalkintona on Riitta
Nelimarkan grafiikkaa, ja lisäksi annetaan
kunniamainintoja. Tulokset julkistetaan Kettupäivillä 5.–8.11.2008.
Hinku ja Vinku -animaatiokäsikirjoituskilpailu on perustettu kunnioittamaan
Heikki Partasen muistoa. Hän loi 1960luvulla mainiot Hinku ja Vinku -possut,
jotka seikkailevat Käytöskukka-animaatioissa. Kilpailun raatiin kuuluvat animaattori
Antti Peränne, elokuvaleikkaaja Juho Gartz,
animaatiotaiteilija Katariina Lillqvist,
harjoitusmestari Kyösti Mankamo, animaatio-ohjaaja Marjut Rimminen, taiteen tohtori Riitta Nelimarkka ja projektipäällikkö
Tuula Leinonen.
Lisätietoa www.kettupaivat.fi sekä
Kyösti Mankamo, kyosti.mankamo@taik.fi,
050–3826783.
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VOIMANSIIRTO
-täydennyskoulutusohjelma
tv-tuottajille

EDN-palkinto
Prahan dokumenttielokuvan
instituutille

Tv-fiktion ja -sarjojen tuottamisen sekä kokemusperäisen tiedon
siirtämisen täydennyskoulutusohjelma VOIMANSIIRTO käynnistyy loppuvuodesta 2008. Tvtuottajakoulutuksen tavoitteena
on siirtää eläkkeelle jäävän ensimmäisen suomalaisen tv-sukupolven kokemusperäinen, hiljainen
tieto eteenpäin. Kaksivuotisessa koulutuksessa harjaannutetaan
ideanenää, käsikirjoitusten lukuja kehittelytaitoa, kulttuurihistorian ja kirjallisuuden tuntemusta
sekä liiketoimintaosaamista monin eri muodoin. Sen aikana synnytetään myös kollegiaalinen verkosto, joka toivottavasti tekee yhteistyötä koko työelämänsä ajan.
Työn ohessa suoritettavan monimuotokoulutuksen toteutuksesta vastaa Adultan Luova toimiala
tiiviissä yhteistyössä eri korkeakoulujen ja kansainvälisten tuottajakoulujen sekä kokeneiden ammattilaisten kanssa. Koulutus on
mahdollista räätälöidä henkilökohtaiseksi kunkin koulutukseen
valittavan aikaisempi koulutus ja
työkokemus huomioon ottaen.
Koulutukseen valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella
20 yrittäjää tai työsuhteessa olevaa henkilöä, joilla on jo tuotantokokemusta.
Lisätietoja www.adulta.fi sekä
Marit Hohtokari 0400–816 221.

Vuoden 2008 EDN-palkinto myönnettiin maaliskuussa Prahassa sijaitsevalle Institute of Documentary Film
– IDF:lle. Instituutti palkittiin siitä
innostuneesta ja toimeliaasta työstä,
jota se on keskusorganisaation ja ammattimaisen toimintaympäristön luomisellaan tehnyt keski- ja itä-eurooppalaisen dokumentin tukemiseksi.
Dokumenttiohjaajien ja -tuottajien perustama IDF on voittoa tavoittelematon koulutus-, promovointi- ja
verkostointikeskus, joka tukee erityisesti itä-eurooppalaisia luovia dokumenttielokuvia. Instituutti on toimintansa aikana perustanut uusien
dokumenttiprojektien kehittämiseen
tähtäävän Ex Oriente Film Workshopin, projektirahoitukseen keskittyvän East European Forumin sekä
valmiiden elokuvien myyntiin tarkoitetun East Silver Marketin. Lisäksi
IDF ylläpitää informaatio- ja resurssisivustoa docuinter.net.
EDN-palkinto myönnetään vuosittain Docs in Thessaloniki -tapahtuman yhteydessä instituutiolle, ryhmälle tai yksityishenkilölle eurooppalaisen dokumenttikulttuurin kehittämisen erityisestä myötävaikuttamisesta. Aikaisemmin palkinto on
myönnetty Suomen Yleisradiolle,
hollantilaiselle Jan Vrijman Fundille sekä Serbian Magnificent7-festivaalille.

Tampere Art
Factory
-kulttuurifestivaali
TAF – Tampere Art Factory -kulttuurifestivaali järjestetään ensimmäisen kerran 9.–11.5.2008. Festivaali esittää TAMK:n taiteen ja
viestinnän nuorten ammattilaisten lopputyöt. Viikonlopun aikana
tarjolla on muun muassa elokuvia,
musiikkia, performansseja ja kuvataidetta.
Osana TAF-festivaalia aukeaa
perjantaina 9.5.2008 koulusta valmistuvien kuvataiteilijoiden tutkintotyönäyttely Revohka, joka
on esillä toukokuun loppuun asti
näyttelytila TR-1:ssä, Taidekeskus
Mältinrannan Studiossa sekä Työväen keskusmuseo Werstaassa.

Arto Halonen
palkittu
Thessalonikissa
Ohjaaja Arto Halonen on palkittu
Thessalonikin kansainvälisellä dokumenttielokuvafestivaalilla merkittävästä työstä dokumenttielokuvataiteen kehittäjänä. Kunniapalkinto luovutettiin 11.3. 2008. Samassa yhteydessä esitettiin Halosen uusin dokumenttielokuva Pyhän kirjan varjo.
Halonen on Pirjo Honkasalon
ohella toinen suomalainen ohjaaja,
jolle kunniapalkinto on luovutettu
festivaalin kymmenvuotisen historian
aikana. Muita palkittuja ohjaajia ovat
muun muassa Albert Maysles, Werner
Herzog, Barbara Kopple ja Kim
Longinotto.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM
kiellettyjen kirjojen luettelo
Jo muinaiset roomalaiset sen tiesivät. Ja nyt tietävät
suomalaiset viranomaisetkin: kansalaisia on suojeltava
vahingollisilta informaatiovirroilta.

S

uomen viranomaiset ovat käyneet ponnekkaaseen taisteluun internetin vaaroja vastaan, viimeisimpänä suurena ponnistuksenaan laki lapsipornon estämisestä. Kansalaisten ei tarvitse
pelätä netissä silmiensä eteen ponnahtavia alatyylisiä kuvia Thaimaan teinipojista. Tai kantaa huolta, millä sivuilla
jälkikasvu surffailee illan pimeinä tunteina. Viestintäministeri Suvi Lindén on hoitanut asian puolestamme. Jo toista
vuotta voimassa ollut laki varmistaa poliisille oikeuden antaa teleyrityksille listoja lapsipornoa sisältävistä ulkomaisista sivuista. Nämä puolestaan voivat listojen perusteella
estää pääsyn kielletyille sivuille.
Hieno ajatus, mutta kansalaiset eivät näytä ymmärtävän omaa parastaan. Lakia puolustavan viestintäministerin eroa vaativan adressin oli maaliskuun alussa allekirjoittanut noin 13 000 ihmistä, Facebookin “Suvi Linden – Eroa!” -ryhmässä oli 6000 jäsentä ja “Sensuroikaa Suvi Linden” -ryhmässä 90 jäsentä. Tasapuolisuuden vuoksi kerrottakoon, että “Suvi Lindenin
tueksi” -Facebook-ryhmä oli saanut listoilleen kaksi kannattajaa.
Mistä moinen ruikutus? Nettisensuurin vastustajat
ovat valittaneet, että poliisin keräämillä lapsipornoa sisältävillä sivustoilla on myös sivuja, joilla ei ole rikollista aineistoa. Pikkumaista, ainahan rapatessa roiskuu. Entä sitten väite, että poliisin teleyrityksille antamat listat ovat lain
mukaan salaisia, mutta helposti murrettavia. Estolistoista
on tullut hittilistoja!
Vastustajat ovat myös harmissaan siitä, että poliisi ei
kerro perusteita estolistalle valinnoistaan. Täytyyhän elämässä olla aina jännitystä. Miten raikastavaa mennä aamui-

sin työpaikalle ja jännittää, onko oma yritys poistettu netistä kielletyn aineiston kätköpaikkana. Vaikkapa viululiikkeen myynti on varmasti niin verkkaista, että vuoropuhelu poliisin kanssa eston poistamiseksi ainoastaan piristää päivää. Mielikuvitusta myös tarvitaan, sillä estolistalle
joutumisesta ei voi valittaa. Kriitikot ovat kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että hyvästä tarkoituksestaan huolimatta,
laki oli susi jo syntyessään.
Suomi on päässyt hyvään vauhtiin kansalaisten mielenrauhan ja turvallisuuden takaamisessa netissä. Ehdotan eturivissä pysymiseksi entistä rohkeampaa harppausta tulevaisuuteen: seuraavaksi kielletään kaikki ulkomaiset
nettisivut, koska niihin aivan varmasti kätkeytyy jollain tavoin arveluttavaa aineistoa. Kansalaisten suojelemisen piiriin otetaan viranomaisia, hallitusta ja heidän toimintaansa arvostelevat sivustot sekä piraattimusiikkia ja –elokuvia levittävät sivustot. Kansalaisten kaikki nettiliikenne alkaa kulkea valtiollisen välityspalvelimen kautta, jolloin voidaan helposti seurata ihmisten netin käyttöä. Nettisivuja
voi totta kai perustaa, mutta vain viranomaisen valvomaan
palvelimeen, joka on valtion omistuksessa. Toiminnan sujuvuuden takaamiseksi mistään ei voi valittaa, eikä viranomaisten tarvitse perustella päätöksiään. Kaikki tämä kansalaisten omaksi parhaaksi.
Onneksi viranomaiset ovat jo oikealla tiellä. Sensuuri on tehokkaampi tapa torjua lapsipornoa kuin pitkällinen taistelu itse toiminnan kitkemiseksi. Sensuuri myös
vapauttaa kansalaisten aikaa – heidän ei tarvitse ponnistella kehittääkseen uusien medioiden vaatimia medialukutaitoja. Viranomaiset ja poliitikot jos ketkä tietävät, että kansalaisten itse ei pidä päättää, koska he eivät ymmärrä omaa
parastaan. Jo muinaiset roomalaisetkin sen tiesivät:
Quid licet iovi, non licet bovi.
(Mikä sopii jumalalle, ei sovi härälle.)
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Purgatori,
ohj.
Pirjetta
Brander,
2007

KIRKON MEDIASÄÄTIÖ
Uskontoa ja elämänkatsomusta
käsitelevien ohjelmien tekeminen on
ollut monelle tuottajalle riski bisnes.
Rahoittajia ei ole juurikaan tahtonut löytyä, eivätkä tv-kanavatkaan
ole olleet halukkaita lähtemään
mukaan. Kiinnostusta ohjelmien
tekoon on kyllä ollut olemassa,
mutta syitä etenemisen nihkeyteen
on ollut varmasti löydettävissä myös
ajan hengestä, uskonto ei välttämättä ole ollut niin myyvä aihe.

M

onilta osin tilanne
on muuttunut. Aihealue on nähty tärkeäksi ja rahoitustakin on
alkanut löytyä. Yhdeksi rahoituksen ratkaisumalliksi on tullut vuonna 2005 pystytetty Kirkon mediasäätiö, joka on perustettu tukemaan
ja edistämään uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Perustamisen taustalla on 24 suuren seurakunnan sekä kirkkohallituksen yhteenliittymä, ja niiden halukkuus yhdistää
pieniä rahavirtoja isommaksi kokonaisuudeksi.
Kaksi toimintavuotta on nyt takana ja sen pohjalta voi todeta, että
hanke on tullut aivan ilmeisesti tarpeeseen, ja että ohjelmantekijät ovat
löytäneet säätiön. Säätiöltä on haettu tukea 173 hankkeeseen yhteisarvoltaan yli 2,8 miljoonaa euroa. Säätiö
on myöntänyt tukea 37 hankkeeseen
585.000 euroa. Pääosa hakemuksista
ja myös myönnetystä tuesta on kohdistunut tv-ohjelmiin, lähinnä doku-
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mentteihin. Tukea on myönnetty niin
ohjelmien suunniteluun, käsikirjoittamiseen, ennakkovalmisteluun kuin
tuotantoon. Säätiö ei ole kuitenkaan
rajannut tukeaan ainoastaan television
puolelle, vaan yhtälailla myös radion
kuin uusmediankin tarpeisiin. Edellisiä on tullut puolen kymmentä, uusmedian puolelle parisenkymmentä.
Säätiö saa varansa perustajatahoilta, jotka ovat sitoutuneet aina kolmivuotiskausiksi tukemaan toimintaa
budjettivaroistaan, useimmat perusmaksulla 0,17 euroa per seurakunnan
jäsen. Vuositasolla säätiön saama rahoitus on n. 340.000 euroa. Pääosa varoista jaetaan tukena. Säätiön hallintorakenne on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, eikä sillä ole esim.
yhtään vakituista työntekijää. Asiamies on sivutoiminen ja kirjanpitäjä
palkkioitu. Tukijärjestelmä toimi hyvin
samoilla periaatteilla kuin esim. SES ja
AVEK. Näistä poiketen mediasäätiön
tukipäätökset tekee hallitus, jolle asiamies hankkeet esittelee.
Säätiön tuenjakoperiaatteissa uskonto ja elämänkatsomusohjelmat on
avattu hyvin laajalla skaalalla: ”Miten
ohjelmat herättävät katsojissa tietoisuuden elämän näkymättömästä todellisuudesta, miten niissä käsitellään
kristillistä vastuuta nyky-yhteiskunnassa, miten niissä otetaan huomioon lähimmäisen rakkaus, kristillinen
toivo, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien
kunnioitus, erilaiset vähemmistöt, syrjityssä asemassa ja painostuksen kohteena olevat ihmiset, oikeudenmukaisuuteen, yhteisvastuullisuuteen, rauhaan ja sovintoon pyrkiminen sekä

luonnon ja ympäristön varjeleminen.
Lisäksi voidaan myös arvioida käsiteltäviä uskontoon ja elämänkatsomukseen liittyviä kulttuurisia ja historiallisia näkökulmia.” Säätiö ei ole tarkoitettu tukemaan hartausohjelmia tai
muita vastaavia paitsi, jos kyseessä on
uuden hankeen kehittely ja pilotointi.
Säätiön toiveena on, että ohjelmantekijät lähestyisivät uskontoa ja
elämänkatsomusta käsitteleviä aiheita uusista ja ennakkoluulottomista näkökulmista. Monet tarjotut ohjelmahankkeet ovat käsitelleet ihmiselämän
vaikeuksia, erityisesti sairauksia. Tukipäätöksiä tehtäessä on kuitenkin todettu, että pelkästään sairauden käsittely ei vielä tee ohjelmasta uskonnollista tai elämänkatsomuksellista, vaan
ratkaisevaa on se, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Joissakin hankkeissa saattaa näkyä, että ohjelmaan
on päälle liimattu joku uskonnollinen
teema tai jakso, jotta se täyttäisi hakukriteerit. Ja kyllä joidenkin hakemusten kohdalla on täytynyt pohtia, onkohan hakemus tullut laisinkaan oikean
osoitteeseen. Sen tähden, että ohjelmantekijä miettisi ohjelmansa lähtökohtia hakemusten yhteydessä, hakijoilta pyydetäänkin lyhyt perustelu,
miksi juuri kirkon mediasäätiön tulisi
tukea tätä hanketta.
Kirkon mediasäätiö on otettu hyvin vastaan tv-kanavien ja muiden rahoittajatahojen taholta. Ohjelmahankkeiden rahoitus ei tulevina vuosina ainakaan nykyisestä helpotu. Siksi
on tärkeätä, että rahoittajatahot pitävät yhteyttä keskenään.
Juha Rajamäki
Asiamies
Kirkon mediasäätiö
www.kirkonmediasaatio.fi

Lyhyesti

Eurooppalaiset
dokumenttielokuvajärjestöt
tapasivat Pariisissa

R

anskalaisen dokumenttielokuvantekijöiden järjestön Addoc:in aloitteesta
Pariisissa järjestettiin 4.–8.12.2007 eurooppalaisten dokumenttielokuvajärjestöjen tapaaminen Un
Tour d’Europe du Doc. Neljäntoista
maan järjestöjen edustajat osallistuivat
neljän päivän ajan luovan dokumenttielokuvan toteutus- ja levitysmahdollisuuksia käsitteleviin seminaareihin sekä erimaalaisten dokumenttielokuvien näytöksiin ja keskusteluihin ohjaajien kanssa. Suomalaisia dokumenttielokuvantekijöitä tapahtumassa edusti Dokumenttikilta ry.
Ensikertaa järjestetyn tapahtuman
aikana kävi ilmi, että vaikka tuotanto-olosuhteet eri maissa vaihtelevat
suuresti, dokumenttielokuvan tekijöiden ongelmat ja tavoitteet ovat samoja. Siitä huolimatta, että luovan dokumenttielokuvagenren elinvoimaisuus on havaittavissa elokuvafestivaaleilla, muutamilla tv-kanavilla ja joillakin elokuvateattereiden valkokankailla, joutuu genre kohtamaan yhä heikkenevät toteutusmahdollisuudet.
Vallitsevan tilanteen aiheuttama
uhka johti järjestöt päättämään yhdessä seuraavien askelten ottamisesta:
- vahvistaa ponnisteluja kussakin
maassa tietoisuuden lisäämiseksi luovan dokumenttielokuvan tärkeydestä
- koordinoida luovan dokumenttielokuvan rahoitukseen ja levitykseen liittyvää lobbausta Euroopan tasolla
- määritellä keinoja luovan dokumenttielokuvan tekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi sekä varmistaa että tekijät hyötyvät teostensa käytöstä
- työskennellä yhdessä digitaalisen
vallankumouksen tuomien mahdollisuuksien ja haasteiden käsittelemiseksi
- tutkia vaihtoehtoisten levityskanavien mahdollisuuksia dokumenttielokuvan näkyvyyden lisäämiseksi
Pariisilaisyleisön myönteisen vastaanoton rohkaisemana järjestöt päättivät jatkaa yhteistyötä näiden asioiden edistämiseksi. Seuraava Un Tour
d’Europe du Doc -tapahtuma pyritään järjestämään Amsterdamissa
vuonna 2008.
(www.tourdeurope.net)

”Encounter of Imagenations” -elokuvatyöpaja, Sodankylä 2002. Kuva Lasse Lecklin

Euphoria Borealis
EUROOPPALAISEN ELOKUVAHULLUUDEN POHJOINEN ULOTTUVUUS

Kesäkuu 2000, La Rochellen elokuvajuhlat. Ranskalaisen elokuvamaailman
ammattilaiset keskustelevat paatoksella
ranskalaisesta elokuvasta ranskaksi ja
kauhistelevat sitä, kuinka DV-tekniikka
päästää kenet tahansa tekemään elokuvia.
Takarivissä joukko seminaarin ohessa
järjestettävään kansainväliseen elokuvatyöpajaan osallistuvia suomalaisia nuoria
miettii, tätäkö todella on kansainvälinen
elokuvayhteistyö? Mitä muuta se voisi
olla?

S

ama ajatus syntyy myös muista Euroopan maista seminaariin kutsuttujen nuorten mielessä. Tästä kehittyy idea eurooppalaisesta elokuva-alalla toimivien ja siitä kiinnostuneiden nuorten yhteistyöstä, jonka tuloksena seuraavan vuoden kuluessa käynnistetään useita kansainvälisiä elokuvakulttuuriin liittyviä projekteja. Nuorille eurooppalaisille elokuvaharrastajille ja -ammattilaisille suunnattu verkosto NISI MASA on syntynyt. Verkoston suomalaiseksi jäsenyhdistykseksi perustetaan Euphoria Borealis ry, joka
toimii porttina eurooppalaiseen elokuvayhteistyöhön, toteuttaa kotimaisia hankkeita
ja toimii elokuvasta kiinnostuneiden nuorten kohtauspaikkana. Verkoston nimi tulee Fellinin elokuvasta 8 1/2 ja siinä hoetusta maagisesta lauseesta ”asa nisi masa”, joka
viittaa sieluun (anima).
NISI MASAlla on jäsenjärjestöjä 19
maassa. Verkosto on toteuttanut mm. vuosittaista käsikirjoituskilpailua, elokuvatyöpajoja ja seminaareja sekä tehnyt Nisimazine-elokuvalehteä.

NISI MASA -verkoston täyttäessä tänä
vuonna seitsemän vuotta on projektien määrä kasvanut vuositasolla useisiin kymmeniin.
Sopivia projekteja on aloittelevista harrastajista elokuva-alan nuorille ammattilaisille.
Suomessa Euphoria Borealis on vastannut
mm. käsikirjoituskilpailun järjestämisestä ja
isännöinyt kilpailun kansainvälisen tuomariston tapaamisen Helsingissä 2006. Suomalaisten osanottajien menestys kilpailussa on
ollut ilahduttavaa: palkintosijoille ovat päässeet mm. Lassi Markus Kingin Tomi (2006),
Hannaleena Haurun Jos kaadun (2007) sekä
Jarkko Virtasen Kolme yötä alkuun (kuvaukset kesällä 2008).
Euphoria Borealis on järjestänyt elokuvanteko- ja verkostoitumistyöpajan Sodankylässä kesällä 2002 ja isännöinyt elokuvalehtityöpajaa Helsingissä DocPoint-festivaalin yhteydessä tammikuussa 2008. Euphoria Borealiksen kautta suomalaiset alan nuoret pääsevät myös osallistumaan NISI MASAn elokuvatyöpajoihin, joita on järjestetty mm. Pariisissa, Mitrovicassa Kosovossa,
Torinossa ja Cannesissa. Esimerkkinä tulevista projekteista mainittakoon Cine-Train,
jossa ryhmä elokuvantekijöitä matkustaa lähes 9300 kilometriä halki Venäjän. Kolmen
viikon junamatkan aikana toteutettavat elokuvat saavat ensi-iltansa Vladivostokin kansainvälisillä elokuvajuhlilla. Idea on lähtöisin 1930-luvun venäläisiltä dokumentaristeilta.
Eero Erkamo, Helena Mielonen,
Mikko Remes
www.euphoriaborealis.net
www.nisimasa.com

55

Valmistuneita tuotantoja

AV E K I N T U K E M IA VA STAVA L M ISTU N EITA
LY H Y T- J A DO K U M EN TTIELOKU V IA

Eadweard Muybridge

Dokumenttielokuva
Kesto 17 min.
Eadweard Muybridge (1830-1904) oli
valokuvaaja, jonka jälkipolvet tuntevat elokuvamaisista valokuvasarjoista. Hänen kuvasarjoillaan oli perustavanlaatuinen osuutensa elokuvan syntyyn, ne ovat puuttumaton rengas valokuvan ja elokuvan välillä. Osa näistä
kuvasarjoista on tämän päivän tekniikalla herätetty henkiin elokuvassa, joka lisäksi kertoo Muybridgen, suuren
keksijän ja seikkailijan elämästä.
Käsikirjoitus: Juho Gartz,
Jan-Eric Nyström
Ohjaus ja leikkaus: Juho Gartz
Kuvaus ja trikit: Jan-Eric Nyström
Äänitys: Antero Honkanen,
Pekka Karjalainen
Kertoja: Lars Svedberg
Muybridge: Markku Lehmuskallio
Tuottaja: Juho Gartz
Muutama Metri Ky
Ensi-ilta 6.3.2008

Kausi

Dokumenttielokuva
Kesto: 58 min
Dokumenttielokuva 13-vuotiaiden
kiekkojunioreiden viimeisestä kaudesta harrastekiekon parissa. Tulevana keväänä joukkue tiivistetään, mikä tarkoittaa monille seuran vaihtoa.
Mutta sitä ennen on vielä monet harjoitukset.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Risto Iissalo
Kuvaus: Heikki Färm
Leikkaus: Kimmo Taavila
Äänitys: Patrick Boullenger, Jyrki Sahla
Äänisuunnittelu: Juha Sucksdorff
Tuottaja: Mats Långbacka
Långfilm Productions Finland Oy,
Ensi-ilta 10.2.2008

Palnan tyttäret

Dokumenttielokuva
Kesto 69 min 	
Yksivuotias Devi oli löydetty Delhin rautatieasemalta pahasti nälkiintyneenä. Poliisi vei hänet Palnan lastenkotiin, jossa Devi eli vuoden. Elokuvassa kuusivuotias Devi tekee matkan omaan menneisyyteensä, kun hänen perheensä adoptoi Palnan lastenkodista toisen tyttären, pikkusiskon
Deville.
Käsikirjoitus, ohjaus: Kiti Luostarinen
Kuvaus: Pekka Uotila (Magi Viljanen,
Kiti Luostarinen)
Leikkaus: Tuula Mehtonen
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Musiikki: Toni Edelman, Ilari Edelman
Äänisuunnittelu: Janne Laine
Tuottaja: Kiti Luostarinen
Kiti Luostarinen Productions
Ensi-ilta: 6.2.2008

Ponitytöt

Dokumenttielokuva
Kesto: 75 min
Ponitytöt seuraa kolmen vuoden ajan
9-19 -vuotiaita tyttöjä, jotka hoitavat poneja ja hevosia Poni-Haan ratsastuskoulussa Vantaan Hakunilassa.

He myös viettävät öitä toistensa luona, järjestävät keppihevoskilpailuja ja
tekevät virtuaalitalleja. Samalla tytöt
selvittävät puhumalla suhdettaan ympäröivään maailmaan; toisiinsa, muihin tallityttöihin, luokkatovereihin ja
poikiin.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Selma Vilhunen
Kuvaus: Sari Aaltonen, Selma Vilhunen
Leikkaus: Hanna Asunta
Äänityöt: Pietari Koskinen
Animaatiot: Veera Luhtala
Alkuperäismusiikki: Laura Murtomaa
Tuottaja: Kaarle Aho		
Making Movies Oy
Ensi-ilta: 17.2.2008

Hyvin tehty elämä

Dokumenttielokuva
Kesto 75 min
Elokuva kertoo Suomen työväestön
lähihistoriasta kolmen sukupolven
ajalta. Savupiipputeollisuuden kasvu,
huippu ja hiipuminen ovat osa näiden
ihmisten elämää. Yhä kiihtyvä elinkeinorakenteen muutos muuttaa ihmisten ympäristöä ja henkistä elintilaa. Vahvimmin vanhan maailman hajoaminen peilautuu elokuvantekijän
Alzheimerintautia sairastavan äidin
elämässä.

Hulluuteni on rakkauteni
Fiktio
Kesto: 52 min

Lukiessaan pakonomaisesti Vaslav Nijinskin päiväkirjaa ohjaaja-koreografi löytää siitä paljon samankaltaisuutta oman elämänsä kanssa. Hän alkaa
tuntea itsensä Nijinskiksi siinä määrin, että pelkää myös joutuvansa lukituksi huoneeseensa ja tulevansa hulluksi. Elokuvassa kuulemme Nijinskin kertovan ajatuksiaan, jotka heijastuvat tietokonegrafiikalla tehdyissä
kuvissa sekä tanssin liikkeissä.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Joe Davidow
Kuvaus: Tahvo Hirvonen
Leikkaus: Joe Davidow
Äänisuunnittelu: Markus Kahelin
Tuottaja: Claes Olsson
Kinoproduction Oy
Ensi-ilta: 8.11.2007

Här ligger hemmet
Fiktio
Kesto: 12 min

Naimaikäinen Amanda haluaa kodin,
koko paketin. Hän ostaa itselleen kodin jonka tarkoituksena on vastata hänen unelmiaan, mutta paketista
puuttuukin tärkein osa.
Käsikirjoitus:Mikaela Westerlund &
Mimmo Hildén
Ohjaus: Mikaela Westerlund
Kuvaus: Mimmo Hildén
Leikkaus: Juho Karhunen
Äänileikkaus: Tero Malmberg
Tuottaja: Leila Lyytikäinen &
Claes Olsson
Kinoproduction Oy
Ensi-ilta: huhtikuu 2008

Kuvaukset ja
tiedot perustuvat
tuotantoyhtiöiden
AVEKille toimittamaan aineistoon.
(Tietoja valmistuneista tuotannoista voi toimittaa osoitteeseen
avek@avek.
kopiosto.fi)

Käsikirjoitus ja ohjaus: Noora Männistö
Kuvaus: Mika Haavisto ja
Noora Männistö
Leikkaus: Terttu Ranta
Äänisuunnittelu: Terttu Ranta ja
Aki Peltonen
Tuottaja: Noora Männistö
Tuotanto: Musafilmi Oy
Ensi-ilta: 30.1.2008
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Tuhma Jussi

Fiktio
Kesto 29 min
Kehitysvammainen aikuinen Jussi
leikkii mielellään tarhan lasten kanssa. Mutta nyt yksi äiti on alkanut pelätä, että Jussi saattaisi tehdä lapsille pahaa. Pitäisikö Jussin pääsy julkiseen puistoon estää? Onko Jussi kiltti
vai tuhma?
Käsikirjoitus ja ohjaus: Juha Mustanoja
Kuvaus: Jyri Hakala
Leikkaus: Maarit Nissilä
Äänisuunnittelu: Micke Nyström
Musiikki: Miika Snåre
Pukusuunnittelu ja maskeeraus:
Tuomas Lampinen
Tuottajat: Mika Ritalahti ja
Niko Ritalahti
Silva Mysterium Oy
Ensi-ilta: 1.3.2008
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Suomalaisia sieniä,
venäläisiä unelmia

Dokumenttielokuva
Kesto 53 min
Dokumenttielokuva Suomeen vuosittain sienenpoimintareissuille saapuvista venäläisistä perheistä ja aikakauden murroksesta 2000-luvun alussa.
Venäjä oli muuttumassa ryysyläisvaltiosta takaisin öljyn ja kaasun rikastuttamaksi suurvallaksi. Rikkaudet valuivat kuitenkin harvojen taskuun ja
köyhimmät saivat luvan pärjätä vaikka sienenpoiminnalla.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Ismo Tuormaa
Kuvaus: Juha Taskinen,
Markku Tissarinen
Leikkaus: Raimo Raitahila
Äänisuunnittelu: Raimo Raitahila
Tuottaja: Ismo Tuormaa
Tekstivirta Ky

Pyhän kirjan varjo

Dokumenttielokuva
Kesto 90 min
Pyhän kirjan varjo paljastaa, miten
kansainväliset yritykset tekevät
yhteistyötä öljy- ja kaasurikkaan
Turkmenistanin diktatuurin kanssa,
ja samalla auttavat kätkemään maan
ihmisoikeus- ja sananvapausloukkauksia.
Ohjaus: Arto Halonen
Käsikirjoitus: Arto Halonen,
Kevin Frazier
Leikkaus: Samu Heikkilä
Kuvaus: Hannu Vitikainen,
Arto Halonen
Äänisuunnittelu: Martti Turunen,
Samu Heikkilä
Säveltäjä: Timo Peltola
Tuottaja: Arto Halonen
Art Film Productions AFP Oy
Ensi-ilta: 29.11.2008

Tukipäätökset syksy 2007

Koulutusapurahat
PELTONEN SAMPSA
Persian kielen jatko-opinnot International Centre of
Persian Studies -inst:ssa, Teheran 28.9.07 - 14.1.08
LAUNIAINEN KATI
ARTOn tv-tuottajakoulutus 6.9.07-3.6.08 Helsingissä
VALLIUS LAURA
Digital Games Research Association kv. konferenssi
Tokiossa 24.-28.9.07
LAINE JARKKO
EDN:n ”Twelve for the Future” -koulutus 11.-14.9.07
(Tanska) ja 22.-25.1.08 (Suomi)
GAURILOFF KATJA
EDN:n ”Twelve for the Future” -koulutus 11.-14.9.07
(Tanska) ja 22.-25.1.08 (Suomi)
TERHO IINA
EDN:n ”Twelve for the Future” -koulutus 11.-14.9.07
(Tanska) ja 22.-25.1.08 (Suomi)
VALJUS TARJA
ARTOn tv-tuottajakoulutus 6.9.07-30.5.08 Helsingissä
BERGROTH AINA
ARTOn mediakäsikirjoittamisen kurssi lukuvuonna
2007/08 Helsingissä
HONKAMAA STIINA
ARTOn mediakäsikirjoittamisen kurssi lukuvuonna
2007/08 Helsingissä
JANKERI VILLE
Berlin Today Award -lyhytelokuvakilpailu 1.-5.7.07
JUSSILA ERIKKA
Prix Europa-tapahtuma Berliinissä 13.-20.10.07
LAUKKANEN TATU-ILARI
Universidad Politecnica de Valencian Streaming Media
-koulutustapahtuma 12.-14.7.07
SEMERDJIEV EEVA
The New York Film Academyn kameranäyttelemisen
kurssi 5.9.07 - 3.5.08
TAMMI EERO & TYÖRYHMÄ
Filmihullu-lehden 40-vuotisjuhlakirjan toteuttaminen
KIVI ERKKI JA TYÖRYHMÄ
”Elävä kuva - elävä ääni” -kirjasarjan toisen osan,
”Leikkaus”, loppuunsaattaminen
KUIVALAINEN LAURA
Opinnot SA:n musiikkiteknologian perusteet -opintokokonaisuudessa, 8.10.07 - 31.12.08, Hki.
KUKKURAINEN KIRSI
Animaation kuvakerronta eri jakelukanavissa -tutkimus,
Stadia 1.1.- 31.7.08
ARPALAHTI LAURA
Elokuvakäsikirjoituksen erikoistumisopinnot
(University of Salford, Manchester) 5.2.–15.5.08
HÄMÄLÄINEN SALLA-MAIJA
EDN:n Twelve for the Future -koulutus 11.-14.9.07
(Tanska)
MAJA ANU
Opintomatka Yhdysvaltoihin 15.11.-15.12.2007
PELTOMAA PETJA
Sources2-koulutus (MEDIA-ohjelma) 8.-16.11.07
Grazissa (Itävalta)
PYKÄLÄNIEMI TONI
Maia-Workshop Bagnaiassa (Italia) 1.-6.10.2007
ELO JULIANA
ARTOn mediakäsikirjoittamisen koulutus
6.9.07 - 31.5.08 (Hki)
SUOMALAISTEN DOKUMENTTIOHJAAJIEN
YHTEISÖ PINGIS / HÄRMÄ IIRIS
Työryhmän opintomatka Amsterdamin kv. dokumenttielokuvafestivaalille 28.11. - 1.12.07
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Koulutustapahtumien tuki
DOKUMENTTIKILTA RY / MIELONEN HELENA
Koulutusmatka dokumenttikillan 11 jäsenelle
Sheffield Doc/Fest -festivaalille 7.-11.11.07

SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO RY /
HIRVONEN MAIJA
Ohjaajaklubi elokuvateatteri Andorrassa 29.9.07 - 15.5.08
EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK /
LIDIN CECILIA
Nuorten pohjoismaisten dokumenttielokuvan tekijöiden
Twelve for the Future - työpaja Tanskassa 11.-14.7. ja
tammikuussa 2008 Helsingissä

7 000

Kulttuurivientituki
FRAMEWORKS PRODUCTIONHOUSE OY / TUOMAS 2 000
SALLINEN
Leydi Tabares-kv.yhteistuotannon valmistelumatka
Kolumbiaan
LILLQVIST KATARIINA
1 500
Animaatioiden retrospektiivi Macaon Animacao festivaalilla 12.-19.8.2007
RINNEKANGAS REIJO
1 000
Zahara & Urga-dokumenttielokuva palkittujen
FIFA- elokuvien tapahtumassa New Yorkissa 29.11.-2.12.07
HAASLAHTI HANNA
1 460
Space of Two Categories-teos ACM Multimedia Interactive Arts -tapahtumassa Augsburgissa (Saksa) 23.-29.9.07
RIPATTI MATTI J.
1 000
Moskovalainen tyttö - elokuva Splitin elokuvafestivaalilla
ja Magma-festivaalilla Acirealessa syyskuussa2007
VIITALA MARJO
1 000
Peniskateus-elokuva Sao Paulon kv. lyhytelokuvafestivaalilla 23.8.-1.9.07
AV-TORPPA OY / TIINA MAZET
650
Osallistuminen Nordisk Panoramaan, Oulu 24.-25.9.07
OKTOBER FILM OY / JOONAS BERGHÄLL
2 415
Nordisk Panoraman ja Amsterdamin IDFAn
rahoitusfoorumit syksyllä 2007
STANDUP ETCETERA OY / ILPO MURTOVAARA
2 000
Cannesin MIPCOM-tapahtuma 8.-12.10.07.
LAMPI JOHANNA
967
Dokumenttielokuva ”The Nature of Rebirth” Toronton
Planet in Focus - International Environmental
Film-festivaalilla 24.-28.10.07
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI /
5 683
LEENA NÄREKANGAS
Suomalaisten tekijöiden osallistuminen Nordisk
Panorama -festivaalille Oulussa 21.-26.9.2007
ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/
JYRKI KAIPAINEN
358
Nordisk Panorama -festivaali Oulussa 23.-26.9.2007
HAKALAX PRODUCTIONS OY / JOHN HAKALAX
475
Raindance-elokuvafestivaali Lontoossa 3.-6.10.2007
LIINAMAA SANNA
309
Pidä kiinni-dokumenttielokuva Cine Fest Miskolc,
International Festival of Young Filmmakers
-tapahtumassa (Unkarissa) 19-23.9.07
PAKKANEN-VON NANDELSTADH PÄIVI
660
Pohjoismaisilta tanssilavoilta -dokumenttisarjan
yhteistuotantomahdollisuuksien selvittäminen
Trondheimissa loka-marraskuussa
MARCHAN ELISABETH
500
Cinéma Verité Iran - festivaali 15.-19.10.2007
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI
535
Unelmana Karjala-dokumenttielokuvan englanninkielinen versio
ART FILMS PRODUCTIONS OY / ARTO HALONEN 10 000
Pyhän kirjan varjo - dokumenttielokuvan filmikopio
HELSINKI FILM FESTIVAL RY / SELANDER SARI
1 000
Kotimaisten lyhytelokuvien sarja Barcelonan
Amor & Ananquía -festivaalilla 16.-24.11.07
HEIKKILÄ PANU
1 192
Corkin elokuvafestivaalit 17.-22.10.07, Irlanti
MOUKA FILMI OY / JAHNUKAINEN SAMI
1 525
Kööpenhaminan CPH:DOX: Distribution Forum
-tapahtuma 14-16.11.07
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI
1 005
Film Business Schoolin kurssi Sofiassa 28.11.-1.12.07
ROAD MOVIES OY / KORHONEN TIMO
1 215
Allahin nyrkki -dokumenttielokuva EBU:n pitchaustilaisuudessa Amsterdamissa 25.11.07
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EPIDEM ZOT OY / WAHLFORSS MIKAEL
2 645
Kv.markkinointi MIPCOM (Cannes), Cartoon Movie
(Potsdam), MIPTV/MILIA (Cannes), Cartoons on the Bay
(Salerno) ja Marché du film (Cannes) -tapahtumissa
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKANGAS
1 100
Ulkosuomalaisten tarina -sarjan esittely ja markkinointi Brisbanessa 21.-24.3.08
BLIND SPOT PICTURES OY / RITOLA MERJA
5 000
Miehen työ -elokuvan Oscar-kampanja
AV-ARKKI RY / PIRKKALA EEVA
20 000
Suomalaisen mediataiteen kv. levitys 2007
RIPATTI MATTI J.
300
Moskovalainen tyttö -elokuva Kasselin DOCfestivaalilla 16.11.07
KLAFFI TUOTANNOT OY / PAANANEN KIMMO
1 900
Freetime Machos -dokumentti CPH:DOX: Distribution
Forumissa, Smiling on a Warzone –dokumentti
Emmy-gaalassa New Yorkissa sekä Emmy International
World TV-festivaali 14.-21.11.07
LEHTINEN PEKKA VILLE
225
Keidas-dokumenttielokuva Paradocs-sarjassa Amsterdamin kv.dok.elokuvafestivaalilla (22.11.-2.12.07)
VAN INGEN JUHA
584
(Dis)integrator-mediataideteos Pier to Pier -mediataidenäyttelyssä Luxembourgissa (25.1.08->)
RIMMINEN MARJUT
243
Hinku ja Vinku -palkinnon tuomaristoon osallistumisen
matkakulut Kettupäivien yhteydessä (23.10.07).
POLAR FOX FILMS OY / LESKINEN MIIKKA
700
Firewood-lyhytelokuvan filmikopio Berliinin elokuvafestivaalin ”Generations”-sarjaan (7.-17.2.08)
AVEK / SES kulttuurivienti
20 000
Vuoden 2007 AVEKin osuuden toinen erä

Vieterituki
KUVANI KY / JAANA PUHAKKA
TALOJA, UNIA
Essee-elokuva arkkitehtuurin kokemuksesta,
näyttelijän ja varjonuken käytön ilmaisua selventävän
demon tekeminen
ILLUME OY / PERTTI VEIJALAINEN
VIRTUAL WAR
Virtuaalisen ja reaalimaailman erilaisten ilmaisumuotojen
etsiminen dokumenttielokuvassa
LINDFORS KAUKO
MIES/KONE
Kokeellisen lyhytelokuvan kehittely
SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT & TYÖRYHMÄ
JALKEILLA TAAS
Lyhytelokuvamaisen teoksen sisällön kehittely
TUURNA MARKKU & TYÖRYHMÄ
TEHYN LAKKO
Dokumentti TEHYn työtaistelun uhasta, tuki työryhmätyöskentelyyn
LONG SHOT OY / K J KOSKI
TERVEISIÄ MENNEILLE DADAISTEILLE
Dadaelokuva Ismo Kajanderista, aiheen ja muodon
yhteismitallisuuden kehittely
ELOKAS OSUUSKUNTA / MARIKO HÄRKÖNEN
URANUS EXPRESS
Lyhyt animaatio lapsille tulevaisuuden avaruuspostiasemasta, eri animaatiotekniikoiden yhdistämisen
tutkiminen
OBLIVIA RY / JOHANNA FREDRIKSSON
TIME PASSES
Becketin näytelmään perustuvan mykkäelokuvan työryhmätyöskentelyn kehittäminen
KARLIK FILMS / MIKKO KEINONEN
VIIMEINEN RUUTU
Nettiteos/happening Pauli Heikkilän viimeisen sarjakuvaruudun piirtämisestä
KINOTAR OY / CILLA WERNIG
CHILLI KAUPUNKI
Dokumentaarinen fiktio maahanmuuttajanuorista,
käsikirjoituksen kehitystyö ja kuvakokeilut
SALONEN MARITA & WACKLIN MATTI
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6 000

10 000

4 200

4 000

15 600

4 000

6 000

5 000

6 000

10 000

5 000

KESKUSTORI 1918 -SOTAPÄIVÄKIRJA
Nettipäiväkirja vuoden 1918 tapahtumista, kirjoitusta,
kuvaa, dramatisointeja ja arkistoelokuvaa
LEINO TUOMO, LEED KIMMO & KIVELÄ JENNI
LARGO
Tanssielokuva surun vaikutuksista perheyhteisössä,
muodon kehittelyyn

3 500

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien
tuotantotuki
KOSKINEN ARTO
ERIKOISTEHTÄVÄ
Dokumentti Vilho Tahvanaisesta, joka väittää olleensa
Mannerheimin ja Stalinin välinen agentti (kk)
LAPSUI ANASTASIA JA LEHMUSKALLIO
MARKKU
HUITTISTEN HIRVENPÄÄ
Dokumentti ihmisen jättämistä jäljistä (kk)
LALLI MAARIT
MELKEIN 18
Fiktio äidin ja pojan viimeisestä yhteisestä
autokoulutunnista (kk)
HÄRKÖNEN MARIKO & TYÖRYHMÄ
URANUS EXPRESS
Sekatekniikalla toteutettava lyhytelokuva transavaruudellisia postituksia hoitavasta avaruusaluksesta (kk)
SAVIN JANNE
KALIMANTAN
Dokumentti Indonesian Kalimantan alueen
rauhanprosessista kahden eri osapuolia edustavan
perheen kautta (kk)
GROTENFELT GEORG
RAKENTAJAT
Lyhytelokuva tuohikaton tekemisestä Valtimon
Murtovaarassa (kk)
FORSSTRÖM JAN
MOOTTORIPYÖRÄILIJÄ
Kokeellinen elokuva ratamoottoripyörälläajosta (kk)
VILKMAN HEIDI
KULTAMETSÄ
Dokumenttielokuva thaimaalaisista marjanpoimijoista
Suomessa (kk)
DUMELL MATS
VIHREÄ KULTA
Dokumentti tehometsätalouden määräysten ja
yksittäisten metsänomistajien näkemysten
ristiriidasta (kk)
ART FILMS PRODUCTIONS AFP OY /
ARTO HALONEN
MAGNEETTIMIES
Dokumenttielokuva lauluntekijän Pekka Strengin
vaikutuksesta erilaisten ihmisten ajatteluun (ev)
TMI JUHA TASKINEN LUONTOKUVAT /
JUHA TASKINEN
MATKA VALTAVAAN
Dokumenttielokuva tutkimusmatkasta Etelämantereelle,
Kuningatar Maudin maahan (ev)
LIIMATAINEN KIRSI
MISSÄ OLET TÄNÄÄN TOVERI?
Dokumenttielokuva opiskelijoista DDR:n kansainvälisessä
kadeerikoulussa (kk)
MEDIA CENTER KOTKA KY / PASI RIIALI
RAKENTAJAT
Dokumenttielokuva omakotitaloalueen rakentajista,
unelmaansa toteuttavista tavallisista suomalaisista (ev)
AHOLA MILJA
MIKÄ IKÄ?
Animaatioelokuva työelämän ikäparadokseista (kk)
ART FILMS PRODUCTIONS AFP OY /
ARTO HALONEN
PYHÄN KIRJAN VARJO
Dokumenttielokuva Turkmenistanin tilanteesta
vallan vaihtuessa (jt)
FRAMEWORKS PRODUCTION HOUSE OY /

3 500

3 000

3 500

4 000

3 000

2 000

2 500

3 000

4 000

5 000

8 058

3 000

8 000

3 000

8 000

8 000
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HETKIÄ MATKALLA JOSSAIN
TUOMAS SALLINEN
Dokumenttielokuva fundamentalistiseurakunnasta,
joka jakaa perheen (ev)
NAVY BLUE BIRD OY / KATARIINA JÄRVI
17 000
LAPUA
Dokumentti median ja yhteiskunnan toimista
kriisissä kuvattuna Lapuan tragedian kautta (tt)
KINOTAR OY / MIKA TAANILA
40 000
LAITOS
Dokumentti pienestä kylästä ja sen ihmisistä suuren
hankkeen varjossa, kun Olkiluotoon rakennetaan
uutta ydinvoimalaa (tt)
GIRON FILMI OY / ANASTASIA LAPSUI &
20 000
MARKKU LEHMUSKALLIO
MAAN MUISTI
Elokuva ihmisen jättämistä jäljistä esikeraamisesta
kaudesta alkaen Suomen kamaralla (tt)
VASKI FILMI OY / TIMO HAANPÄÄ
8 000
HILJAA TOIVOTUT
Dokumentti lapsettomuuden hoidosta miehen
näkökulmasta (ev)
ROAD MOVIES OY / MOHAMED EL ABOUDI
42 000
ALLAHIN NYRKKI
Dokumenttielokuva miehestä nyrkkeilyn, islamin,
fundamentalismin ja anopin asettamien haasteiden edessä (tt)
FOXLEY CONSULTING OY / TERO JARTTI
15 000
HIT THE ROAD
Fiktio miehestä, jota kohtalo lyö päähän onnen
saavuttelemisen hetkellä (tt)
ELOKUVAOSUUSKUNTA SIPERIA / MATTI
4 500
REINIKKA
MUSIIKKIA SEINILLE
Dokumenttielokuva musiikkitalon rakentamisesta (ev)
PULARI FILMS AY / MATLEENA JÄNIS &
35 000
EMILIA LEHTINEN
JEESUS MEISSÄ
Dokumentti kohtaamisista Jeesuksen kanssa (tt)
ILLUME OY / JEAN COUNET
27 000
7STAGES
Dokumentti suuren latvialaisen sairaalan toiminnasta
synnytysosaltolta ruumishuoneeseen (tt)
ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO / LASSE
10 000
NAUKKARINEN
ARVOSTETULLA ALUEELLA
Dokumenttielokuva Tuomarilan kylästä, ajan ja
arvojen muutoksista asuntorakentamisessa ja
asukkaiden yhteisöllisyydessä (ev)
MOUKA FILMI OY / MICHAEL MADSEN
15 000
INTO ETERNITY
Dokumenttielokuva ydinjätteen loppusäilytyspaikan,
Onkalon rakentamisesta ajasta ikuisuuteen (ev)
MAKING MOVIES OY / CHARLOTTE AIRAS
17 000
A THIN BLACK LINE
Dokumenttielokuva öljyn merkityksestä Venäjän
lähihistoriassa (ev)
MOUKA FILMI OY / JUKKA KÄRKKÄINEN
23 500
KANSAKUNNAN OLOHUONE
Dokumentti ihmisistä elämänmuutoksen keskellä
olohuoneissaan (tt)
ROAD MOVIES OY / SATU VÄÄTÄINEN
30 000
YKSIN JUMALA RIITTÄÄ
Dokumentti Espoossa sijaitsevan Karmeliittaluostarin
elämästä (tt)
KARLIK FILMS / JARI KOKKO
40 000
44500 MAX
Dokumenttielokuva Max Perttulasta, parfymööristä
jolla on unelma (tt)
OKTOBER OY / KATJA GAURILOFF JA
JARKKO LAINE
8 000
RAVIOLI
Episodielokuva eurooppalaisesta työstä ja työläisten
unelmista, valmisruuan matkalta sikalasta ja viljapellolta
Rovaniemen ruokakauppaan (ev)
FILMIMAA OY / MARKKU TUURNA
8 000
SALLAN STRATEGIA
Dokumentti uudesta nousukaudesta Koillis-Lapissa,
jossa lamasta selvinneet yrittävät joko nousta
pinnalle tai jatkaa vaurastumistaan (ev)

Mediataide
JOKU KOHTA TANSSII - TYÖRYHMÄ
JOKU KOHTA TANSSII - LIIKEHAASTATTELUT
Päättäjien liikehaastatteluista koostuva videoteos (koa)
SALOSMAA AARNO
URBAN 3
Videoteos Prahan öisestä keskusrautatieasemasta (koa)
IVARS HANNE
VÄRLDEN ÄR SÅ STOR SÅ STOR …SCROLLED
Kolme ”live-editoiden” toteutettavaa videoteosta
galleria Sinneen (koa)
VIITA MILJA
KADONNEET KIRJEET, 1939-1945
Elokuvainstallaatio kadonneesta sotahistoriasta (koa)
ANTIKAINEN PIA
ALLAS
Auringon, ikkunoiden, veden ja uimarin aikaansaamia
ilmiöitä uima-altaassa kuvaava videoteos (koa)
FIXC OSUUSKUNTA / MIKA J. RIPATTI
POPUP 1.0
Mediataiteen ja kokeellisen elokuvan insatallaationäyttely ja screening Espoo Ciné-festivaalilla (el)
HALONEN HENNA-RIIKKA
EARTH DWELLERS
Ihmisryhmien suhteesta ympäristöönsä ja yksilön
asemasta yhteisössä kertova teos Korean Women
Artists 2007 biennaaleen (koa)
REINHARD AURORA
MIMA SIMIC - COMING OUT
Osa teossarjaa, joka käsittelee kohtaamisia, homoseksuaalisuutta, rakkautta, paljastamista ja peittelyä
(koa)
DUNCKER MARIA
NATU-MAMA
Teos, jossa Natu-Mama tanssii luontoäidin ikuista
sotatanssia, Amos Anderssonin taidemuseoon (koa)
KOIVUMÄKI JUHANI
MITÄ SE TEKI SINULLE
Lyhytelokuva vanhempien vaikutuksesta lapseen,
pienestä tytöstä vanhempien riitojen keskellä (koa)
EURO PIA, KOPONEN TANJA JA NÄSÄNEN ELENA
VIDEOINSTALLAATIO NÄYTTELY
Kolmen videotaiteilijan yhteisnäyttely Taidehallissa
syyskuussa 2007 (koa)
SALORANTA ELINA
TANGO LESSONS
Teos, jossa raskaana oleva nainen tanssii argentiinalaista tangoa (koa)
MÄKI-JUSSILA JUHA & SIIRTOLA ANNE
YOF
Kokeellinen videoprojekti Senegalissa (koa)
RUSCICA JANI
BEATBOX / BATBOX
Teoksen esityskuluja Taidehallin studiossa (koa)
ROUSSEAU GREGOIRE
VISUAL WAVES, SCREENS
Teosten siirto DVCAMilla ja DIGIBETAlle AV-arkin
levitystä varten (koa)
KALLEINEN TELLERVO
TYÖVOIMA
Viidestä kohtauksesta koostuva elokuva, jossa työpaikoillaan vääryyttä kokeneet työntekijät kuvaavat
kokemuksiaan (koa)
GRANÖ VELI
KOSKETUKSEN MUISTO
Ajattomuuden ja hetkellisyyden kohtaamisia klassisissa
veistoksissa tutkiva mediataideteos (kk)
KINOTAR OY / MAIJA BLÅFIELD & ANU SUHONEN
KUN TAIVAS PUTOAA … REMAKE
Risto Jarvan vuonna 1972 ohjaamaan elokuvaan
pohjautuva installaatio hyväksikäytöstä ja vallasta
ihmissuhteissa ja yhteiskunnassa (tt)
KRISTALLISILMÄ OY / EIJA-LIISA AHTILA
MISSÄ ON MISSÄ? - INSTALLAATIO
Kolonialismia ja kahden kulttuurin läsnäoloa käsittelevä
installaatio (tt)

4 930

3 500

3 000

5 000

3 440

1 000

2 000

1 200

1 100

1 000

3 000

2 000

2 000

780

350

5 000

1 000

10 000

20 000

61

Tukipäätökset syksy 2007
ANTTINEN TIIU
2 000
KIRSKULINNUN KEITTIÖSSÄ
Tai Chi liikkeitä kuvaava videoinstallaatio Vantaan
taiteilijaseuran galleriaan (koa)
ALANEN ULLA-MAIJA
2 000
SINÄ OLET
Interaktiivinen elokuva/ julkisivutaideteos
Itäkeskuksen metroasemalle (koa)
TAMMENPÄÄ TUOMO
4 000
OSASTO G
Mediainstallaatio eilispäivän elektronisista esineistä (koa)
HAANPERÄ JARI
5 000
MAAILMAN VALO
Installaatio, joka pohjautuu kokeelliseen dokumenttiin
ihmisistä kaupunkien keinovaloissa (koa)
PUHTO PIRITTA & TYÖRYHMÄ
5 000
MARINA’S GARDEN
Marina Tsvetajevan ja runoilija Rainer Maria Rilken
kirjeenvaihtoon perustuva elokuvainstallaatio (koa)
KROMA PRODUCTIONS OY / MARIKKI HAKOLA
16 000
MOOLOK
Vuorovaikutteinen audiovisuaalinen fresko, jonka
kuvamateriaalina on Haukiputaan kirkon seinämaalausten
pohjalta tehtävät animoinnit (tt)
TYKKÄ SALLA
1 400
ZOO
Teoksen esittämiskuluja Kluuvin gallleriassa (koa)
LECKLIN JOHANNA
2 400
STORY CAFÉN TARINOITA OSA 1: HUOMINEN
Kahvilassakävijän lapsuudenmuistoon perustuva tarina
pienestä tytöstä, joka ei ymmärrä mikä huominen on (koa)
LARJOSTO HARRI
2 500
HARMAA
Kuvajatkumoon perustuva nauhateos harmaan aineksen
ja vyöhykkeen lisääntymisestä yhteisössä (kk)
KANTONEN PEKKA & TYÖRYHMÄ
500
B/SURMA, NÄKYMIÄ BURMAN ARJESTA
Suomalaisten mediataiteilijoiden ja Suomessa asuvien
burmalaisten yhteisnäyttely Välivuosi -galleriassa (koa)
BLOM RISTO-PEKKA
2 327
MITÄ KUULUU
Itkun eri tasoja ja ilmaisuvoimaa eri-ikäisten ihmisten
kautta tutkiva videoteos (koa)
PESONEN JAAKKO, THOMAS MAUREEN &
6 000
TUOMOLA MIKA
DANSE MACABRE
Tanssin maailmaan sijoittuva tietokoneen ajama,
non-lineaarinen, tilallinen ja elokuvallinen installaatio (koa)
KOPONEN TANJA & EURO PIA
2 500
NÄYTTELY
Videoinstallaatioiden esitys Kunsthalle
Berlin-Lichtenbergissä (koa)
BRAUN NINA
2 200
ABSENCE
Videoteos, joka kuvaa poissaolon tilaa ja lapsen kykyä
olla omissa maailmoissaan (koa)
SASSI PEKKA
2 500
INNER SUBURB / SISÄINEN LÄHIÖ
Pienin tarinoin ja yksinkertaisin vertauskuvin kerrottuja
tarinoita ihmisen pelosta maailmaa kohtaan (koa)
SALMINEN PAULIINA
1 500
2 X 3 RAJAA
Installointikulut Kaapelin Galleriassa tammikuussa
2008 (koa)
PETTUFILMI OY / TAHVO HIRVONEN
6 000
LUMIPALLOKAUPPIAS
Roi Vaaran performanssiin perustuva teos (tt)
RIPATTI MIKA J
3 400
WRONG
Avioeroa jätetyn osapuolen näkökulmasta käsittelevä
kokeellinen videoteos (koa)
FIVE YEARS PRODUCTION OY / SALLA TYKKÄ
11 000
VICTORIA
Kokeellinen, John Ruskinin kauneusoppiin paneutuva
lyhytelokuva, jossa seurataan Victoria-lumpeen
kukintaa (tt)
KUKKAKINO TMI / MAIJA SAKSMAN
4 000
VIDEOTEOSTEN TUOTANTO
14-osaisen videoteossarjan jälkityöt (jt)
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RENVALL MARKUS
POSITIIVISIA KAUPUNKI PERFORMANCEJA
Kuuden eri lapsiryhmän kanssa toteutettava animaatio
(koa)
YLIKOSKI MARIA
EUNGYUNG - I HAVE ALWAYS BEEN A FOREIGNER
Kotimaastaan muuttaneita ihmisisiä kuvaavan videosarjan toinen osa Suomeen muuttaneesta amerikankorealaisesta naisesta (koa)
FIXC OSUUSKUNTA / RIPATTI MIKA J
POP-UP 2.0
Mediataiteen installaationäyttely Taidehallissa tammikuussa 2008 (el)
SAIYAR AZAR & TYÖRYHMÄ
HELSINKI - TEHERAN
Kokeellinen elokuva siirtolaisuudesta, kaipuusta
toisaalle ja sidoksesta kahden ihmisen välillä (koa)

2 000

2 000

1 500

5 000

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen
kulttuurin tuki
POEM SÄÄTIÖ / HANNA LAHTI
Pohjoismaisen Nordisk Panorama - festivaalin
järjestäminen Oulussa 21.-26.9.2007
PALIKKA RY / SIMO KOIVUNEN
Animatricks-animaatiofestivaalin järjestäminen
Helsingissä 24.-28.10.2007
OULUN ELOKUVAKESKUS RY / SAULI PESONEN
Oulun 26 kv. lastenelokuvafestivaalin järjestäminen
19.-25.11.2007
MEDIATAIDEYHDISTYS AVANTO RY /
HOME MARKO
AVANTO-mediataidefestivaalin järjestäminen
Helsingissä 16.-18.11.2007
POHJOIS-KARJALAN ALUEELLINEN ELOKUVAYHDISTYS RY / PEKKA SILVENNOINEN
Viscult-festivaalin järjestäminen Joensuussa 26.-30.9.07
AVEK-PALKINTO / ADEL ABIDIN
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALI
RY/ JARI MATALA
Seitsemäs DocPoint-festivaali Helsingissä 23.-27.1.08
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT RY /
LOUNELA KARI
38. kansainvälinen lyhytelokuvafestivaali Tampereella
5-9.3.2008
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY / LEENA
NÄREKANGAS
24. Kettupäivät - lyhyelokuvatapahtuma Helsingissä
7.-10.11.2007
SAAMELAISTAITEEN TUKI RY / VALKONEN SARI
Alkuperäiskansojen Skábmagovat-elokuvafestivaali
Inarissa 23.-27.1.2008
MEDEIA LTD / MARITA LIULIA
Prix Möbius Nordica -kilpailu Helsingissä 12.3.08

15 000

5 000
15 000

20 000

5 000

12 000
25 000

15 000

5 000

5 000

2 500

Digitaaliset demot
BRONSON CLUB OY / JARI LÄHTEINEN
PIMEYDEN TUOLLA PUOLEN
Monimediallinen animaatioprojekti
(konseptisuunnittelu)
CONGA GROUP OY / MIKKO JÄRVINEN
LÄHDE.FI
Liikunnallinen yhteisöpalvelu (konseptisuunnittelu)
ZOT OY / MIKAEL WAHLFORSS
MONIPELAAJA-PELIALUSTA
RedCaps –animaatiosarjaan pohjautuva monipelaaja–pelialusta (demo)
LEPPÄNEN EERO
BLOGITV
Toimitettu mobiili- ja internetportaali
(konseptisuunnittelu)

2 000

2 000

12 000

2 000
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MUSIC PORTAL OY / SEBASTIAN MANDART
INNO MUSIC CITY
Palveluportaali musiikin tekemiseen, opiskeluun
ja tuottamiseen (demo)
RAINBIRD MARITA & CHIVHANGA BATSIRAI
SADELINNUN SATUJA
Lasten ja nuorten verkkopalvelu tarinoiden kertomiseen
(konseptisuunnittelu)
GAMELION OY / PETE NIEMELÄ
PLAYGAMES
Casual pelejä tarjoava yhteisöllinen peliportaali
(demo)
KIARA OY / PÄIVI PÄLVIMÄKI
VÄRITYSKIRJA
Lasten värityskirjaan pohjautuva verkkopalvelu
(konseptisuunnittelu)
ICEFLAKE STUDIOS OY / MIKKO ALIRANTA
FINNWARS 2
PC:lle kehitettävä Suomen sotiin sijoittuva
moninpeli (demo)
VIESTINTÄ MOISIO & RUOKOLAINEN / INA
RUOKOLAINEN
WWW.VUOSIKERTA.FI
Internetissä toimiva elämänkertapalvelu (demo)
ZIPIPOP OY / HELENE AURAMO
ZIPI EVENT ORGANIZER
Verkkotyökalu tapahtumien järjestämiseen (demo)
BASSOMEDIA OY / JAN ZAPASNIK
BASSO TV
Ajankohtaista kaupunkikulttuuria internetissä
(konseptisuunnittelu)
BLIND SPOT PICTURES OY / UKKO KAARTO
IRON SKY - DEMO
Konsepti elokuvan ansaintalogiikan demoamisesta
(konseptisuunnittelu)
CONTENT UNION OY / MARJUSKA KAUKOMIES
MATRIX SAMPLING
Työkalu audiovisuaalisten viestien
tuottamiseen (demo)
SECRET EXIT OY / JANI KARHAMA
SPIN DEMO
“Shape Matching” –peli tietokoneille ja pelikonsoleille (demo)

16 525

2 000

14 825

2 000

15 000

15 000

18 225

KARELA TMI / KARELA VILJANEN-KONTTINEN
OPETUSVIDEO JA VERKKO - OPETUSTUOTE
Visuaaliseen oppimiseen perustuva nuotinluvun
opetusmenetelmä (demo)
MOKKO MEDIA OY / TAPANI MOKKO
MAGULAAKSON ARVOITUS (WWW.MAGU.FI)
Flash -peli liikenneturvallisuudesta lapsille
(konseptisuunnittelu)
NITRO GAMES OY / ANTTI VILLANEN
CUTTHROAT
Merirosvomaailmaan sijoittuva yksinpeli
(konseptisuunnittelu)
PUHETERAPIAPALVELU JAANA KORKIAKOSKI
PUHETTA JA KIELTÄ
Puheen ja kielen kehitystä viihteellisesti tukeva
interaktiivinen peli lapsille ja nuorille
(konseptisuunittelu)
PROMENTOR SOLUTIONS OY/ JUHA TELKKINEN
EVE-PROJEKTI
Globaali internet/pc/mobiili -hanke, joka opettaa
englannin epäsäännölliset verbit kuvitettuna
(konseptisuunnittelu)
AHO JOHANNA & RANTA REETTA
OLGA JA PAMELA - KOMEDIASARJA
Monimediainen, interaktiivinen komediasarja,
jonka sisältö muotoutuu vuorovaikutuksessa yleisön
kanssa (konseptisuunnittelu)

15 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Hakemusten sisäänjättö
12 000

Lisätiedot ja hakulomakkeet:
15 000

www.kopiosto.fi/avek.

AVEKin lukuja
Hakemukset (kpl) hakijaluokittain toimikausilla 1987–2007
Esittelemme

600

AVEKin toimintaa
erilaisten
taloudellisten
mittareiden

500

kautta.
400

300

200

■
■

Työryhmät

■
■

Yritykset

Yksityiset
henkilöt

Muut
(yhdistykset
ym.)

100

0

87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
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M – Itella Oyj

CARTES FLUX

3

UUSMEDIATAIDEFESTIVAALI ESPOON TAPIOLASSA 6. – 18.5.2008
AVAJAISET 6.5. / WEEGEE & ESPOON KULTTUURIKESKUS
INSTALLAATIOT 6. – 18.5. / WEEGEE & ESPOON KULTTUURIKESKUS
SCREENING & FESTIVAALIKLUBI 14.5. / ESPOON KULTTUURIKESKUKSEN LOUHI-SALI
>> KAIKKIIN TILAISUUKSIIN VAPAA PÄÄSY

>> WWW.CARTES-ART.FI

LAURI ASTALA fi, BRET BATTEY uk, ALESSANDRO CAPOZZO & KATJA NOPPES it, BRET BATTEY uk, VALENTINA
BESEGHER & ALESSANDRO MASSOBRIO it, IRA EDUARDOVNA us/ru, THORSTEN FLEISCH de, KEN GOLDBERG &
KARL BOHRINGER us, EWA GÓRZNA pl/fi, TERO JARTTI fi, TATYANA KOLGANOVA ru, HETA KUCHKAfi, LE FRESNOY:
LAETICIA LEGROS fr, LIGORANO/REESE us, ANTOANETTA MARINOV it, KERA NAGEL /AXIOMATIC INTEGRATION de,
LORENZO OGGIANO it, PERTE DE SIGNAL: NICOLAS BERNIER, MYRIAM BESSETTE, NELLY-EVE RAJOTTE ca,
MARKUS RENVALL fi, SEPPO RENVALL fi, AARNO SALOSMAA fi, ALLI SAVOLAINEN fi, GARETH SPOR us, MARKO
TIMLIN de, PEKKA UOTILA fi, VIDEO JACK pt, ANDERS WEBERG & ROBERT WILLIM se, YANNIG WILLMANN fr

UUSMEDIATAIDE SAATTAA AUTTAA AJATTELEMAAN UUDELLA TAVALLA!

