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uosi 2008 näyttää olevan täynnä erilaisia merkkivuosia. Osa liittyy suoraan tämänkertaisen lehden teemoihin. Seuraavassa muutama poiminta.
Euroopan hullu vuosi 1968 täytti toukokuussa pyöreitä vuosia. Ranskasta alkanut nuorten vasemmistolaisten liikehdinnän vaikutus jäi meillä aika pieneksi (Vanhan
valtaus), mutta näin jälkikäteen katsottuna sen yhteiskunnallinen vaikutus saattoi olla verrattomasti paljon suurempi. Yhteiskunnan luutuneisuutta vastustava ja henkistä vapauttamista halunnut liikehdintä jähmettyi meillä pian vanhakantaiseksi ja konservatiiviseksi taistolaisuudeksi, joka lahosienen tapaan on hitaasti näivettänyt koko vasemmiston.
Kärjistys totta kai, mutta ainakin se vähän selittäisi sitä kummallista ja hyvin sitkeässä istunutta konsensusta, joka meillä
vahvistui viime vuosisadan loppupuolella ja jonka seurauksena yhteiskunnallinen keskustelu on aivan viime vuosiin saakka ollut ponnetonta ja arkaa. Häpeä ja huono itsetunto ovat
meillä vallitsevat kansanpiirteet. Jos joskus on tullut mokattua, on sitten parempi pysyä hiljaa.
Prahan kevät päättyi 40 vuotta sitten elokuussa 1968.
Neuvostoliitto tuhosi tylysti Tšekkoslovakian kahdeksan
kuukautta kestäneen yrityksen rakentaa ”ihmiskasvoista sosialismia”. Tapahtuma ikään kuin viimeisteli Pariisin toukokuun vaikutuksen. Se oli viimeinen naula vanhan vasemmiston poliittiseen arkkuun. Edes Berliinin muurin murtuminen (marraskuu 1989) ja Neuvostoliiton hajoaminen (joulukuu 1991) eivät ole vapauttaneet vasemmistoa eivätkä siten
myöskään poliittista keskustelua.
Vuonna 1968 oli olympialaiset Meksikossa, ja silloinkin oli poliittisia levottomuuksia. Poliisi ja armeija ampuivat 200-300 mieltään osoittanutta opiskelijaa Tlatelolcossa
(Mexico City) lokakuun alussa vain muutamia päiviä ennen
kisojen avajaisia. Virallinen luku oli 4 kuollutta ja 20 haavoittunutta. Väkivaltaisuudet ovat vielä selvittämättä, mutta pikajuoksijoiden mustat nyrkit ilmassa jäivät elämään. Silloinkaan ei politiikkaa ja urheilua sopinut sekoittaa.
Vuoden 1918 sisällissodan päättymisestä tuli toukokuussa kuluneeksi 90 vuotta. Aihe sopii valitettavan hyvin rikos-

teemaan. Lopullinen arvio sodasta on vielä tekemättä, mutta
yhdestä asiasta voidaan jo nyt olla varmoja: voittajien moraali
suhteessa häviäjiin petti, kuten Iikka Vehkalahti asian eräässä
keskustelussa kesällä hyvin kiteytti.
T-malli Fordi täytti 100v. elokuussa. Ensimmäisestä liukuhihnalla kootusta autosta leivottiin pian yksi silloin alkamassa olleen nykyajan symboleista. Henry Ford sai tarinan mukaan mallin liukuhihnatuotannolleen teurastamosta. Juhlapäivä meni yllättävän vähällä huomiolla, mikä ei ehkä ole mikään ihme. Alun perin hyvää tarkoittava keksintö – työtä ja
vaivaa säästäviä, halpoja autoja kaikille ja nopeasti – mahdollisti osaltaan nykyisen yli-autoistetun ja käytä-ja-heitä-pois
-yhteiskunnan kehittymisen. Rikosko? Vaikea sanoa, vaikka
käsitehän on nykyisin aika lavea…
Presidentti Kekkonen armahti Hannu Salaman tämän
saamasta jumalanpilkkatuomiosta 40 vuotta sitten. Mika
Waltarin syntymästä on kulunut 100 vuotta ja Kuvataideakatemia täyttää 160 vuotta, Kettu-päivät 25 vuotta ja Google
kymmenen. Niin ja Espoo 550 vuotta.
Lehden teemaan sopii vielä hyvin yksi merkkipäivä. Käsitteen ”hiljainen enemmistö” lanseerasi Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 1968 valittu Richard Nixon. Käsite on yksinkertaisesti nerokas; sen avulla voidaan melkein mikä tahansa kulttuuriin, politiikkaan tai yhteiskuntaan liittyvä ja valtaa
pitäville hankala asia saattaa epäilyttävään valoon vain viittaamalla hiljaisen enemmistön paheksuntaan.
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VEKissa ovat tuotantoneuvojat vaihtuneet. Neljä vuotta on kulunut, ja on aika kiittää Ulla Simosta ja Milla Moilasta hyvin tehdystä työstä! Ja toivottaa onnea Pia Andellille ja Heidi Tikalle! Ajat
voivat muuttua haasteellisiksi. Istuvan hallituksen tekijänoikeuspolitiikan linjaukset herättävät levottomuutta. Toivottavasti tämä vuosi ei jää viimeiseksi, jolloin tekijyys oli Suomessa vielä arvostettu asia.
Juha Samola
23.9.2008
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On olemassa joitain tekoja, jotka useimmissa kulttuureissa ovat luonnollisia rikoksia, itsestään selvästi rangaistavia
tekoja toista ihmisiä vastaan. Näitä ovat esimerkiksi henkirikos ja törkeä ryöstö. Homoseksuaalisuus, juopottelu
julkisella paikalla, irtolaisuus, prostituutio – näihin suhtautuminen vaihtelee kulttuurista toiseen, ajasta toiseen tai
tilanteesta toiseen. Rikoslaki on kertomus siitä, mikä meistä tässä yhteiskunnassa on pahaa itsessään, mala in se,
ja mikä on pahaa koska se on kiellettyä, mala prohibita.
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-luvulla luin
Kansalaistottelemattoman
Käsikirjaa,
jossa neuvottiin miten tätä kielletyn ja siksi rangaistavan aluetta, mala
prohibita’a, tehdään näkyväksi. Ajatus
kansalaistottelemattomuudesta, mielivaltaiselta tai perustelemattomalta
tuntuvan kiellon noudattamatta jättämisestä tuntui tarkoituksenmukaiselta tavalta haastaa yhteiskunta paljastamaan omat arvonsa, asenteensa
ja oletuksensa. Ihmiset istuivat kahleissa puiden juurilla metsäkoneitten
tiellä keskellä aiottua hakkuualuetta.
Mies meni seisomaan muovikassi kädessä panssarivaunun eteen. Poika meni mieluummin vankilaan kuin siviilipalvelukseen. Nainen antoi kuolettavasti sairaalle miehelleen yliannoksen
morfiinia.
Kansalaistottelemattomuuden perustaksi olen käsittänyt ajatuksen siitä,
ettei ole mitään syytä totella tutkimatta ensin omaa motivaatiotaan. Jos totteleminen edistää omia arvoja tai omaa
asemaa yhteisössä tai jos tottelemattomuudesta seuraava rangaistus on kestämätön, on varmaankin tarkoituksenmukaista totella. Mutta jos rehellisesti
tarkasteltuna sääntö tai laki on huono:
mikään oma asia ei edisty tottelemalla eikä rangaistuksen pelko enää riitä motiiviksi, on kansalaistottelemattomuus aina hyvä vaihtoehto oltiinpa
missä ajassa tai tilanteessa tahansa.
Mutta me suomalaiset olemme
emotionaalisesti arkoja ihmisiä. Tottelemattomuus – vaikka se ei enää edistäisikään asiaamme tai arvojamme –
on meille vaikeaa, koska rivistä poik-

keaminen jättää aina alttiiksi toisten
katseille. On valtava emotionaalinen
riski seistä siinä ilman joukon turvaa:
tennissukissa, muovikassi kädessä,
puvun takki olkapäistä roikkuen. Tämä emotionaalisen riskin pelko tekee
meistä väkisinkin mallikansaa – väkeä,
joka lopulta kuitenkin tottelee tuntematta siitä iloa.
Muistatteko juhannuksen aikaan,
kun rekkakuskit suunnittelivat mielenilmausta työolosuhteidensa vuoksi? Tekstiviestit liikkuivat puhelimesta toiseen ja ilmassa oli urheilujuhlan
tuntua: ajatus oli tukkia kaikki isot
tiet ajamalla rekoilla neljääkymppiä.
Lehdet julkaisivat karttoja kiertoreiteistä, gallupeja tehtiin: mitä mieltä
tempauksesta? Toiset kiroilivat, toiset tukivat, pöydissä puhuttiin ja aie
oli vakaa. Itsekin innostuin rekkakuskien ajatuksesta: madella nyt Lahdentietä luu ulkona kiroilevan ja tööttäilevän juhannuskansan seassa.
Mutta ystäväni hymähti ja piti ideaa kuolleena jo syntyessään. Hän pystyi kyllä uskomaan suunnitteluvaiheen
joukkohenkeen ja huoltoasemien pöydissä tapahtuvaan uhoon. Entisenä ammattiyhdistysaktiivina hän tiesi miltä tuntuu vastarinnan suunnittelu: voimia antavalta. Mutta sitten hän

kiinnitti huomioni asian konkreettiseen ilmaisuun.
Toteutuakseen suunnitelma vaatisi
sen, että jokainen rekkakuski joutuisi
ottamaan sen riskin, että onkin ykskaks tiellä ypöyksin. Omassa autossaan neljääkymppiä matelemassa, perässään autoletka tööttäileviä, kiroilevia, kaasuttelevia, keskisormea näyttäviä pienautoilijoita.
Toteuttaakseen aikeensa kuka tahansa kuski saattaisi joutua tilanteeseen, jossa pitäisi sivuilleen vilkuilematta kestää muiden tiellä liikkujien
viha ja halveksunta, aggressio ja epäsuosio. Kukaan suomalainen, sanoi ystäväni, ei kestä tuollaista painetta.
Entisenä ammattiyhdistysaktiivina hän oli monesti nähnyt, miten vastarinta katoaa kuin kusi lumeen hetkellä, jolloin pitää ottaa joukosta poikkeamiseen liittyvä emotionaalinen
riski. Kun pitää oikeasti kertoa miltä
tuntuu. Kun pitää olla se, jota katsotaan ja joka kestää sen katseen.
Siihen ei suomalainen pysty, sanoi ystäväni, eikä pystynytkään. Päivää ennen juhannusta mielenilmaus
peruttiin.
Satunnainen tappo
Suomalaista henkirikosta mietittäessä tulee mieleen monta jylhää surmaa. Tulee mieleen Tulilahden murhat
– kaksi sairaanhoitajaoppilasta tapettiin ja kätkettiin suohautaan. Tai sitten
Pia-murhat – nuori mies tappoi kaksi
Pia-nimistä tyttöä ja viskasi ojaan – tai
Bodom-järven arvoitus: kuka surmasikaan kolme telttailevaa nuorta?
Näitä surmia kun miettii, nousee
mieleen kuva synkeästä murhaajas5
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malainen henkirikos ei tottelemattomuusluonteestaan huolimatta edistä
mitään varsinaista asiaa. Se ei jännitä,
ei sisällössään eikä toteutuksessaan.
Viinapullo kenties vaihtaa omistajaa,
väärän miehen ote naisesta kirpoaa,
tai vittuilu taukoaa kunnes loppuu kokonaan. Mutta mikään suuri suunnitelma tai draama ei tämän henkirikoksen avulla etene.
Me olemme kansa, joka uhattuna, viimeisilleen ärsytettynä ja heikentyneen impulssikontrollin myötä viimein tarttuu puukkoon. Se on alistetun vastarintaa, pelin jo ajat sitten hävinneen reagointia mahdottomaan
olosuhteeseen. Yhtä vähän kuin kehtaamme pitkäjänteisesti haastaa älyttömän lain tai säännön, yhtä vähän
osaamme suunnitella pahaa. Me näpistämme, mutta emme ryöstä törkeästi. Me emme murhaa, vaan tapamme äkkipäätä.
Toki kaikki tämä voi johtua siitä, että me suomalaiset olemme pohjimmiltamme kilttiä ja lainkuuliaista kansaa. En kuitenkaan usko siihen.
Luulen ennemmin, että historiamme
on tehnyt meistä tällaisia. Vuosisadat
kyyryssä milloin minkäkin herran alla, vailla monimutkaista yhteiskunnallista rakennetta. Kaikki aatelisemme: lainassa, kylässä, harvoja. Ei koristeellisia kaupunkeja ja mutkikasta hovia, joissa macchiavellimäisesti punoa
Suurta Suunnitelmaa ja pitää se omana tietonaan.
Kyvyttömyytemme kansalaistottelemattomuuteen – kykyyn vastustaa
väärää sääntöä – ja henkirikostemme
erityinen luonne ovat kotoisin samasta lähteestä. Historiamme ei ole tehnyt meistä valtaa uhmaavia tai vastarintaan ryhtyviä saati myöskään suunnitelmallisia, kauas katsovia, salaisuuksista nauttivia ihmisiä.
Me suomalaiset olemme talonpoikia: palvelijoita, juhtia, keittäjiä. Meidän tehtävämme on totella ja tehdä
niin kuin sanotaan. Me emme mukise vastaan kovin nopeasti, ja kun mukisemme, mukisemme toisillemme emme herrallemme, joka meitä vastaan rikkoo.
Suomalaisen talonpoikaisluonne
onkin se asia, joka pelottaa minua itsessäni ja kansassani kaikkien eniten.

Osittain se kiehtoo – varsinkin silloin,
kun pitää kyetä johonkin fyysistä voimaa vaativaan tai venyä äärirajoille tilanteissa, joissa muut kansat heittävät
pyyhkeen kehään. On mahtavaa olla
kylmää vettä, pimeää, pakkasta ja vittuilua kestävä suomalainen. On ihanaa olla se lenkki, joka ei petä.
Mutta tämä osa, talonpoikaisluonne jonka parhaimpana mainitsin,
on myös se osa, josta Suomen pelottavin asia – kyky hiljaiseen itsetuhoon –
on kotoisin.
Harkittu itsemurha
Muutama vuosi sitten televisioomme
alkoi tulla kotimaassa tuotettuja poliisisarjoja. Osa niistä perustui hyvin
myyneisiin romaaneihin tai romaanisarjoihin, osa oli kirjoittajien omaa
tuotosta. Ja kummassakin tapauksessa: hyvä niin. Hyvin tehdyt poliisisarjat ovat mahtavia ja niitä on aina ilo
katsoa.
Näin nuo kauniit harkitsevat pahantekijät, jotka illasta toisen kykenevät pahuudellaan peittoamaan poliisin kuin poliisin. He ovat ehkä muinoin joutuneet itse pahan teon kohteeksi. Mutta nyttemmin he ovat kyenneet ulkoistamaan heitä kohdanneen pahan teon.
He ovat selvinneet, koska he eivät
ole jättäytyneet hautomaan pahaa mielessään – he ovat kääntäneet kaiken
ulospäin suuntautuvaksi, tuhoavaksi energiaksi. He ajattelevat, toimivat,
he rakastavat salaisuuksia. He ovat oikeita rikollisia, he murhaavat.
Kun katsoin näitä sarjoja, joissa
ajettiin takaa monimutkaista murhaajaa ja samalla puhuttiin suomen kieltä, luisuin todellisuudestani kauemmas kuin oikeastaan halusinkaan. Ihmettelin asiaa.
Kukaan ei näytellyt tavattoman
huonosti, kuvaus oli asiallista ja olennainen välittyi. Tunnistin ison osan
kaduista. Monta puseroa ja useat esitetyt housut olin nähnyt tässäkin
maailmassa jonkun päällä. Miksi minun kuitenkin oli vaikea uskoa niihin
maailmoihin, joita ne minulle tarjosivat? Miksi en oikeastaan kirjoistakaan
saanut kiinni?
Siksi, koska suomalaiset tosielämän kuolintavat olivat ja yhä ovat
niin toista kuin mitä televisiostamme
ja romaaneistamme välittyy. Me kuolemme tappamalla kertakaikkisen vahingossa, ja murhaamalla, mutta emme toisiamme.
Itsemurha on yksi yleisimmistä nuoren aikuisväestön kuolinsyistä
ja yleisin syy nuorten miesten kuolemaan maassamme. Suomessa tehdään
1 400 itsemurhaa vuodessa. Jokaista
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ta: vihan ja vietin vallassa liikkuvasta
ovelasta toimijasta, joka säälimättä toteuttaa kavalan aikeensa. Isokourainen, paksukulmainen, raskassaappainen – tai sitten nopea, ovela, kieroutunut. Yhtäkaikki henkilö, joka on kulkenut jo pitkään salaisuus mielessään
ja sitten, äkkiarvaamatta eräänä päivänä toteuttaa sen kaikkein pahimman.
On värisyttävä ajatus, että meidän
keskellämme täällä kulkisi joitakuita,
joiden leveän otsan takana piilisi kyky
moiseen. Mutta niin paljon kuin ehkä
toivoisimmekin olevamme ovelia juonijoita, emme ole sitä. Me emme mieti. Me toimimme – ja vieläpä tilassa
jossa emme edes kykene miettimään.
Suomalainen henkirikos, mala in
se, on humalaisen riidan jatkeena tai
ohessa pikaistuksissaan tapahtuva
tappo. Se tapahtuu usein teräaseella
tai nyrkein, sitä ei ole suunniteltu eikä
sitä välttämättä enää muisteta seuraavana päivänä.
Suomalainen henkirikos ei tyypillisimmillään tapahdu ”meidän” keskuudessamme, vaan ”heidän” – se on
yhteiskunnan huono-osaisimpien toisiinsa kohdistamaa rikollisuutta, aseena keittiöveitsi ja tekoajankohtana viikonloppu. Runsaat 70% syyllisistä ja
uhreista on työelämän ulkopuolelle
päätyneitä työikäisiä. Asunnottomia
rikososapuolista on joka kymmenes –
määrä on yli 20-kertainen koko aikuisväestöön nähden.
Tappoja ja tapon yrityksiä maassamme tapahtuu vuosittain neljä kertaa enemmän kuin murhia ja murhayrityksiä. Tapon tunnusmerkkejä ovat
pikaisuus ja suunnitelmattomuus: käytetään niitä välineitä mitä käsillä on ilman sen pidempää kaavailua. Tappoon
ajaudutaan: me etenemme sivuillemme vilkuilematta, kestämme kunnes
tilanne äityy mahdottomaksi ja toimimme salamannopeasti vasta sitten.
Mitä tämä kertoo meistä?
Suomalainen henkirikos on sanaharkan jatke ja sen päätepiste, ja sellaisenaan se tuntuukin tunneilmaisulta.
Tai mielenilmaisulta – kertakaikkiselta vastaan panemiselta tai voiman näytöltä hetkenä, jolloin saa vittuilusta
tarpeekseen. Näin ajateltuna suomalainen henkirikos on yksityisluontoista kansalaistottelemattomuutta, jossa
kielletyn rajaa koetellaan kovimmalla
mahdollisella tavalla.
Siinä missä itsensä puuhun köyttävä luontoaktivisti tekee näkyväksi
luontoarvon ja kaupallisen arvon ristiriidan, haastaa humalainen puukkojunkkari syyntakeettomuuden ja vastuullisuuden rajaa.
Henkisesti kovin aution näkymän
tarjoaa kuitenkin se fakta, että suo-

itsemurhaa kohden tehdään lisäksi yli
kymmenkertainen määrä yrityksiä.
ltsemurhaa oli edeltänyt puolessa
tapauksista aiempi itsemurhayritys,
naisilla selvästi useammin kuin miehillä. Itsemurha-aikeista puhuminen
oli ollut vieläkin yleisempää. Puolessa
tapauksista itsemurhaa oli myös edeltänyt avun hakeminen hoitojärjestelmästä edeltäneen vuoden aikana. Lähes puolessa tapauksista ensimmäisestä itsemurhayrityksestä oli kulunut
jo yli viisi vuotta.
Siinä missä suomalainen henkirikos on suunnittelematon, äkkinäinen
tappo, on suomalainen itsemurha pitkään suunniteltu, hyvin valmisteltu ja
vakaa aietta ilmentävä teko. Ja molemmat näistä ovat suomalaiselle hyvin, hyvin yleisiä tapoja kuolla.
Kyllikki Saari murhattiin 50 vuotta
sitten, ja siitä kohutaan vieläkin. Mutta tämä kohu kertoo yksinomaan siitä,
että murha – ja varsinkin selvittämättä
jäänyt henkirikos - on Suomessa poikkeustapaus. Väkivaltajaoksessa työskentelevän poliisin arkea ei siis suinkaan rytmitä ylimaallisen juonittelijan
jahtaaminen, vaan tukevasti päissään
olevan entisen juristin, nykyisen alkoholistin taluttaminen maijaan vaatteet
veressä. Tai nuoren miehen hiljainen
laskeminen alas kattokoukusta.
Mutta miksi poliisisarjojen rikolliset eivät muistuta yhtään sitä itseään
hengiltä juovaa miestä, joka lauantaiiltana kaataa tylpällä lyönnillä remmi-

kaverinsa pöydänkulmaan? Miksi poliisisarjojen kuolonuhrit eivät ole päihdeongelmaisia, syrjäytyneitä, asunnottomia ihmisiä?
Miksi poliisisarjojen suunnitelmalliset murhaajat eivät ole nuoria miehiä, jotka apua toistuvasti haettuaan
päätyvät ratkaisuun oman käden kautta? Tai miksi he eivät ole nuoria tyttöjä
tai naisia, jotka päättävät tuskin alkaneen elämänsä lääkkeillä?
Se olisi nimittäin lähempänä totuutta.
Ja vaikka poliisisarjoilta ei varmaan näin suurta totuudenmukaisuutta voi olettaakaan, nostaa mielessäni silti päätään toinen ajatus. Samalla hetkellä kun tunnen valtavaa surua
tämän juron, emotionaalisesti tukkoisen, julman ja aran kansan kohtalosta,
alan hillittömästi kiinnostua kotimaisen fiktiivisen rikoksen uusintamisen
mahdollisuuksista.
Olisiko juuri tässä ja juuri nyt meille suomalaisen henkirikoksen representaatioista kiinnostuneille pieni mahdollisuus kansalaistottelemattomuuteen? Haastaa rikosgenre ja se,
kenen avulla, miten ja mistä sen puitteissa kerrotaan?
Vai teemmekö yrittäjille niin, kuten kansalaistottelemattomille aina
tehdään: vedotaan siihen, ettei kukaan muukaan ole sitä tehnyt? Tai ennustetaan, että ei tule onnistumaan,
koska vastapuoli on niin paljon vahvempi? Tai kerrotaan miten häviävän

pieni mahdollisuus on oikeasti uusintaa jotain genreä ja miten valtaisan
suuri mahdollisuus on tulla nolatuksi
yrittämällä?
Get rich or die trying.
Ei tainnut olla suomalainen, joka
sanoi niin.

O

len kymmenvuotias ja luen
sohvan takana salaa kirjaa
”Pohjolan Poliisi kertoo”.
Siinä näen kuvan.
Mies seisoo kumisaappaissa keskellä tupaa ja osoittaa purettua uunia.
Uuniin on piirretty istuma-asentoon
nainen ja yhtäkkiä kaikki hiljenee kun
tajuan, että joku on tappanut naisen ja
muurannut tämän sen jälkeen uuniin
sisään.
Vau.
Ilo havainnosta asettuu samaan
paikkaan kuin aiemmin se ilo, jota
koin selaillessani kummisetäni pornograafista julkaisua. Se tunne on täynnä salamannopeaa varmuutta kaikkien sääntöjen poissaolosta, riemua siitä
että salaisuuksia on ja niiden olemassaolon voi kestää.
Täynnä valtavaa elämänvoimaa selaan kirjaa eteenpäin. Minä olen elossa, ja kuten nämäkin ihmiset täällä kirjassa, kykenen pahaan tekoon. Voisin
tappaa ja heittää kaivoon ja käydä katsomassa viikon välein eikä kukaan saisi koskaan tietää.
Voi kuinka hauskaa!
Olen kymmenvuotias.
n
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Kauko Aromaa
Kirjoittaja on koulutukseltaan sosiologi, ja nykyisin YK:n
yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan
instituutin johtaja,
aiemmin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja ja johtaja.

MISTÄ RIKOKSET TULEVAT

Rikollisuuden välttämättömyys
Sosiologinen näkemys rikollisuuden
välttämättömyydestä soveltaa rikollisuuskäsitettä, joka itse asiassa viittaa sosiaalisten normien rikkomiseen.
Norminvastaiset teot ovat välttämättömiä siinä mielessä, että niitä aina
esiintyy, koska säännöt on tehty rikottaviksi. Sääntöjen rikkomisella osoitetaan sallitun rajat. Sääntöjen rikkominen on tarpeellista myös, koska se
edustaa yhteiskunnallista uudistumista. Ellei sääntöjä rikota, uudistuminen
loppuu. Rikokset ovat siis välttämättömiä siinä mielessä, että niillä on tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä.

Rikoksen käsite
Tavallinen rikosoikeudellinen rikoskäsite viittaa kaikkiin sellaisiin tekoihin, jotka on laissa säädetty rangaistaviksi. Arkipuheessa tämä linjaus voi
olla epätyydyttävä - ainakaan se ei täysin vastaa arkikielen tunnistamia merkityksiä. Sosiologinen kielenkäyttö
puolestaan käsittelee sosiaalisia ilmiöitä, ja hakee usein rinnakkaiskäsitteitä kuten epä- tai antisosiaalinen käyttäytyminen tai poikkeava käyttäytyminen.
Sanktiot
Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan
tai sitä sanktioidaan eri tavoin. Suurta
osaa sosiaalisista normeista valvotaan
ja sanktioidaan epävirallisesti, jokapäiväisen kanssakäymisen yhteydessä
ilmaistavalla hyväksynnällä tai paheksunnalla. Osa puolestaan on suojattu lailla. Eri yhteiskunnat ovat järjestäneet tämän asian vaihtelevasti. Osa
normien rikkomisista on tyypillisesti
pidetty tarpeellisena määritellä rikoksiksi siinä mielessä, että ne on kirjattu
(rikos)lakiin ja niistä on säädetty rangaistus.
Piiloon jäävä rikollisuus
Valtaosa laissa rangaistaviksi määrätyissä teoista jää paljastumatta eikä
tekijä jää kiinni. Onkin huomautettu, että tämä korostaa rangaistuksen
symbolista merkitystä: sillä alleviivataan toisille kyseisen teon paheksutta8

vuutta, samalla kun paljastunut syyllinen saa ansaitsemansa rangaistuksen.
Havainnosta seuraa myös se, että paljastuneet rikoksentekijät ovat vain valikoitunut murto-osa kaikista. Valikoituminen tapahtuu epätasaisesti – kärjistäen voidaan viitata Victor Hugon
sarkastiseen huomautukseen, jonka
mukaan vain köyhiä rangaistaan leivän
varastamisesta nälkäänsä.
Hugon huomio sisältää myös toisen tärkeän näkökohdan: monet lakiin
kirjatut rikokset ovat eri yhteiskuntaluokille ja -ryhmille eri tavoin tyypillisiä. Kaiken lisäksi niiden valvonta
kohdistuu epätasaisesti eri yhteiskuntaluokkiin ja -ryhmiin.

Rikosoikeus
Rikos on oikeustieteilijälle tekninen
käsite: rikos on laissa rangaistavaksi
määrätty teko. Tämä on kovin muodollinen tapa määritellä rikos verrattuna puhekielen nyansseihin ”rikollisesta” tai kertomakirjallisuuden tai
elokuvan tunne- ja tapahtumakylläisiin teonkuvauksiin. Herkullinen esimerkki tosielämän ja lakikielen maailmojen erosta on Vatasen kyynäränmittainen rikosluettelo, joka voidaan lukea Arto Paasilinnan Jäniksen vuoden
rikosoikeudellisessa yhteenvedossa, ja
jossa Vatasen huima seikkailu on murjoutunut tunnistamattomaksi.
Lainsäädäntövaltaa käyttävät elimet siis päättävät, mikä on rikos.
Lainsäädäntövalta siten myös jatkuvasti manipuloi ja määrittelee uudelleen rikoksiksi luettujen tekojen sisältöä: tänään sallittu voi olla huomenna
rikollista ja päinvastoin, esimerkkeinä
vaikkapa aviorikos, julkinen juopumus
ja homoseksuaaalisuus. Mainituista
kukin on 1900-luvun alkupuoliskolla
ollut Suomessa rikos (julkinen juopumus 1960-luvulle, homoseksuaalisuus
1970-luvulle saakka). Kieltolain aikana alkoholin valmistus, myynti ja hallussapito oli rikos, ja onhan tämä elämänala edelleenkin ankarasti säännelty. Vastaavasti tietyt teot ovat tietyissä olosuhteissa rikoksia, toisissa eivät.
Alaikäisyys tai mielisairaus poistaa tekijän rangaistusvastuun, hätävarjelu-

ja pakkotilaperusteet puolestaan poistavat sinänsä kielletyn teon rangaistavuuden. Sodassa tuhotyöt, väkivalta ja
tappaminen ovat sallittuja ja jopa palkittuja tekoja.
Poliittiset rikokset
Poliittiset rikokset ovat oma lukunsa, ja ehkä räikein esimerkki poliitisen vallan ja lainsäädäntö- ja lainkäyttövallan epäpyhästä liitosta. Vuoden
1918 tapahtumat kuuluvat tähän teemaan: rikoksia lienee tapahtunut runsaasti, mutta niiden rikoksiksi määrittely riippui lopulta siitä, kuka kuului
voittajiin, kuka häviäjiin. Poliittiset rikokset ovat edelleen tavallisia joissakin maissa.
Erot rikollisuudessa
Rikoksia yhdistää lopulta ainoastaan
se, ettå ne on laissa säädetty rangaistaviksi. Rikollisilla teoilla sen enempää kuin rikosten tekijöillä tai uhreillakaan ei ole ankarasti ottaen muita
yhteisiä ominaisuuksia. Silti on voitu havaita, että tietynlaiset lainrikkomukset ovat yleisempiä toisissa väestöryhmissä kuin toisissa. Tämä perustuu toisaalta siihen, että toiset ihmiset noudattavat sääntöjä huolellisemmin kuin toiset, suhtautuvatpa jotkut sääntöihin sinänsä vihamielisesti. Taustalla on eroja sosiaalistumisessa, jotka perustuvat sekä synnynnäisiin taipumuksiin että suuressa määrin
varhaissosialisaatiossa ja vertaisryhmissä opittuun. Elämäntilannekin vaikuttaa asiaan: ne, joilla on paljon menetettävää rikoksista kiinni jäämisestä, rikkovat lakeja harvemmin kuin ne,
joilla ei ole paljon pelissä.
Lisäksi on suuri merkitys sillä, millaisia rikostilaisuuksia eri ihmisille on
tarjolla. Elämäntilanne ja -tyyli vaikuttavat tähän. On esimerkiksi osoitettu, että valtaosa tavallisesta etenkin
nuorille ominaisesta pikkurikollisuudesta – vahingonteoista, varkauksista,
häiriköinnistä – tapahtuu ilman varsinaista harkintaa ja suunnitelmallisuutta. Siksi sellaisten rikosten tapahtuminen riippuu ensi sijassa suotuisista rikostilaisuuksista, joita eri olosuhteis-

sa on tarjolla paljon tai vähän. Suotuisan tai otollisen rikostilaisuuden ideaan kuuluu se, että rikoksen kohde tai
rikoksentekotilanne on huonosti suojattu ja valvottu, jolloin päähänpistosta harkitsematta tehty rikos pääsee tapahtumaan.
Luonnollinen rikos?
On ajateltu, että kaikesta huolimatta
olisi myös universaaleja, luonnollisia
rikoksia, teknisten ja käytännön syistä kehiteltyjen rikosten ohella. Voisi
odottaa, että ankarimmin rangaistavat
teot olisivat kaikkialla, kaikkina aikoina samat. Sosiaaliantropologinen tutkimus ei tue tätä käsitystä. Edes toisen ihmisen hengen riistäminen ei
ole aina ja kaikkialla rikos. Vastaavasti vaikkapa aviorikos tai jumalanpilkka voivat olla kuolemalla rangaistavia
taikka sallittuja.
Mitä rikoksia on
Rikossäännöksillä suojataan erilaisia
intressejä. Kirjo on laaja, julkisen vallan verotuloista liikenne- ja elintarviketurvallisuuteen tai ympäristöön,
yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta omaisuuteen ja henkeen ja terveyteen.
Äärimmäisen näkemyksen mukaan rikosmääritelmät ovat valtaapitävien tapa sortaa ja kurittaa alamai-

sia: ne määräävät mikä (ja kenen) käyttäytyminen on rangaistavaa, ja se on
periaatteessa muiden käyttäytymistä,
ei omaa. Tarkkaa rajaa ei kuitenkaan
voida vetää: omatkin saattavat rikkoa
lakia, mutta muuttuvat silloin muiksi,
tällä tavoin oman ryhmän puhtaus säilyy ja vallankäyttö legitimoituu.
Mikä on rikos
Koska valta ratkaisee, on tärkeää selvittää, mitkä tahot sitä käyttävät, ja
siis kenen etuja kriminalisoinnit ajavat. Voidaan puhua yleisestä edusta ja ryhmäeduista – meikäläinen demokratia on hanakka olettamaan, että on olemassa jokin yleinen etu, joka
ei ole sama kuin jonkin tietyn ryhmän
tai yksilön etu. Yhteiskunnassa käydään myös jatkuvaa valtataistelua siitä, kuka saa määritellä mitäkin asioita rikoksiksi ja kuinka suuri painoarvo tietyillä rikoksilla pitäisi olla. Demokratian rajoissa valtaapitävät käyttävät järjestelmää omaksi hyväkseen,
jos suinkin voivat, ja muut ryhmittymät taistelevat tämän määrittelyvallan saadakseen. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkirikokset ovat uudehko esimerkki eturyhmäintressejä suojaavista kriminalisoinneista. Miesten naisille tekemää väkivaltaa voi pitää toisenlaisena esimerkkinä tästä ilmiöstä: sen
uudelleenmäärittelyä koskevaa taiste-

lua on käyty nyt jo pari-kolme vuosikymmentä.
Kenen rikos
Yhteiskunnallisten intressien muuttuessa rikokset muuttuvat. Kaukana
ovat ajat, jolloin rikosluettelo käsitti
vain henkilöön, omaisuuteen ja julkiseen valtaan kohdistuvia tekoja. Kriminalisoinnin käyttö yhtenä keinona
säädellä melkein mitä tahansa ilmiötä on tavallista, ja sen vuoksi rikoksen
käsite kattaa tavattoman monenlaisia
asioita.
Kansainväliset paineet ovat enenevässä määrin muuttamassa paikallisia
rikosrajauksia. Suomessakin on omaksuttu monia EU:n puitteissa syntyneitä määräyksiä, jotka ovat tuoneet meille uusia rikoksia ja muuttaneet aiemminkin tunnettujen rikosten rangaistustasoa. Eri järjestelmien törmäykset
tuottavat uudenlaisia tulkintaongelmia. Esimerkiksi islaminuskoisten järjestelmien käsitykset aviorikoksesta
poikkeavat länsimaisesta. Sama koskee naisten pahoinpitelemistä ja tappamista suvun kunnian takia, tai tyttöjen ympärileikkaamista – tai lasten
ruumillista kurittamista, joka meillä
on rikos, mutta jossain muualla velvollisuus.
Vieläkö muistatte, mikä oli herra
Langen rikos?
n

Niko – Lentäjän poika,
ohj. Kari Juusonen &
Michael Hegner, Anima
Vitae, Cinemaker, Ulysses, A. Film & Magma
Films, 2008
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Kassila ja Waltari
löysivät palmuja
Helsingistä
Suomi sai Komisario Palmuissa ansaitsemansa kulttisarjallisen rikoksia.
Realistinen rikos on jäänyt kotimaisessa elokuvassa vähemmälle. Mutta
pitäisikö Palmun tulla takaisin ja
millaisena?
Jussi
Karjalainen
Kirjoittaja on elokuvatoimittaja

Komisario Palmun
erehdyksessä löytyi
ruumiita ja Leo Jokelan (toinen vas.) näyttelijänlahjat.
10
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VEK-lehden lukijakunnalle ei tarvitsisi luetella rakastetun ohjaajakonkarin Matti Kassilan Palmu-leffoja nimiltä, mutta tehdään se
kumminkin: Komisario Palmun erehdys
(1960), Kaasua, komisario Palmu! (1961),
Tähdet kertovat, komisario Palmu (1962)
ja Vodkaa, komisario Palmu (1969).
Viimeksimainitusta moni toitottaa, ettei se kuulu kolmen ensimmäisen valion kanssa ollenkaan samaan
joukkoon. Kannattaisi ehkä katsoa
Vodkakin uudelleen ja huomioida,
kuinka sen olemassaolo todisti noinkin pian, ettei Palmuista haluttu päästää irti. Pelkkä alkuperäinen box office -menestys oli jo alkanut hakea jonkinmoisen kulttimaineen muotoja.
Samallahan Vodkassa tulivat Palmuihin ujutetuiksi mukaan agenttielokuvien ja television vuosikymmenen uudemmat kuulumiset.
Nimittäin ensimmäinen James
Bond -elokuva oli saapunut meillä ensi-iltaan alkuvuodesta 1963. Bondit
poikivat 1960-luvulla Palmujen tauon
aikana koko ajan uusia jaksoja, puhumattakaan humoristisista jäljittelijöistä. Televisio taas oli tärkeä, sillä sinnehän Kassilakin hakeutui töihin Palmujen ja koko vanhanmallisen studiotuotannon romahdettua monivuotiseen
elokuvanäyttelijälakkoon. Vodkaa, ko-

misario Palmussa on mukana niin hulinoitsijoita Vanhan liepeiltä kuin Yleisradion tiukan punaisia, röyhkeitä ajankohtaistoimittajiakin.
Okei, okei, tietysti Vodka laatuvertailussa kalpenee kolmen mustavalko-Palmun rinnalla. Mika Waltarin
100-vuotisjuhla painaa verrattomasti
enemmän Palmujen yhteydessä kuin
Euroopan hullun vuoden 1968 hupaisat jäljet Vodkassa.
Waltari ja Kassila saivat kumpikin tahoillaan muljautettua kokoon
niin rullaavan Helsinki-fiiliksen, ettei
vastaava ole onnistunut kirjoissa ja filmeissä väkisin vääntäen.
Kassila: Tehdään sitten rikoksia,
mutta kaikella taidolla
Palmujen onnistumisen salaisuus on
yksinkertaisesti se, että Waltarin tasoinen kulttuuritietoinen kirjoittaja
tuli osallistuneeksi 1930-luvun lopun
pohjoismaiseen salapoliisiromaanikilpailuun. Teos oli Kuka murhasi rouva
Skrofin? (=Kaasua).
Waltari-tekstien pienimmätkin painotukset lukuisine Tulenkantajat-viitteineen ovat aivan toista luokkaa kuin
vaikkapa Outsiderin pelkät rankamaiset salapoliisiromaanit. Bruno Rygseck
karrikoi Mikan nuoruusvuosien villitsijää Olavi Paavolaista. Brunon salamyhkäisessä Kaivopuiston huvilassa
repäistään näyttämölle jopa kymmentä vuotta aikaisemmat veriset mustasukkaisuusriidat – kirjailija K.V. Laihosen hissukka hahmo parodioi Hesarin
pääkirjallisuuskriitikkoa Lauri Viljasta. Waltari oli vienyt Viljaselta 17-vuotiaana Tulenkantajana naisen ja menettänyt tämän sitten takaisin Viljaselle.
Matti Kassilan ammatillinen valmius 1950–60-lukujen vaihteessa oli

samankaltainen kuin Waltarilla Palmu-romaaneita naputtaessaan. Kassila oli ”liian hyvä” vanhan ja tomuisen
rikosaiheen tilaustoteuttajaksi.
Hän oli pitänyt tarkasti silmällä orastaneita elokuva-aaltoja, jotka
maailmalla murtautuivat täyteen vyöryyn täsmälleen päällekkäin Palmuelokuvien valmistumisvuosien kanssa.
Niinpä jo Erehdyksessäkin dynaamisesti liikkunut kamera alkaa käyttäytyä
yhä modernimmin Tähtiin mennessä.
Esimerkkinä karkuteillä olevan Ville
Valkosen puolijuoksu väkijoukoissa
kaupungilla.
Kun T.J. Särkkä tarjosi Palmutyötä 1950-luvun jälkipuoliskon Jussi-palkituimmalle ohjaajalle, Kassila puuskahti ensin alistuneena vaimolleen Aino Mantsakselle: ”Tehdään sitten rikoksia, kun ei ole muutakaan.”
Kassila olisi halunnut noina aikoina yrittää omakohtaisempaa taidetta.
Juuri siksi hän Palmuihin ryhtyessään
päätyi rennolla kädellä pistämään keitokseen kaikki osaamansa kikat ja kokeilemaan vielä uusia.
Matkassa oli paljon selittämätöntä onneakin, josta elokuvalegendat
on tehty. Sellainen ihmeellinen säkäloksahdus on esimerkiksi Leo Jokela löytämässä omimman äänensä roolissa, joka oli buukattu aivan toiselle
näyttelijälle ja jossa Leon piti olla vain
paikkaaja.
Osallistujien mukaan alkuperäisPalmut syntyivät vahvassa perheyhteydessä. Rouva Kassilallakin oli osa
kaikissa kolmessa vuosittais-Palmussa. Ensimmäisessä hän heittää veivinsä poikkeuksellisen näyttävällä kaatumisella, jonka vain absintin kaltainen öklön vihreä myrkkyviina voi ai-
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Mielettömän
huvittavan
henkilögallerian
hallinta on
oppi, jota
Kassilan
Palmuista on
ahkerimmin
koetettu
omaksua.

heuttaa. Kolmannessakin on lähellä
hengenlähtö kalliokuilun pohjalla rantatyrskyissä. Palmun apulaista – Waltarin minähahmoa – esittäneen Matti Raninin äiti Saara Ranin antautui
luomaan ikimuistoisen ärhäkän akkaroolin. Saara Ranin jopa ideoi itse kuninkaallista huumorintajua osoittaen
Amalia Rygseckin karvaisen naamasyylän.
Olepa siinä sitten ohjaajana, kun
asiat alkavat loksahdella tällä tavalla
kohdalleen.
Itse asiassa Komisario Palmun erehdystä, joka nykyään on suunnilleen
kakkonen kautta aikojen kotimaisten
elokuvien rankkauksissa, ei alun perin kehuttu puoliksikaan niin kiivaasti
kuin Kaasua ja Tähtiä. Kriitikot valittivat, että Joel Rinne murahtelee Erehdyksessä liioittelevasti, niin kuin tekeekin, jos on välttämätöntä verrata romaanihenkilöön. Seuraavissa filmeissä kuulemma elokuvanäkemys edistyi
huomattavasti. Ja siirtymistä 1960-luvun nykyaikaan pidettiin elinvoimaisempana.
Tänä päivänä mielletään juuri toisin päin, että Komisario Palmun erehdyksen ironisen runsaassa epookkikuvassa on sitä tietynlaista erityishavinaa.
Palmuja edelsivät Kuolleet
miehet ja pellepoliisit
Palmu-filmien voittokulkuun vaikutti, että ne tulivat paikkaamaan ilmeistä puutetta. Kaikissa elokuvakulttuureissa tarvitaan kulttisarjoja. Jokainen
sivistysmaa kaipaa kotoisan lempikomisarion. Mikä vielä parasta, jos rikospoliisi hiostaa oikeastikin älynystyröitään huoneissa, joiden ikkunoista paistaa suoraan koko pääkaupungin
tunnus Suurkirkko pontevassa valkeudessaan. Studiofondien avulla askarrellessakin tällaisesta syntyy ikonisia,
unohtumattomia kuvia.
Vaan eipä ollut syntynyt ennen eikä muiden kuin Kassilan käsissä! Nerokkaita osumia Suurkirkko-taustoissakin!
Suomessa oli filmattu vähänlaisesti rikoselokuvia, eikä varsinkaan vakavia rikosfilmejä. Simo Penttilän käsikirjoituksiin perustuvat sotavuosien Kuollut mies -elokuvat muodostivat nekin useampiosaisen sarjan, jolla
kyllä on veijarimaisen pääosanesittäjänsä kautta linkki Palmuihin. Kansa
otti Joel Rinteen jo 1940-luvulla hyvin
vastaan eversti evp. Sarmona eli Kuolleena miehenä. Nämä vakoilijoiden ja
kansainvälisten konnien nitistykset
ohjasi Ilmari Unho.
Vakoojien vierasta verta siis tarvittiin – kotimaatamme ihan itsessään ei
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pidetty uskottavana ja kilpailukykyisenä alustana rikosaiheille. Ulkomailla oli tylympi meininki, todistivat Bogartin gangsterielokuvatkin.
1950-luvun suomalaisten rikoskomedioiden taso oli siinä määrin vaisu,
että senkin vuoksi Matti Kassila vastusteli ensin Palmuihin tarttumista.
Ohjaaja todennäköisesti pelkäsi, että
häneltä odotettiin yhtä sisällyksetöntä työtä kuin Armand Lohikosken
ohjaama Kohtalo tekee siirron (1959). Sekin oli T.J. Särkän pöytälaatikoistaan
kaivama sota-aikainen dekkariteksti.
Myöskään Aarne Tarkas – Kassilan hyvä ystävä ja ainoa jatkuvasti rikosleffoihin panostanut ohjaaja – ei
ollut nostattanut uskottavuutta huippuunsa. Tarkas oli kyllä oivaltanut Mika Waltarin tiheiden pienoisromaanien soveltuvuuden film noir -tyyliin
taittuviksi elokuviksi. Hän ohjasi hulluun rakkauteen ja rikollisuuteen poltinmerkitystä pariskunnasta Waltarifilmatisoinnin Jokin ihmisessä (1956),
mutta nopeasti työskennelleeltä Tarkakselta tuli silläkin kertaa turhan
falskia jälkeä.
Pääasiassa Tarkas tehtaili rikoshupailuja, kuten Paksunahka (1958). Näissä esiintyi myös toistuva pellepoliisien
pari Koukku ja Ripatti (Uljas Kandolin ja Heikki Savolainen).
Ja toden totta Kassilakin oli kiinnittämässä ensin Kandolinin etsivä Kokiksi. Kokilla oli Palmu-romaaneissa paljon niukemmin sattuvaa sanottavaa kuin elokuvissa, joissa hänen osuuttaan ryhdyttiin käsikirjoittamaan filmi filmiltä laajemmaksi.
Elokuvasarjan tuottajilla kyllä olivat enemmänkin mielessä tuoreet ulkomaiset mallit kuin Kassilan pelkäämät kotimaiset flopit. Jean Gabinin
tähdittämä varsin vakuuttava Maigret-elokuvien sarja levisi tehokkaasti
Ranskasta.
Särkän SF-yhtiö päästi meikäläisittäin isolla rahalla tuotetun Komisario
Palmun erehdyksen jälkeen Palmujen oikeudet suosiolla käsistään FennadaFilmin Mauno Mäkelälle, mitä jälkiviisastellen on ihmetelty. Mäkelän ehdotukseen luopua epookista Kaasua,
komisario Palmussa! vaikutti puolestaan
hurjan moniosainen saksalaissarja.
Saksassa kuvattiin 1950–60-lukujen
taitteesta alkaen parodisia näkemyksiä Edgar Wallacen vanhoista salapoliisiromaaneista. Räväkät Wallace-krimit tapahtuivat vale-Lontoossa. Nekin pullistelivat värikkäitä tyyppejä.
Raid ja Vares kurkottavat
Palmujen henkilötyypittelyyn
Kun Komisario Palmut ylsivät maksimaaliseen suoritukseen, alkoi sar-

jan piristävä vaikutus näkyä muissakin
kotimaisissa genren elokuvissa. Aarne
Tarkaskin sai purkkiin parhaan elokuvansa Hän varasti elämän (1962), jonka
ansioihin kuuluu Palmu-sivuosanäyttelijöinä kunnostautuneiden viistojen
näyttelijätyyppien Risto Mäkelän ja
Toivo Mäkelän hyödyntäminen. Hän
varasti elämän on oikein onnistunut
makaaberi murhatrilleri. Suoria viittauksiakaan kaihtamaton Tarkas lainasi siinä kyllä aivan avoimesti Hitchcockin Psykoakin.
Mielettömän huvittavan henkilögallerian hallinta on oppi, jota Kassilan Palmuista on ahkerimmin koetettu omaksua. Henkilötyypeillä kuuluu
olla myös riittävän napsakat repliikit.
Nykypäivään soveltuva muoto
originelleille helsinkiläisille kaupunginosanaamoille löytyi kirjailija Harri Nykäsen ja ohjaaja Tapio Piiraisen Raidissa. Raidista tuli pitkä tv-sarja vuonna 2000. Myös 2003 valmistu-

nut aivan erillinen elokuvatarina oli
nimeltään Raid.
Raid-tv-sarja kolusi onnistuneesti pitkänsillan itäpuolen Kalliota, kun
Kassilan–Waltarin Palmut olivat keskittyneet keskustan porvarillisempiin
kaupunginosiin. Mainiota olikin, että syntyi suoranainen Raid-ilmiö. Ensi
kertaa sitten Palmujen kotimaista rikosfiktiota seurattiin yhtä eläytyen ja
tyyppikirjosta nautiskellen.
Vertailu ulottuu automaattisesti
Reijo Mäen ja Aleksi Mäkelän Vares-elokuviinkin, joita on toistaiseksi
kaksi. Nuhjuisen turkulais-chandlerilaisen yksityisetsivän filmisarja jatkunee. Vareksessa on paljon hauskaa
ja elävää ainesta, mutta myös puujalkamaisuutta. Rankka väkivalta on kai
sitten 2000-lukua. Se rajoittaa katsojakuntaa, kun Palmuja katsellaan asteikolla pikkupojista vaareihin.
On hienoa nähdä kohta puoliin,
mitä syntyy yhdistelmällä Harri Ny-

känen, teksti, Aleksi Mäkelä, ohjaus.
Heidän elokuvansa Punavuoren historiallisista rikoskuvioista on valmistumassa tammikuuksi 2009. Rööperi-elokuvassa eletään 1960-lukua, joten jonkinlaisia Komisario Palmu -viittauksiakin sopii odottaa.
Pienimuotoisia hatunnostoja Palmuille on aika monissakin filmeissä.
Esimerkiksi Lars G. Thelestamin
Susikoski-elokuvassa Tuntematon ystävä (1978) eräs henkilö sai nimekseen
Kuurna, vaikka Mauri Sariolan alkuperäisromaanissa nimi on aivan toinen. Maurikin toki arvosti vilpittömästi Palmuja, niin kuin kirjallisuusja elokuvakollegoiden tapoihin kuuluu.
Rikollisuuden todellisia kasvoja käsittelevä elokuva ei ole Suomeen
edelleenkään juurtunut, paitsi huomiota herättävät tositapauskertomukset (viimeksi Pekka Lehdon Game Over, 2005). Olisi tilaa luodata pi-

temmällekin rikosten rakenteellisia
mekanismeja ja psykologiaa. Aikoinaan Edvin Laine tarkoitti hyvää laatiessaan poliisipäivystysraportin Yhden yön hinta (1952) Jules Dassinin
kuuluisan New York -raportin jalanjäljillä.
Matti Yrjänä Joensuun satuttavat Harjunpää-poliisiromaanit pitäisivät luultavasti keskeisempää sijaa elokuvassakin, jollei Åke Lindman olisi
käyttänyt 1980-luvulla niiden filmioptioita etupäässä ruotsinkielisiin tv-sovituksiin.
Harjunpään noustua pinnalle Kassilakin pyrki hankkimaan romaanien
oikeudet, mutta hän oli asiassa liian
myöhään liikkeellä. Nythän Harjunpää on palannut ainakin osittain. Juha Lehtolan tv:lle ohjaama minisarja
Rakkauden nälkä (2007) oli harvinaisen
persoonallinen avaus. Senkin tasokkuuden salaisuudeksi ilmeni haastatteluissa se, ettei Lehtola elokuvante-

Hullun natsin metsästys vei reportteri
Nopsasen (Pentti Siimes) ja Palmun kerran Helsingin ulkopuolellekin Siuntioon
Tähdet kertovat, komisario Palmussa.
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Missä
muodossa
Komisario
Palmun pitäisi
palata, jos se
palaa?

Komisario Palmun vuosikymmenelle palataan rikosasiantuntija Harri Nykäsen kirjoittamassa Rööperissä. Ensi-ilta tammikuussa.

kijänä piittaa genrepaukkeesta – vaan
draamasta ja ihmisistä.
Vain uskollinen versio
Rouva Skrofista toimisi enää
Nyt paljastan, miksi härnäsin aloittamalla jutun Vodkaa, komisario Palmun
ominaisuuksien puolustamisella. Ympyrä kiertyy siihen, olisiko Palmulla ollut vielä myöhemminkin saumoja
inkarnaatioon valkokankaalla ja tulisiko sen palata eloon jatko-osilla?
Yrityksiä on ollut. Niiden tehokkain tulppa on kirjailijan oikeuksienhaltija, tytär Satu Waltari. Luultavasti aika viisaastikin hän on erittäin kitsas myöntämään uusia käyttöoikeuksia etenkään Mikan viihdepuolen aikaansaannoksille.
Mainittakoon vaikkapa Waltarin juhlavuoden hankkeena se, kuinka Helsingin Kaupunginteatteri tahtoi luoda pramean näyttämösovituksen Komisario Palmun erehdyksestä. Ohjauksesta olisi vastannut eräs näyttelijä siitä kaikkein joviaaleimmasta päästä. Ei tullut lupaa, vaikka teos tosiaan
näyttämölle kiistattoman näppärästi
istuisikin – Rygseckin talon sopukoissa viipyillään oikein porukalla. Ja mikä unelmahomma lavastajalle ratkaista, kuinka superklassikon poliisilaitosnäkymät ja kirkko hoidetaan!
Enkä rohkene edes kuvitella, millainen lippujen kysyntä olisi tullut ole14

maan. Ei nyt sentään mikään Agatha
Christien Hiirenloukku, joka on mennyt katkeamattomasti vuosikymmeniä, mutta menekki olisi ollut valtava
Palmu-näytelmänkin tapauksessa.
1990-luvulla muuan Palmu-filmaushanke eteni säätiön tuotannonvalmistelutukeen asti, mutta filmiyhtiö ennätti kaatua alta. Komisario Palmu olisi muun muassa asetettu ihmettelemään teknonuorisoa.
Nykyistä filmiväkeä on tietenkin
innostanut himokkaimmin 1963 valmistunut käsikirjoitussynopsis filmaamatta jääneeseen elokuvaan Lepäisit jo rauhassa, komisario Palmu. Se
on aitoa Waltaria repliikkeineen kaikkineen, mutta joka sen saisi puhuttua
käyttöönsä, saisi samalla valmistautua ottamaan määrättömän ryöpytyksen niskaansa. Pahin ongelma on, että
Joel Rinteen, Matti Raninin ja Leo Jokelan legendarooleille ei pystyisi varmaan tekemään mitenkään oikeutta.
Yksi Palmu-sarjan valteista on juuri
se, että jatkumo katkesi saappaat jalassa huipulla (eikä nyt sanaakaan siitä Vodkasta!).
Lepäisit jo rauhassa, komisario Palmu
on myös sikäli vaikea aihe, että juoni toistelisi jo vähän liikaakin edellisiä filmejä. Mukana on esimerkiksi
teatteriavantgardisti, jonka hahmo tavallaan kloonaa Kaasun mielipuolista
maalaria Kurt Kuurnaa.

Oma teesini on, että ainoa järkevä
keino palata Komisario Palmuun olisi
huolellisesti takaisin vuoteen 1938 siirretty versio Kaasusta, Palmun debyyttiromaanin alkuperäisnimellä Kuka
murhasi rouva Skrofin? Siitä voisi tulla charmantti filmi ja hyvä ajatusleikki, jos pitäydyttäisiin vielä vallan Mika Waltarin alkuperäistekstissä. Ja jätettäisiin Kassilan ja Kaarlo Nuorvalan Kaasu-filmiin keksimät juonimuutokset pois.

eittäisin lopuksi haasteen
teille, hyvät elokuvantekijät, jotka luette tätä.
Olen valmistellut jo
jonkin aikaa laajaa tutkimusta Komisario Palmuista. Ota yhteyttä, jos
olet yrittänyt jossain vaiheessa käynnistää Lepäisit jo rauhassa, komisario
Palmun filmatisointia tai mitä tahansa muuta Palmun comeback-projektia. Missä muodossa Komisario Palmun pitäisi palata, jos se palaa? Kuulisin myös mielelläni suoraan teiltä itseltänne pienistäkin tietoisista Palmutribuuteista, joita olette elokuviinne sijoittaneet. Alan ammattilaisten
muutkin vapaamuotoiset ajatukset
Palmujen merkityksestä ovat tervetulleita. Vaalitaan yhdessä kallisarvoisinta filmiperintöä! Puhelinnumeroni on 050-378 4603, sähköposti jussi.
karjalainen1@welho.com.
n
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Någonting är
ruttet i Danmark
– men
tevekriminalaren
mår tjockt
I snart tio års tid har man talat om
det danska ”filmundret”, ett fenomen som ingalunda begränsar sig till
de stora stygga gossarna, de internationellt erkända ”dogmatikerna” Lars
von Trier och Thomas Vinterberg.
Krister Uggeldahl
Artikelförfattaren är en i Åbo bosatt
filmkritiker som stortrivs på Kinopalatsi
men ändå saknar Diana.
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Artikkelin kuvat:
Forbrydelsen/Rikos,
ohj. Birger Larsen,
Morten Arnfred, Hans
Fabian Wullenweber,
DR Drama, 2007
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ej, den danska filmen präglas av såväl bredd som djup
och intressant nog är det
kvinnliga regissörer såsom
Susanne Bier och Lone Scherfig som
stått för de största publiksuccéerna,
typ Älskar dig för evigt och Italienska för nybörjare. (Att filmerna i fråga
varit även kritiska succéer stör förstås inte).
Den gemensamma nämnaren är
Danska filmskolan i Köpenhamn, en
institution som är känd för sitt sätt att
föra samman talanger från olika områden. Regissörer, manusförfattare och
producenter ska inte jobba var för sig,
teamwork är nyckelordet.
Men minst lika fruktbart är de
danska filmmakarnas sätt att jobba över genregränserna, med teve och
teater. Det har skapat cross over-effekter som gagnat inte minst tevedramat,
idag en exportvara som heter duga.
Vem av oss har inte i något skede
fastnat framför Mordkommissionen
eller Örnen, för att nämna ett par ”kriminellt” goda exempel. Talande är väl
också att Örnen, producerad av Danmarks radio (en motsvarighet till våran Rundradio), vann en Emmy i den
prestigefyllda dramakategorin.
Det gjorde förvisso också Mordkommissionen, skriven av samma författarteam.
”Emmy-vinsten för Mordkommissionen 2002 var början på allt detta”, noterar Örnen-producenten Michael Bille Frandsen i Dagens Nyheter. ”Denna seger bevisar återigen att
ett starkt manus är allt. Man kan hitta

på en massa saker med helikoptrar och
actioneffekter, men utan ett så här bra
manusarbete lyckas man inte.”
Projektledaren Sven Clausen är inne på samma linje: ”Sedan Lars von Trier
gjorde Riket har vi en bro mellan televisionen och filmvärlden i Danmark.
Inget annat land har något liknande
där de bästa regissörerna och manusförfattarna vill göra tevedrama.”
Personligt och politiskt
Allt det ovan sagda kan givetvis appliceras på Brottet (Forbrydelsen/Rikos, Danmark 2007), denna Emmynominerade kriminalserie som gick
på FST5 i våras (det lär förövrigt bli en
fortsättning, utlovad till år 2009).
Brottet kunde, för att tala med
deckarradarparet Maj Sjöwall och Per
Wahlöö (Beck), karakteriseras som ”en
roman om ett brott”. Det är ett mordmysterium i tjugo avsnitt, en riktig
långkörare där de traditionella whodunit-aspekterna varvas med samhälleliga kopplingar samt ett sorgearbete
som antar högst personliga, rentav existentiella, proportioner.
Inte att förglömma: det polisiära finliret som inte blir mindre intressant av att det är en kvinna som står i
spetsen för mordutredningen. Vi talar
om kriminalkommissarie Sarah Lund
(Sofie Gråböl), ett fullblodsproffs som
varken har alkoholproblem eller magsår, på det privata planet ser det riktigt ljust ut.
De facto är Sarah, ensamförsörjare
med ett tonårigt gossebarn, på väg att
flytta till Sverige med sin sambo (Jo-

han Gry). Orsak nog att i tid och otid,
god dansk anda, driva med det blågula
laget. ”Om du tror att lättöl och surströmming gör livet lättare…”
Men av flytten blir inget. En ung
kvinna, en 19-årig gymnasieelev vid
namn Nanna Birk Larsen, är försvunnen. Ett dygn senare hittas hon död,
i bagageutrymmet på en bil som körts
ner i ett vattendrag.
Inledningsvis faller misstankarna på offrets före detta pojkvän, en rikemanspilt med dåliga vanor och en
bra advokat. Men när det framgår att
”olycksbilen” tillhör en av kandidaterna i Köpenhamns borgmästarval, rättare sagt hans kampanjstab, får fallet
en helt ny dimension.
Sorgearbete utan like
Men som sagt är Brottet ingen traditionell vem-fanken-gjorde-det, uppbackad av simpla problemställningar, billig
psykologi och tvära kast. Det är lika
mycket ett politiskt drama med kopplingar till alla aspekter av det danska
samhället - inklusive de etniska.
Som det råkar sig är Nannas modersmålslärare, en man av pakistansk
härkomst, en av de huvudmisstänkta. Och det om något försätter borgmästarkandidaten, liberalernas Troels
Hartmann (Lars Mikkelsen, Mads storebror) i en svår situation. Integrationsfrågorna är en av Hartmanns käpphästar och nu när en av hans ”rollmodeller” misstänks för mord kräver hans
partikamrater att Hartmann i egenskap av skolråd avsätter mannen, detta
på basen av blotta misstankarna.

”Vill du bli vald eller inte?”, undrar
hans kampanjchef (och älskarinna, spelad av Marie Askehave), en kvinna som
får även Lady Macbeth att blekna. Ändamålen helgar medlen och så vidare.
Även i övrigt kolliderar olika intressen. När det framgår att kampanjbilen är invecklad i mordutredningen
reses krav på att man omedelbart går
ut med ett pressmeddelande (allt annat kunde tolkas som ett försök att
mörklägga saken), ett pressmeddelande som tvivelsutan skulle försvåra polisens arbete.
Då har vi inte sagt ett ord om
kvällspressen som, sin vana trogen,
gör livet surt för alla parter – inklusive
den mördade flickans familj.
Här kommer vi också in på seriens
(mörka) hjärta, ett sorgearbete som
skildras så naket, intimt och obarmhärtigt att vi kan glömma allt snack
om att ”tiden läker såren”. Det finns
sår som aldrig läks.
Pernille (Ann Eleonora Jörgensen)
är mamman som slits mellan behovet
av att gå vidare – i familjen finns två
andra barn, två små pojkar – och önskan att få veta exakt vad som hände
med hennes ”lilla” dotter.
Det är upptakten till en privat
odyssé som slutar i ett otäckt ”Laura
Palmer”-scenario.
I det här sammanhanget framstår
pappa Theis (Bjarne Henriksen), en
self made man inom flyttbranschen,
som en trygg klippa. Men det är blott
en illusion. Karlen har ett våldsamt
och kriminellt förflutet och det är endast en tidsfråga innan fan är lös.

Men brinner i knutarna gör det
också i polishuset. Sarah Lunds velande – att sluta eller inte sluta – gör att
hon hamnar på kollisionskurs med kollegan och ersättaren Jan Meyer (Sören
Malling). Men även på den här punkten lyckas man undvika klyschorna.
Se här en snut som har till och med
chefens förtroende, det vill säga tills
hon kommer alltför nära sanningen.
Och då är det redan för sent.
Manus, manus och manus
Brottet är skriven av Sören Sveistrup
(Nikolaj och Julie, för tillfället aktuell
på FST5), i lag med Torleif Hoppe, Per
Daumiller och Michael W. Horsten.
Och även om skådespelarregin – ett av
den danska film- och tevedramatikens
hörnstenar – och de tekniska aspekterna är tipptopp vore det fel att inte
lyfta fram manusarbetet.
Sveistrup et consortes har tagit
fram ett antal karaktärer som, genrens
fallgropar till trots, framstår som både
fräscha och trovärdiga. Och att utgående från ett enda fall hålla tittarnas
intresse under tjugo avsnitt är ju något
av ett konststycke, inte minst mot en
bakgrund av den annars så snuttifierade tv-miljön.
Dramaturgi är ordet, men bortse inte från tempot, långsamhetens
lov. Vad är det som gör den danska
serien så bra? undrar DN-krönikören Carin Stålberg och sätter fingret
på tempot, det faktum att det får ta
sin tid. ”Det är en serie om ett brott
men också om sorg, ensamhet, förtvivlan och längtan och där varda-

gens gilla gång är det mest hänsynslösa och skonsamma.”
Sören Sveistrup själv säger i en intervju för Berlingske Tidende att han
ville skapa ett universum som blir som
förmörkat av ett brott. ”Det är klassiskt stoff, när man lagt ondskan bakom sig och löst brottet är förbannelsen hävd.” I samma artikel talar Sveistrup om en ”noir-värld där solen aldrig skiner”, om inspirationskällor i stil
med Twin Peaks och Seven.
Suverän tradition
Slutligen kan man inte låta bli att beundra seriens produktionskvaliteter,
något som förövrigt går igen i de danska
dramaproduktionerna. Gång på gång.
Det handlar om tid och pengar, klart det, men också om tradition
och kultur. Om ett produktionsmaskineri som är så välsmort att olyckor i arbetet raderas ut. När det gäller
Brottet, regisserad av herrar som Birger Larsen (Wallander-filmen Steget
efter), Morten Arnfred (Riket) och
Hans Fabian Wullenweber (Klättertösen) är det dessutom uppenbart att
man gått in för att göra film på teve,
så att säga.
Det finns en luftighet i bildspråket, en drajv i klippet. Och trots att uttrycket är realistiskt blir det aldrig
grått eller tråkigt, tvärtom. Då har vi
inte sagt ett ord om den subtila men
mördande effektiva (läs: hotfulla) ljudbilden som låter förstå att ingen går
säker i brottslighetens och maktkampens Köpenhamn.
Tack och lov för det.
n
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Kuka ja miten
teini- tai lapsipornoa
saa kritisoida?

POHD INT O JA ULLA KAR T T USEN T E OK S E N
JA H E L S I N G I N K Ä R Ä J Ä O I K E U D E N
SIT Ä KO SKEVAN PÄÄT Ö KSEN P OH J A LTA

Erkki Sevänen
Kirjoittaja on
Joensuun yliopiston
kirjallisuuden
professori

Kuvat
Ulla Jokinen
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Helsingin käräjäoikeuden
näkemys “Neitsythuorakirkosta”
Helsingin käräjäoikeus määritti toukokuun lopussa kantansa Ulla Karttusen paljon julkista huomiota osakseen
saaneeseen teokseen “Neitsythuorakirkko”, jossa hän käytti internetin
avoimilta teinipornosivustoilta tulostamiaan kuvia esimerkkeinä noiden
sivustojen tarjonnan luonteesta. Avoimet teinipornosivustot ovat maksuttomasti kaikkien käytettävissä. Koska
ne toimivat houkuttimina maksullisille sivustoille, ne voi ymmärtää mainoskuviksi.
Teinipornossa esiintyy teini-ikäisiltä tytöiltä näyttäviä näyttelijöitä.
Eri yhteyksissä on väitetty, että heidän joukossaan ei oikeasti ole alaikäisiä, vaan he ovat kaikki 18 vuotta täyttäneitä, jotka on puettu ja meikattu –
kolttujen, hammasrautojen, saparoiden avulla – lapsekkaan näköisiksi.
Tämän väitteen tueksi on lisätty, että
Yhdysvalloissa, josta pääosa teinipornosta on peräisin, vapaassa levityksessä olevien pornofilmien näyttelijöiltä
vaaditaan todistus täysi-ikäisyydestä.
“Neitsythuorakirkko” pyrki kyseenalaistamaan sitä kaksinaismoralismia, jossa lapsipornon rajalla oleva
aines on juuri laillisuuden oletusten ja

vakuuttelujen avulla tunkeutunut kuttuurin keskiöön. Yleisemmällä tasolla
kyseinen teos kritisoi nykyistä markkinataloutta ja mediayhteiskuntaa lapsuuden maailman erotisoimisesta ja
seksualisoimisesta. Teoksen kantavana ajatuksena oli näkemys, että nykyinen, läpeensä kaupallistunut länsimainen yhteiskunta tuotteistaa myös lapsuuden maailman erotisoimalla ja seksualisoimalla sen sekä vetämällä yhä
nuorempia pornon pariin, sen kuluttajiksi ja työntekijöiksi. Internetin teinipornotarjonnassa tämä kehityskulku koskee lähinnä tyttöjä; poikia esittäviä kuvia ei sisältynyt lainkaan Karttusen löytämään aineistoon.
Teknisessä mielessä Karttusen
teos koostui pressukankaisesta autotallista, joka rajasi sen erilleen muusta
näyttelytilasta. Teos oli siis osa Karttusen näyttelyä Ekstaattisia naisia: kirkon ja pornon pyhät neitsyet (Kluuvin galleria 15.2.–2.3. 2008), jonka kokoavana teemana oli pyhän ja aistillisen välinen suhde. Mainitun autotallin lattialle oli asetettu internetistä tulostettuja
teinipornokuvia ja sen seinillä riippui
piikkilankoja, joihin kiinnitetyt tekstit
asettivat nuo kuvat yhteiskunnallisiin
yhteyksiinsä. Autotallia täydensi näyttelyesite, jossa tarkasteltiin tutkimuk-

Helsingin kaupungin taidemuseon johto purki
poliisin jättämät, lailliset teosrakenteet ennen
kuin taiteilija ehti kuvata teoksensa. Näin ollen
taiteilija ei voinut jatkaa teostaan sanallisessa
muodossa. Museon johto koki pelkästään
käsitteellisenkin yhteiskuntakritiikin teinipornosta museon tiloissa liian provosoivaksi.
Helsingin kaupungin taidemuseon kannaksi voi
ehkä kiteyttää, että estetisoiva lasten
erotisoiminen on hyväksyttävää, päinvastoin
kuin ilmiön kritiikki.

sen ja journalismin keinoin kriittisesti internetin teinipornotarjontaa osana
nykyisen länsimaisen markkinatalouden ja mediayhteiskunnan toimintaa.
Näyttelyn avajaisten (14.2.) jälkeisinä päivinä Helsingin kaupungin taidemuseon johto ja “Neitsythuorakirkon”
kuva-aineiston takavarikoineet poliisit ehtivät antaa teosta koskevalle julkiselle keskustelulle vakaan suunnan
tulkitsemalla osan sen kuva-aineistosta yksioikoisesti lapsipornoksi. Tämä
sai monet ihmiset luulemaan, että tuo
kuva-aineisto edusti perinteistä pedofiilipornografiaa. Muutamaa viikkoa myöhemmin syyttäjäviranomaiset

haastoivatkin sitten Karttusen oikeuteen vaatien hänelle rangaistusta lapsipornon hallussapidosta ja levittämisestä. Oikeudenkäyntiin (16.5.) asti oltiin näin tilanteessa, jossa teinipornografiaan liittyvien yhteiskunnallisten,
moraalisten ja juridisten ongelmien sijasta julkinen mielenkiinto kohdistui
lähinnä siihen, mitä pitäisi tehdä teinipornosta julkista keskustelua herättämään pyrkineelle taiteilijalle, mahdollisen rikoksen ilmiantajalle.
Oikeudenkäynnin päätteeksi antamassaan ratkaisussa Helsingin käräjäoikeus osoitti suurempaa vivahteiden tajua kuin kaupungin taidemu-

seon johto ja syyttäjäviranomaiset olivat kevään aikana osoittaneet. Tosin se
katsoi Karttusen syyllistyneen “sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan” lasta
esittävän kuvan oikeudettomaan hallussapitoon ja levittämiseen – siis tekoihin, jotka on säädetty rangaistaviksi rikoslain 17. luvun pykälissä 18 ja 19.
Ikärajojen osalta nuo lapsipornopykälät ovat tiukat. Niiden mukaan tässä yhteydessä “lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää
ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi”.1 Oikeu-
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denkäyntiä paikan päällä seuranneena
ja käräjäoikeuden kirjalliseen tuomioon tutustuneena olen saanut käsityksen, että viranomaiset eivät pyrkineet
selvittämään kuva-aineistossa esiintyvien näyttelijöiden todellista ikää. Heille riitti se, että osa näyttelijöistä näytti
ulkoisen olemuksensa perusteella alaikäisiltä. Käräjäoikeuden arvion mukaan nuorimmat aineistossa esiintyvät
“mallit” näyttivät 9–10-vuotiailta, osa
teini-ikäisiltä ja loput olivat ehkä täysi-ikäisiä, mutta ikäistään nuoremmilta näyttäviä laihoja tyttöjä.2
Viranomaiset eivät myöskään ymmärtäneet selvästi teinipornon kau-

pallista luonnetta. Käräjäoikeus erotti
kyllä sen omaksi, perinteisestä pedofiilipornosta poikkeavaksi ilmiökseen tai
“raja-alueekseen”, mutta se ei tunnistanut sen taloudellisia kytkentöjä. Tämä
johtunee siitä, että 1990-luvun lopussa
hyväksytyt lapsipornolait on suunnattu pedofiilipornoa vastaan. Teiniporno
ei vielä tuolloin ollut nykyisiin mittasuhteisiinsa paisunut porno- ja viihdeteollisuuden haarauma, joten hallituksen esityksessä 6/1997 lapsipornolain
perusteiksi viitataankin lähinnä vain
perinteiseen pedofiilipornografiaan.
Toisin kuin teiniporno, perinteinen pedofiiliporno leviää salaisia tei-

tä, joten siihen on vaikea törmätä vahingossa. Perinteisessä pedofiilipornossa esiintyvät lapset ovat oikeasti
uhreja, todellisen seksuaalisen väkivallan kohteita. Mitä teinipornoon tulee, niin ilmeisesti osa siinä esiintyvistä näyttelijöistä on päätynyt tälle alalle olosuhteiden – köyhyyden, vähäisten koulutusmahdollisuuksien – pakosta, yhteiskunnan epätasa-arvoisen
rakenteen ajamina. Mutta totta lienee sekin, että monet teinipornonäyttelijät ovat omasta tahdostaan hakeutuneet pornoteollisuuden pariin, jossa menestyneimmät heistä ovat tunnettujen rock-muusikkojen ja muoti-

Perustelu kertoo käräjäoikeuden
ymmärtäneen osittain Karttusen tarkoitusperiä. Käräjäoikeuden mukaan
teinipornosivustoja kritisoidessaan
hän oli kiistatta “eettisesti hyväksyttävällä asialla vakavaan yhteiskunnalliseen epäkohtaan puuttuessaan [...]
vastaaja oli taiteilijana toteuttanut
puuttumisen taideteoksen muodossa”4.
Näkökulmasta riippuen tuota
teosta, “Neitsythuorakirkkoa”, voi
pitää installaationa tai aktivistisena teoksena - siis yhteiskuntapoliittisena tekona, joka nosti päivänvaloon
tietyn yhteiskunnallisen epäkohdan
ja pyrki saamaan kansalaiset ja viranomaiset toimimaan sen poistamiseksi.
Tuo epäkohta oli siinä, että internetin
pornosivustojen teiniporno-osastolle
on laillisen aineiston lomaan pesiytynyt lapsipornografiaksi luokiteltavissa
olevaa aineistoa.
Karttunen on itse luonnehtinut
“Neitsythuorakirkkoa” myös todellisuustaiteen teokseksi. Tällä luonnehdinnalla hän on korostanut sen läheisiä kosketuskohtia muuhun todellisuuteen: toimiihan sen eräänä osatekijänä suoraan todellisuudesta otettu
kuva-aineisto, minkä lisäksi se pyrki
itse aktiivisesti muuttamaan tuota todellisuutta.

maailman tähtimannekiinien kaltaisia
viihdemaailman megatähtiä. He ovat
pornoviihteen ammattilaisia, joiden
työn luonteeseen kuuluu tietynasteinen tunnettavuus.
Käräjäoikeus siis katsoi Karttusen teoksen sinänsä rikoslain vastaiseksi. Samalla se jätti hänet tuomitsematta, sillä “tuntuu lähtökohtaisesti kohtuuttomalta tuomita vastaajalle rangaistus siitä, että hän oli
menettelyllään pyrkinyt juuri siihen
samaan, mihin lainsäätäjäkin on pyrkinyt lapsipornon hallussapidon ja
levittämisen rangaistavaksi säätäessään”3.

Lapsipornon kritisoimisen
vaikeus
Käräjäoikeuden ratkaisu tekee eron
lapsipornografian ja sen kritisoimisen
välille. “Neitsythuorakirkkoa” koskeneessa julkisessa keskustelussa kyseinen erottelu on valitettavan usein hämärtynyt. Internetin keskustelupalstoilla on ilmestynyt paniikinomaisia
puheenvuoroja, joissa teoksen tekijä
on sysätty pedofiilien kanssa samaan
kategoriaan. Eräiden taidemaailman
johtajien, kulttuurilehtien ja toimittajien puheenvuoroissa “Neitsythuorakirkko” on niin ikään palautettu kuvasisältöönsä ja sivuutettu sen muut
ulottuvuudet; tällöin teos on näyttäytynyt lähinnä yrityksenä shokeerata yleisöä lapsipornografisen kuva-aineiston avulla.
Kuten Teemu Mäki toteaa, näissä
puheenvuoroissa unohtuu se, että toimiessaan taideteoksen osana kyseinen
kuva-aineisto ei toteuta pornografista
tehtävää: “Teoksen osana kuvat eivät
ole masturboinnin tai pedofilian harjoittamisvälineitä vaan todiste ja muistutus siitä, millainen kulttuurimme ja
ympäristömme on... Lapsen seksualisointi on laajaa, mainonnassa, viihteessä ja muussa ajanvietteessä silmiinpistävää, mutta sen takana ei ole mikään
pedofiilien salaliitto, vaan ajattelema-

ton tai välinpitämätön halu maksimoida liikevoitot”.5 Juuri lapsuuden maailman erotisoimisen ja seksualisoimisen kyseinen teos määrittää ihmisoikeusrikkomukseksi, josta teinipornografia on yksi osa-alue.
Käräjäoikeuden ratkaisussa erityisen mielenkiintoista on se, että se kieltää lapsipornoon kriittisesti suhtautuvalta taiteelta, toisin kuin tutkimukselta ja tiedonvälitykseltä, oikeuden
siteerata mainitunlaista kuva-aineistoa. Kantaansa käräjäoikeus perusteli viittaamalla hallituksen esitykseen
6/1997 lapsipornolain perusteiksi.
Tuo esitys toteaa, että lapsipornografian kriminalisoimisesta huolimatta tietyillä henkilöillä on rajoitettu oikeus pitää hallussaan tällaista aineistoa. Niihin kuuluvat poliisi ja syyttäjäviranomaiset – samoin tutkijat, mikäli se on tutkimuksen kannalta perusteltua. Myös yhteiskunnallisen mielipiteenmuodostuksen kannalta saattaa
olla tärkeää, että tiedotusvälineet voisivat eräissä tapauksissa tilapäisesti pitää hallussaan mainitunlaista aineistoa
ja jopa julkaista sitä. Tällainen oikeus
niille voidaan myöntää esimerkiksi
sen osoittamiseksi, että lapsipornoa
edelleen levitetään, tai keskustelun
herättämiseksi lain soveltamiskäytännöstä.6
Tässä kohden hallituksen esitys ei
mainitse lainkaan taidetta, mitä käräjäoikeus käyttikin yhtenä perusteena
ratkaisulleen. Tiivistetysti käräjäoikeuden kanta on se, että lapsipornon
kritisoimista harjoittava taiteilija ei
saa pitää hallussaan lapsipornografista
kuva-aineistoa eikä hän myöskään saa
esittää teoksissaan kuvanäytteitä tällaisesta aineistosta.
Lapsipornolainsäädännön tulkitsijana käräjäoikeus asetti taiteen erilaiseen asemaan kuin tieteen ja journalistiikan. Sen ratkaisu on taide- ja kulttuuripoliittisesti merkittävä linjanveto,
joka perustuu tiettyyn käsitykseen taiteesta: “Toimittajan/reportterin työn
luonne perinteisessä mielessä on erilainen kuin taiteilijalla. Taiteilija ei myöskään tältä osin voi olla rinnastettavissa virallisluontoista esimerkiksi yliopistolliseen opetukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta tekevään tiedemieheen,
vaikka tutkinnan kohde olisi sama.”7
Käräjäoikeuden istunnossa myös
Karttusen puolustus vetosi hallituksen esitykseen lapsipornolain perusteiksi. Puolustus nimittäin esitti, että
olisi tuon esityksen hengen mukaista myöntää kriittiselle taiteellekin tilapäisesti oikeus lapsipornografisen
kuva-aineiston hallussapitoon ja julkaisemiseen – siis, että kriittinen taide tulisi näiltä osin rinnastaa tieteel-
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liseen tutkimukseen ja kriittiseen
journalismiin.
Ratkaisussaan käräjäoikeus operoikin vanhentuneen taidekäsityksen
pohjalta. Sen ratkaisu pohjautuu oletukseen, että tiede, taide ja journalismi olisivat selvästi toisistaan erottuvia maailman käsittelytapoja – tai että vain tiede ja journalismi olisivat kykeneviä välittämään tietoa todellisuudesta. Näinhän ei ole asianlaita, sillä
tutkimuksellinen ja tiedollinen aines
on merkittävä osatekijä monissa nykytaiteen kerrostumissa, esimerkiksi
käsitetaiteessa, yhteisötaiteessa, aktivistisessa taiteessa ja biotaiteessa –
puhumattakaan kirjallisuudesta, elokuvasta ja dokumentaarisen taiteen
ilmentymistä. Konkreettisesti tämä
piirre tulee esiin “Neitsythuorakirkossa”, joka välittää uutta tietoa todellisuudesta.
Mitä taas todellisuuden kritisoimiseen tulee, niin taide on tiedettä ja
journalismia tehokkaampi yhteiskunnallisten epäkohtien arvostelija. Taiteen vastaanotto tapahtuu selvemmin
elämyksellisellä tasolla, minkä vuoksi
taide kykenee vaikuttamaan tiedettä
ja journalismia syvällisemmin ihmisten asenteisiin ja arvoihin.
Sally Mannin taiteellistetut
lapsivalokuvat vs. Ulla Karttusen
kritiikki pornoistumista vastaan
Hallituksen esitys lapsipornolain perusteiksi ei jätä taidetta täysin mainitsematta. Sen mukaan kuvan tai teoksen ilmeinen taiteellinen arvo saattaa
tehdä oikeutetuksi lapsipornon käytön
siinä. Yksityiskohtaisia sääntöjä siitä,
millaisia teoksia tai kuvia tämä poikkeus koskee, esitys ei anna. “Neitsythuorakirkkoa” koskeneessa oikeudenkäynnissä taiteellisuus-näkökohta ei
ollut esillä. Tämä on ymmärrettävää,
sillä tuo teos ei muokannut esteettisesti tai taiteellisesti internetistä tulostettua kuva-aineistoa. Estetisoiminen tai
taiteellistaminen olisi ollut ristiriidassa
Karttusen omaksuman todellisuustaiteen konseption kanssa. Se sitoi hänet
tuomaan teoksessa käytetyn kuva-aineiston esiin sellaisenaan, sen alkuperäisessä muodossa.
Tässä kohden on mielenkiintoista
verrata “Neitsythuorakirkkoa” yhdysvaltalaisen Sally Mannin lapsivalokuviin, joihin suomalaisella yleisöllä oli tilaisuus tutustua viime talvena Helsingissä. Valokuvissaan Mann harjoittaa
ilmeisen selvästi pienten lasten erotisoimista, mikä johti Suomessa siihen,
että joukko hänen näyttelynsä nähneitä katsojia teki poliisille sitä koskevan tutkintapyynnön. Viranomaiset eivät kuitenkaan ryhtyneet toimenpitei-

22

siin kyseisen näyttelyn suhteen. Ilmeisesti Mannin valokuvat koettiin siinä
määrin “esteettisiksi objekteiksi”, että sen rinnalla viranomaiset ja museojohtajat pitivät niissä tapahtuvaa lasten
erotisoimista vähämerkityksisenä asiana. Tosin myös Mannin kansainvälinen
maine lienee osaltaan vaikuttanut viranomaisten ja museojohtajien passiivisuuteen tässä asiassa.
Näitä kahta erilaista näyttelyä toisiinsa verrattaessa voi kysyä, eikö
Mannin suorittama, taiteellistamisen
nimissä tapahtunut lasten erotisoiminen ole moraalisesti ja yhteiskunnallisesti arveluttavampaa kuin Karttusen suorittama taideaktivistinen teko, jolla hän toi päivänvaloon vakavan
yhteiskunnallisen epäkohdan ja ihmisoikeusrikkomuksen. Ovatko Mannin
lapsivalokuvat osaltaan tekemässä lasten erotisoimisesta ja seksualisoimisesta kulttuurissamme yhä hyväksyttävämpää ilmiötä?
Taiteen vapaus unohduksissa
Suomen perustuslakiin on vuodesta
1995 lähtien sisältynyt säädös taiteen
vapaudesta. Sen kuudennentoista pykälän mukaan “tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu”.
Tämä sinänsä abstrakti säädös ei tullut juurikaan esiin käräjäoikeuden istunnossa, vaikka puolustus kyllä vetosi siihen. Säädöksen taustana on pitkä
historiallinen kokemus. Länsimaisissa taide on 1700- ja 1800-luvulta lähtien pitänyt kriittistä etäisyyttä vallanpitäjiin, varsinkin talouden, politiikan ja sovinnaismoraalin maailmoihin, minkä ansiosta se on toiminut yhteiskunnallisten epäkohtien paljastajana ja kulttuurin arvopäämäärien kyseenalaistajana.
Näin menetellessään se on myös
tehnyt eron laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden, legaalisuuden ja legitimiteetin välille. Se, mikä on ollut laillista eli legaalia, ei välttämättä ole ollut
oikeudenmukaista – siis hyväksyttävää
eli legitiimiä. Ja päinvastoin: sosiaalisia epäkohtia, valtasuhteiden vääristymiä ja valheellisia arvomaailmoja paljastaessaan omaatuntoaan seuranneet
taiteilijat ovat saattaneet tehdä tekoja, jotka laki on määrittänyt rikoksiksi. Juuri tässä mielessä kriittinen taide
on vaalinut vapauden periaatetta - taiteilijan oikeutta ja velvollisuutta tehdä
sitä, minkä hän katsoo moraalisesti ja
yhteiskunnallisesti oikeaksi.
Taiteilijoiden ja lainsäädännön
välisten konfliktien minimoimiseksi useiden läntisten maiden peruslakiin on viime vuosikymmeninä lisätty säädöksiä taiteen vapaudesta. Niiden taustana on ajatus, että yhteis-

kunnallisia epäkohtia, totunnaisia ajatustapoja ja sovinnaismoraalia arvostellessaan taide saattaa järkyttää ihmisiä, mutta pitkällä tähtäimellä tästä
on yleensä hyötynyt koko yhteiskunta.
Tätä kautta taide on ollut merkittävä
epäkohtien paljastumisen ja yhteiskunnan uudistumisen kanava, ja siksi
yhteiskunnalle on vain eduksi se, että
taiteilijoille turvataan laissa tavallista
suurempi vapaus näkemystensä ilmaisemiseen.8
“Neitsythuorakirkko” toimi juuri niin kuin kriittinen taide on läntisissä yhteiskunnissa toiminut 1700- ja
1800-luvulta lähtien: totuuden ja oikeudenmukaisuuden arvoihin vedoten
se kävi paljastamaan havaitsemaansa epäkohtaa. Se, että se sai vastaansa
oikeuslaitoksen, osoittaa, että taiteen
vapauden periaate ei ole juurtunut syvälle suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tuon periaatteen merkitystä kulttuuriin ja yhteiskunnan uudistumisen kannalta ei vieläkään ymmärretä Suomessa laajalti.9
Hieman toinen asia on sitten se, että teinipornon suhteen yhteiskuntamme elää tällä hetkellä kaksinaismoralismin tilassa. Siinä määrin kuin teiniporno on luokiteltavissa lapsipornografiaksi, se on yhteiskunnassamme virallisesti kriminalisoitu; samaan aikaan ihmiset voivat kuitenkin edelleen käyttää teinipornoa vapaasti internetissä –
kunhan he vain eivät varomattomasti
ota siitä tulosteita eivätkä tallenna sitä
tietokoneelleen. Vielä pahempaa heidän kannaltaan olisi se, että he ryhtyisivät paljastamaan tuota kaksinaismoralismia: tällöin he saattaisivat saada
vastaansa sekä oikeuslaitoksen että teinipornon aktiivikäyttäjät. Siksi en yhtään ihmettele sitä, että Karttunen on
valittanut käräjäoikeuden päätöksestä
hovi-oikeuteen. Toivottavasti “Neitsythuorakirkon” esiin nostamia kysymyksiä käsitellään jatkossa perusteellisemmin niin tuossa korkeammassa oikeusistuimessa kuin julkisuudessakin. n
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”Tulkoon sitten tuho”
Timo-Erkki
Heino

Lama ja pankkikriisi 90-luvun alussa

Kirjoittaja on
Yleisradion dokumenttituottaja ja -toimittaja,
joka on vuodesta
1991 lähtien tehnyt useita dokumentteja lamasta
ja pankkikriisistä. Niitä on katsottavissa Yleisradion Elävässä
arkistossa osoitteessa: www.yle.
fi/elavaarkisto

tömiksi, kaatoi 30 000 yritystä kon-

teki puoli miljoonaa suomalaista työtkurssiin, suisti satojentuhansien ihmisten elämän raiteiltaan. Voiko näin
vakavilla ja traagisilla tapahtumilla olla jotain positiivisiakin seurauksia?
Journalistina ja dokumentaristina joudun vastaamaan: kyllä.

K

riisi oli niin syvä, että se
repäisi hetkeksi esiripun
syrjään Suomea hallitsevan hyvä veli -järjestelmän
edestä. Pienen hetken kansalaiset saivat tilaisuuden nähdä verhon taakse
minkälaisilla ajatuksilla, arvostuksilla ja kytkennöillä pienen piirin eliitti
maatamme hallitsee.
Lama oli talouskriisi. Siksi sen
ratkaisuja olisi pitänyt etsiä taloudes-

JOURNALISTISIA DOKUMENTTEJA
LAMASTA JA PANKKIKRIISISTÄ

ta, ei kostosta, uhkailusta tai politiikasta.
Talouspolitiikan päättäjien tekemät virheet johtivat lamaan. Kun lama
sitten oli tosiasia, päättäjät halusivat
kostaa virheensä Suomen kansalle.
Skopin entinen pääjohtaja Christopher Wegelius kertoo päiväkirjassaan
(Minä, Christopher Wegelius, toim.
Mauno Saari) kuinka hän marraskuussa 1989 soitti silloiselle kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suomiselle:
”Informoin siitä, miltä näyttää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Ministeri Suominen toteaa, että tämä on informaatiota, joka sopii täysin hänen aikaisempaan kuvaansa. Kyllä niin käy kuin
CW [Christopher Wegelius] sanoo,
konkursseja tulee… Hallitus on täysin tietoinen, mutta kun ei kansa usko. Tulkoon sitten tuho.
Wegelius ei usko korviaan. Kun
kansa ei usko. Tulkoon sitten tuho.
Näin sanoo hänelle mahtipontisel-

la äänellä vastuunalainen ministeri.
Ihan kuin Suominen haluaisi kostaa.
Mutta mitä, ja kenelle?... Missä eriössä ministeri elää? Miten helvetissä ministeri voi puhua niin kuin millään ei
olisi mitään väliä?”
Täydellinen ajoitus sattumalta
Ensimmäinen lamadokumenttini
”Lottovoittajan loppu” esitettiin marraskuun 14. päivän iltana 1991. Ajoitus oli sekä sattumaa että täydellinen,
melkein liiankin.
Iltapäivällä 14.11.1991 Suomi oli
ajautunut pakkodevalvaatioon. Ankaran vastustuksen jälkeen Suomen
Pankki oli joutunut päästämään markan kellumaan. ”Lottovoittajan loppu” kertoi ne taloudelliset syyt, miksi
Suomen piti – ja olisi pitänyt jo paljon
aikaisemmin – devalvoida.
Suomen Pankin ja hallituksen
päättäjien piirissä devalvaation vastustuksen perustana ei ollut talous,
vaan politiikka. Ainoa keino ylläpitää
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poliittisesti tärkeänä pidettyä ”vahvaa
markkaa” eli yliarvostettua valuuttaa
oli nostaa korkoja.
Korkeiden korkojen vaikutus kansantalouteen ja yritystoimintaan on
tappava. Siksi esimerkiksi nykyisessä
finanssikriisissä USA:n keskuspankki
on monin keinoin pyrkinyt pitämään
korkotason matalana.
Meillä paljon syvemmän laman aikana keskuspankin johtajat eivät välittäneet siitä, kuinka korkea korko kaatoi yrityksiä. ”Taivas on kattona!”, saattoi Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen uhmakkaasti todeta, kun häneltä kysyttiin korkotasosta.
Suomessa reaalikorkotaso oli pitkään yli 10 prosenttia. Vanhan sanonnan mukaan tällaisella korkotasolla
”kannattavaa liiketoimintaa on vain
prostituutio ja asekauppa”.
Korkeiden korkojen tappavaan
vaikutukseen viittasi Christopher Wegelius soitossaan ministeri Suomiselle.
Tyrmistyneenä ministerin vastauksesta Wegelius soitti Suomen Pankin johtajalle Esko Ollilalle:
”EO toteaa, että Suomen Pankki
ei devalvoi. Mennään vaikka 200 tuhanteen työttömään. Suomen kansa ei
usko, jollei lyödä päähän.”
Kansan päähän lyönti, konkurssit
ja työttömyys – tai niiden välttäminen
– ei ollut kovin korkealla talouspolitiikan päättäjien henkilökohtaisessa arvojärjestyksessä.
Suomen Pankin aikaisempi pääjohtaja Rolf Kullberg kertoo muistelmissaan ”…Ja niin päättyi kulutusjuhla”, kuinka devalvaation vastustuksesta tuli hänelle henkilökohtainen kysymys:
”Siitä saakka kun minusta oli tullut pääjohtaja vuonna 1983, olin säännöllisesti – kymmenen kertaa vuodessa – matkustanut Baseliin BIS:n (Bank
of International Settlements) kuukausikokouksiin.”
Baselissa keskuspankkien pääjohtajat kerran kuussa vakuuttivat toisiaan mm. vakaan valuuttakurssipolitiikan tärkeydestä. Tähän linjaan sitoutui myös Suomi ja sen keskuspankin
pääjohtaja. Joka kuukausi.
Pääjohtaja Kullberg kirjoittaa,
kuinka ”jouduin devalvaation tapahduttua hyvin ikävään tilanteeseen.
Pettymystä lisäsi se tosiasia, että Suomi joutui ensimmäisenä maana poistumaan tuosta vakaasta rintamasta.”
Kun talouspoliittisia päätöksiä
tehtäessä henkilökohtaiset arvovaltakysymykset koetaan tärkeämmiksi kuin viileä taloudellinen harkinta,
seurauksena ei voi olla muuta kuin tuho.

Kansalle ei kerrota
Eliitin päämääränä oli Suomen EUjäsenyys. Jos Suomi devalvoisi, se voisi estää jäseneksi pääsyn. Näin eliitti
päätteli. Mutta tätä päättelyä ei kerrottu kansalle.
Jaakko Kiander, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja ja yksi maamme merkittävimpiä lamatutkijoita, kertoi ”Pankkikriisin pitkä varjo”
-haastattelussani tänä keväänä:
”Ajateltiin, että jos Suomi tähtää
EU:n jäseneksi, niin ei ole soveliasta,
että tällainen jäsenmaa devalvoi ennen
jäsenyyttään. Sen takia päättäjät pitivät hyvin tärkeänä, tällaisena kunniaasiana, hyvin pitkään puolustaa tätä
devalvoimattomuutta ja vahvaa markkaa. Ajateltiin, että sen avulla sitten
Suomi pääsisi ikään kuin pää pystyssä
Eurooppaan.
Nythän tässä kävi niin, että Suomi joutui pakon edessä sitten kuitenkin devalvoimaan. Tästä ei kuitenkaan tullut mitään häpeää, koska puolet Euroopan maista joutui samoihin
aikoihin devalvoimaan, jolloin kukaan
ei sitten enää kiinnittänyt mitään huomiota tähän Suomen oletettuun häpeälliseen ratkaisuun.
Mutta tämä ehkä osoittaa sitä, että päättäjät meillä ovat perinteisesti olleet varovaisia suhteessa ulkomaiden reaktioihin ja pelänneet niitä ehkä liikaakin.”
Laman ja Ahon-Viinasen hallituksen talouspolitiikan vaikein ja onnettomin perintö on pitkäaikaistyöttömyydeksi muuttunut suurtyöttömyys.
Taloushistorian tutkijat tiesivät, että
näin tulee käymään. Kun työttömyys
nousee uudelle tasolle, se jää sille tasolle pitkäksi aikaa ja laskee sitten vain
hyvin hitaasti. Tämä kerrottiin päättäjille, mutta Ahon hallituksessa asiaan
ei suhtauduttu kovin vakavasti:
”Lähtökohtaisesti työttömyyteen
suhtauduttiin [Ahon hallituksessa]
hyvin välinpitämättömästi. Todettiin,
että okei, nyt täytyy tehdä aika rajuja
toimenpiteitä ja sen seurauksena saattaa olla, että työttömyys kasvaa, mutta
me emme voi sille mitään.”
Näin muisteli Ahon hallituksen sosiaaliministeri Eeva Kuuskoski. Hallituksessa saatettiin jopa pitää korkeita työttömyyslukuja vaikutuksiltaan
myönteisenä asiana:
”Kyllähän siinä monta kertaa tuli sellainen tuntu, että sitten kun on
työttömyysluvut vähän suuremmat,
niin se panee eräällä tavalla ammattiyhdistysliikkeen polvilleen. Silloin on
helpompi viedä tällaisia [työelämän]
joustavuusasioita eteenpäin. Ehkä se
siinä oli jonkinnäköisenä tausta-ajatuksena.”

Hallituksessa ei keskustella
Eeva Kuuskoski erosi ministerin tehtävistä keväällä 1992, koska piti hallituksen sosiaalipolitiikkaa liian epäoikeudenmukaisena. Syksyllä 1995 haastattelin häntä dokumenttiin ”Suurtyöttömyys on valinta”. Haastattelussa Kuuskoski kertoi myös hallituksen
toimintatavoista esimerkiksi silloin,
kun kesäkuussa 1991 markan arvo sidottiin ecuun ilman devalvaatiota:
”Hallitus kutsuttiin koolle ylimää
räiseen istuntoon, jossa kävi ilmi, että esillä on markan kytkeminen ecuun.
Valtiovarainministeri Viinanen, joka
asian esitteli, ilmoitti, että tästä asiasta ei sallita kysymyksiä eikä myöskään
hän tarvitse kommentteja. Tämä asia
viedään nopeasti läpi. Siinä käytet
tiin sitten muutamia puheenvuoroja,
lähinnä purnausmielessä, että kyllähän tästä asiasta nyt pitäisi saada edes
käydä keskustelua, mutta siihen ei ollut mahdollisuuksia. Suurin osa, [hallituksen] selvä enemmistö, ei ollut
mitenkään valmistautunut tähän tilan
teeseen silloin.”
Toukokuussa 1991 valtiovarainministeri Iiro Viinanen vakuutti: ”Ei tämä hallitus devalvoi. Se on merkillistä,
että tää viesti ei tahdo mennä perille”.
Samaa vannoi pääministeri Esko
Aho syksyllä, vain pari kuukautta ennen devalvaatiota: ”Kesäkuussa hallitus konkreettisimmalla mahdollisella tavalla sulki devalvaation keinovalikoimansa ulkopuolelle sitomalla markan arvon ecuun.”
Erityisesti pienyrittäjät uskoivat
porvarillisten ministerien vakuutuksia
ja ottivat innokkaasti valuuttalainoja, varsinkin kun ne olivat koroiltaan
edullisia. Kun sitten devalvoitiinkin,
niin lainamäärät ja korot kasvoivat ja
vakuudet romahtivat. Yhdistelmä ajoi
kymmenet tuhannet pienyrittäjät kestämättömään tilanteeseen.
Ylivieskalainen kumikorjaamoyrittäjä Markku Tuokko kertoi dokumentissa ”Pankkien uhrit” (1998) tilanteestaan:
”Puhuttiin vain vahvasta markasta
ja aina puhuttiin, että markan arvoon ei
puututa. Kyllä minä olin niitä ihmisiä,
jotka vielä devalvoinnin edellispäivänäkin uskoi siihen, että jos pankkimaailma ja hallituksessa ja Suomen pankin
pääjohtaja ja muut sanoo näin, niin kyllä niillä puheilla pitäis katetta olla.
Kyllä pankkimaailman ja rahamaailman olis pitänyt tuntea vastuunsa.
Suuret yritykset vei valuuttansa ulos,
suojasivat niitä. Pienet yritykset jäivät
maksamaan. Elikkä se porukka, joka
kaikista suurimmassa hädässä ja tiukemmasta sen leivän hommaa, niin se
oli taas herrojen maksaja.”

”Elikkä se
porukka, joka
kaikista
suurimmassa
hädässä ja
tiukemmasta
sen leivän
hommaa, niin
se oli taas
herrojen maksaja.”

Konkurssin tehneiden pienyrittäjien tarinat ovat toinen puoli ”Pankkien uhrit” -dokumenttia. Toinen puoli on faktoja talouspolitiikasta ja pankkikriisistä. Tämä yksityisen ja yleisen
yhdistelmä on peruspiirre – ja tekemisen suurin haaste – kaikissa dokumenteissani.
Televisio ja elokuva soveltuvat hyvin henkilökohtaisten yksilötarinoiden kertomiseen, mutta huonosti rakenneanalyysin eli yleisen tason faktojen välittämiseen. Pohdiskelen ongelmaa ”Pankkien uhrien” työpäiväkirjassa ”Pankkien uhrit – kertomuksia täältä jostakin” (1999):
”…katselemme raakaleikatun version. Näen sen nyt ensi kerran. Konkurssin kokeneiden yrittäjien tarinat
ovat vahvoja…
Korjaamista vaatii selkeimmin
faktaosuus. Sitä on yksinkertaisesti liikaa. Konkurssitarinat ovat pääasia ja runko, niitä ei paljoa tarvitse lyhentää. Yleisemmän tason faktat toimivat parhaimmillaan tietoiskutyyppisesti hyvin lyhyinä pätkinä tarinoiden välissä.
Minulle tulee olemaan vaikeaa faktaosuuden lyhentäminen, koska siinä
on niin paljon tärkeää asiaa.
Toisaalta näen kyllä hyvin sen, että tämän jutun vahvuus ovat nimenomaan konkurssitarinat, joita televisiossa ei pahemmin ole nähty.”

Mitä ja miksi?
Kuvaava kokemus henkilökohtaisten tarinoiden ja yleisen tason rakenneanalyysin yhdistämisen vaikeudesta
oli ”Viimeinen työpäivä” (1999). Dokumentti kertoo Electroluxin jääkaappitehtaan lopettamisesta Porissa. Leikkaajani Markku Pulkkisen kanssa raakaleikkasimme ensin kaksi erillistä runkoa, toiseen henkilökohtaiset tarinat ja
toiseen faktat. Kun sitten yhdistimme
ne ja katsoimme tuloksen ensimmäisen kerran, tuijotimme toisiimme epäuskoisina: osat olivat yhdistettynä huonommat kuin kumpikin erikseen.
Tämä on ainoa dokumenttini, josta
jälkikäteen tarkasteltuna olisi ehkä pitänyt jättää rakenneanalyysi kokonaan
pois. Ei niinkään näiden kahden osan
yhdistämisen hankaluudesta johtuen –
kyllä siinä sitten loppujen lopuksi jollakin tavalla onnistuttiin – vaan siksi,
että kun kerrankin pääsee yksityiseen
yritykseen sisälle kuvaamaan viimeistä työpäivää, niin se olisi kannattanut
käyttää maksimaalisesti hyväksi.
Katsojalle yksityisen ja yleisen yhdistäminen on palkitsevaa.
Lehdistön puolella, erityisesti USA:
ssa, tyyliä kutsutaan nimellä ”investigative-narrative” eli ”tutkiva tarina”.
Columbia Journalism Review kuvailee tyyliä ja sen tehoa amerikkalaiseen tapaan ehkä vähän ylisanoillaki:
”Rakenneanalyysin ja henkilökohtais-

ten tarinoiden yhdistäminen on journalismin korkein muoto. Tällaisen jutun jälkeen lukija ymmärtää sekä sen,
miksi systeemi ei toimi että ymmärtää
ja välittää ihmisistä, jotka ovat joutuneet siitä kärsimään.”
Tehtävänjako journalistisen dokumentin ja luovan dokumentin välillä
on Suomessa ollut suhteellisen selvä.
Indie-tekijät ovat vastanneet luovista
dokumenteista ja Yleisradion dokumentaristit journalistisista dokumenteista. Tähän jakoon ovat rahoittajatkin (AVEK, SES, Yleisradio) päätöksensä linjanneet.
Luovien dokumenttien rahoitustilanne on tällä hetkellä mahdollisesti huonompi kuin vielä pari vuotta sitten. Mutta vielä huonommin on käynyt journalistisille dokumenteille.
Yleisradiossa oli vielä kymmenkunta vuotta sitten useita toimituksia, joissa oli yhteensä monia kymmeniä yhteiskunnallisten dokumenttien tekijöitä. Nyt dokumentaristeja
on Asiaohjelmien dokumenttitoimituksessa enää vain kourallinen. Tampereella, ruotsinkielisessä FSTssä ja
opetusohjelmissa on muutama tekijä
lisää. Kaikki Yleisradion dokumentaristit mahtuvat nyt yhteen vähän tilavampaan kuvausautoon.
Yleisön kiinnostus tietää, miksi
jotain tapahtuu ja mitä siitä on seurannut, ei ole kadonnut minnekään. n
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Tampereen elokuvajuhlilla esitettiin

erehdyin naispunakaartilaisia käsittelevään monipuoliseen materiaaliin eri
arkistoissa. Visuaalinen
ja kirjoitettu alkuperäisaineisto tuli minulle tutuksi. Lisäksi tapasin ja
haastattelin neljää elossa ollutta punakaartin naista. Lähdeaineistoni oli
kattava.
Punakaartin naisista hehkui päättäväisyys, määrätietoisuus, rohkeus,
oikeudenmukaisuus, itsekuri, epäitsekkyys, herkkyys, huumorintaju
ja kiinnostus kulttuuriin. Tiedän että yleistän. Varmaan tuhansien naisten joukkoon mahtui hyvinkin erilaisia yksilöitä.
Teloitetut valkeakoskelaistytöt olivat harrastaneet teatteria, laulua, soittoa ja voimistelua. Monet heistä olivat
mukana yhteiskunnallisesti orientoituneessa yhdistystoiminnassa.
Punakaartin naiset olivat nuoria.
Suurin osa 16–20 -vuotiaita.

kaksi elokuvaa Bosniasta, sodan
aikana kuvattu – ”Menneisyyden
haamut” ja ”Mustat leijat”.
Jälkimmäinen kertoi naisten taistelusta, jokapäiväisestä selviytymisestä, joka muuttui laajemmaksi
taisteluksi oikeudesta. Festivaalin
uutislehdessä toimittaja Virpi Ekholm
asetti nämä kaksi elokuvaa ja
”Punaiset esiliinat” saman otsikon
alle ”Nainen sodassa. Uhri ja
taistelija”.
Seppo Rustanius
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Teloitus Tampereen asemalla huhtikuussa 1918

Kuva vas.: Kuvaaja Aarne Pielinen (Punamustavalkea 1918), Museoviraston kuva-arkisto

Inkoon teloitus Västankvarnissa

Suomen sisällissota 1918 -teema
vei mukanaan
Työskentelin 70-luvun lopulla kirkon
tiedotuskeskuksessa. Samalla opiskelin teologiaa Helsingin yliopistossa.
Tuolloin isoksi ongelmaksi nousi kysymys oikeutetusta sodasta, iustus bellum. Käytännössä se konkretisoitui
armeijassa työskenteleviin sotilaspappeihin.
Asetin itselleni moraalisen, teologisen ja eettisen kysymyksen, joka
nousi silloisesta kristillisestä vakaumuksestani. Kuinka pappi voi toimia
armeijassa sotilaspappina? Jatkosodan
aikana sotilaspapit kuuluivat valistus27

ja propagandaupseerien joukkoon. Papeille maan puolesta sotiminen oli verrattavissa jumalanpalvelukseen. Isänmaan edut ja arvot menivät hengellisyyden ja kristillisyyden edelle. Muutamat sotapapit olivat sitä mieltä, että
taivasosuuden saa taistelemalla vihollista vastaan.
Vastasin itse itselleni tekemällä dokumenttielokuvan ”Sotapapit”.
Vastaus ei tyydyttänyt armeijaa, kirkkoa eikä silloista TV2:n johtajaa Tapio
Siikalaa. Elokuvani hyllytettiin vuodeksi. Se sensuroitiin. Jouduin pakon
edessä leikkaamaan siitä pois noin 4
minuuttia. Leikattua versiota katseli
1 200 000 ihmistä.
Markku Varjola kirjoitti tästä jupakasta oivaltavasti Filmihullussa
3/94 artikkelissaan ”Pappi, sotilas, ihminen, potilas”: ”Nykyiset sotilaspapit eivät puhu enää ristiretkestä jumalankielteisiä ryssiä vastaan myöskään
Rustaniuksen elokuvassa – tässä suhteessa mukautuminen nykypäivän vaatimuksiin on havaittavissa. Sen sijaan
sotilaspappien ja kirkon perusasenne
sotaan ja armeijan on säilynyt elokuvan mukaan ennallaan. Tämän kuvan
puolustusvoimat halusi kieltää – miksi? Onko papisto nykyisin sitä mieltä,
että raamatun opetus vastustaa aseellista maanpuolustusta? Onko kirkosta
tullut vihdoin pasifistinen?”
Ihmettelin monien muiden tavoin,
mikä kumma elokuvassani vihlasi kirkon omaatuntoa? Ehkä se oli lyhyt jakso, jossa kuvasin sisällissotaa. Epäilykseni vahvistui, kun johtaja Siikala keskeytti seuraavan projektini käsikirjoituksen teon. Teema oli ”Kirkon ja papiston suhtautuminen Suomen 1918
sisällissotaan”.
Rekonstruktio – termi tulee latinan sanoista re=jälleen, construere=
rakentaa – tarkoittaa uudelleen muodostamista, ennalleen rakentamista,
entisöimistä. Jos haluamme määritellä dokumenttielokuvan historialliseksi, siis rekonstruktioksi, niin mitä me
tarkkaan ottaen sanomme? On siis
olemassa tietty historiallinen tapahtuma, tilanne, aikakausi, päivä, olotila,
jota kuvaamme.
Eikö suurin osa dokumenttielokuvista ole rekonstruktiota? Heti kun
kuvattu materiaali leikataan, siitä tulee eräällä tavalla rekonstruktiota.
Miten voimme rekonstruoida joitain ajatuksia, aatteita, mielenilmaisuja kaukaa historiasta? Onko olemassa jokin skenario esimerkiksi vuoden
1918 tapahtumista, jotka voisimme jälleenrakentaa?
Mikä oli se todellisuus keväällä
1918? Historiantutkimus voi kuvata aika tarkkaan sisällissotaa. Mutta voi28

ko sekään tavoittaa autenttisesti sen,
”mitä tuolloin todella tapahtui”?
Kun me puhumme historian rekonstruktiosta dokumenttielokuvassa
niin hetikohta on kysyttävä, eikö kaikki kirjoitus historiasta, historiantutkimus yleensä ole eräänlaista ”uudelleen
muodostamista”. Ei ole olemassa mitään yksiselitteistä kuvaa historiasta, eikä täysin objektiivista tutkimusta voi olla. Se on käsitteellisesti mahdoton ajatus.

Naisasekaartilaisia punakaartissa 1918

Punakaartin sanitäärityhmä Tampereella

Aino Mäkinen, naiskaartilainen

Arkistojen aarrekammioissa
Olin kerännyt ja kopioinut eri arkistoista dokumentteja ja muita alkuperäislähteitä niin paljon, että siinä materiaalissa eli rihmasto sisällissotaelokuvilleni. Tosin siinä vaiheessa ei useammalle kuin yhdelle.
Tammisaaren punavankileirin
muistomerkissä on tuhansien leirillä
kuolleiden nimet. Tutkija Jouni Eerola oli identifioinut satoja uhreja lisää.
Heille pystytettiin Tammisaaren lisämuistomerkki. Ajatus kuvata paljastustilaisuus toimi kimmokkeena dokumenttielokuvalle ”Jälkipuhdistus”.
Tampereelle oli organisoitu TV2:n
yhteyteen tuotantoyksikkönä toimiva Dokumenttiprojekti, jota kokenut
dokumentaristi Jarmo Jääskeläinen oli
kutsuttu vetämään. Ilman Jääskeläisen kannustusta ja tukea tuottajana ja
rahoittajana tuskin olisin saanut tilaisuutta perehtyä Suomen 1918 sisällissotaan elokuvan keinoin.
En ole tunnustautunut historiallisten dokumenttielokuvien tekijäksi.
Kyllä konteksti, aikakausi, viitekehys on ollut 1918. Siinä vuodessa on
tragediaa ja dramatiikkaa kerrakseen.
Itse olen mieltänyt tekemiseni yleisten teemojen käsittelemiseksi ihmisen kärsimyksestä, pahuudesta, julmuudesta, petturuudesta, toiseudesta, hyvyydestä, itsekkyydestä, uhrautuvaisuudesta, vihasta, jopa silmittämästä vihasta, rakkaudesta, rasismista
ja väkivallasta sekä kuolemasta.
Kaiken lisäksi tämä myös: dokumenttielokuvan tekijän täytyy määritellä oma itsensä suhteessa elokuvaansa. Kysymyshän on persoonasta ja
vuorovaikutuksesta kuvattavaan, tekeillä olevaan elokuvaan. En usko, että kukaan elokuvantekijä tuntee itsensä niin hyvin, etteikö hän jokaisen uuden aiheen edessä joutuisi pohtimaan
omakohtaista asennoitumistaan käsiteltävään aiheeseen.
Punaorvot
Punaisten puolella yli 22 000 lapsesta tuli orpoja. Isättömiä ja äidittömiä.
Orpous sinänsä on rankkaa todellisuutta lapselle. Eivät lapset ymmär-

täneet punaisuutta raskauttavaksi tekijäksi. Ympäristö siitä teki rasitteen
viattomille.
Monille tietoisuus punaisuudestaan tuli iän myötä. Kuitenkaan ei
kaikille. Hyvin monet eivät halunneet muistella punaorpouttaan. Yksi
löi luurin korvaan, toinen sanoi, että
siksi toiseksi hän on lotta, yksi pelkäsi punaorpoutensa tulevan ilmi pienen
paikkakuntansa yhteisössä.
Haastattelin ennakkotutkimustyössäni lähes neljääkymmentä punaorpoa, tutkin lastensuojelua, orpojen sosiaalisia oloja, punaleskien elämäntilannetta, heidän avustuskirjeitään viranomaisille, avustusjärjestöjen
toimintaa, köyhäinhoitoa, huutolaislapsi-instituutiota, lastenkoteja, kunnallisten köyhäinhoitolautakuntien
pöytäkirjoja, luin sosiaaliviranomaisten kirjeitä, kartoitin 20- ja 30-lukujen sosiaalistaloudellisia oloja, konsultoin alan asiantuntijoita ja tutkijoita.
Kolusin mahdollisimman monet valokuva-arkistot, katselin fiktioelokuvia
20- ja 30-luvuilta, etsin visuaalista materiaalia. Yritin pitää huolen siitä, ettei minulta jäänyt mitään asiaan liittyvää huomamatta.
Kirjoitin monta eri käsikirjoitusversiota, yksin ja tuottajan kanssa. Lopulta laaja selostusteksti supistui muutamiksi lauseiksi. Nekin kirjoitettuina
plansseihin väliteksteiksi. Huomasin,
että heidän tarinoihinsa sisältyi suurin osa niistä asioista, joita olin tutkimustyöni tuloksena käsikirjoitukseen
kirjoittanut. Ilman taustatyötä en olisi ymmärtänyt punaorpojen kertomuksia. Ilman tutkimustyötä en olisi
tiennyt, mitä jättää sanomatta ja minkä antaa punaorpojen omakohtaisesti
kertoa. Ratkaisu liittyi myös elokuvani ilmaisuun. Valinta oli tyylikysymys.
Mutta liittyi siihen myös tällainen ajatus: historian totuus on ihmisen silmissä, hänen kasvoissaan, kasvojensa ilmeissä, kasvojen uurteissa,
hänen olemuksessaan. Aito ihminen
on mitä todistusvoimaisin. Ja vakuuttavin kuva on ihmisen kasvot hänen
kertomuksensa kehyksenä. Kuvaa täytyy osata lukea silloinkin, kun siinä on
vain kasvot. Kautta historian tarinan
kertojalla ei ole ollut muuta kuin kerrottava tarina ja kertojan kasvot. Muuta kuvaa ei tarvittu.
Nuoria tyttöjä ja naisia
punakaartissa
Naiskaarteissa oli jopa 15-vuotiaita tyttöjä. Tein luettelon niistä kaartilaisista, jotka saattaisivat olla vielä
elossa. Tietokoneajon perusteella löytyi kolme elossaolevaa naista. Keväällä 1918 he olivat nuoria tyttöjä. Mee-

Dokumenttielokuvan tekijän
täytyy määritellä oma itsensä
suhteessa elokuvaansa.

Punavankeja kirkossa Varkaudessa

Saksalaisten sotilaiden hyökkäys Helsingin keskikaupungille alkaa
Pohjois-Rautatienkadulta huhtikuussa 1918 (Valokuva: Wolfgang Heine)

Saksalaisten tykkitulen vaurioittama päävartio Helsingissä14.4.1918

Lapsia ja naisia Riihimäen punavankileirillä
saksalaisten sotilaiden vartioimina 1918

ri Lindström oli kuudentoista ikäinen. Vangitseminen, kuulustelut, aika
vankileirillä ja valtiorikosoikeuden tyly tuomio olivat syöpyneet nuoren tytön mieleen lähtemättömän tarkasti.
Lähes 90 vuotta tapahtumien jälkeen
Meeri muisti elävästi ja selkeästi. Kuvaustilanteessa hän kertoi tarinansa
toistamiseen melkein samoin sanoin.
Kuvaustilanteessa huumorikin tuli avuksi. Meeri Lindström sanoi, että
jos hän olisi puoli vuosisataa nuorempi, niin hän voisi ihastua Rustaniukseen.
Elokuvan tyylin, tunnelman ja onnistumisen kannalta on erittäin tärkeätä, että ohjaaja saa luotua luottamuksellisen suhteen haastateltavaansa. Vapauttaa ihminen avoimesti ilmaisemaan itseään. Se ei ole aina
helppoa. Suuri merkitys on sillä, että
ohjaaja osaa eläytyä ihmisten tarinoihin. Kuvattavan on saatava tuntea, että häntä kuunnellaan, kunnioitetaan
ja arvostetaan.
Valkoiset pidättivät yhteensä yli
80 000 Suomen kansalaista, punakaartilaisia ja siksi epäiltyjä. Tarkoitus
oli kuulustella ja tuomita kaikki pidätetyt. Perustettiin kyseenalaiset valtiorikosoikeudet. Näiden tuomioistuinten kuulusteluasiakirjat löytyvät
kansallisarkistosta. Asiakirjojen mukaan naiset, nuoret tytöt, tunnustivat
syyllisyytensä ja katuivat punakaartiin
liittymistään.
Minusta näytti ilmeiseltä, ettei
nuorten tyttöjen tunnustukset olleet
aitoja. Ehkä tutkijalle riittää pelkkä
tekstianalyysi. Harvoin kai historiantutkija etsii esille ihmiset ja haastattelee heitä. Saati sitten tutkii valokuvia. Dokumentaristille se on välttämätöntä.
Löysin paljon valokuvia tuomioistuimista. Jäsenet ovat ankarannäköisiä keski-ikäisiä miehiä. Haastateltavat kertoivat tiukoista kuulusteluista.
Tuomarit suorastaan pelottelivat tyttöjä. Kuvittelin tilannetta: nuoret tytöt pelonsekaisin tuntein, mahdollinen kuolemantuomio odottamassa.
Kaikki riippui siitä, mitä he vastaisivat. Tuossa vaiheessa oli tiedossa se,
miten armotta valkoiset olivat teloittaneet aseelliseen naiskaartiin osallistuneita. Eikä siinä kaikki: usein tuomarien pöydällä oli pistooli ikäänkuin
uhkaamassa!
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Valkoisten motiivina ei ollut
vain sotilaspoliittinen vaan
myös rasistinen, etninen
puhdistus.
Tapaamani ja haastattelemani ihmiset olivat huojentuneita, kun saivat
puhua rankoista kokemuksistaan, piinastaan, koettelemuksistaan ja kärsimyksistään.
Jari Sedergren kirjoittaa ”Punaiset
esiliinat” -elokuvasta tarkkanäköisesti
artikelissaan ”Historia, muisti ja tunne”, Filmihullu 5/01: ”Rustanius osoittaa vakuuttavasti, kuinka nuoret työläisnaiset, naispunakaartilaiset, nousivat sekä etnistä (”ryssä”) että poliittista (”bolsevikit”) hyväksikäyttävien
voittajien silmissä pahuuden symboliksi, jota oli kohdeltava vähintään yhtä armottomasti kuin miessotilaitakin.
Naisen ruumis, housujen ja patruunavyön taakse piiloitettu seksuaalisuus,
kasvatti etnispoliittista vihaa aina rituaalisiin häväistyksiin saakka.”
Venäläisiä Suomessa v. 1918
Kun saksalaiset ja valkoiset olivat vallanneet Helsingin keväällä 1918 ja ajaneet punakaartilaiset pakoon tai pidättäneet heidät, kaupungissa alkoi
kiivas ja systemaattinen etninen puhdistus.
Kansallisarkistossa on satoja dokumentteja, pidätys- ja kuulustelupöytäkirjoja kiinniotetuista. Valkoiset
pidättivät venäläisten näköisiä ihmisiä kaduilta ja kahviloista. Itse asiassa
kaikki ulkomaalaiset vietiin kuulusteltaviksi. Suurin osa oli tavallisia laillisesti Helsinkiin töitä etsimään tulleita
käsityöläisiä ja kaikenlaisten ammattien harjoittajia.
Pidätettyjen joukossa oli virolaisia,
puolalaisia, latvialaisia. Osa vangittiin,
osa karkoitettiin. Painetuissa asiakirjoissa oli merkillisiä arvioita pidätettyjen käyttäytymisestä, luonteenlaadusta ja ulkonäöstä.
Tällaiset dokumentit kertovat
yleisestä ilmapiiristä, viranomaisten
suhtautumisesta vierasmaalaisiin. Ne
antavat aavistuksen ajan henkisestä ilmastosta. Asiakirjat valoittivat osaltaan elokuvani yhtä teemaa; valkoisten motiivina ei ollut vain sotilaspoliittinen vaan myös rasistinen, etninen
puhdistus. Tämän päivän viha vierasmaalaisia kohtaan linkkiytyy helposti vuoden 1918 valkoiseen Suomeen ja
sen hengen perintöön.
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Valkoisten hyökkäyksessä tuhoutuneita taloja
Hämeenkadun varrella Tampereella (Valokuva:T.Snellman)

Tammelan kaupunginosa Tampereella
valkoisten suurhyökkäyksen jälkeen

Tammelan kaupunginosa

Tie teloituspaikalle
Sisällissodan viimeiset dramaattiset
taistelut käytiin Viipurissa. Historiantutkijat tiesivät siellä tapahtuneen teloituksia. Lähdeaineisto oli niukkaa,
kunnes sain emeritusprofessori Jaakko Paavolaiselta kuulustelupöytäkirjan kopion. Hän oli puolestaan saanut
asiakirjan 80-luvun lopulla eräältä pankinjohtajalta, jonka äiti oli saanut sen
pöytäkirjan laatineelta sihteeriltä. Valkoiset itse tutkivat Viipurin valtauksen yhteydessä tehtyjä surmatöitä. Valkoiset olivat ampuneet Haminanporttien luona olevilla valleilla yli kaksisataa venäläistä sotilasta ja siviiliä, joukosa naisia ja koululaisia. Myöhemmin
sain käyttööni erään valkoisen upseerin päiväkirjan, jossa hän kuvailee aika
yksityiskohtaisesti ”sitä kauheaa ja kuvottavaa teurastusta”.
Tiesin jääkärikenraali Väinö Valveen osallistuneen Viipurin valtaukseen. Hän oli ainoa elossaoleva valkoisten upseeri. Melkoisen suostuttelun jälkeen sain häneltä haastattelun.
Valve oli tuolloin hyvin sairas. Hänen
tyttärensä oli mukana kuvauksissa.
Tilanne oli todella vaikea. Miten hoitaa korrektisti ja pieteetillä haastattelu. Minullahan oli tarkoitus saada Valve omalta osaltaan ”tunnustamaan” teloitukset. Halusin todistajalausunnon.
Hän oli hyvin väsynyt ja puhui epäselvästi. En odottanutkaan mitään yksiselitteistä vastausta. Lopulta hän,
vaikkakin hieman epäsuorasti esiintyy
”aihetodistajana”. Pari viikkoa haastattelun jälkeen Valve kuoli.
Valkoisten voitonparaatista Viipurissa löytyy paljon valokuvia. Entä
teloitetuista? Olin käynyt monta kertaa Otavan kuva-arkistossa etsimässä
vuoden 1918 tapahtumiin liittyviä valokuvia. Suunnistin sinne jälleen. Arkisto on hyvin laaja. Lopulta löysin
muutaman tulitikkulaatikon kokoisen
valokuvavedoksen valleilla lojuvasta
ruumiskasasta. Viipurin linnan museosta sain valokuvia yksittäisistä teloitetuista henkilöistä. Sota-arkiston
kokoelmista löysin muutaman kuvan.
Luokkatoverini sukulainen insinööri-kapteeni Nazarov oli teloitettujen
joukossa. Hänen kuvansa sain Helsingissä asuneilta sukulaisilta. Itse asiassa hänen tyttärensä eli vielä 90-luvun
alussa. Hän oli kuitenkin liian väsynyt
haastateltavaksi.
Teloittajien edessä
Melkein jokaisessa sisällissotaan sijoittuvassa dokumenttielokuvassani olen kuvannut punaisten teloituskohtauksia. Minulle teema oli tuttu.
AVEKin silloinen tuotantoneuvoja Timo Humaloja kysyi kerran, muistaak-

seni näillä sanoilla: ”Uskaltaisitko tehdä dokkaria valkoisista teloittajista?”
Kun Timo lupasi vielä pienen käsikirjoitustuen, niin uskalsinhan minä.
Keräsin materiaalia vain ja ainoastaan teloituksista. Rajasin ja fokusoin
käsikirjoituksen teeman mukaisesti
valkoisiin teloittajiin. En ymmmärrä,
miksi minulta vaadittiin yli ja ohi teeman käsitellä vuoden 1918 teloituksia?
Siis punaisten suorittamaa 1 600 ampumista. Tosin tämänkin luvun mainitsin. Minusta valkoisten tekemän
10 000 ihmisen teloituksen kuvaaminen oli riittävän ahdistavaa.
Itse koin tällaiset ja samantyyppiset elokuvani torjuntaselitykset nousseen poliittisista perusteista. En ole
muuta järjellistä syytä löytänyt. Ihmettelin, miksi minä ahdistuin. Tiesinhän ennestään niistä.
Käsikirjoituksessani sanottiin olevan liikaa teloituskohtauksia. Omituinen tapa torpedoida projekti. Taiteessa usein käytetty tehokeino on toisto.
Ehkä se oli tässä yhteydessä sopimatonta.
Henkisestä ilmastosta ja
ajattelun ilmapiiristä
Ruotsalainen journalisti, kirjailija ja
tutkija Bjarne Stenquistin valmistelee
kirjaa Suomen historiasta. Hesari julkaisi 27.01.2008 hänen kirjoittamansa 18 teesiä: ”Aika tunnustaa sisällissodan rikokset, Suomi”.
Stenquistin teesit herättivät vaisun polemiikin.
Olen havainnut, että vuosi 1918 jakaa kriitikotkin heihin, jotka ovat vasemmalle kallellaan ja sellaisiin, jotka
taipuvat oikealle. Poliittisessa mielessä. Tämän päivän ajattelussa paistaa
asenteellisuus ja valkoisen historiankirjoituksen tradition subjektiivisuus.
90 vuotta sisällissodan jälkeen on palattu 20-luvun valkoiseen tulkintaan.
Oudolta tuntuu joutua lukemaan
tekstiä, jossa väitetään dokumenttielokuvani olevan joidenkin painotusten suhteen ”vastareaktiota voittajien
yksipuolisena pidetylle historiankirjoitukselle” sen sijaan, että hyväksyttäisiin olemassaolevan kuvan tarkentuminen. Ja edelleen ”..viime aikojen
tutkimuksetkin yhtäältä vaikenevat
punaisesta terrorista ja toisaalta kyseenalaistavat valkoisen Suomen moraalista perustaa.”
Vastareaktio 90 vuoden jälkeen!
Eikö tutkimus ja taide saisi kyseenalaistaa! Eikä voittajien historiankirjoitusta ole syystä ”pidetty” yksipuolisena. Mikähän se valkoisen Suomen
”moraalinen perusta” on? Eräs professori on esittänyt valkoisille teloittajille
muistomerkkiä!

Suosittelen perehtymistä edesmenneen professori Paavolaisen perusteellisiin tutkimuksiin Suomen sisällissodasta. ”Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918, osa I: Punainen terrori (1966) ja osa II: Valkoinen terrori (1967)” sekä kolmas tutkimus ”Vankileirit Suomessa 1918” (1971)
muodostavat yhdessä sellaisen tietopaketin, että muu tutkimus on vain
tuonut lisäyksiä Paavolaiseen tutkimuksiin.
Dokumenttielokuvani ”Uhrit
1918” on ensimmäinen dokumenttielokuva, joka käsittelee johdonmukaisesti ja temaattisesti valkoisten keväällä ja kesällä 1918 tekemiä teloituksia. Jostain syystä tämä teema on jäänyt kollegoiltani huomiotta. Samoin
on käynyt Punaorpojen, Naispunakaartilaisten ja venäläistenkin kohdalla, puhumattakaan kirkosta ja papeista
sisällissodassa.
Olen eräitä kertoja joutunut ihmettelemään ja painimaan tämän selittämisen ongelman kanssa. Professori Heikki Ylikankaan sanoin: ”... lujiin
lopputuloksiin ja ristiriidattomiin tulkintoihin en ole päässyt.”
n
Turkulainen punaleski orpolapsineen 1918

Punaorpoja Jämsässä maalaistalossa tyttöjen orpokodissa 1918 –1924

Punaorpoja Jämsässä

Filmografia
Käsikirjoitus ja ohjaus:
Kuvainraastajat – kirkollisia taideriitoja. 14 min. ;
Sotapapit. 30 min. 1981.
Bassi Duottar – saamelaisten kulttuurista ja uskonnosta.36 min. 1987.
Elämäntapana teatteri. ; 1918 – sodan kuvat. 36
min. 1990.
Piikki lihassa – kirkon ja papiston suhtautumisesta sisällissotaan 1918.
Matti Oraviso – mies monessa roolissa. 36 min.;
1991.
Sydämen rytmi – laulaja Kiti Neuvonen. 38 min.
Jälkipuhdistus –punavankileirikokemuksia. 36
min. 1994.
Tie tuntemattomaan - venäläisten kohtaloita Suomessa 1918.
Punaiset esiliinat – naisten kohtaloita Suomen punakaartissa 1918. 56 min. 1997.
Punaorvot – valkoisessa Suomessa. 57 min. 1999. ;
Syytteitä utopistille – Edvard Gylling ja punainen
Karjala 1920-1935. 55 min. 2001.
Karjalainen kiirastuli – suomalaisiin kohdistuneet
Stalinin vainot 1937–1938. 57 min. 2004.
Jään yli – kuvaus Suomen ensimmäisestä mittavasta pakolaiskriisistä, kronstadtin pakolaisten
kohtaloista 1921. 55 min. 2005.
Liikkeen mieli/Mind embodie – nykytanssia ja sen
taustaa. 7,25 min. 2007.
Uhrit 1918 – Suomen sisällissota ja valkoiset teloittajat 1918. 52 min. 2008.

Kuvalähteet: Seppo Rustaniuksen
arkisto, Otavan arkisto, Kansan
arkisto, Työväen arkisto, Sotamuseon valokuva-arkisto,
YLE/TV2:n kuva-arkisto.
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Ivar Ekström, Punamustavalkea 1918, Varkauden museo A.Ahlströmin kokoelma

VALOKUVIEN PUNAMUSTAVALKEA 1918
Vuosi sitten syyskuussa Suomen valokuvataiteen museossa päätettiin ottaa vuoden 1918 tapahtumat näyttelyn aiheeksi osaksi Kuvajournalismin
teemavuotta 2008. Sodan 90. merkkivuosi sekä museon erikoistutkija Jukka Kukkosen vahva, jo 80-luvulla alkanut henkilökohtainen kiinnostus perustelivat päätöstä. Oleellista
oli myös tuntuma, että aiheen kautta
täytettiin museoinstituution yhteiskunnallista tehtävää tiedon tuottajana, keskustelufoorumina ja kokemiseen perustuvan oppimisen paikkana.
Elina Heikka
Kirjoittaja on Suomen valokuvataiteen
museon johtaja
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unamustavalkeasta sukeutui yhdistetty näyttely- ja
kirjahanke, millä yhdistelmällä varmistettiin arkistojen selvitystyölle ja tehdylle tutkimukselle näyttelyä pidempi elinkaari. Artikkelien lisäksi paljon valokuvia
sisältävästä kirjasta tuli ensimmäinen
valokuvateos sisällissodasta sitten
vuoden 1934 Vapaussota kuvissa -julkaisun. Yhteen totuuteen pyrkimättä
Punamustavalkean kuvajakso toimii
kuvaesseen tapaan assosiatiivisen kertomisen keinoin.
Vuoden 1918 valokuva-aineistoa
on käytetty historiankirjoituksen tukena ja kuvituksena runsaasti, mutta sodan valokuvaperintöä ei ole tarkasteltu erikseen. Punamustavalkean uutuus on valokuvahistorian
näkökulma, valokuvaajien sekä monipolvisen kokoelma- ja julkaisuhistorian esiin tuominen. Ateljeekuvat,
näppäilyt, dokumentointi ja propaganda sekä kuvien monet käytöt piirtyvät hankkeen kautta nyansoidusti
esiin. Kirja ja näyttely muistuttavat

valokuvasta monisyisenä kulttuuriobjektina.
Eräs kiinnostava valokuvaperinnön piirre on, että valtaosa arkistojen
sisällissotakuvastosta on ateljeemuotokuvia punakaartilaisista, ja että nämä kokoelmat perustuvat pääosin takavarikoihin. Kaartilaiskuvat kerättiin sotilaiden ja poliisien toimesta valokuvaamoista ja yksityiskodeista punakaartilaisten tunnistamista sekä
myöhempää vasemmiston poliittisen
toiminnan valvontaa varten. Hankaluuksiin viranomaisten kanssa saattoivat joutua myös punakaartilaisia kuvanneet valokuvaajat.
Poliittisen valvonnan esimerkkinä näyttelyyn on tuotu Kansallisarkiston kokoelmiin kuuluva Etsivän Keskuspoliisin kaartilaisten henkilökuvia sisältävä paksu valokuva-albumi,
nide moniosaisesta sarjasta. Yllättävää kokoelmahistoriaa edustaa Kukkosen esittämä näkemys punakaartilaisten kuvien siirtymisestä Etsivältä
Keskuspoliisilta Kansan Arkiston peruskokoelmaksi punaisen Valpon ai-

Gunnar Lönnqvist, Punamustavalkea 1918, Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto

kana 1946–1947. Kaartilaiskuvat palautuivat tässä yhteydessä valkoiselta
puolelta osaksi punaista historiankirjoitusta.
Sodan muiston vaaliminen on pitkään ollut jakautunutta punaisen puolen pitäessä yllä luokkasotaperinnettä
ja valkoisen Suomen muistellessa Vapaussotaa. Valkoisen puolen kuvamuistot alkoivat muotoutua jo huhtikuussa
1918 Suomen Kuvalehden kuvakeruulla, jonka pohjalta kuvitettiin sotavuoden lehdet. ”Vapautemme hinta” -sarja esitteli sodassa kaatuneita sotilaita.
Koska varsinaista lehtikuvaajien ammattikuntaa ei vielä ollut, olivat lehdet tapahtumakuvienkin osalta valokuvauksen harrastajien, aktiivisten kameraseuralaisten avusteiden varassa.
Helsinkiläiset valokuvaajat, monet
heistä Amatörfotografklubbenin jäseniä, lähtivät toden teolla liikkeelle vasta punaisen vallan pimeiden talvikuukausien jälkeen saksalaisten saavuttua vapauttamaan kaupunkia. Yhdessä saksalaisten joukkojen valokuva- ja
elokuvaryhmän tuotosten kanssa heidän kuvastonsa loivat valkoisen Suomen, pitkälti vapautetun Helsingin
paraatikuviin perustuvaa sodan ikonografiaa. Propagandatehtävissä kouliintuneiden saksalaisten ammattitaito dramaattisten tilannekuvien luomisessa, elokuvamainen ”ratkaisevan

hetken” taltiointi, erottaa saksalaisen
kuvaston suomalaisesta selvästi.
Ensimmäisen maailmansodan
yleisen saksalaisen viestintästrategian
mukaisesti sodan julmuutta ei haluttu tehdä näkyväksi millään tavoin. Tämä päti saksalaisten osalta myös Suomesta annettuun viralliseen kuvaan.
Suomalaiset olivat mediasodassa saksalaisia amatöörimäisempiä, ja hyvinkin julmaa kuvastoa esitettiin tuoreeltaan esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä. Suomen Sanomalehtitoimiston
johtaja Julius Holmberg otti erityistehtäväkseen kaupungilla näkemiensä sodan uhrien kuvaamisen ja kuvaustilanteiden yksityiskohtaisen muistiin
merkitsemisen.
Sisällissodan taisteluista ei ole paljon kuvastoa, sillä kummallakaan rintamalla ei toiminut suomalaisia dokumentoinnin ammattilaisia kuin satunnaisesti. Laajin yhtenäinen kokonaisuus on norjalaisen tohtori Harald
Natvigin lääkäriambulanssin henkilökunnan kuvasto valkoisten länsirintamalta. Siltasaarelainen valokuvaaja Tyyne Böök sattui sisällissodan tärkeän tapahtuman tallentajaksi sattumalta, kun punaisten edustaja kantoi
antautumislipun Pitkänsillan yli näköetäisyydellä kuvaamosta.
Historiankirjoituksen tavallinen
käytäntö on käsitellä valokuvia ikku-

noina menneeseen, piittaamatta valokuvaobjektin ympärille kutoutuvasta
historiasta. Usein edelleen kuvat kulkevat tutkimuksesta ja julkaisusta toiseen kopion kopioina ilman alkuperä- tai kokoelmatietoja. Ainoastaan se,
mitä kuva esittää, kiinnostaa julkaisijaa. Kirjaan Punamustavalkea 1918 kuvat sisältyvä valokuva-artikkelien kokonaisuus on yritys hahmottaa yhden
historiallisen tapahtuman valokuvaperinnön kokonaisuus ja luoda ymmärrystä sen moninaisista kytköksistä tapahtumiin ja niiden jälkiselvittelyihin. Vaikka kyseessä on yhden sodan tapauskertomus, kirjan voi toivoa
tarjoavan historiankirjoitukselle jatkoajatuksiin virittävän esimerkin poliittisiin tapahtumiin liittyvän kuvaston tuotantorakenteista ja käyttökulttuureista, aina yksityiseen, valokuvien
kanssa tapahtuvaan muisteluun asti.
Näyttely Punamustavalkea 1918.
Suomen valokuvataiteen museo,
Kaapelitehdas, 6.1.2009 asti.
Julkaisu Punamustavalkea – 1918
kuvat, toim. Jukka Kukkonen ja
Elina Heikka. Kirjoittajat Risto
Alapuro, Jukka Kukkonen,
Ulla-Maija Peltonen sekä Hannu
Vanhanen ja Kimmo Kiimalainen.
Avain 2008.
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KÄSKY

Aleksi Bardy
Kirjoittaja on elokuvatuottaja

1.

Käskystä on vaikea kirjoittaa. Se on monella tapaa superlatiivisin elokuvaprosesseista, joissa olen
ollut mukana: Aiheena vaativin, suurin budjetti (ja suurimmat ylitykset),
katastrofaalisin tuotantoprosessi, eniten ylitöitä, monimutkaisin rahoitus
ja käsittämättömin säätö ikinä. Saimme hyvät lähtökohdat, valmistui hieno elokuva, välissä oli hieman kuoppaista.
On väärä aika ja foorumi muistella jokaista sudenkuoppaa, joihin
puukärrymme työnsimme. Kameroita kyörättiin Helsingin ja Turun väliä
edes takaisin oikein urakalla. Lampaat
ja lehmät ponnistelivat aitauksissaan
ja säteilivät epookkista autenttisuuttaan, vaikka eivät ihan filmille päätyneetkään. Rahaa säästettiin tavalla, joka tuli kalliiksi. Tapahtui myös paljon
sellaista, joka on syytä unohtaa tai tuoda vääristellen esille muistelmateosvaiheessa.
Loukkaantumisten varalta haluan
korostaa, että uskon sähkömiesten viisauteen: Vika on aina johdossa. Tässä
tapauksessa minussa. Koko ryhmä oli
priimaa, Suomen parhaat tekijät, joiden kyborgimainen kesto veti kivireen
halki tervasuon. Näyttelijätkin tuntuvat toipuneen suhteellisen hyvin, lopusta pitävät viina, psyykenlääkkeet ja
vuosikausien terapia huolen, ja lopulta
kuolema parantaa haavat.
Ihminen joka on tunkenut itsensä pesukoneeseen ja käynyt läpi 60 asteen valkopesuohjelman 1200 rpm linkouksella ei ehkä heti lähtisi uusintaan, enkä lähde minäkään. Silti on
vaikea kuvitella, että olisin voinut olla
hyppäämättä kyytiin, kun pesukoneen
luukku oli houkuttelevasti raollaan.

2.

Koska olen sekaantunut toiseenkin vuoteen 1918 sijoittuvaan
elokuvaan (Törhösen
ohjaama Raja, jonka käsikirjoitin), minulta kysytään usein, miksi juuri tämä
aihe on juuri nyt tärkeä. Vastaan yleensä, että koska yhteiskunta polarisoituu
jälleen, koska maailma on täynnä sisäl-
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lissotia joita emme ymmärrä, ja koska
jokainen epookkielokuva varsinaisesti
kertoo siitä ajasta, jolloin se on tehty.
Toisinaan sanon myös, että 90
vuotta alkaa olla sellainen etäisyys,
jonka perästä asioita voi katsoa rauhallisemmin. Nykyään ei enää pääsääntöisesti ole skandaali puhua sisällissodasta, kun vielä kymmenen vuotta
sitten se leimasi puhujan välittömästi kommunistiksi, joka kusee oikeiden
isänmaanystävien haudalle. Neutraalia ilmaisua ei ollut, ellei sitten sanonut ”vuoden 1918 tapahtumat”.
Paras vastaus on tässä: 1918 ei ole
aihe, se on lavaste, mielentila. Käsky
ei kerro ”vuodesta 1918”, koska se on
yhdelle elokuvalle liian paljon. Käsky kertoo ihmisistä, jotka on sijoitettu vuoteen 1918. Jatkosota, Vietnamin
sota, prom night, ensirakkaus, avioero, Villi länsi tai galaksien välinen sota ovat leikkikenttiä, mutta aiheet tulevat ihmisistä ja heidän toiveistaan.
Minusta olisi hieno lisä suomalaiseen elokuvakerrontaan, että vuosi 1918 voisi liittyä mahdollisuuksien
kirjoon. Siihen aikaan on sijoitettavissa paljon, kenties monisyisempiä tarinoita kuin toisen maailmansodan vielä
selkeään rintamalinjajakoon.

3.

Luoto sijaitsee Jurmon
eteläpuolella, keskellä vesialuetta jossa on
”mera stenar än vatten”. Liki puuttomalla saarella on vanha kalamaja, linnunkakkaa ja hylkeitä. Paikka on niin suojaton, että korkeiden aaltojen aikaan sinne ei pääse
millään, paitsi helikopterilla, jos silläkään.
Tuotannon kestäessä tätä päästiin
kuulemma kokeilemaan. Aalto heitti
paikallisen venekuskin ja veneen korkealle maihin ja vene voitiin purkaa –
kuskille tuli kiire, kun seuraava suuri
aarto kiskaisi veneen mukaansa. Kuski ehti mukaan huimaavan akrobatian
keinoin, matkustaja piti hinata pelastautumispuvun ja köyden avulla ensin
merelle, merestä veneeseen.
Miksi kuulemma? Koska olin itse samaan aikaan Cannesissa, kuvaa-

jien suosimaa tuottajavastaista ilmaisua käyttääkseni ”hotellin terassilla
juomassa pieniä oluita”.
Siirtyminen saarelle kesti enemmän kuin pitkän työpäivän verran.
Huvituksia paikan päällä oli sään tarkkailu ja matopeli.
Työskentelyolosuhteet olivat liki mahdottomat, ilman paikallisten myönteistä ja olosuhteet tuntevaa asennetta ne olisivat olleet tasan
mahdottomat. Elokuvan valmiita kuvia katsoessani pohdin, olisiko tämän
voinut kuvata sittenkin Lauttasaaren
edustalla tai vanhempieni kesämökillä
Porkkalassa. Luultavasti ei.
Lisäksi: Mikä arvo pitää laskea sille, että todellisuudessa se saari on jotain aivan omaansa, jotain ennenkokematonta? Äärimmäinen autius ja meluisa hiljaisuus olivat jotain käsittämätöntä, kun ensimmäisen kerran kävimme etsimässä kuvauspaikkaa. Ehkä karuudesta ja ankaruudesta tarttui
jotain myös näyttelemiseen?
En usko metodeihin tai tunnelman infiltroitumiseen filmille – filmille tarttuvat asiat määrittävät valo
ja valotus, optiikkaa ja kemiaa, näyttelijöiden ammaattitaitoa ja tarinan
vahvuutta. Mutta voisiko osa luodon
taianomaisuutta olla tallella itse elokuvassakin...?

4.

Jos joku tietää, missä on 1918 epookissa
oleva kaunisluontoinen merenranta, jonka maapohja on riittävän kovaa hevosten ratsastaa ja jota pitkin kulkee pitkä suora asvalttitie, ilmoittakoon minulle. Paikkaa ei koskaan löytynyt.

5.

Hevoskohtauksissa
kannattaa ottaa huomioon, että hevoset
liikkuvat laumassa.
Yksilöllisen ratkaisun tekeminen on
niille vaikeaa.

6.

Käskyssä on saksalaista ja kreikkalaista osatuotantorahaa, suomalaisen ja pohjoismai-

Käsky, ohj. Aku Louhimies, FS Film Oy, 2008. Kuva: Pekka Mustonen

sen lisäksi. Saimme myös Eurimagestuen. Kansainvälinen rahoittaminen
tapahtui sataprosenttisesti perustuen
kahteen asiaan: Ohjaajan edelliseen
elokuvaan ja käsikirjoitukseen. Tuottajasta ei ole kiinnostunut kukaan, tai
yhtiöstä. Yhteistuotantomarketeissa
tapaamilleni potentiaalisille kumppaneille taisi olla aivan sama onko Helsnki-filmi 22-vuotiaan medianomin juuri perustama kommandiittiyhtiö vai
ei. Kenties keskieurooppalaisesta näkökulmasta olemmekin suurin piirtein sitä. Hymypojan kansainvälinen
myynti oli vielä joillakin tiedossa, mutta pääsääntöisesti elokuvat unohtuvat
vuodessa, max kahdessa.
Käskyä pitchatessa selvisi karu totuus. Eurooppalaisen elokuvan sisämarkkina ei ole kiinnostunut perinteisestä arthousesta, siten kuin se Suomessa ymmärretään. Käsky on epookkia ja sävyiltään tummahko. Molemmat vastaukset väärin. Nykyään suurin osa toimijoista hakee kaupallista
arthousea, jota voisi levittää Ranskassa sadalla kopiolla, kuten Good Bye
Leniniä. Se edellyttää genreä (kauhu/
trilleri) tai elämänmyönteisiä nykypäivätarinoita. Sisäolemukseltaan eurooppalaiset trendiarthouse-elokuvat
eivät ole niin erilaisia kuin amerikka-

laiset; eksoottiset kielet, paikat, roso
ja rohkeus pinnalla määrittävät niille paikan. Monelta luukulta saimme
kääntyä tyhjin käsin, käsistä ja ohjaajaa kehuttiin, mutta markkinaa pidettiin liian pienenä.
Loppupeleissä kaikki ratkesi ZDFArte-TV-kanavan avulla. Kanavalla oli
ollut Akun aikaisempia leffoja ja ostaja oli seurannut hänen uraansa. Kun
Arte tuli mukaan, sai saksalaisen yhteistuottajan valita suht vapaasti. Oli
myös helppo houkutella kreikkalainen jälkituotantoyhtiö kolmanneksi
osatuottajaksi. Suomi-Saksa-Kreikka
–yhdistelmä oli Eurimagesille poliittisesti hyvä. Toki asiaa auttoi projektin
sisältö ja suomalainen jäsen.
Ensimmäinen Eurimages –hakemus painoi viitisen kiloa, sisältö pelkkää paperia ja muutama DVD. Sitä
on täydennetty sen jälkeen kymmeniä kertoja. Kerran tuli tilanne, jossa Eurimages vaati kolmessa tunnissa asiakirjoja faksattavaksi, tai muuten hakemus hylättäisiin. Yksi papereista oli suomalaisen päätöksentekijän matkan takia mahdoton saada sinä päivänä. Onneksi ranskalaiset ystävät neuvoivat faksaamaan mitä tahansa, vaikka sata sivua erilaisia aikatauluja ja sopimuksia. Niiden kirjaamiseen

Eurimagesin diaariojärjestelmään menee monta tuntia seuraavaakin päivää,
ja näiden tuntien aikana se puuttuva
paperi ehkä ehditään hoitaa. Ja ehdittiinkin.
Juuri ennen hakemuksen jättöä
kreikkalainen osapuoli vaihtui, kun
firman avainhenkilöt perustivat uuden yrityksen. Myyntiyhtiö vaihtui
kolme kertaa. Saksalainen osatuottaja lopetti toimintansa osakkaiden välirikon takia ja projekti siirrettiin uudelle, perustettavalle yhtiölle. Jokainen muutos tarkoitti koko paperityön
aloittamista alusta.
Ensimmäinen rahoituserä Eurimagesista saapui ensi-illan jälkeen, kun
alkuperäisestä päätöksestä oli 14 kuukautta.

Ensimmäinen
rahoituserä
Eurimagesista
saapui ensiillan jälkeen,
kun alkuperäisestä
päätöksestä oli
14 kuukautta.

7.
8.

Käsikirjoituksen kehittelyprosessi oli upea.
Leena Landerin romaani oli todella hyvä. Jari
Rantala on mainio kirjoittaja.
Kaikki muutkin Käskyn tekemiseen osallistuvat ihmiset ovat
alansa huippuja. Opin
paljon (ja myös kalliisti, kuten tapana
on) jokaiselta. Kiitos ja anteeksi!
n
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Tarina kaupungista,
joka kadotti muistinsa
Katariina
Lillqvist
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

kuvat
Malla
Hukkanen

Artikkelin kuvat:
Katariina Lillqvistin
installaatio
Tampereella, 2004.
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I HIROSHIMA 2008
Päivää ennen Uralin Perhosen japanilaista ensiesitystä mietin kärsimyksen
suhteellisuutta: mitä merkitsee Hiroshiman mittakaavassa pienen pohjoisen sisämaan kaupungin hajoaminen
sisällissodassa liki sata vuotta sitten?
Lähden raitiovaunulla kohti satamaa, tarvitsen tuulta ja horisonttia. Sivupenkillä istuu vanha nainen,
hänen kasvojensa iho on läpikuultavan valkoinen ja niillä risteilee sinisten arpien verkko: se on hibakushan,
ydinpommista eloonjääneen ihmisen
naamio.
Hibakushia on enää vähän maan
päällä, aika ja säteily ovat tehneet tehtävänsä, mutta viimeisten veteraanien vanhuus on levollinen; heidän tarinansa eivät unohdu, siitä pitää Hiroshiman ja koko sodanjälkeisen Japanin
vahva rauhanliike huolen. Vielä 50-luvulla oli toisin: hibakusha suvussa oli
onnettomuus, valitettava sattuma, joka mielellään asutettiin pihan perälle
pois onnekkaampien selviytyjien silmistä, yksityinen taakka, josta vaiettiin kohteliaasti ja jonka vointia ei
korttelikaupassa tai naapurikylpylässä
kysellyt kukaan.
Vihdoin kansalaisaktivistit ja kapinalliset taiteilijat mursivat hiljaisuuden. Yksi ensimmäisistä hibakushien
kohtaloille kasvot antaneista julkisista
tapahtumista oli Hiroshiman animaatiofestivaali, jonka tunnuslauseeksi vakiintui nopeasti Peace & Love.
Paikanpäällä slogani ei tunnu sentimentaaliselta. Vanha nainen poistuu
raitiovaunusta ja hymyilee minulle ystävällisesti, hänen kulkunsa on proteesin raskauttamaa, mutta vakaata ja arvokasta ja äkkiä ajatukseni saavat muodon: prosessi, jonka läpikäyminen onnistui Hiroshimassa, ei koskaan päässyt edes alkuun Tampereella.

Minun kaupungissani kansalaissodan uhrit, todistajat ja sijaiskärsijät
poljettiin joukkohaudan mutaan, suljettiin vankileireille ja nitistettiin pakolla sellaiseen hiljaisuuteen, jota ei
edes kolmannella sukupolvella olisi lupa murtaa.
Hiroshimassa hibakushat aloittivat säännölliset kouluvierailut vain pari vuosikymmentä sodan jälkeen. Lapsilla oli oikeus tietää, mitä kaupungissa oli kerran tapahtunut, ja he ymmärsivät sen sydämellään.
Omassa lapsuudessani, yli puoli
vuosisataa sisällissodan jälkeen, ei yksikään Tampereen taisteluista selvinnyt tai Tammisaaresta elävänä palannut silminnäkijä olisi saanut sijaa valkoisten kansakoulujemme saleissa.
Isoäitiemme ja isoisiemme tarinoita ei
virallisesti ollut olemassakaan, sodalla ei ollut edes vakiintunutta nimeä ja
punakaartin muistomerkki luterilaisella kirkkomaalla puhui käsittämätöntä kieltään vakaumuksensa puolesta sortuneista.
II Pispala, 1990-luvun loppu
Oman hiljaisuuteni mitta täyttyi sinä keväänä, kun Renny Harlin julkisti
suunnitelmansa ylväästi patsastelevasta Hollywood-Mannerheimista. Pian
ensimmäisten hurmahenkisten iltapäivälööppien jälkeen lähdin kävelylle menneisyyden ytimeen, Pyynikin
joukkohaudalle ja sain seurakseni toisen toisinajattelijan, kirjailija Hannu
Salaman.
Mietimme, miten oli mahdollista,
että polkujen varsille oli tauluihin hartaasti merkitty niin kivikautisten merien rannat kuin kasvuston ominaispiirteetkin, mutta yksikään tienviitta
tai kyltti ei kertonut Thermopylaista,
kuolleiden laaksosta, joka ensin täytettiin ääriään myöten punakaartilais-

ten ruumiilla ja lopulta revittiin vielä
irvokkaasti auki, kun yleisen järjestyksen nimissä vainajat raahattiin kuorma-autoilla paremmin vartioitavaan
hautaan?
Näitä kuvia sen koommin kuin
muitakaan Murha-Kustaan todellisia
aikaansaannoksia tuskin tultaisiin näkemään Harjolan sokeroidussa sankarielokuvassa. Kun seuraavalla viikolla luimme, miten suunnitelman taakse olivat heti ryhmittyneet niin suurteollisuden kuin armeijankin edustajat perinnesäätiöineen, alkoi tamperelainen vastarintaperinne nostaa meissä päätään.
Olin muutamaa vuotta aiemmin
dramatisoinut Kafka-sarjani viimeisen osan, ”Maalaislääkärin” tapahtumaan oman aikamme Sarajevossa,
ja kaikilla animaation päähenkilöillä
oli vastineensa todellisuudessa. Käsikirjoitukseni perustui Prahaan ajautuneiden pakolaisten tarinoihin, ja
olin jo työtä tehdessäni useasti miettinyt, miten sisällissodan kasvot olivat kaikkialla samat. Olisiko samanlainen projekti mahdollinen Tampereen tarinoiden suhteen, vaikka autenttiset kertojat olivat jo manan majoilla? Miten pitkä oli kaupunkimme
todellinen muisti?
Aloimme kerätä sirpaleita kokoon
omien sukulaistemme ja naapuriemme tarinoista. Hannun lapsuusmuistot ylsivät 30-luvulle asti, minulla puolestani oli ollut onni kasvaa suorasuisen isoäitini kanssa, jonka ystävät olivat samaa maata kuin hän: vanhan Pispalan sitkeää vasemmistoa, joka kuin
ihmeen kaupalla onnistui siirtämään
edes osan kertomuksista eteenpäin.
Pohjoinen guernica eli jopa lasten
loruissa ja kuurupiilohokemissa: Hannun lapsuusvuosien ja oman leikkiikäni välissä oli monta vuosikymmen-
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tä, mutta silti olimme laskeneet totisina samaa hokua:
Jumalialaulua, jumalialauta
missä on veljeni Vernerin hauta?
tai:
Tape-tape-taan, tape-tape-taan,
Tampereella Tampereella tape-tapetaan.
III Radioteos ja installaatio
Perhosen laiha hahmo hiipi keskusteluihimme yhä useammin, ja epäselvissä oloissa kuolleen kirgiisimiehen
kohtaloon tuntui tiivistyvän hyvin paljon Tampereen kiellettyä historiaa.
Edesmenneen isoäitini lauseet soivat
korvissani omalla hiljaisen huumorin
siivittämällä nuotillaan:
– Perskannikatkin sillä oli kuin
pennin korput!
Ensimmäisen käsikirjoitusversion
nimeltään Uralin Perhonen työstimme uuden vuosituhannen alussa, sitten
toinen työ vei minut takaisin Prahaan,
mutta jatkoimme tarinaa sähköpostin
välityksellä: välillä sen sivuhenkilöilläkin alkoi olla niin paljon sanottavaa,
että kansioni täyttyivät Tammisaaren
Maisterin, Enkelintekijän ja Anna Kiven elämäkerroista.
Prahan talvessa eläydyin myös
Hannun muistelmiin vanhan Pispalan
interiööreistä niin elävästi, että huomaamattani piirtelin toisen elokuvan
storyboardin takasivut täyteen piironkeja, pesukomuutteja ja pukkisänkyjä.
Harlinin rintamalla oli hiljaista, eikä Perhonenkaan lähtenyt heti lentoon. Kesäisin kun palasin Suomeen,
alkoi Pispalan uudisrakennusvauhti kauhistuttaa: mitä kummallisimpia
kanariankeltaisia alppitaloja oli noussut entisten vuokrakasarmien paikalle,
ja kulmat joista saattoi kurkistaa menneille vuosikymmenille alkoivat olla yhden käden sormilla laskettavissa.
Silti viimeiset takapihat, sireenipuskat
ja harmaat liiterit olivat minulle portteja myös omaan alitajuntaani: tässä oli
isoäitini ottanut yhteen valkoisen sotilaan kanssa, tällä paikalla olin kuullut ensimmäisen kerran laulun Tytöstä
ja Kuolemasta, tämän kivijalan rakoon
oli Enkelintekijä heittänyt sukkapuikkonsa ja pyöränpumppunsa ennen joutumistaan piirimielisairaalaan.
Nykypispalalainen visuaalinen
helvetti oli kuitenkin niin ankeaa katsottavaa, että sen vastapainoksi rakensimme ison talkooväen kanssa täysin
kuvitteellisen ”uni-Pispalan” prahalaisen kivitalon vintille ja teimme ensimmäiset kokeet elävän kuvan ja animaation yhdistämisestä. Samaan aikaan al-

koivat päähenkilöiden tarinat kuin itsestään kiertyä monologeiksi, ja lopulta tuntui luontevalta aloittaa ensin radiofeaturen tekemisellä.
Hannu Karisto Yle 1:n Todellisista
Tarinoista otti lopulta projektin suojiinsa, ja koska kuvallista materiaalia oli jo ennakkotutkimuksissa kertynyt huomattava määrä, päätettiin radioteoksen ohella toteuttaa tarinoista
installaatio. AVEK lähti mukaan kokeelliseen tuotantoon, ja Tampereen
kaupungin kuva-arkiston avulla saimme myös esille punakaartiin lähteneiden nuorukaisten ateljeepotretit, joista huokui käsinkosketeltava suru. Pojat tiesivät ennakolta, että monelle kuva oli kuin testamentti, mustavalkoinen muisto, jota äidit ja morsiamet säilyttäisivät hellahuoneitten hämärissä vielä kauan sen jälkeen, kun sodan
voittaneiden hurmos olisi laantunut.
Radioteoksen nimeksi nousi myös
Uralin Perhonen, vaikka sen rakenne
oli vielä tulevaa animaatiota väljempi:
kertojana toimi vanha vuokrakasarmi,
joka viimeisenä purkuyönään muisteli menneitä asukkaitaan. Talon roolin teki unohtumattomasti Saara Pakkasvirta, ja sen neljää asukasta esittivät Tanja-Lotta Räikkä (Anna Kivi),
Leea Klemola (Elviira), Esko Varonen
(Tammisaaren Maisteri) sekä Markku
Peltola (Uralin Perhonen). Äänitykset tapahtuivat Kai Rantalan johdolla
vanhassa pispalalaisessa talossa Pyhäjärven rannalla, ja in memoriam: muisto Peltsistä lausumassa Perhosen monologia tyhjässä vinttikamarissa säilyy
mielessäni aina.
Radioteoksen kanta-esitys ja
installaation ensi-ilta ajoitettiin pyhäinpäivään 2004. Pyhäjärven rantaan
pystytettiin liki kahdensadan hengen
vetoinen tiipiin muotoinen teltta nuotiopaikkoineen, ja läheisen Tahmelan
lähteen rannalla oli toinen kuuntelupaikka heijastuksineen. Punakaartin
valokuvat kulkivat mukana monessa
muodossa, sekä valkokankaalla että
näyttelynä, ja yllätyksemme oli suuri,
kun oletetun muutaman sadan vieraan
sijasta yli 700 ihmistä hiljentyi Pispalan tarinoille tähtikirkkaassa marraskuun yössä.
Esityksen jälkeen sain paljon yhteydenottoja vanhemman yleisön parista: kuulijat tulivat kertomaan sekä omista lapsuudenmuistoistaan että taloihin liittyvistä tarinoista, usein
hyvin liikuttuneina tunnelmista, jotka
ilta oli herättänyt henkiin. Myöhemminkin minut pysäytettiin kaupungilla: vanhoja, jo miltei unohtuneita lauluja hyräiltiin korviini mitä kummallisimmissa paikoissa – usein kaupan
kassajonoissa ja pankkien saleissa. Oli

selvää, ettei kaikkea oltu vielä sanottu.
Myös Perhosen kohtaloon tuli lisävalaistusta, tosin kyllä keskenään ristiriitaisiakin elementtejä: yksistään kuolintapojakin oli jo neljä! Mielenkiintoisinta oli huomata, miten tarina oli
kuitenkin säilynyt sukupolvelta toiselle ehkä juuri salaperäisyytensä ja arkaluontoisuutensa vuoksi – moni oli lapsena viipyillyt porstuassa tai oven takana kuullakseen lisää miehestä, jonka
nimeenkin jo liittyi arvoitus.
Seuraavana vuonna Perhonen lähti Italiaan, Milanon Prix Italyyn syksyllä 2005, ja paikalliset kuulijat löysivät sen maailmankuvasta paljon yhtymäkohtia italialaisen työväenluokan
kokemuksiin. Joku mainitsi teoksen
aatteelliseksi sukulaiseksi Bertoluccin
Nove Centon, ja haikea muisto lensi sydämeni läpi: silloin kun Kino-Palatsi vielä palveli elokuvaa, olin katsonut isoäitini kanssa elokuvan kolmeen
kertaan, eturivissä istuen mummoni
huonojen lasien pakottamana.
Nyky-Milanon pilvenpiirtäjien ja
huikeiden muotiluomusten keskellä
omat huoleni irvistelivät vastaan jokaisesta peilistä ja terässeinästä. Painin kuvallisen version rahoitusvaikeuksien kanssa – juttu pitäisi tyylitellä alkutekijöihinsä, jos mielisimme selvitä
”kahden suuren” rahoituksella kolmikannan sijasta. Lisäksi tuottajien mielipide oli selvä: olisi turvallisempaa pysytellä kokonaan animaatiossa.
Kotiin palattuani kysyin varovasti Hannulta, mitä mieltä hän olisi jos
dramatisoisin tarinan kollaasianimaatioksi. Luopuminen realismista olisi
haikeaa mutta välttämätöntä... lopulta maestro suostui, ja aloin sommitella lopullista kuvakäsikirjoitusta, joka
valmistui talvella 2006.
TV1 ja Elokuvasäätiö hyväksyivät
viimeisen, kenties seitsemännen version, ja niin saattoivat kuvaukset alkaa.

Omat
huoleni
irvistelivät
vastaan
jokaisesta
peilistä ja
terässeinästä.

IV ANIMAATIO 2007
Kuvallisen muotonsa Perhonen sai
monen yksittäisen tekijän auttamana. Elokuvan herkät paperimassapäät
syntyivät tamperelaisen Erja Mikkolan pajassa, ja Pispalanharjun paalupaikalla vanhan maailman näkyjä tallensi paperille lavastaja Matteus Marttila.
Prahan studiossa rakensin pienoismalleja mieheni Tomas Grundin kanssa
yöt päivät läpeensä, ja lukemattomat
Zizkovin divarit lainasivat esineistöään oudoille sommitelmillemme.
Kuvaaja Miloslav Spalalle projekti oli
ensimmäinen digikameralla toteutettu, ja miltei koko tiimi oli mennä hirteen kun ensimmäisten viikkojen sähkönvaihtelu aiheutti kuvaan jatkuvaa
39

Omalta osaltani
olen lunastanut
lupauksen,
jonka isoäidilleni kerran
annoin.
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värinää. Ikuisuudelta tuntuneen vianmäärityksen jälkeen Animaatiokoplan Tatu Pohjavirta tuli hätiin ja rauhoitti tilanteen lupaamalla värinänpoiston jälkikäsittelyssä, jos saisimme
tilanteen edes jollain lailla haltuun.
Televisiotorniin suunnatun voodoon,
mummojen omatoimisten sähköroikkien ja parin linnunpesän poiston jälkeen tilanne vakiintui niin, että pääsimme kuvauksissa eteenpäin.
Studion hämärissä kentauri-Mannerheimin hahmo oli maagisen elävä, ja kuin itsestään syntyi vielä elokuvan prologi: sankari kiirastulessa miettimässä mennyttä elämäänsä.
Kun myöhemmin, animaation jo saatua ensi-iltansa, sain sattumalta kuulla radion arkistoihin tallenetun marsalkan 70-vuotispuheen, koin merkillisen déjà vu:n : monologi olisi sanasta sanaan sopinut kuvieni taakse. Siinä vanha, masentunut mies pohti elämänsä turhuutta, ja sitä, miten vähän
oli saanut aikaan mitään tärkeää...
Animaattorillemme, kaksinkertaiselle kreiville Alfons von Mensdorff du Pouillylle, teos oli haastava.
Miestenvälisen erotiikan kuvaamisella ei tsekkianimaatiossa ole perinteitä, joten ne piti luoda itse. Aatelisella arvokkuudella Alfons avitti minua luomaan koreografian kohtaukselle, josta olisi myöhemmin nouseva
kaikkien aikojen animaatio-skandaali
kaukana pohjolassa – omasta mielestämme etenimme hyvinkin hienovaraisesti matkalaukun, Madagaskarin
ja katosvuoteen kanssa.
Vierastin edelleen digikameraa,
vankan tsekkijalustan nokassa se
näytti pieneltä ja avuttomalta lelulta. Vasta ensimmäiset greenscreenkokeilut saivat minut varovaisesti innostumaan uusista mahdollisuuksista
– oli hauska kokeilla erilaisia kirgiisitaivaita ja vertailla stillejä keskenään
miettimättä, paljonko laboratoriokokeet tulisivat maksamaan.
Suurempaa haikeutta tunsin leikkaamossa. Oli aika lausua jäähyväiset
vanhalle Steenbeckilleni, joka oli uskollisena matkakumppanina vaeltanut kanssani Suomesta Prahaan vuosia
sitten. Toisaalta oli mukavaa vaihteeksi jakaa tämä ennen niin hiljainen työvaihe toisen tekijän kanssa, ja samalla
ihmetellä, millaisiin trikkeihin uuden
tekniikan avulla oli mahdollisuuksia.
Musiikin tekoon ehdittäessä oli
vuosi kulunut jo joulukuulle asti ja
Hannu Kellan haitarisoolot päätettiin äänittää pienessä torpassa Ikaalisten Sarkkilassa. Vanhat työväenlaulut
ja makaaberi versio Jääkärien marssista sovitettiin valmiisiin kuviin ja enää
puuttuivat päähenkilöiden puheet.

Jotaarkka Pennasen Mannerheim,
Aliisa Pulkkisen Anastasia ja TanjaLotta Räikän naiskaartilainen yhdessä
Ari Nummisen jäyhän viikatemiehen
kanssa löivat niukoilla monologeillaan
viimeiset naulat tapuliin ja niin pääsimme viimeiseen vaiheeseen, tehosteisiin ja miksauksen valmisteluun Tero Malmbergin viihtyisässä työhuoneessa Karkkilan vanhassa meijerissä.
Työn valmistuttua palasin Prahaan
ja sovin tuottajamme Kaipaisen Jyrkin kanssa, että keksitään sitten julkistamisen aikaan hieman oheisohjelmaakin. Olo oli haikea kuten projektin loppumetreillä aina, mutta uusi
työ odotteli jo ovella eikä suurempaan
ensi-iltakuumeeseen ollut aikaa.
V TALVI 2008
Kansalaissodan 90-vuotismuistopäivänä tammikuisena sunnuntaina katselin Pyhäjärven jäätä ja mietin, kykenisikö pieni animaatiomme murtamaan edes pientä säröä yleiseen hiljaisuuteen. Muistelin oman sukuni kaatuneita, joukkohautaan kuopattua isosetääni sekä niitä, joiden kohtalo oli
kenties kuolemaakin pahempi: vankileireillä hitaasti riutuneita tai mielisairaaloihin suljettuja henkipattoja,
joille 20–30-lukujen Suomessa annettiin varsin tuskallista hoitoa nuoren
tohtori Ylpön ja kirjailija Kiannon hymyillessä petomaisesti taustalla.
Rajaportin sauna oli varattu, lauluja harjoiteltu ja julisteita viimeistelty,
kun juhlavalmistelut yllättäen peittyivät käsiin räjähtäneen mediapommin
alle. Helsingin Sanomissa ilmestynyt
Perhosen ennakkopuffi valokuvineen
sai aina valppaan keltaisen lehdistön
liikkeelle, ja pian samettikorsettimme
jo komeili kissankokoisissa lööpeissä yhdessä uudelleen nimetyn homoMarskin kanssa. Nettikeskusteluissa
kansa taittoi peistä suuntaan jos toiseen, ja lopulta huomasin istuvani tilanteessa, jonka kuvittelussa Kafkallakin olisi ollut työtä: olin suorassa lähetyksessä kenraalin ja pappismiehen
kanssa, joista kumpikaan ei ollut vaivautunut etukäteen katsomaan elokuvaa, josta oli isoilla kirjaimilla lähdetty keskustelemaan. Näiden herrojen
mielestä Mannerheimin biseksuaalisuudesta kuitenkaan ei saisi edes puhua: tottahan sankari oli hetero, jos
kenraalin äitikin niin sanoi!
Postiluukkuni nieli niin kiitoskirjeitä kuin raivonpurkauksiakin saranat
vinkuen, ja vihdoin jopa YLE:n hallintoneuvosto joutui ottamaan jupakkaan kantaa. Perhonen pysyi kuitenkin ohjelmistossa ja saavutti esitysiltanaan uskomattomat 450.000 katsojaa
– lajityypinsä suomenennätyksen.

Jo ennen tv-esitystään Perhonen
esiintyi tamperelaisella valkokankaalla saaden pikkukaupungin apulaispormestarin suunniltaan. Elokuvajuhlien
toimistoon tuli paria päivää ennen esitystä kiukkuinen käsky kiikuttaa epäilyksenalainen filmi kaupungintalolle,
ja kenties vain pormestarin kollegoiden maalaisjärki pelasti animaation takaisin ohjelmistoon. Pikkupormestarin kosto oli huvittava mahtipontisuudessaan; filkkareiden suomenkielisessä avajaispuheessa jakkupuku väpätti
pyhää vihaa, koska kaupungissamme
revittiin vanhoja haavoja auki. Englanninkielisessä käännöksessä asiasta ei tosin mainittu sanaakaan...
Perhosen tietä maailmalle helmikanan kiukku ei kivittänyt. Tampereen Elokuvajuhlilla se lopulta palkittiin parhaana kotimaisena animaationa, ja seitsemän kuukauden aikana on
hauras kirgiisimme ehtinyt lentää Euroopasta Amerikkaan ja taas pohjolan
kautta Aasiaan kantaen kysymyksiä ja
vastauksia kulttuurista toiseen.
VI JÄÄHYVÄISET PISPALALLE
Kävelen vanhan joukkohaudan ohi
Pispalasta kaupunkiin päin liki kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Perhosen syntysanat lausuttiin syksyisessä
metsässä. Nyt kuljen jo keveämmällä mielellä: omalta osaltani olen lunastanut lupauksen, jonka isoäidilleni kerran annoin. Hänen veljensä ja
siskonsa elävät tarinoissamme edelleen, hiljaisuuden kahleet on murrettu ja kenties vielä koittaa aika, jolloin animaation ja radiofeaturen avulla elävöitetään koulujen historiantunteja: tällaista väkeä eli kaupungissamme joskus.
Osuuskuntamme tietokoneiden
uumenissa elää jo seuraava paikallistarina: Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä lähtee toivottavasti tuotantoon edeltäjäänsä nopeammassa tahdissa. Siinä ei kuitenkaan nähdä animaatiota: saakoot vihdoin fiktiossa
suunvuoron vuokrakasarmien lihalliset naiset ja perunakellarien hiljaiset
käpykaartilaiset. Itse suunnistan muualle, etten jää omien haamujeni vangiksi: sodan ja kuoleman jälkeen on
helpottavaa palata sadunkertojien pariin, keskiaikaiseen Persiaan ja tuulisille tuntureille, joiden laella peurakuningas Meandas odottaa kultainen
kruunu sarvissaan.
Silti omaankin reppuuni on jäänyt
jotain ylimääräistä muhimaan. Yksi
Perhosen hahmoista ei suostu lopettamaan tarinaansa: Enkelintekijä kuiskailee itsepintaisesti, miten monta
anonyymiä hautaa on Seinäjoen Törnävän mielisairaalan takapihalla... n
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KATSO IHMISTÄ
Kirjailija Hannu Salaman romaani Juhannustanssit (1964) synnytti aikanaan

suuren kulttuurikohun. Salamaa ja kirjan kustantanutta Otavaa syytettiin teoksen vuoksi jumalanpilkasta, ja tapausta puitiin oikeudessa vuosina 1964–1965.
Kirjan uusintapainokset ilmestyivät sensuroituina aina vuoteen 1990 saakka.
Käsikirjoittaja KARI HUKKILA on kirjoittanut kaksiosaisen Katso ihmistä -tvelokuvan tästä niin kutsutusta Salamasodasta. Sähköpostihaastattelussa
Hukkila kertoo omista lähtökohdistaan vielä tuotantovaiheessa olevan elokuvan
käsikirjoittamiseen.

Haastattelu Maria Bregenhøj
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Aikanaan mielipiteitä ravistellut
Juhannustanssit-oikeudenkäynti on
jo yli 40 vuotta vanha tapaus. Mikä
sai sinut kiinnostumaan tästä aiheesta juuri nyt?
Syitä siihen, että tarttuu johonkin aiheeseen on tavallisesti monia ja monenlaisia, mutta kun kaiken draaman
tai fiktion kirjoittamisen tulisi tavalla
tai toisella olla kokemusperäistä, sellaiseen taustaan liittyvät syyt ovat erityisen tärkeitä. Olen parikymppisestä asti läheltä seurannut, mitä uskonnollisten tunnusten alla kiristyvät konfliktit
saavat aikaan ihmisten yksityisessä elämässä ja ystävyyssuhteissa silloinkin,
kun he eivät kyseisten konfliktien tapahtumiin suoranaisesti edes osallistu.
Kyse on algerialaisista maahanmuuttajista Keski-Euroopassa, läheisistä ystävistä joiden seurassa olen viettänyt pal-

jon aikaa ja vietän yhä, laajemmin siis
ns. lännen ja islamin vastakkainasettelusta. Aiemmin nämä konfliktit tapahtuivat aina etäällä Suomesta, mutta Tanskasta alkuvuonna 2006 liikkeelle lähteneet tapahtumat näyttivät, että Pohjoismaat ovat osa yhteistä maailmaa näissäkin asioissa. Tanskan tapahtumia ja vuosien 1964–1965 Salamasotaa Suomessa ei voi rinnastaa yksi yhteen, eli siten että yksi osapuoli vuosina
1964–1965 vastaisi joka suhteessa vuoden 2006 tiettyä osapuolta ja vastaavasti toinen osapuoli toista, mutta islamin ja lännen välisissä konflikteissa ja
vuosien 1964–1965 Salamasodassa on
yhtäläisyyksiä tapahtumasarjojen dynamiikassa. Riittää, kun pieni aloitteellinen ryhmä toimii aktiivisesti konfliktin aikaansaamiseksi ja laajentamiseksi,
ja yhtäkkiä konflikti on kuin metsäpalo, jota on vaikea hillitä tai pysäyttää.
Nämä havainnot sekä draaman fokusointi myös yksityiseen olivat lähtökohtani. Kaikkia vuosien 1964–1965
historiallisia tapahtumia ja konteksteja ei draamaan mahtunut mukaan. Siitä joku tuolloin tapahtumissa mukana
ollut saattaa vähän koputtaa nokkaansa, mutta historialliselta draamalta tulee edellyttää jonkinlaista näkövinkkeliä nykypäiväänkin, sen sijaan että
pyrittäisiin museovirastomaiseen historian esittämiseen.
Pysytään vielä vähän aikaa arabimaailmassa. Mikä sinusta on
aikaansaanut uskonnollisen
fundamentalismin kasvun yleensä
ja miksi se on levinnyt myös länsimaihin?
Tämä onkin iso kysymys, ja tärkeä. On
vaikea edes luettelonomaisesti vastata siihen. On muistettava sekin, että
fundamentalismin nousu ei ole yksin
arabimaiden ja islamin asia. USA:ssa
60 miljoonaa enemmän tai vähemmän
fundamentalistia kristittyä ovat olleet
Bushin uskollisin kannattajajoukko,
delegoineet vallan Bushin hallinnolle ja saaneet paljossa sanansa sanottua
maailman asioihin.
Arabimaissa fundamentalismi
on ollut monessa maassa vahvoilla, jonkinlaisessa haastajan asemassa 1920–
1930-luvuilta lähtien. Sillä on erilaisia opillisia ja poliittisia perinteitä – myös marttyyrien perinne. Esimerkiksi Nasserin Egyptissä fundamentalismia tukahdutettiin erittäin
raa’alla tavalla. Syyriassa keväällä 1982
maan armeija tuhosi Haman historiallisen kaupungin ja joukkomurhasi
kaupungin väestöä fundamentalistien
kansannousun seurauksena. Kaupunki oli yhä raunioina, kun kävin siellä
kymmenen vuotta myöhemmin.

Ihminen sijoittaa toivonsa ja oikeudenmukaisuuden tunteensa siihen,
mihin kykenee. Arabimaiden väestöille ei ole jäänyt kovinkaan suurenmoisia
vaihtoehtoja. Sekulaarit, lähinnä arabisosialistiset poliittiset liikkeet ovat olleet katastrofi, missä ovat vallassa olleetkin. Uskonnollisesti maltilliset yksinvaltaiset monarkiat eivät ole selviytyneet paremmin. Länsi pitää yhä monin tavoin valtaa arabimaissa, ja nyt on
selvinnyt että arabimaat eivät ”edisty”
Euroopan tai lännen rinnalle tasavertaisiksi kumppaneiksi. Vastapainoksi lukemattomille nöyryytyksille toinen maailmaa hallinneista supervalloista kaatui Afganistanin ”islamilaisessa sodassa”, johon monet arabitkin
ottivat osaa. Myös saudien vauraus ja
aktiivisuus on ollut suurta. Pelkään pahoin, että tällä hetkellä sieltä päin tulevat tuulet vaikuttavat Länsi-Euroopan
nuoreen islamilaistaustaiseen väestöön
enemmän kuin uskalletaan ajatella.
Tästä tulee pitkä vastaus, mutta
vielä pari kuvaavaa esimerkkiä. Tavallisen marokkolaisen tai algerialaisen on
liki mahdotonta päästä Välimeren yli
Espanjaan tai Ranskaan, mutta audiovisuaalinen viestintä ylittää meren toiseen suuntaan vaivatta. Kun Algerin
ylikansoitetuissa asunnoissa (”kansoitettu” on juuri oikea sana noista asunnoista) kolme tai jopa neljä sukupolvea
kerääntyy yhdessä olohuoneeseen katsomaan tv-vastaanotinta, Ranskan tai
Espanjan kanavien ohjelmat näyttävät sikäläisiin oloihin verrattuna puolipornografisilta – sellainen tilanne
on paitsi erinomaisen vaivaannuttava,
myös laajemmassa kontekstissa mahdoton. Tällaisissa kysymyksissä aliarvioidaan audiovisuaalisen viestinnän
voimaa tehdä selvää jälkeä traditionaalisista arvoista. Ei ihme, että ”diaboliset” lautasantennit ovat fundamentalistien erityinen paheksunnan kohde.
Toinen esimerkki: miltähän tavallisista irakilaisista on tuntunut, kun
Blair esitteli maailman tv-ruuduissa ilta toisen jälkeen syytöksiä Irakin joukkotuhoaseista, jotka aiheuttivat tuon
kuuluisan ”45 minuutin” uhan Englannille. Irakissa kyllä muistettiin, että britit itse olivat ensimmäisinä tuoneet alueelle joukkotuhoaseita 1920ja 1930-luvuilla. Irakin väestö vastusti tuonaikaisia brittimiehittäjiä ja protektoraattia, ja britit toimivat samalla
tavoin kuin sittemmin Saddam kurdeja vastaan. Brittien ilmavoimat, sinappikaasu ynnä muu vastaavanlainen sodankäynti vei hengen lähes sadalta tuhannelta irakilaiselta.
Nämä ovat yksittäisiä esimerkkejä
siitä kaikupohjasta, jonka oletan olevan fundamentalismin nousun taka-
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na. Tosiasia on, että Euroopassa, missä asian pitäisi olla suuren huolen aiheena, tuskin lainkaan keskustellaan
siitä, mitkä asiat aiheuttavat islamilaistaustaisten nuorten radikalisoitumista. Selvää kuitenkin on, että näissä asioissa hyvin pieni joukko kykenee
aikaansaamaan konfliktin. Siihen riittää yksi osapuoli, sovintoon tarvitaan
kaikki osapuolet.
Sitä paitsi yhdentyvä Eurooppa
hukkasi tilaisuutensa. Berliinin muurin murtuminen 1989 herätti suuria
odotuksia myös monissa arabimaissa,
varsinkin nuorisossa. Ne murenivat
kuten niin monta kertaa aiemminkin,
mutta Euroopassa ratkaiseva tienhaara oli Sarajevon piiritys. Oli selvää, että jos Venetsiaa olisi pommitettu samalla tavoin, Länsi-Euroopan hallitukset olisivat kyenneet lopettamaan
pommituksen 15 minuutissa. Sarajevon piiritys jatkui 44 kuukautta. Kaupungin väestö, ainakin sen enemmistö, miellettiin ”muslimeiksi”, ja LänsiEuroopassa ei löytynyt poliittista tahtoa, kuten diplomatian kielellä sanotaan, puolustaa bosnialaisia – päinvastoin ymmärrettiin tavalla jos toisellakin serbejä. Selkeä viesti meni Länsi-Euroopan 12–15 miljoonalle muslimille. He eivät kuulu yhdentyvään
Eurooppaan. Kun lisätään päälle vielä kaikki vanhat ristiriidat, marginalisointi ja assimilaation esteet, olosuhteet olivat huonot syyskuulle 2001 ja
kaikelle, mitä siitä seurasi.
Nyt maanosan keskeiseksi viholliseksi on henkilöitynyt islamilainen
maahanmuuttaja, joka saa niskaansa
kaikki maanosan vanhat vihat, vaikkei
hänellä olisi mitään aiempaa tekemistä niiden kanssa.

Historialliselta
draamalta
tulee edellyttää
jonkinlaista
näkövinkkeliä
nykypäiväänkin.
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Minulle Salama
mainitsi, että
vasta kun
Otavalla ensin
tehtiin päätös
olla julkaisematta Juhannustansseja,
hän huomasi,
että tekstissä
voi olla jonkun
mielestä
jotakin kyseenalaista.

Tanskan talven 2006 tapahtumat
olivat tästä hyvä esimerkki. Oikeistopopulistinen ilmapiiri on maassa jyrkkää. Oikeistopoliitikot puhuvat kansallisesta vastarinnasta ja vertaavat
”muukalaisia” natsimiehittäjiin. Jokin
aika ennen kiistan alkamista eräs kansanedustaja kirjoitti blogissaan, että
islamilaistaustaiset tuomion saaneet
nuoret pitäisi lähettää Venäjälle kärsimään rangaistustaan. Oli kai vaikuttunut siitä, miten venäläiset ovat toimineet tšetšeenien kanssa. Jyllands-Postenilla oli vanha kärhämä Århusin paikallisen imaamin kanssa, joka sitten
pilakuvien ilmestyttyä lähti parin kollegan kanssa hakemaan tukea Tanskan
ulkopuolelta. Kiista tuli suureen tarpeeseen Syyrian hallitukselle, joka oli
kansainvälisen paineen alla toimistaan
Libanonissa.
Samanlainen tilanne oli Teheranissa, jolla oli omat kiistansa kansainvälisen yhteisön kanssa. Euroopassa kiistan leviäminen tuli kuin taivaan lahjana oikeistopopulisteille. Provokaation kulttuurilla – joka on hyvin samanlaista kuin yhdentyneessä Espanjassa
1500-luvulla juutalaisia ja moriskoja
vastaan – toinen osapuoli pyritään leimaamaan ”epälojaaliksi”, todistamaan
yhdessäolo viime kädessä mahdottomaksi.
Molemmilla puolilla ”fundamentalistit” laajensivat konfliktia niin, että pian joutui osaksi konfliktia – ulkoapäin niputettuna – vaikkei sellaiseen suuria haluja olisi ollut, kuten valtaosalla Tanskan muslimeja ei mitä ilmeisimmin ollut.
Tästä kaikesta Salamasotaa koskee erityisesti tuo pienen, määrätietoisen, fundamentteihinsa uskovan
ryhmän kyky konfliktiin ja sen eskalaatioon. Ja tietysti myös tietynlainen
yhteiskunnasta ulossulkemisen asenne, jonka monet muslimit, kuten myös
Salama Juhannustanssien kirjoittajana,
ovat saaneet vastaansa – asenteen että
”on lapsilisät menneet hukkaan”.
Siirrytään sitten Hannu Salaman
kirjaan. Mikä teoksessa oli sellaista, joka aikanaan herätti kristityt
ryhmät? Oliko teoksessa myös jotakin laajemmin kansalaisten perusarvoja loukkaavaa?
Mikä osuus kirjassa tulkittiin jumalanpilkaksi?
Jumalanpilkkasyyte koski niin kutsuttua Hiltusen pilasaarnaa, jota on kirjassa kolmisen sivua. Myöhemmistä painoksista poistettiin sieltä täältä
virkkeitä näiden kolmen sivun alueelta. Aika vähän näitä viikunanlehtiä
aseteltiin suhteessa seurauksiin, joita muka vain ne nostattivat. Eiköhän
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kirja ärsyttänyt muuten keitä nyt sitten ärsytti, jumalanpilkkavirkkeisin
päästiin kiinni. Melkein nostalgiselta
tuntuu, että on ollut aikoja jolloin romaani ja sen todellisuudenkuvaus ovat
olleet näinkin tärkeinä pidettyjä asioita. Tosin joillakin lienee jo silloin ollut
mielessä televisio, sen nousu ja huoli siitä, mitä se tulee tuomaan mukanaan.
Taustalla on myös ollut konflikteja, joiden välikappaleeksi kirja joutui.
Kirkon sisällä käytiin kovaa taistelua.
Uuspietistit, joita voi väljästi luonnehtia ”fundamentalisteiksi”, käyttivät
kiistaa ja kirjaa oman profiilin nostamiseen. Jossain määrin on yhä hämärää, kuinka suuressa määrin Salamasota syttyi nimenomaan heidän aloitteellisuudestaan. Muutama vuosi myöhemmin, kun Kristillinen liitto pääsi
eduskuntaan, suuri osa sen äänestäjäkuntaa oli uuspietistejä.
Mitkä sinusta olivat Salaman motiivit teoksen taustalla? Halusiko
hän tahallaan ärsyttää tai vain herättää keskustelua?
Minulle Salama mainitsi, että vasta
kun Otavalla ensin tehtiin päätös olla julkaisematta Juhannustansseja, hän
huomasi, että tekstissä voi olla jonkun
mielestä jotakin kyseenalaista.
Salamasotaan liittyy monia vääryyksiä. Millaista on kirjoittaa aiheesta, josta ehkä itselläkin on
omia mielipiteitä ja tulkintoja?
Kyllä kai tässä pätee sama kuin yleensäkin, että pitäisi osata kääntää omat
ristiriitansa muiden viihteeksi.
Hieman hymy huulessa: kirjoittaminen on kuin oikeudenkäyntiä siinä
mielessä, että hyvä voi voittaa vain, jos
se saa puolueettoman käsittelyn. Mutta näin on, ja muussa tapauksessa saattaa syntyä hyvää propagandaa, mutta
ei kunnollista draamaa.
Draamassa henkilö syntyy toiminnasta, henkilöhahmo ei tuo siihen luonnettaan tai muita tuonkaltaisia tuomisia valmiina. Draaman
alussa henkilöt lähtevät kuin nollasta, ovat yhtä viattomia kuin syntyessään. Samaan aikaan tilanteet, olosuhteet, tapahtumasarjat synnyttävät sekä pahuutta että hyvyyttä. Yhdenlainen ihanne klassisessa tragediassa (mitä Katso ihmistä ei ole) on, että kaikki
osapuolet ovat oikeassa – olosuhteet ja
ristiriidat vain johtavat yhden tai kaikkien osapuolien tuhoon.
Minulla ei ole minkäänlaisia vaikeuksia eläytyä henkilöhahmoihin, jotka
tekevät tekoja, joita elävässä elämässä
pitäisi kyseenalaisina tai idioottimaisina. Päinvastoin draama eroaa eläväs-

tä elämästä juuri siinä, että draamassa paha on kiehtovaa ja aktiivista. Elokuvia tehdään sarjamurhaajista, mutta lähimmäisenrakkaus kantavana teemana on harvinainen aihe. Todellisessa elämässä hyvä on ihmeellistä ja ainutkertaista silloin, kun siihen törmää, sensijaan paha on harmaata, arkista, vailla sitä viehtymystä joka sillä
fiktiossa on. Unkarinjuutalainen kirjailija Imre Kertész joutui 14-vuotiaana Auschwitziin ja totesi myöhemmin,
että leirillä pahuus tuntui aiempaankin elämään verrattuna jollakin tavoin
normaalilta, arkiselta ja itsestäänselvältä. Sen sijaan satunnaiset ja spontaanit hyvyyden ilmaukset ihmetyttivät häntä selittämättömyydellään ja ilmestyksenomaisuudellaan.
Mainitsit aiemmin historialliselta
draamalta edellytettävän nykypäivän näkövinkkeliä. Miten 2000-luvun Suomi näkyy Katso ihmistä
-teoksessa?
Näkövinkkeli on sellainen, etten haluaisi rajata Suomea irti naapureistaan, lähialueistaan ja poliittisesta kokonaisuudesta, EU:sta siis, johon se
niin hyvässä kuin pahassa kuuluu. Suomessa on hyvin paljon varsinkin teatterin alueella ollut sellaista ilmapiiriä,
että me käännämme selkämme kaikelle muulle ja olemme erinomaisia tässä omassa suomalaisuudessamme. Toisaalta suomalaisen keskiluokan ”eurooppalaisuudessa” on tiettyä huvittavuutta – vastaan otetaan kaikenlaisia
”hienoina” pidettyjä asioita, joista saa
mielihyvää ja hyötyä, mutta suurena
yllätyksenä niiden ohella tulee myös
kaikenlaista muuta, josta aivan kuin
reaktionomaisesti ryhdytään väittämään, että tämä ei kuulu ”Eurooppaan”. Ajatellaan nyt vaikka Balkanin
romaneja, jotka herättivät tällaisia reaktioita. Cervantes on ikuistanut tällaiset romanit suurenmoisena pastoraalisen vapauden ilmentyminä, joiden tekemät varkaudetkin ovat kuin
suoraan sydämestä kumpuavaa hartaudenharjoitusta. Ja kuitenkin Cervantesin aikana romaneja syytettiin
systemaattisesti kriminaalisuudesta ja
yritettiin kaikin keinoin nitistää. Mitähän tälle Cervantesin perinnölle nyt
pitäisi tehdä?
Mutta palatakseni näkökulmaan:
olen lähtenyt uskonnollisista, kulttuurisista ja etnisistä konflikteista ja yhdenmukaisuuden vaatimuksista näissä asioissa. Sellaisia ahdingossa olevia
ihmisiä kuin draaman Salama ja hänen
nuori vaimonsa ovat, on tälläkin hetkellä maanosassa varmaan kymmeniä
ellei satoja tuhansia, ja minäkin tunnen heistä muutamia.

Konfliktit ovat tietysti kärjistyneempiä siellä, missä ihmisiä on paljon ja missä kansainvälisiä asioita ratkaistaan toisella painokkuudella kuin
Suomessa, mutta kyllä Suomessakin
tällaiset asiat ovat läsnä. Sen voi havaita lähiympäristössään näennäisen pienissä asioissa. Toistuvasti huomaa, sanotaan kun Kaivopuiston rannassa tulee vastaan kaksi keskenään keskustelevaa venäläistä, että he madaltavat ja
hiljentävät ääntään, kun vastaan tulee
suomalaisia. Saman ilmiön panin aikoinaan merkille Itäkeskuksen uimahallin saunassa ja porealtaassa. Suomessakin on ihmisiä, jotka identiteettinsä vuoksi kokevat olonsa jollain tavoin uhatuksi.
Kari Paljakka on ohjannut käsikirjoituksestasi tv-draaman. Millainen tässä tapauksessa on ollut käsikirjoittajan ja ohjaajan suhde?
Kari tuli mukaan vaiheessa, jossa työtä
oli aika ajoin tehty puolentoista vuoden ajan valmiine ensimmäisine versioineen. Kun ajattelen joitakin kokemuksiani teatterin puolella, sellaisessa lähtökohdassa on aina olemassa
komplikaatioiden vaara. Meillä ei sellaisia ilmennyt, omasta mielestäni me
löysimme toisemme erinomaisesti.
Entä miten yleisemmin ottaen
näet kirjoitetun tekstin ja elokuvan suhteen?
Katsojana minulla ei tässä suhteessa ole erityisiä ennakkomieltymyksiä. Olen aika paljon katsellut elokuvia enkä näe mykkäelokuvien ja sanotaan joidenkin kirjallisina pidettyjen elokuvien välillä suurtakaan periaatteellista eroa. Minulle tärkeämpiä
ovat toisen tyyppiset eroavaisuudet.
Onko esimerkiksi kyse sellaisesta tekemisestä, jossa kuvat ja sanat tähtäävät ei illuusioon vaan merkitykseen,
vastakohtana työtavoille, jotka tuovat
mukanaan kaikenlaista todellisuuden
irtosälää muka illuusion tarpeisiin.
Olen ainakin 5 tai 6 kertaa ryhtynyt katsomaan Pasolinin Matteuksen
evankeliumia päättäväisenä, että nyt
minä näen sen kuuluisan bussin, joka
ajaa kuvan taka-alalla samaan aikaan
kun Kristusta ristiinnaulitaan. Mutta elokuva vetää niin hyvin mukaansa,
että kun päästään niin pitkälle, olen
aina unohtanut päätöksen ja vasta
elokuvan päätyttyä muistanut, etten
taaskaan nähnyt sitä bussia.
Tämä on painokas argumentti
kaikkea naturalismia vastaan. Elokuvan ihme ei synny siten, että kopioidaan ulkoista todellisuutta, vaan siitä, että niin kuvat kuin sanat järjestyisivät mahdollisimman itsenäisellä

Katso ihmistä, ohj. Kari Paljakka, YLE Draama, 2008. Kuva: YLE Kuvapalvelu

ja temaattisella tavalla. Tässä mielessä joku Trierin Dogville on paljon todellisempi kuin jotkin amerikkalaiset
elokuvat, joiden ensimmäisistä kuvista tulee heti mieleen, että ”aha, taas toi
sama kylä”.
Palataan lopuksi vielä Salamasodan konkretiaan. Miten Hannu Salaman oikeusjutussa lopulta kävi, ja
millaisia seuraamuksia tapauksella
/ tuomiolla oli kulttuurin kannalta?
Saiko varovaisuus vallan vai lisääntyikö rohkeus?
Salama lähetti syyttäjälle tunnustuskirjeen. Sen jälkeen tuomio oli väistämätön, ja myös Otava ja sen toimitusjohtaja Kari Reenpää tuomittiin. Kolme vuotta myöhemmin Kekkonen armahti Salaman, mutta rikoksen tuoma
hyöty, kuten sanonta kuuluu, meni, ja
toki kaikki muukin harmi jäi.
Varmasti tapahtumasarjalla oli
monenlaisia merkittäviä seurauksia, ja
tiettyjä puolia on käsitelty julkisuudessa aika paljon, ainakin taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallista puolta noihin
aikoihin. Vähemmälle on jäänyt esimerkiksi se, että kulttuurielämällä ja
kirkolla ei Suomessa ole ollut paljoakaan sanottavaa toisilleen kohta puoleen vuosisataan. Tällä hetkellä edellytyksiä voisi olla parempaankin, kun
eletään ”markkinoiden” arvoja tyhjentävässä paineessa.
Sellainen taide, joka pyrkii arvioimaan asioita uusiksi, ottamaan aloit-

teen ja hahmottamaan sitä päivää ja
aikaa, jona se syntyy, elää aivan toisenlaisessa maailmassa kuin Juhannustanssit vuonna 1964. Silloin elettiin
autoritäärisen yhteiskunnan aikaa.
Merkittäviä ja suuria osia inhimillistä
ja yhteiskunnallista todellisuutta yksinkertaisesti torjuttiin julkisen alueelta pois. Nykyään länsimainen yhteiskunta ei enää ole samalla tavoin
autoritäärinen, sensurointiin ei ole
samanlaisia syitä. Yhteiskunta hoitaa tällaiset kontrolliasiat kaupallisen viestinnän ja ”demokraattisen”
kommunikaation omien lainalaisuuksien avulla. Niinpä taide, joka omaksuu kulutuksen, kommunikoinnin ja
mielihyvän periaatteet, on jo valmiiksi jotakin auttamattoman sovinnaista, vaikka yrittäisi ulkoisesti ilmaista
jotakin muuta – ja nyt täytyy todeta,
että tällainen kommentti pystyttää
aivan liian ankaria mittapuita tämän
työn katsomiseen.
Mutta edellä mainittu asia pikemmin vastauksena kysymyksen loppuosaan: että varmasti Salamasota aikoinaan vapautti asioita, ja silti pitkällä
tähtäimellä varovaisuus ja siihen suuntaavat paineet eivät ole hävinneet,
mahdollisesti pikemmin kasvaneet.
Paineet varovaisuuteen ovat muuttuneet ”luonnollisemmiksi”, markkinahenkisemmiksi, samalla ehkä jyrkemmiksikin kuin puoli vuosisataa aiemmin vastaavat paineet toisissa olosuhteissa.
n

Kirjoittaminen on
kuin oikeudenkäyntä siinä
mielessä, että
hyvä voi voittaa
bvain, jos se saa
puolueettoman
käsittelyn.

Katso ihmistä
1–2 esitetään
YLE TV1:n
kotikatsomossa
10.11. ja 17.11.
2008
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TOINEN

SUOMI
SEITSEMÄN VUOTTA MYÖHEMMIN
Timo
Humaloja
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja ja
-tuottaja
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illoin kaikki puhuivat siitä,
että maailma oli muuttunut
pysyvästi. Syyskuun 9 päivänä olin juuri palaamassa
Tampereelta viimeisistä TV2 kuvauksista (olin jo aloittanut työt AVEKissa) ja pysähdyimme Ylöjärven huoltoasemalla kahville. Juuri silloin televisio syötti kollektiiviseen tajuntaan
WTC kaksoistornien kohtalon hetkien ydinkuvastoa. Kuukautta myöhemmin lausuttiin ääneen tämän projektin
ydinsanat: toinen Suomi.
Toinen Suomi -projektilla oli paikkansa ajassa, ja sillä ja sen jättämällä jäljellä on yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen leimansa. Projektin keston aikana
on tapahtunut merkittävää yhteisöllistä muutosta myös Suomi-nimisessä valtiossa. Tässä kehityskulussa keskuksen ja periferian, ytimen ja toiseuden sekä menestyksen ja unohduksen
suhteissa on tapahtunut suuri harppaus huonompaan suuntaan. TS-projekti on kirjannut yhden näkökulman
epävarmuuden, kovuuden ja eriarvoistumisen määrittelemiin prosesseihin
maailmassa, joka ei palaa entiselleen.
Juha Siltala, Timo Värri ja monet muut
kapinalliset ajattelijat ovat olleet tämän projektin henkisiä kummeja.
Ensimmäisissä projektia hahmottelevissa lauseissa tulivat esiin sanat,
perusdokumentti, mustavalkoinen,
harmaa. Muistan mielessäni liikkuneen Niskasen Surmanluotien, Donnerin Perkeleen ja monien muiden
mv-dokumenttien maailman, joka ei
ollut vielä saastunut mediatietoisuuden ja mediatrendikkyyden sanelemista tuotantoehdoista. Noissa muistojen kuvissa tärkeää ei ollut vain tyyli, vaan merkitysrakenne joka niistä
kohosi, niiden historiallisen todistamisen kyky. Toisaalta voi kysyä, onko
harmaus, yksinkertaisuus samaa kuin
oikea ja todellinen (siis turvallinen).
Mikä on se arvo, joka sisältyy tähän
yksinkertaisen havainnon ja katsomisen tapahtumaan, joka oli TS-projektin kaikkein perustavin lähtökohta?
Kyse oli havaitsemisen ja sen pohjalta

Elokussa 2008 ovat projektista jäljellä vain elokuvat arkistoissaan ja muistot.
Olen tietysti hiukan jäävi arvioimaan Toinen Suomi
-projektin merkittävyyttä, koska henkilökohtainen
osallisuus, syyllisyys tai syyttömyys, sekaantuvat
kuvaukseen tapahtumasta, jonka syntysanoja olen
ollut lausumassa lokakuussa 2001.

syntyvän tallentamisen perustapahtumasta, ei niin että havainto olisi vain
lähtökohta elokuvalliselle tuotantoketjulle, jossa se mitä tuli nähtyä muutetaan levitykseen sopivaksi, moneen
kertaan vatkatuksi mediapullaksi.
TOINEN
Toisen käsite kulkee vahvasti Yli-Kyynyn kirjan sisällä. Tekijä on nähnyt
projektin ytimeen antamalla tämän
hiukan hämärän mutta poeettisesti
vahvan käsitteen elää pitkin matkaa
kirjan sivuilla. Toiseus ymmärrettynä
energialähteeksi on tärkeä, koska se
antaa mentaalisen muodon ja syvyyttä projektin muuten hyvin rationaaliselle erittelylle.
Toinen ja toiseuden käsite on aina
liittynyt osattomuuden ja poissulkemisen ajatukseen, oli sen konteksi sitten aluepolitiikkaa, naisasia tai kolonialismi. Näiden tulkintalinjojen rinnalle on asettunut tulkinta virallisen
ja toisen tiedon välisestä jännitteestä.
”Johtotroikan” Timo Korhonen, Iikka Vehkalahti ja Timo Humaloja keskuudessa ei pelätty korkealentoisiakaan periaatekeskusteluja, joille pitkät ajomatkat projektin alueille antoivat erinomaiset mahdollisuudet.
Käsitteen ongelmallisuutta taas
korostaa se, miten sitä luettiin niin eri
tavalla eri alueilla. Projektin nimi taisi
siis osua konsensuksella vaiennettuun
kipupisteeseen. Tämän epäluulon hälventäminen onnistui tietyillä alueilla
ja tietyissä paikoissa ja toisaalla taas
ei lainkaan. Epäluulo Helsingin ”herroja” kohtaan, jotka tuovat valon periferiaan, sanottiin aivan suoraan, varsinkin Pohjois-Karjalassa, jonne projektia kovista yrityksistä huolimatta ei
koskaan saatu. Tahtomattaan projekti tuli siis mitanneeksi myös valtakunnan eriarvoistumisen syvyyttä ja siihen liittyviä mentaalisia eroja.
Toisia olivat näin ollen myös ne
”maaseudun amatöörit”, joille ytimeen
asettuneet tekijät pelkäsivät AVEKin
jakavan miljoonansa, ”heidän rahaansa”, niin kuin eräskin asian ilmaisi.

Helsingissä syntyneenä ja kasvaneena tämä oppi oli mielenkiintoista.
Kysymys kuuluu kuinka syvään juurtunut itse asiassa on tämä epäluulo etelää kohtaan (vaikka pääministeri kuinka koittaa alleviivata Suomen yhtenäistä onnellisuutta). Tuntuu että tämä kehitys on yleispoliittisista tekijöistä johtuen vain korostunut. Toiseuden tunnistaminen ja tunnustaminen antoi vapaat kädet tarkastella elämää ilman psyko- tai tuhokapitalismin
salakavalia piilomekanismeja.
MERKITYS
Yli-Kyynyn teos kirjaa hyvin muistiin
sellaisen kulttuurisen tuotantotapahtuman, joka rikkoo uusliberalistisen
talousmaailman peruskäsitteitä vastaan: sijoitetun pääoman tuotto, käyttökate, immateriaalisten arvojen rahallinen arvottaminen, jne. TS-projektilla oli ja on edelleen yhteiskunnallinen ja poliittinen tausta ja arvo. Se
on moniarvoinen, mutta se myös tunnustaa unohdetun kansan, pienten ihmisten maailman, se kombinoi yhteen
sellaisia arvoja, jotka ”kataisten/vanhasten” mielestä ovat menneen maailman arvoja.
Taloudellisen liberalismin pudotustaistelu on tullut myös kulttuurin alueelle. Se näkyy yhä monimutkaisempina yrityksinä kaventaa tekijyyden ja tekijänoikeuden asemaa sisäänkirjoitettuna ja perustavana kulttuurisena arvona, syyllistetään oikeuksien luojia ja niiden haltijoita talouden rattaiden pyörimisliikkeen hidastamisesta. Innovaatioyliopiston ideassa kiteytyy tuottamattomaksi arvioidun ja rahallisesti arvokkaan kulttuurituotannon röyhkeästi määritelty rajapinta.
Mikä funktio kulttuurituotannolla ylipäätään on? TS -projekti muistuttaa, että dokumenttielokuvasta puhuttaessa ei pidä unohtaa, että se liittyy läheisesti yhteiskunnan yleiseen kulttuurikehitykseen. Innovaatioyliopistossa ei ole
sijaa Toinen Suomi -projektille vaik-

kuva: Juuso Noronkoski
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ka se tuottaa materiaalia myös tietoyhteiskunnan rakentumiseen. Mitä
pidemmälle tietoyhteiskunta etenee
digitaalisella tiellä, sitä enemmän on
tarvetta tuottaa inhimilliseen kokemukseen ja emotionaaliseen elämykseen pohjautuvia sisältöjä, jotka
kykenevät tekemään näkyväksi verkkoihin ja bitteihin piiloutuvaa todellisuutta, inhimillistämään sen, jonka
verkko kätkee.
TS-projekti on selkeä veto suuntaan, jossa kulttuurin tuotantorakenteita ja sisältörakenteita kehitetään
kokonaisvaltaisesta ja kestävästä näkökulmasta. jossa oletettu taloudellinen hyöty ei määrää panostuksen tarpeellisuutta.
Se, mitä on tapahtunut TS-projektin loppumisen jälkeen, todistaa
arvokkaiksi projektin takana olleet
moraaliset ja eettiset arvioinnit. Toinen Suomi -hanke osui sellaiseen saumaan yhteiskunnan kehityksessä, että ehkä vasta jälkikäteen tullaan näkemään projektin merkityksellisyys. Se
on yksittäisissä teoksissa, kuten Kone 17, joka antaa TS-projektille paikan
suomalaisen dokumenttielokuvan ja
myös suomalaisen elokuvan historiassa. Koska onhan niin, että ei suomalainen elokuva ole vain luonteetonta tuotantoelokuvaa, vaan aitoja ihmiskohtaloita, joita toiset aidot ihmiset ovat
oppineet tunnistamaan ympäristöstään ja vieläpä artikuloimaan ihmiset
tavoittavilla keinoilla

RAHA
Käsittääkseni Satakunnan projektia
rahoitettaessa TE-keskus oli mukana
ensimmäistä kertaa varsinaisessa sisältötuotannossa, tutkimassa ESR-rahan käytettävyyden rajoja. Jatkossa
on sitten kyse myös siitä, miten muut
elinkeinopoliittiset toimijat TEKES,
SITRA, TEM, jne. ymmärtävät kulttuurisen sisältötuotannon ja liiketoiminnan väliset suhteet. Kyse on rakenteellisesta valmiudesta nähdä av-tuotanto oikeassa arvossaan kovien arvojen rinnalla. Kokeillessaan uutta rahoitusmallia TS samalla avasi käytännöllisen keskustelun dokumentin roolista yhteiskunnan arvokehityksessä.
Toinen Suomi -projektin paras jälki, jonka se on jättänyt henkilökohtaisesti, ja toivottavasti myös monelle muulle, on siinä, että se on antanut
pontta tarkastella dokumenttielokuvaa, ei vain teoskohtaisena tapahtumana, vaan koko genren/tuotantoalan
merkitystä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Alueellisen osaamiskeskusmallin (vaikka onkin kaamealta
kuulostava käsite) kautta tarkasteltuna paikallinen itsetunto ja oman kertomuksen käsittäminen on huomattavasti merkittävämpi asia kuin pelkän
dokumenttigenren asian edistäminen.
Itselleni jäi tunne jatkoprojektin
tarpeellisuudesta. Kertaluonteinen
panostus kyllä synnyttää innostusta,
mutta sytytetty tuli voi sammua, jos
jatkosta ei pidetä huolta.

elena Yli-Kyyny on tallentanut
laajaksi dokumenttiteokseksi monella tavalla muistamisen arvoisen AVEKin ja TV2
Dokumenttiprojektin tuottaman Toinen
Suomi – projektin (2001-2006).
Ensivaikutelma kirjasta on miellyttävä 16:9 kuvasuhdetta muistuttava ”elokuvallinen” muoto. Se antaa mahdollisuuden
mielenkiintoiseen typografiaan. Kädessäpitokokemus on hyvä. Toisaalta lukemisen
logiikkaa tuntui ensi hankalalta, koska perustekstin jatkumon hyppääminen parinkin sivun päähän, yli harmaalla toonatun
faktaosion, synnyttää ajatuksellisen katkon. Mutta kun rakenteellisen poljennon
suhteesta pääsi jyvälle, se tuntui aika järkevältä, koska silloin kuivien faktojen ja itse
elämän kuvauksen välinen suhde alkoi toimia. Kirjan luettavuutta ja käytettävyyttä
voi siis pitää varsin hyvänä. Se ei ole vain
lineaarinen jana vaan monipoljentoinen
teos. Kirjan kuvitukseen olisin kaivannut
enemmän itse elokuviin liittyvää aineistoa, muuten kirja on visuaalisesti miellyttävä kokemus.
Kirja antaa TS-projektista varsin positiivisen ja monipolvisen kuvan sen syntysanoista jälkitarkasteluun. Se sisältä laajan
otoksen projektin historiasta osanottajien ja vastuuhenkilöiden näkökulmien kautta. Hetkittäin teoksesta syntyy melko heroistinen kuva oloissamme
poikkeuksellisesta hankkeesta. Mutta toisaalta kriittisyyden ja kiitoksen dialektiikan annetaan kuitenkin
näkyä selvästi, ei niin että kirjoittaja olisi ottanut sen
(kriittisyyden) omiin käsiinsä, vaan korostaen toimittajan roolia nostanut vastakohdat esiin haastateltavien – elokuvien tekijöitten ja osallistujien kautta.
Projektin lippulaivan ns. kolmituntisen dokumentin (Isolinnankatu, Kone 17, Raattama) käsittelylle on annettu reippaasti tilaa, mikä on hyvä, koska nuo kolme teosta olivat varmasti projektin parasta antia, mutta myöskin riskaabelein yritys, koska niiden tuottaminen ja valmistuminen eivät olleet pelkästään riemukulkua. Tosin Kone 17 sitten voittikin
Tampereen festivaalien kotimaisen grand prixin.
Teosta voi suositella kaikille myöskin alan ulkopuolisille tekijöille sekä kulttuurialan rahoituksesta
päättäville poliitikoille ja virkamiehille. Se alleviivaa
vahvasti dokumenttielokuvan merkitystä suomalaisen elokuvan yhtenä vahvana lajityyppinä, joka pienikokoisuudestaan huolimatta edustaa paremmin sitä
maaperää, josta elokuva kasvaa kuin liian usein maaperästään irrallaan kelluva näytelmäelokuva.
Helena Yli-Kyyny
TOINEN SUOMI
Toinen Suomi projekti 2001-2006.
Graafinen suunnittelu: Antti Valta
AVEK , YLE TV2 Dokumenttiprojekti 2008
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2008
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Festivaalit

Animaation vuoksi Hiroshimassa
Suomalainen animaatio ei vielä valloittanut maailmaa, mutta ainakin viideksi päiväksi yhden merkittävän animaatiofestivaalin. Hiroshiman animaatiofestivaali esitti elokuussa noin
150 suomalaisanimaation sarjan ja
paikalle matkasi yli 30 suomalaista.
Heikki
Jokinen
Kirjoittaja on
vapaa toimittaja ja kriitikko

H

iroshimassa nähty 11 esityksen valikoima on todennäköisesti mittavin
suomalaisen animaation
katselmus, joka yhdessä tapahtumassa on kerralla nähty. Laaja-alaiseen sarjaan mahtui lyhytelokuvia, lastenelokuvia, musiikkivideoita, opiskelijatöitä, mainoksia aina vuodesta 1960 sekä
tilauselokuvia.
Pitkiä elokuvia nähtiin kaksi, Pekka Lehtosaaren ohjaama Röllin sydän
ja Maria Lindbergin Muumi-elokuva
Vaarallinen juhannus. Omalla esityssarjallaan esiintyivät Christian Lindblad, Katariina Lillqvist, Antti Peränne, Tatu Pohjavirta, Heikki Prepula ja
Marjut Rimminen.
Festivaalin johtaja Sayoko Kinoshita kävi kokoamassa elokuvat maaliskuussa Suomessa. Hän katsoi Tampereen elokuvajuhlien näytännöt, istui juhlien marketissa animaatioiden
äärellä sekä kiersi Helsingissä studioilla, Suomen elokuvasäätiössä sekä
järjestöissä katsomassa lisää elokuvia.
Matkalaukussa Japaniin kulki vielä lisää elokuvia dvd-levyinä.
”Halusin näyttää koko suomalaisen animaation kentän”, Kinoshita
perustelee valintojaan. Vuonna 1985
alkaneella, joka toinen vuosi järjestettävällä Hiroshiman festivaalilla on perinteisesti jokin teemamaa. Niitä ovat
aiemmin olleet muun muassa Brasilia, Indonesia, Intia, Thaimaa, Filippiinit, Sveitsi ja Uusi Seelanti. Näiden
esityssarjat ovat ovat olleet suomalaista suppeampia. ”Aina maasarja ei edes
onnistu, Sri Lankalta en löytänyt riittävästi elokuvia esityssarjaan.”
Olen suomalainen
Kinoshita kertoo käyneensä 15 vuotta sitten Turun animaatiokoululla, joka oli silloin vasta aloittamassa. ”Mutta näin opiskelijoissa vahvaa energiaa.
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Nyt vierailin heidän studioillaan, ja he
ovat kasvaneet hienoiksi taitelijoiksi,
he tekevät asioita uudella tavalla. Kun
tein suomalaista ohjelmaa ajattelin, että olen suomalainen ja haluan ylpeästi
esitellä parasta.”
Animaatiomme monipuolisuus on
Kinoshitasta hyvä asia. ”Yhden maan
retrospektiivi voi olla näinkin laaja,
koska näin Suomessa monia eri animaation lajeja: nukke-elokuvaa, piirrosanimaatiota, piksilaatiota, tietokoneella tehtyä.”
Esityssarjaan liittyi oma riskinsä.
Japanilaiset kriitikot ja journalistit eivät tienneet mitään suomalaisen animaation maailmasta ja moni ihmettelikin valintaani, Kinoshita kertoo.
”Ohjelman nähtyään hekin olivat tyytyväisiä.”
Festivaalin muita esityssarjoja olivat muun muassa argentiinalainen
animaatio, Yoji Kuri, Paul Driessen,
Osamu Tezuka, Alexander Tatarsky ja
moskovalainen Pilot-studio. Kaikkiaan erillisiä näytöksiä oli 53.
Erityisen ilahduttavaa Kinoshitan
mielestä oli se, että niin moni suomalainen saapui paikalle, vaikka hän nauraakin majoituskustannusten ylittäneen heidän budjettinsa. Kaikkiaan
suomalaisia oli noin 30, pääosin nähtyjen elokuvien ohjaajia. Suomalaiset
olivat etelä-korealaisten jälkeen suurin
kansallisuus noin 300 ulkomaisen vieraan joukossa.
Animaatiota maailmalle
AVEK ja Suomen elokuvasäätiö rahoittavat yhdessä suomalaisen lyhytelokuvan kulttuurivientihanketta.
Elokuvasäätiön lyhyt- ja dokumenttielokuvan kulttuuriviennin päällikkö
Marja Pallassalo pitää festivaaleja tärkeinä laukaisualustoina myös animaatioille. ”Minun työssäni keskeistä on
löytää kullekin elokuvalle sopivin festivaali.”
Kotimaisen animaation tuotannon tilannetta Pallassalo pitää melko
hyvänä. Ylen rooli on tärkeä, hän sanoo. ”Se tarjoaa valtavan suuren levityskanavan ja on ollut avarakatseinen
pituuden ja genren suhteen. Näin elokuvat saavat kehittyä.”
Myös tuottajien perustama Finnanimation-yhteistyöjärjestö saa kiitosta. ”Tuottajat havahtuivat, että animaatioiden rahoitustilanne on vaativa.

Suomalaisten rahat eivät riitä, on pakko laajentaa elinpiiriä.” Finnanimation
on ahkeroinut kansainvälisten suhteiden rakentamisessa.
”Animaatiotuottajien porukka on
ihailtavaa, isot ja pienet toimivat yhteistyössä Finnanimationissa. He osaavat erotella mikä on bisneksen kannalta tähdellistä ja mikä ei. Suomalainen
animaatio kuolisi, jos kaikki alkaisivat toimia kaupallisesti ja tähdätä vain
suuriin rahoihin.”
Sillä kykyä maassamme on. ”Yksi
elokuva, Uralin perhonen, voi panna
koko kansakunnan sekaisin”, Pallassalo viittaa Katariina Lillqvistin tuoreeseen Mannerheim-elokuvaan. ”Se
kiertää myös valtavasti festivaaleilla. Ulkomaalaisille Suomen historia ei
sano mitään, mutta elokuvan tarina ja
tapa kertoa vetoavat.”
Pulmana kopioiden puute
Pallassalo keskittyy viemään maailmalle niitä animaatioita, joita elokuvasäätiö ja AVEK ovat tukeneet. ”Kiinnostavuudesta kertoo, että mikään ei
jää ilman esityksiä. Kun elokuva on ollut hyvällä festivaalilla, se alkaa elää
omaa elämäänsä.”
Suomalaisten esityssarjojen kokoamisen pulmana on esityskopioiden ja
käännösten puute. ”Meillä on aukkoja,
joita emme pysty täyttämään, esimerkiksi Riitta Rautoman ja Heikki Partasen eläinsadut.”
Toisinaan Marja Pallassalo saa palautetta ulkomailta. ”Elokuviamme
pidetään sellaisina kuin suomalaiset
ovat, ihan omanlaisinaan ja hitaina.
Joistakin festivaaleista tietää, että ne
valitsevat juuri tätä kuvaa vahvistavia
elokuvia, klisee uusintaa itseään.”
Yleensä festivaalien valinnat eivät ole ennustettavia, vaan lähes kaikki tarjotut elokuvat kiertävät. ”Meillä on ehkä viisi lyhyt-, dokumenttija animaatioelokuvan tekijää, joiden
työt ovat koko ajan jossakin. Pieneen
tuotantoomme suhteutettuna se on
aika hyvin.”
”Hiroshimassa ilahduttaa se, että
vaikka kaupalliset paineet kiristyvät ja
tuottajakeskeisyys lisääntyy, silti täällä tekijät ovat numero yksi. Se on hienoa.” Monessa tapauksessa paras elokuvan kulttuuriviejä on sen ohjaaja tai
muu taiteellinen vastuuhenkilö, Pallassalo uskoo.

MATKALLA
POHJOISMAASTA
SUOMEKSI
Sayoko
Kinoshita. Kuva
Heikki Jokinen.

JOHTAJANSA NÄKÖINEN FESTIVAALI

S

aoyko Kinoshita käynnisti Hiroshiman animaatiofestivaalin
yhdessä edesmenneen miehensä, animaatio-ohjaaja Renzo Kinoshitan kanssa 1985. Se keskittyy animaatioon taiteena, valinta joka ei ole itsestäänselvä kaupallisen animaatiotuotannon suurmaassa.
Kinoshitat työskentelivät animaation
parissa ja olivat huolissaan taiteellisesti kunnianhimoisen animaation pienestä elintilasta Japanissa. He saivat pääpalkinnon New
Yorkin elokuvajuhlilla animaatiollaan Made
in Japan (1972) ja alkoivat miettiä japanilaisen festivaalin perustamista. Monen vuoden
ponnistelut eivät tuottaneet tulosta, sillä taiteen julkinen tuki oli Japanissa heikkoa.
Vuonna 1978 valmistui parin tunnetuin
elokuva Pica-don. Se kertoo järkyttävällä
tavalla Yhdysvaltain armeijan pudottaman
atomipommin tuhoista Hiroshimassa. Elokuvan realistinen runollisuus oli uutta ja tekijät saivat jopa sellaista palautetta, että vakavasta aiheesta ei voi kertoa animaationa.
Elokuva herätti kuitenkin hiroshimalaisten huomion, siitä puhuttiin tiedotusvälineissä ja sitä esitettiin kaupungin rauhanmuseossa. Kinoshitojen festivaalisuunnitelma sai vähitellen tukea. Silti kesti kuusi vuotta ennen kuin festivaali saattoi käynnistyä.
Festivaalin taustavoimana oli ASIFAJapan, maailman animaatioelokuvan järjestön Association Internationale du Film
d’Animation japanilainen ryhmä, jonka Kinoshitat perustivat 1981. Se on edelleen festivaalin järjestäjä.

Myönteistä vanhanaikaisuutta
Alkuperäinen idealistinen henki on säilynyt festivaalilla. Festivaalijohtaja Sayoko Ki-

noshita nostaa yhä esiin taiteen merkityksen yhteisymmärryksen ja rauhan edistäjänä. Ohjelmassa on myös esityssarja Animation for Peace.
Vaikka festivaali on kasvanut suureksi, se
huolehtii kaikista vieraista lämmöllä sortumatta tähtikultin luomisyrityksiin. Vieraille järjestetään runsaasti tilaisuuksia tavata ja
tutustua toisiinsa.
Ohjelma on myönteisellä tavalla vanhanaikainen. Historiallisten esityssarjojen lisäksi
se muistaa tasapuolisesti niin menneitä kuin
nykyisiäkin mestareita ja teemamaiden valintaan vaikuttaa niiden kiinnostavuus, ei maan
koko tai tuotannon määrä.
Festivaalijohtaja vastaa itse hyvin pitkälle ohjelman laatimisesta, se on johtajansa näköinen. Sayoko Kinoshita on usein nähty vieras maailman animaatio- sekä lyhytelokuvafestivaaleilla ja alan tapahtumissa.
Ohjelman keskeisin osa on kansainvälinen
kilpailu, joka myös kerää suurimmat katsojamäärät. Se valitaan perinteisellä suurten animaatiofestivaalien tavalla. Festivaali asettaa viisijäsenisen riippumattoman valintalautakunnan, jonka jäsenistä vain yksi tulee Japanista.
Lautakunta kokoontuu Hiroshimaan
katsomaan elokuvia pariksi viikoksi ja valitsee kilpasarjan. Tänä vuonna ehdolle tuli 1
656 elokuvaa. Valittujen 76 elokuvan joukossa ei suomalaisia ollut, ehdolle lähti 18 animaatiota.
Maailmassa arvioidaan olevan neljä selvästi muita merkittävämpää animaatiofestivaalia. Ranskan Annecy on isoin ja kolme
seuraavaa ovat Stuttgart, Zagreb ja Hiroshima. Hiroshiman festivaalilla käy noin 35 000
katsojaa.

S

uomalaisen animaation omia esityssarjoja ei ole viime vuosikymmeninä kovin usein maailman festivaaleilla nähty. Viime vuosikymmenellä suomalaiset olivat mukana pohjoismaisissa
valikoimissa, jollainen koottiin
norjalaisten voimin esimerkiksi Annecyn festivaalille 1998.
Toukokuussa 2005 Suomi
oli Lissabonin Monstra-festivaalin teemamaa neljän näytöksen koosteella. Samaan aikaan kaupungissa pidettyjen
sarjakuvafestivaalien teemamaa oli myös Suomi, tapahtumat tukivat toinen toistaan.
Syyskuussa 2006 Taiwanin
pääkaupunki Taipein TIAFfestivaali nosti Suomen teemamaakseen neljän näytöksen
esityssarjalla. Turun animaatiokoulun elokuvia on esitetty
melko lailla, lähinnä opiskelijaelokuvatapahtumissa.
Kysytyintä suomalaista animaatiota ovat Katariina Lillqvistin teokset. Hänen
henkilökohtaisia esityssarjojaan on nähty runsaasti eri festivaaleilla maailmalla, Hiroshimassa ensimmäisen kerran
jo 1998.
Myös Britanniassa uransa luoneen Marjut Rimmisen omia esityssarjoja on nähty monilla festivaaleilla. Brittituotantoja, mutta suomalainen ohjaaja.
Yksittäisiä animaatioitamme kiertää koko ajan maailman festivaaleilla, ja pitkien elokuvien tuotannon käynnistymisen myötä ne kulkevat
varmasti entistä useammalle
festivaalille.

www.hiroanim.org
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Festivaalit

Situationismia
ja taikalyhtyjä
AVANTO 2008
Marraskuussa 2008 tullaan
Helsingissä näkemään kahden
merkittävän, mutta liian vähän
tunnetun mestarin retrospektiivit.
Guy Debordin elokuvallinen perintö
täyttää Orionin valkokankaan
14.–15.11.2008. Seuraavana
viikonloppuna Kiasma-teatterissa
koetaan elokuvan magiaa Ken ja Flo
Jacobsin seurassa.

L

’internationale situationniste (Kansainväliset situationistit) oli vuosina 1957–
1972 vaikuttanut (risti)riitainen avantgarderyhmä, jonka on sanottu olleen yksi tärkeimmistä katalysaattoreista kevään 1968 tapahtumille
Pariisissa.
Ranskalainen Guy Debord (1931–
1994) oli situationistien kiistaton johtohahmo ja tunnetuin teoreetikko.
Hän kirjoitti liikkeen keskeisen opuksen Spektaakkelin yhteiskunta (1967,
suom. 2005). Sen kritiikki perustui
Debordin teoriaan spektaakkeliyhteiskunnasta, joka vieroittaa ihmiset
itsestään ja todellisesta elämästä.
Debord ehti muiden aktiviteettiensa ohella tehdä kuusi hämmästyttävän monisyistä elokuvaa, jotka ovat
aiemmin olleet harvoin nähtävillä jopa
kotimaassaan. Debordin ystävä, tuottaja Gérard Lebovici murhattiin epä-
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selvissä olosuhteissa 1984, jonka jälkeen Debord veti kaikki elokuvansa
pois levityksestä. Nyt niistä on vuosien odotuksen jälkeen nähtävillä uudet 35 mm filmikopiot.
Esikoiselokuva Hurlements en faveur de Sade (1952) aiheutti hämmennystä katsojissa, sillä siinä ei ole lainkaan esittäviä kuvia, ainoastaan viiden
roolihenkilön puhetta, mustaa ja valkoista. Myöhemmissä teoksissa esittäviä kuvia on yllin kyllin. Debordin
tapa kommunikoida on ”détournement”, olemassa olevien kuvien irrottaminen alkuperäisestä yhteydestään.
Oman tekstin elokuvasovitus La Société du spectacle (1973) on melankolinen
synteesi Debordin ideoista. Se on kuin
epämääräisessä tulevaisuudessa tehty
muistokirjoitus joskus kukoistaneelle 1900-luvun sivilisaatiolle. Elokuva piirtää kuvan kulutusyhteiskunnan
arvotyhjiöstä rinnastaen mainontaa,
militarismia, poliittista agitaatiota ja
klassikkoelokuvia (mm. Johnny Guitar,
Mr. Arkadin, Shanghai Gesture).
Debordin ideoiden vaikutus eri
taiteenaloilla on ollut huomattava.
Hänen teoksiaan on kuvailtu kompilaatioelokuvan huipentumaksi, eikä
Debord ollut ainoa, joka katsoi ”sveitsiläisen maoistin” Jean-Luc Godardin
kopioineen tai suorastaan varastaneen
elokuvallisen tyylinsä häneltä.
Teoksissaan Debord hyökkää paitsi yhteiskuntaa, myös varjotodellisuutta tarjoavaa elokuvaa vastaan. Hänen
mielestään myös elokuva täytyi tuhota spektaakkeliyhteiskunnan kulttuurituotannon välineenä. Lähtökohtana oli, että arkipäivän elämästä tulee

Artikkelin kuvat Guy Debordin elokuvista: (viereinen sivu) La Société du Spectacle (1973), (yllä) Réfutation de tous les jugements, tant élogieux
qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film “La Société du Spectacle” (1975)

tehdä niin kiinnostavaa, ettei taiteen
kaltaista korviketta enää tarvita. Situationistit katsoivat, ettei spektaakkelin ulkopuolelle voi asettua, mutta sen
tarjoaman lumeen tiedostamisessa piilee mahdollisuus aitoon elämään.
Hermostuneita järjestelmiä
Newyorkilainen Ken Jacobs (s. 1933)
on riippumattoman elokuvan ikuinen
radikaali. Hän aloitti elokuvantekijänä 1950-luvulla. Hänen ensimmäiset teoksensa olivat rujoja, kotikutoisia hahmotelmia arkisista katu- ja kotielämän havainnoista. Ne asettuivat
poleemiseen oppositioon aikansa vallitsevaa poeettista, ja Jacobsin mielestä usein liian hienostelevaa, underground-elokuvaa vastaan. Jacobsin
provosoivat mielipiteet ja lähes militantti suorapuheisuus ”elokuvan hy-

lätyistä mahdollisuuksista” loivat hänelle hankalan ”pahan pojan” maineen 1960-luvun New Yorkissa. Aika
on kuitenkin tehnyt tehtävänsä, ja nykyään Jacobsia juhlitaan mm. Whitney Museumin ”1900-luvun sadan tärkeimmän taiteilijan” listalla.
Jacobsin elämäntyönä voidaan pitää jatkuvaa liikkuvan kuvan esityskonventioiden kaatamista. Yhdessä vaimonsa Florencen kanssa hän
on mm. kehitellyt jo 1970-luvun alusta lähtien ainutlaatuista Nervous Systems -konstruktiota, jossa kahden 16
mm -projektorin pyörittämät identtiset kelat heijastetaan toistensa päälle. Kun optiikoiden edessä pyörii ylimääräisenä sulkimena itse viritetty
mekaaninen potkuri, ja kun molempia projektoreita (mm. käyntinopeutta) on mahdollista manipuloida, on tu-

loksena alati muotoaan muuttava elokuvallinen veistos. Magic Lantern -tapahtumissa Jacobsit esittävät liikkuvaa kuvaa, mutta kokonaan ilman filmiä tai videota, käsinmaalattujen lasilevyjen avulla. Jacobsien live-esityksiä
on kuvailtu improvisoidun jazzkonsertin, varjoteatteriesityksen ja hypnoosin risteytykseksi.
Ken ja Florence Jacobs saapuvat
Avannon kutsusta harvinaiselle visiitille Eurooppaan. Kiasma-teatterissa nähdään viikonlopun aikana valikoima Jacobsin vanhoja 1950–1960-lukujen avainteoksia, uusia digitaalisia
stereokuva-teoksia sekä ennen kaikkea unohtumattomat Magic Lantern ja
Nervous Systems -live-esitykset. Lisäksi Ken Jacobs pitää yleisöluennon työskentelystään.
Mika Taanila

Guy
Debordin
elokuvia
Orionissa
14.–15.11.
2008.
Ken
Jacobs
Kiasmateatterissa
21.–23.11.
2008.
Tarkka
ohjelma ja
lisätietoja:
www.avantofestival.
com
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Lyhyesti

A

AVEK-PALKINTO
TAITEILIJA PIA LINDMANILLE

T

Kuva Maria Bregenhøj

VEKin uudet tuotantoneuvojat,
Pia Andell ja Heidi Tikka, aloittivat työnsä kuluvan toimikauden
alussa. Andellin vastuulla ovat lyhyt- ja dokumenttielokuvat, ja Tikan vastuualueena mediataidetuotannot. Lisäksi tuotantoneuvojat päättävät yhdessä VIETERI-tuesta, joka on tarkoitettu erilaisten elokuvatuotantojen kehittelyyn.
Tuottaja-ohjaaja Pia Andell on ohjannut
dokumenttielokuvia vuodesta 1992. Hän on
koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja taiteiden maisteri. Andell on lisäksi toiminut aiemmin Suomen elokuvasäätiössä tuotantoneuvojana, Yleisradiossa tuottajana sekä
tutorina kansainvälisissä work-shopeissa.
Heidi Tikka toimii kuvataiteilijana ja tutkijana. Kokeellinen mobiilipalvelu Syntymiä
palkittiin ensimmäisellä AVEK-palkinnolla vuonna 2004. Tikka valmistelee Taideteollisessa korkeakoulussa väitöskirjaa, jossa tarkastellaan mediataidetuotantojen työprosesseja. Hän on opettanut mediataidetta ja -kulttuuria Medialaboratoriossa vuodesta 2001,
josta lukuvuoden 2001–2002 vt. professorina.
Edelliset tuotantoneuvojat, Ulla Simonen
ja Milla Moilanen, työskentelivät AVEKissa kokonaisuudessaan neljä kautta, mikä on
tuotantoneuvojien maksimi toimiaika.

Kuva Touko Yrttimaa

AVEKissa
uudet tuotantoneuvojat

52

ämänvuotisen AVEK-palkinnon sai taiteilija Pia
Lindman. 12 000 euron
arvoinen tunnustus jaettiin AVEKin kauden avajaisissa Mediakeskus Lumeessa. Mediataiteelle kohdistettu AVEK-palkinto myönnettiin nyt viidettä kertaa.
AVEK-palkinnon saajasta päätti
palkintoraadin ehdotuksesta AVEKin
johtokunta. Palkintoraatiin kuuluivat
Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion professori Frans Mäyrä
puheenjohtajana sekä Helsingin kaupungin taidemuseon johtaja Janne
Gallen-Kallela-Sirén ja Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n puheenjohtaja Minna Tarkka.
Raati korosti Lindmanin tuotannon laaja-alaisuutta sekä sen eri taidemuotojen rajoja haastavaa, taiteen
ja tieteen yhdistävää olemusta. Kansainvälisesti aktiivinen ja arvostettu
Pia Lindman työskentelee läheisessä
yhteistyössä tutkimusmaailman kanssa ja on käsitellyt taiteensa aiheita
myös lukuisissa julkaisuissa sekä opetuksessaan Massachusetts Institute of
Technology -korkeakoulussa sekä Yale
School of Artissa.
New Yorkissa kymmenkunta vuotta asunut ja työskennellyt Pia Lindman tahtookin tulla tituleeratuksi yksinkertaisesti taiteilijana ilman rajaavia määrittelyjä tai etuliitteitä. Hän

käyttää töissään yhtä lailla niin performanssin, videon, valokuvan kuin
myös piirroksen keinoja. Lindman itse määrittelee tuotantonsa keskeisiksi teemoiksi taiteen paikkasidonnaisuuden sekä sosiaalisen kontekstin,
tilallisuuden ja performatiivisuuden
aiheet.
Töittensä avulla Lindman kertoo
haluavansa herätellä yhteisöllisyyttä ja
demokratiaa. Tuoreimmissa teoksissaan hän keskittyy muun muassa ihmisyyden, tunneilmaisujen ja kehollisuuden kysymyksiin. Lindmanin tärkeät teemat yhdistyvät esimerkiksi
osallistuvalle performanssille rakentuvassa teoskokonaisuudessa Soapbox Event, jossa vapaaehtoiset puhujat
saavat saippualaatikon päällä, korokkeella seisten, tilaisuuden kertoa mielipiteensä haluamastaan asiasta.
Lindman oli tyytyväinen siitä, että palkinto on uskallettu myöntää taiteilijalle, joka ei perinteisessä mielessä sitoudu mediataiteen sen paremmin kuin minkään muunkaan taiteenlajin kategoriaan. Vaikka Lindmanin
tuotantoa ei ole Suomessa vielä kovin
laajalti huomioitu, taiteilija kokee saaneensa kotimaastaan tukea ja hyväksyntää työlleen – paitsi nyt saamansa
palkinnon muodossa, myös yleisön ja
muiden taiteilijakollegojen kanssa toteutuvan aktiivisen vuorovaikutuksen
myötä.

Rislakki

Demokratia ja hyvitysmaksu
H

allitusryhmät päättivät
marraskuussa 2007 ehdottaa, että päätösvalta hyvitysmaksun piiriin kuuluvista laitteista siirtyisi opetusministeriöltä valtioneuvostolle. Asiaa koskeva
hallituksen esitys valmisteltiin opetusministeriössä, ja siihen pyydettiin lausunnot 19 taholta, jotka edustivat niin
kauppaa, teollisuutta, oikeudenhaltijoita kuin kuluttajiakin. 14 lausuntoa
annettiin. Osa lausujista kannatti hallitusryhmien esitystä, osa – oikeudenhaltijoiden edustajat – puolestaan katsoivat, että asiasta voitaisiin edelleen
päättää opetusministeriössä.
Kaksi lausujaa, Nokia ja Elinkeinoelämän keskusliitto, esitti lisäksi,
että opetusministeriön päätösvaltaa
pitäisi edelleen supistaa: myös hyvitysmaksun suuruutta koskeva pää-

töksenteko tulisi siirtää valtioneuvostolle.
Hallituksen esitys myötäilee näiden kahden lausujan kantaa. Esitys on
valtioneuvoston roolin laajennuksen
osalta siis vastoin kuluttajien, kaupan
ja oikeudenhaltijoiden – eli varsinaisten asianosaisten – esittämiä toiveita.
Vain kaksi yhdeksästätoista lausuntopyynnön saajasta vaati muutosta esitykseen ja sai tahtonsa läpi. Yksikään
varsinaisista asianosaisista, eli niistä
jotka edustivat hyvitysmaksun maksajia tai saajia ei ehdottanut tällaista
muutosta. Esitystä laatiessaan hallitus
päätti kuunnella pientä, asian kannalta
vähempimerkityksistä vähemmistöä.
Nokian kanta on ymmärrettävä,
sillä hyvitysmaksu voi vaikuttaa yhtiön valmistamien laitteiden menekkiin. EK:n kanta on erikoinen, kun

sen pitäisi edustaa koko elinkeinoelämää ja se lausuu erisuuntaisesti kuin
monet edustamansa tahot. Hallituksen kanta taas on käsittämätön: millä
perusteilla hallitus päättää lakiesityksestä vastoin hallitusryhmien omaa
esitystä sekä ministeriöiden ja asianomaisten selvän enemmistön kantaa?
Demokraattinen päätöksenteko on astunut syrjään kahden riittävän painavan toimijan vaatimuksien edessä. Nähtäväksi jää, mitä etua
yhteiskunta kokonaisuutena saa, kun
asiantuntevan, asianosaisen enemmistön ääni jää kuulumattomiin. Vai onko
Nokia ainoa, joka ehdottamastaan lisäyksestä hyötyy?
Pekka Rislakki
Kirjoittaja on Kopiosto ry:n
toimitusjohtaja

Fixed Food,
Jari Haanperä,
2008
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Seminaari

Kerronnan
monet muodot

O

sallistuin 29.– 31.8.08 Ebeltoftissa Pohjois-Jyllannissa
Tanskan Filmi-instituutin järjestämään seminaariin, jonka
otsikkona oli Kerronnan monet muodot.
Seminaari keskittyi dokumentin ja fiktion häilyvään rajaan, erilaisiin tapoihin
hyödyntää elementtejä molemmista.
Seminaari on järjestetty kymmenen
vuoden ajan Ebeltoftin kansanopistolla,
jossa talvisin toimii European Film College, nuorille EU-kansalaisille suunnattu
vuodenmittainen yleissilmäys elokuvaan.
Lähes 200 osallistujan joukossa on
tanskalaisia dokumenttialan ammattilaisia, jotka haluavat haistella ajan ilmiöitä
ja keskustella tulevaisuudesta sekä jonkin
verran vierailijoita. Seminaari on tanskankielinen. Ohjelmassa on kiinnostava
filmitarjonta sekä ohjaajia esittelemässä
tekeillä olevia töitään. Aikaisempien vuosien aiheita ovat olleet mm. Dokumentit
elokuvateattereissa, Saundi dokumenttielokuvassa, Henkilökohtainen elokuva ja
Dokumenttituotanto.
Tämän vuoden avajaissanat lausui
Jörgen Leth, Tanskan kokeellisen dokkarin donner. Aiemmin äänessä on ollut
myös muitten alojen vaikuttajia, mm. filosofeja ja sosiologeja laajentamassa keskustelua kauemmaksi filmiympyröistä.

Dokumentin ja fiktion rajalla
Dokumenttielokuvat ovat muuttuneet
sekä kerronnan, formaattien että tuotannon tasolla viimeisen kymmenen
vuoden aikana paljon. Dokumentti tuntuu vallanneen fiktiolta taiteellisen kunnianhimon ja kokeellisuuden. Journalistiset opetuselokuvat ovat kaukana nykyelokuvista.
Voimakas kokemus oli Ari Folmanin
Waltz with Bashir (Israel -08), oikeitten
haastatteluäänten päälle piirrosanimoitu
huikea Libanonin sodasta kertova elokuva, joka muutti käsitykseni animaatiosta
ja varsinkin sen suhteesta dokkariin.
Ikuinen keskustelu ”aidosta ja oikeasta” dokumentin yhteydessä asettuu
kiinnostavaan valoon esim. piirtämällä rekonstruktoitujen painajaisten myötä. Muistinmenetyksestä kertova elokuva
muuttuu oikeaksi uutiskuvaksi vain viimeisen väläyksen ajaksi ja saa katsojankin muistamaan traumaattiset tapahtumat, ikuisesti.
Rekonstruktio ja näytteleminen dokumenttien yhteydessä herätti paljon
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Freemen, ohj. Joshua Oppenheimer ja Christine Cynn, Final Cut Film Productions, Tanska 2008

mielipiteitä. Saako tilanteita lavastaa ja
näytellä? Onko kyse enää dokumentista?
Eniten hämmennystä ja keskustelua sai aikaan tekeillä oleva elokuva indonesialaisista ammattitappajista, jotka
kertoivat avoimesti, mistä fiktioelokuvista he ovat saaneet innoitusta käytännön työssään. Ohjaaja on puvustanut, valaissut ja lavastanut eri tyylisiä tilanteita
ja pistänyt kyseiset herrat näyttelemään
tyylinmukaisia tappokohtauksia.
Täydellinen puolen valitsemattajättäminen ja äänen antaminen ilman moralisointia ”pahoille” perinteisen heikomman äänen sijaan oli shokeeraavaa. Tiedostin, kuinka vahva traditio dokumenteilla on olla ”pienen ihmisen puolella”.
Ohjaaja omaa kuitenkin vankan akateemisen taustan ja toimii tiiviissä yhteistyössä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.
Uusia formaatteja ja
tuotantotapoja
Kiinnostavaa oli halpistuotantojen ja isojen budjettien sekä kaikenlaisten formaattien iloinen kirjo. Ilahduttava tapaus oli esimerkiksi tekeillä oleva kokonaan
kännykällä kuvattu elokuva, jossa ohjaaja
esittää itseään.
Digiformaatti tuo teoriassa filminteon kaikkien ulottuville, vaikken usko sen
lopulta olevan ollenkaan halvempaa, koska käytännössä ilmainen kuvaaminen lisää tuntuvasti (huonon) raakamateriaalin määrää ja pidentää kallista jälkityöskentelyä.
Kännykällä äänitetyn elokuvan puhdistaminen ymmärrettävään kuntoon vie
runsaasti työtunteja.
Uudet tekotavat tuovat mukanaan
myös uudet levityskanavat ja erilaisen
kohdeyleisön. Spontaani tee se itse -elokuva liikkuu kätevästi netissä eikä yritä-

kään hakeutua elokuvateatteriin eikä täyttää perinteisen elokuvan laatustandardeja.
Uusista tuotantotavoista ja levityskanavista kävi kertomassa Michael Mooreakin tuottanut Jim Miller
(Brave New Films, USA), jonka strategioihin kuuluvat laajat sähköpostilistat,
joilla halukkaille tiedotetaan viikon välein prosessin etenemisestä ja nostatetaan näin yleisön kiinnostusta. Vapaaehtoisten järjestämät kotikatselut ovat nostaneet huikeasti näiden yhteiskuntakriittisten elokuvien DVD-myyntiä. Kansalaisaktivistit ovat ottaneet elokuvat
omakseen ja käyttävät niitä mielipidevaikuttamiseen.
Jakaminen
Seminaarissa nähtiin paljon ohjaajia kertomassa tekeillä olevista töistään. Kuulijalle se oli erittäin antoisaa, ja uskon
myös tekijöiden saavan uusia näkökulmia
muitten kommenteista ja kysymyksistä.
Tarjolla oli myös valmiita elokuvia, mutta
koin work in process -tilanteet vielä kiinnostavampina ja inspiroivampina. Avoin
keskustelu aiheitten ympärillä oli ainutlaatuista.
Tanskalainen dokumenttiväki tuntee
Ebeltoftin ansiosta toisensa hyvin, tietää mitä on tekeillä ja kenties helpommin löytää uusia yhteistyökumppaneita.
Väittäisin jakamisen ja yhteisöllisyyden
olevan yksi syy tanskalaisen dokumentin
laatuun ja kansainväliseen menestykseen.
Kuka järjestäisi Suomessa vastaavaa?
On mielenkiintoista kouluttautua
hieman oman alansa vierestä ja kuulla eri
alojen ihmisiä. Se antaa uuden vinkkelin
omaan tekekemiseen ja avaa paremmin
koko prosessin kulkua.
Sanna Salmenkallio
Kirjoittaja on muusikko-säveltäjä
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OTETAAN TÖRHÖNEN

otimainen elokuva on saanut viime vuosina Suomen eduskunnasta ilmeisen puolestapuhujan. Elokuvan tukivarat ovat kasvussa mutta
myös muuten elokuva tunnutaan otettavan huomioon. Jonkinlaisena arvostuksen tai ainakin kiinnostuksen osoituksena voitaneen pitää sitä, että kerran vuodessa kansaedustajat ja eduskunnan virkailijat miehittävät Helsingin Tennispalatsin suurimman salin ja
katsovat uuden kotimaisen elokuvan.
Tilaisuus lienee juhlava ja näytöksestä annetaan molemmin puolin
myönteisiä lausuntoja.
Elokuvasäätiön entinen toimitusjohtaja Jouni Mykkänen (kok) on
useaan otteeseen kertonut idean äidiksi kansanedustaja Outi Ojalan
(vas). Ojala ei ole julkisesti kiistänyt
äitiyttään, mutta jätti aloitteensa läpimenon jälkeen eduskunnan vapaaehtoisesti. Ensimmäinen eduskunnan
katsoma elokuva oli Timo Koivusalon
Sibelius. Tapahtumien yhteys lienee
näennäinen.
Muita parlamentaarikkojen yhdessä katsomia elokuvia ovat olleet ainakin Juoksuhaudantie, lottaelokuva Lupaus, animaatio Keisarin salaisuus ja Markku Pölösen 50-vuotisjuhlaelokuva LIEKSA! Näistä elokuvista
Keisarin salaisuus käsitteli ministereitä ja kansanedustajia, muut kansaa. Ja
Sibelius ihmistä musiikin takana, vai
oliko se edessä?
Eduskunnan elokuvanäytöksen
periaatteellisena linjauksena on ollut
nimenomaan syksyn ensi-illan, siis uunituoreen tai vasta ohjelmistoon tu-

lossa olleen elokuvan katsominen. Tänä syksynä eduskunta kuitenkin poikkesi aikaisemmasta linjastaan ja katsoi viime vuoden marraskuussa ensiiltaan tulleen Lauri Törhösen ohjaaman Raja 1918 -elokuvan. Miksi näin?
Uuttakin kotimaista elokuvaa olisi ollut tarjolla, itse asiassa enemmän kuin
vuosiin.
Jos eduskunta halusi katsoa vuoden 1918 tapahtumia käsittelevän elokuvan, miksi se ei valinnut Aku Louhimiehen juuri ensi-iltaan tullut Käskyä? Toinen tärkeä ja ajankohtainen
uusi elokuva olisi ollut John Websterin hieno dokumentti Katastrofin aineksia. Yhtään dokumenttielokuvaa
eduskunta ei toistaiseksi ole kelpuuttanut omaan näytökseensä.
Kansaedustajia olisi saattanut
kiinnostaa myös kansan parista noussut suurmiesaihe eli Matila & Röhrin
tuottama Päätalo, joka ennakkotietojen mukaan on elokuva kirjailija Kalle
Päätalosta. (Neuvotteluja myös kirjailijan tuotannon elokuvaamisesta tiettävästi käytiin, mutta maailman raakafilmivarastot eivät antaneet myöten.)
Myös maailmalle jo hyvin myyty animaatio Niko – Lentäjän poika lienee
ollut esitysvalmiina. Kulttuuriviennistä puhutaan paljon, nyt olisi ollut mahdollisuus nähdä tuloksiakin.
Miksi siis Raja 1918? Siksikö, että sitä eräissä piireissä pidetään Lauri
Törhösen parhaana elokuvana. Siksikö, että se elokuvistamme tuo parhaiten esille kansalaissodan kauhut tragediamme 90-vuotisvuonna? Vai siksikö,
että kiireiset kansaedustajat eivät ole
sitä vielä nähneet (ja tämä elokuva on

se kuuluisa Lauri Törhösen paras elokuva)? Vai onko vielä muitakin syitä?
Tiettävästi elokuvaa ei valita täysistunnossa, vaan siitä päättää eduskunnan puhemies virkakunnan avustamana – ja saatavilla olevista ensi-illoista. Käytännössä päätöksen lienee
tehnyt puhemies Sauli Niinistö.
Ehkä vastaus löytyykin Raja 1918
-elokuvan taustajoukoista. Rajan toinen tuottajana on Jörn Donner, joka pitkän elokuvauransa ohella toimi
myös kansanedustajana. Donner on
Niinistön hengenheimolaisia ja hyvissä väleissä puhemiehen kanssa. Muita
erityisiä syitä juuri Raja 1918 valintaan
ei näyttäisi olevan kuin hyvien veljien
verkosto.
Luulisi elokuvatuottajiakin kiinnostavan, miksi eduskunta ei valinnut elokuvaansa syksyn ensi-iltojen
joukosta, kuten käytäntö tähän saakka on ollut. Mutta kun SEK:n uusi puheenjohtaja Hentula on se Rajan toinen tuottaja, asiasta ei ole noussut keskustelua – eikä tuotantosulkua pantu
toimeen. Oma etu ennen muuta.
Ja kuinka ollakaan, tarina jatkuu
vielä. Lauri Törhönen toimii myös
kulttuuriministerin nimeämänä elokuvan julkisen rahoituksen selvitysmiehenä. Lukuisten Lauri Törhösen elokuvien tuottajana toiminut Jörn Donner on myös kulttuuriministeri Stefan
Wallinin hyvä kaveri ja taustavaikuttaja ja lienee vaikuttanut selvitysmiehenkin valintaan. Hyvä veli -verkosto
on toiminut jälleen. Aika pieni se on
verkostoksi, ja hieman yksioikoinen
on toiminta-ajatuskin. Oli asia mikä
hyvänsä, otetaan Törhönen.
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Festivaalit

Kettupalkinnot 1981–2007
2007

fiktio: Zaida Bergroth: heavy metal
dokumentti: K.J Koski: unelmana karjala
kokeellinen elokuva: Mika Taanila: 			

täydellisen pimennyksen vyöhyke
Hinku ja Vinku -palkinto Laura Neuvonen; 		

möbleeraja
2006

fiktio: Panu Heikkilä: luonto ja terveys
dokumentti: Lasse Naukkarinen: paanajärven

anni
2005
2004

Neljännesvuosisata
kotimaista lyhytelokuvaa

K

ettupäivät juhlistaa 5.8. marraskuuta 25-vuotista taivaltaan kotimaisen lyhytelokuvan esittämisareenana. Nelipäiväisellä festivaalilla nähdään tuoreita kotimaisia lyhytelokuvia dokumenttien, fiktioiden, kokeellisten elokuvien ja animaatioiden muodossa.
Perinteiset Kettu-palkinnot jaetaan kilpailusarjojen parhaille
elokuville 8.11.
Kettupäivät muuttui viime vuonna puhtaasti lyhytelokuvafestivaaliksi, kun yli tunnin mittaiset elokuvat jätettiin ohjelmiston ulkopuolelle. Kilpailusarjat pysyvät samoina kuin edellisvuonna. Kettu-palkinnot jaetaan parhaille dokumentti- ja fiktioelokuville sekä ammattilais- että opiskelijasarjassa, kokeelliselle elokuvalle ja Fox
Off-sarjan alle kolmeminuuttiselle elokuvalle.
Anarkistisen ja hillittömän allekolmeminuuttisten elokuvien FoxOff-sarjan aihe on tänä vuonna ”Vika kerta”. Sarjaan
ovat voineet osallistua kaikki opiskelijoista alan konkareihin.

Hinku ja Vinku -käsikirjoituspalkinnot jakoon
Paras animaatio palkitaan Hinku ja Vinku -palkinnolla. Uutena kilpailukategoriana mukana on paras animaatiokäsikirjoitus. Kilpailussa on kaksi sarjaa, alle kolmeminuuttiset ja alle
10-minuuttiset animaatiot. Kilpailu on perustettu kunnioittamaan Heikki Partasen muistoa. Partanen on Käytöskukkaanimaatioissa seikkailevien Hinku- ja Vinku-possujen luoja.
Kilpailun raatiin kuuluvat alan pioneerit animaattori Antti Peränne, elokuvaleikkaaja Juho Gartz, animaatiotaiteilija
Katariina Lillqvist, harjoitusmestari Kyösti Mankamo, animaatio-ohjaaja Marjut Rimminen, taiteen tohtori Riitta Nelimarkka ja projektipäällikkö Tuula Leinonen.
Kilpailusarjojen lisäksi Kettupäivät esittelee Pohjoismaiden suurimman lyhyt- ja dokumenttielokuvafestivaalin Nordisk Panoraman parhaimmistoa, Oulun musiikkivideofestivaalin satoa ja uusia lastenelokuvia.

Kettupäivät 5.–8.11.2008
Kulttuurikompleksi Andorra, Helsinki
www.kettupaivat.fi
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Hinku & Vinku -palkinto: Sara Wahl: polle
fiktio: Teemu Nikki: menestyjä
dokumentti: Mika Ronkainen: meän kesä
fiktio: Jalmari Helander:

2003

redrama: hang it up
dokumentti: Klaus Härö: statisti
fiktio: Saara Cantell: potretti

2002

yksinäisen tähden harhailija
fiktio: Eija-Liisa Ahtila: rakkaus on aarre

2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

1993

1992

1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981

dokumentti: Tahvo Hirvonen:

dokumentti: Seppo Rustanius:

karjalainen kiirastuli
Christian Lindblad: eläköön 			
markkinatalous
Hanna Miettinen: kiltit tytöt
Maarit Lalli: kovat miehet
Tommi Ketonen: pönttömestarin opissa
Maria Ruotsala: ruusutarha
Pirjo Honkasalo: atman
Saara Cantell: sirpalesatu
Perttu Leppä: tyttöjä ja jäätelöä
John Webster: tissit ja tango
Kanerva Cederström: työttömän 		
päiväkirja
Anu Kuivalainen: orpojen joulu
Antonia Ringbom: oppe & nere
Pirjo Honkasalo: tanjuska ja 7 			
perkelettä
Ilppo Pohjola: p(l)ain truth
Markku Pölönen: onnen maa
Katariina Lillqvist: hiilisangolla 		
ratsastaja
Jukka Jalkanen: game over – matka 		
murtomaahan
Heikki Ahola: suomalainen 			
lyhytelokuva
Ville Suhonen: selviytyjät
Christian Lindblad: stenhjärta
Markku Pölönen: taivaan lahja
Michael Franck: kahden sotilaan tarina
Mikael Wahlforss: miss julie
Heikki Partanen & Riitta Rautoma:

fustatin lapsia ja deir abu 		
henniksen naisia
Lasse Naukkarinen: no comments
Antti Peippo: sivullisena suomessa
Marja Pensala: elsa
Lasse Naukkarinen: muistoja 			
sinebrychoffin puistosta
Angelina Vasquez: gracias a la vida – 		
elämälle kiitos

1968 Muistijälkiä
DocPoint
ulkoilmanäytös

H

elsingin Juhlaviikkojen lähes ainoana poutailtana järjestetty tapahtuma täytti Kinopihan penkit. DocPointin järjestämä ulkoilmanäytös keräsi yli
250 dokumenttielokuvasta ja vuoden 1968 Tšekkoslovakian tapahtumista kiinnostunutta katsojaa
Helsingin Lasipalatsin Kinopihalle 21.8.2008.
Tapahtumassa esitettiin neljä
lyhyttä tšekkiläistä dokumenttielokuvaa, jotka palauttivat katsojien mieleen Tšekkoslovakian miehityksen alkamisen sen 40-vuotispäivänä.
Keväällä 1968 Tšekkoslovakiassa valtaan nousi vapaamielinen hallitus, joka pyrki demokraattisempaan politiikkaan. Neuvostoliitto koki tämän kehityksen
uhkana. Kriisi johti Varsovanliiton joukkojen saapumiseen maahan elokuun 21. päivänä 1968 ja sitä seuranneeseen maan miehitykseen.
Ulkoilmanäytös alkoi dramaattisilla kuvilla miehityksen alkupäivistä. Elokuvien tunnelma
muuttui toiveikkaammaksi kaupunkilaisten pyrkiessä vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Prahassa paikan päällä olleet veteraanitoimittajat Veikko Neuvonen ja
Reijo Nikkilä alustivat elokuvanäytöksen kertomalla silminnäkijähavaintojaan miehityspäivän tapahtumista ja tunnelmista Prahan
kaduilla. Tšekkoslovakian suurlähettiläs kuvaili katsojille myös
miehityksen pidempiaikaisia vaikutuksia. Elokuvanäytös päättyi
1968 tammikuussa polttoitsemurhan tehneen Jan Palachin muistoa kunnioittaviin kahteen elokuvaan.
Kahdeksas DocPoint
– Helsingin dokumenttielokuvafestivaali
20.–25.01.2009
www.docpoint.info

What Would
Jesus Buy,
ohj. Rob Van
Alkemaden, USA,
2007

Lens Politica haastaa
keskusteluun

Y

hteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaali Lens Politica järjestetään Helsingissä 19.–
23.11.08 kolmatta kertaa. Festivaali levittäytyy kulttuurikompleksi
Andorra&Dubrovnikiin sekä Kuvataideakatemian gallerioihin. Elokuvanäytösten ja taidenäyttelyiden äärellä
syvennytään avaamaan maailmanpolitiikan kipupisteitä. Elokuvaohjaajat,
taiteilijat ja ruohonjuuritason yhteiskuntavaikuttajat kohtaavat paneelikeskusteluissa ja pohtivat mm. palestiinalaisten asemaa Israelissa, nykyVenezuelan tilannetta, taiteilijan ilmaisuvapautta Venäjällä sekä kulutuskulttuurin ja kaupallistumisen problematiikkaa.
Suomen ensi-iltansa saa festivaaleilla mm. doku-komedia What Would
Jesus Buy? Rob Van Alkemaden ohjaama ja Morgan Spurlockin tuottama
elokuva iskee huumorin keinoin kapitalismin pyhimpään ytimeen. Elokuvan päähenkilö Bill Talen, alias Reverend Billy, matkustaa ympäri Amerikan puhdistaakseen maan ostosmaniasta kesken kiihkeimmän jouluruuhkan. Yksinäisestä, kulutuskulttuuria
vastaan taistelevasta saarnamiehestä
tuli dokumentin myötä seurakunnan
johtaja ja kulttihahmo. Hän saapuu

Lens Politican kutsumana Helsinkiin
ja julistaa sanomaansa keskellä kaupungin marraskuisia pikkujouluvaloja.
Toinen festivaalin päävieraista on
israelilainen dokumentaristi Avi Mograbi. Mograbin elokuvat ovat tunnettuja säälimättömästä Israelin hallituksen vastaisesta kritiikistä, ja ohjaaja on
myös toistuvasti riskeerannut oman
turvallisuutensa paljastaakseen maanmiestensä palestiinalaisia kohtaan suorittamat vääryydet. Tuoreessa, festivaalilla nähtävässä elokuvassaan Z32 Mograbi seikkailee poliittisen ja henkilökohtaisen välimaastossa; hän asettuu
itse kameran eteen palestiinalaisen,
poliisin murhaan sotkeutuneen ex-sotilaan rinnalle pohtimaan katumuksen
ja sovituksen mahdollisuutta.
Reverend Billyn ja Mograbin lisäksi festivaalikeskusteluissa kuullaan
myös Venezuelan nuoren ja vallankumouksellisen elokuvasukupolven
edustajan Wilmer Perezin, venäläisen performanssitaiteilija Elena Kovylinan sekä amerikkalais-saksalaisen
mediataiteilija Beatriz Da Costan
yhteiskuntakriittiset puheenvuorot.
Lens Politica syntyy aikaisempien
vuosien tapaan tiiviissä yhteistyössä
Kuvataideakatemian kanssa. Opiskelijat ovat osa valintaraatia ja työstävät
festivaalille omia taidenäyttelyitään.
Taidekentän nuoresta ytimestä nousee esiin mielenkiintoinen kirjo ajankohtaisia teoksia.
Hanna Eskonen

23.–27.1.2008

Mediakortti 2008
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Lyhyesti

Kulttuurin osuus kansantaloudessa merkittävä

Helsinki, ikuisesti, ohj. Peter von Bagh, Illume Oy, 2008

Euroopan neuvosto tarjoaa apua dokumenttielokuviin
Euroopan neuvoston audiovisuaalinen tuotantoyksikkö haluaa luoda
suhteita dokumenttielokuvia tuottaviin yhtiöihin, itsenäisiin elokuvantekijöihin ja verkostoihin ympäri Eurooppaa. Euroopan neuvostoa kiinnostavat erityisesti elokuvat, joiden
aiheena ovat ihmisoikeudet, demokratia, Euroopan kulttuurillinen identiteetti ja monimuotoisuus tai eurooppalaisen yhteisön haasteet kuten
vähemmistöjen syrjintä, muukalaisviha, suvaitsemattomuus, bioetiikka
ja kloonaus, terrorismi, ihmiskauppa,

järjestäytynyt rikollisuus, korruptio,
nettirikollisuus, lapsiin kohdistuva
väkivalta jne.
Näitä aiheita käsitteleville elokuvatuotannoille Euroopan neuvosto
tarjoaa muun muassa tv- ja radio-studioiden sekä av-arkistojen käyttöoikeutta, avustusta Strasbourgin matkakuluihin, asiantuntija- ja levitysapua, editointiyksiköitä ynnä muuta.
Tarkemmat tiedot: Daria Cherepanova, daria.cherepanova@coe.int,
+33 (0) 3 88 41 28 97,
http://www.coe.int.

Elokuvakriitikot palkitsivat Kirsi Reinola AV-arkin
toiminnanjohtajaksi
Timo Matoniemen
Suomen arvostelijain liitto SARV ry:n
elokuvajaos myönsi Espoo Cinéssä
kirjastonhoitaja Timo Matoniemelle kunniakirjan tunnustuksena hänen
ansioistaan KAVA:n kirjaston hiljaisen tiedon ylläpitäjänä. Ainutlaatuisen Matoniemestä tekee laajan yleissivistyksen tuoma kyky luokitella elokuva-aiheisen aineiston käyttökelpoisuutta kirjaston asiakkaiden tarpeisiin. Tunnustuspalkintona myönnettävä kunniakirja luovutetaan henkilölle tai instituutiolle, jonka elokuvakriitikot katsovat merkittävästi parantaneen työskentelyedellytyksiään.
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Suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen, AV-arkin, uudeksi toiminnanjohtajaksi on nimitetty Kirsi Reinola.
Hän aloitti tehtävässään 1. lokakuuta.
Reinola on toiminut viimeisen neljän
vuoden ajan Teatterikeskus ry:n toiminnanjohtajana.
AV-arkissa Reinola palaa juurilleen liikkuvaan kuvaan. Hän on opiskellut Taideteollisen korkeakoulun
elokuvataiteen osastolla ohjauksen ja
käsikirjoituksen linjalla ja suorittanut
Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen käsikirjoittajan pitkän koulutusohjelman.

Kulttuuri on kansantaloudessa merkittävä kokonaisuus: sen osuus bruttokansantuotteesta on suurempi kuin
alkutuotannon toimialojen. Myös ulkomaankaupasta sekä kulutuksesta kulttuurin osuus on huomattava.
Vuonna 2005 Suomi vei kulttuurituotteita ja palveluita ulkomaille yhteensä yli 700 miljoonalla eurolla. Kotitaloudet kuluttivat samana vuonna
kulttuuriin yhteensä 5,5 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi kesäkuussa julkaistusta Tilastokeskuksen ja opetusministeriön tuottamasta kulttuurin
satelliittitilinpidon raportista, jossa
on selvitetty ensimmäistä kertaa kulttuurin merkitystä kansantalouden tilinpidon kehikossa.
Vuonna 2005 kulttuurin osuus
Suomen bruttokansantuotteesta oli
3,2 prosenttia ja osuus työllisistä 4,2
prosenttia. Kulttuurin osuus bruttokansantuotteesta oli suurempi kuin
esimerkiksi perinteisten teollisuuden
toimialojen tai matkailun.
Kulttuurin toimialoista ylivoimaisesti suurin oli sanoma- ja aikakauslehdet ja uutistoimistot -toimialaryhmä, joka kattoi lähes neljänneksen
kulttuurin bruttokansantuoteosuudesta. Muun kuin kirjojen ja lehtien
painamisen ja siihen liittyvän toiminnan osuus oli runsaat 13 prosenttia, radion ja television osuus vajaat 10 prosenttia ja mainonnan lähes 9 prosenttia. Eri taidealojen osuudet olivat näitä pienempiä, mutta kuitenkin kansantaloudellisesti merkittäviä.
Kulttuuri on huomattava osa kotitalouksien kulutusta. Kotitaloudet käyttivät vuonna 2005 kulttuuriin 6,8 prosenttia kaikista kulutusmenoistaan, yhteensä 5,5 miljardia euroa. Esimerkiksi elintarvikkeisiin kotitaloudet kuluttivat runsaat 9 miljardia euroa ja vaatetukseen ja jalkineisiin vajaat 4 miljardia euroa. Suomessa kulttuurin suhteellinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista on ollut
EU-maiden kärkitasoa kansainvälisissä vertailuissa. Kulttuuriin on laskettu mukaan yksityisestä kulutuksesta muun muassa kulttuuripalvelut,
taide-esineet, kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, levyt, kasetit ja videot sekä näiden vuokraus, valokuvaustarvikkeet ja -palvelut, pelit sekä radiot
ja televisiot.

Valmistuneita tuotantoja

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

Leikki

Dokumenttielokuva
Kesto 63 min
Leikki on dokumenttielokuva aikuisista ja heidän suhteestaan leikkiin
ja leikillisyyteen. Mitä tapahtuu leikille kun ihminen aikuistuu? Tieteellisen tutkimuksen malliin rakennettu dokumenttielokuva kuvaa joukkoa
nelikymppisiä suomalaisia elämänsä ruuhkavuosina – eikä kuva ole kovin hilpeä!
Käsikirjoitus ja ohjaus: Pia Andell
Kertoja: Jari Rantschukoff
Kuvaus: Anssi Leino, Pia Andell & al.
Äänitys: Kirsi Korhonen, Pirkko Tiitinen
Leikkaus: Mikko Sippola
Äänisuunnittelu: Janne Laine
Musiikki: Kerkko Koskinen, TV:n orjat
Tuottaja: Pia Andell, Of Course My Films
Ensi-ilta: 28.5.2008

Kuvaukset ja tiedot perustuvat tuotantoyhtiöiden AVEKille toimittamaan aineistoon.

Eihän tämä maa minun
omani ollut
Dokumenttielokuva
Kesto 47 min

Katastrofin ainekset
Dokumenttielokuva
Kesto 85/63 min

Elokuva on kunnianosoitus Suomen
romanien musiikkiperinteelle. Dokumentin päähenkilö on Hilja Grönfors,
joka oppi sukunsa laulut jo lapsena ja
on kerännyt ja esittänyt romanien
arkaaista lauluperinettä. Dokumentti
luotaa romanien lähihistoriaa ja
elämäntavan muutosta arkistomateriaalien avulla ja on kulttuurihistoriallinen merkkipaalu Suomen romanien
tarinassa.

Ohjaaja John Webster vakuuttaa
vaimonsa ja kaksi pientä lastaan siitä, että koko perheen on syytä ryhtyä
öljydieetille luopumatta kuitenkaan
keskiluokkaisesta elämäntyylistään.
Katastrofin ainekset syntyvät kaikista jokapäiväisistä asioista jotka joko
jätämme tekemättä tai jotka meidän
on pakko tehdä. Öljyttömän vuotensa aikana Websterit huomaavat
kyseenalaistavansa arvonsa ja panevansa koetukselle tahdonvoimansa ja
lopulta myös onnensa.

Ohjaus: Katariina Lillqvist
Leikkaus: Katariina Lillqvist,
Anssi Hursti
Kuvaus: Tahvo Hirvonen
Äänitys: Jouko Lumme, Matti Kuortti
Äänisuunnittelu: Tero Malmberg
Tuottaja: Jyrki Kaipainen, Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro
Ensi-ilta: 3.9.2008

Käsikirjoitus: John Webster
Ohjaus: John Webster
Kuvaus: Tuomo Hutri, John Webster
Ääni: Pietari Koskinen
Leikkaus: Niels Pagh Andersen
Tuottaja: Kristiina Pervilä,
Millennium Film Oy
Yhteistuottaja: Magic Hour Films, DK
Ensi-ilta: 19.9.2008
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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
Käsikirjoitus ja ohjaus: KJ Koski
Kuvaus: Marita Hällfors, Pekka Uotila,
KJ Koski
Leikkaus: Timo Linnasalo
Äänisuunnittelu: Martti Turunen
Musiikki: Mauri Sumén
Tuotanto: HT Partanen,
Alppiharjun Elokuva Oy
Ensi-ilta: 23.9.2008

Kivilaitumet

Dokumenttielokuva
Kesto 65 min

English Lessons

Yksinäinen mies

English Lesson on Turun Anikistit
ry:n animoitu englannin kielikurssi,
joka kierrättää 1970-luvulla julkaistua kurssiäänitettä. Kahdeksasta oppitunnista voi oppia englannin kielen
ohella tärkeitä asioita opiskelusta, sukupuolten vuorovaikutussuhteista ja
rahasta. Elokuva ei sovellu lapsille.

Yksinäinen mies on dokumenttielokuva vähän tunnetusta, dramaattisesta lähihistorian tapahtumasta vuonna 1968. Presidentti Kekkonen kokee
Tsekkoslovakian miehityksen romuttavan hänen elämäntyönsä merkityksen. Neuvostoliiton päämies Aleksei
Kosygin, Kekkosen henkilökohtainen ystävä, lähtee Suomeen selvittämään murtuneelle Kekkoselle tilannetta – väärään aikaan ja väärään paikkaan. Hangon vesillä Neuvostoliiton
päämies otetaan vastaan kovat piipussa. Elokuva kertoo tapahtumasarjan kolmen yksityisen henkilön – presidentin, upseerin ja varusmiehen näkökulmasta.

Animaatio
Kesto 20 min

Käsikirjoitus, toteutus ja ohjaus:
Reetta Neittaanmäki, Lauri Järvenpää,
Lotta Rapeli, Sara Wahl,
Tommi Juutilainen, Nina Suominen,
Chrzu, Samppa Kukkonen
Tuottaja: Chrzu, Turun Anikistit ry
Ensi-ilta: 19.9.2008
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Dokumenttielokuva
Kesto 52 min

Kivilaitumet kertoo tarinan paimentolaisperheestä, joka elää kasvattamalla
pashminavuohia Himalajalla Chantangin ylängöllä. Kamppailu elämästä sisältää paradoksin: Ladakhin karut ja kiviset olosuhteet tarjoavat kasvuympäristön yhdelle maailman hienoimmista materiaaleista, pashminavillalle, ylellisten Kashmir-shaalien raaka-aineelle.
Villa on perheen ainoa tulonlähde ja siitä riippuu myös perheen poikien koulunkäynti.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Donagh Coleman
Kuvaus: Timo Peltonen, Johannes
Lehmuskallio, Heikki Färm,
Donagh Coleman
Äänitys: Pertti Venetjoki, Kimmo Vänttinen
Leikkaaja: Breege Rowley
Miksaaja: Tom Johnson
Äänisuunnittelija: Douglas Murray
Säveltäjä:Linda Buckley, Keith O’Brien
Tuottaja: Jouko Aaltonen / Illume Oy,
Martha O´Neill / Wildfire films,
Beverly Cook / Orchid Pictures
Ensi-ilta: 14-16.11.2008, Margaret Mead
Film & Video Festival, New York

Unge Freud I Gaza
(Gazan nuori Freud)

Dokumenttielokuva
Kesto 58 min

Ayed on 28 -vuotias palestiinalainen
psykologi Gazassa. Elokuvantekijät
ovat seuranneet hänen työtään erilaisten potilaiden kanssa kahden vuoden
ajan väkivaltaisessa Gazassa. Elokuva vie Gazan kulissien takaiseen elämään, josta ei puutu koomisia eikä
traagisiakaan piirteitä.
Ohjaus: PeÅ Holmquist,
Suzanne Khardalian
Kuvaus: PeÅ Holmquist, Marita
Hällfors, Ayed al Hamdany
Leikkaus: Lisa Ekberg
Ääni: Jonatan Kruse
Tuottaja: Jouko Aaltonen/ Illume Oy,
PeÅ Holmquist/ HB PeÅ Holmquist
Film, Mikael Opstrup / Final Cut Film
Production, Charlotte Hellström /
Sveriges Television
Ensi-ilta: syksy 2008

Victoria

Fiktio
Kesto12 min

Perintö

Fiktio
Kesto 6 min
Viimeinen pala syntymäpäiväkakkua
saa elämää suuremman merkityksen.
Käsikirjoitus: Teemu Nikki
Ohjaus: Teemu Nikki
Kuvaus: Jyrki Arnikari
Äänisuunnittelu: Timo Anttila
Tuottaja: Teemu Nikki,
It’s Alive Productions
Ensi-ilta: 12/08

Lyhytelokuva Victoria kuvaa Jättläislumpeen öisen kukinnon. Kasvi kertoo tarinan eurooppalaisen maailmankatsomuksen leviämisestä
1800-luvulla sekä kauneuteen verhoutuvasta vallasta ja hallitsemisesta.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Salla Tykkä
Kuvaus: Samuli Saastamoinen
Leikkaus: Salla Tykkä
Äänisuunnittelu: Janne Jankeri
Tuottaja: Misha Jaari,
Five Years Production Oy
Ensi-ilta: 2008
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Tyttö varjoisilta kujilta
Dokumenttielokuva
Kesto 51 min

Dokumenttielokuva kertoo Kolumbian kaduilla kasvaneesta tytöstä,
Leidy Tabaresista, joka saavutti hetken kuuluisuutta näyteltyään pääosan
Victor Gavirian elokuvassa La Vendedora De Rosas. Elokuvan näyttelijät olivat kaikki katulapsia. Elokuva nosti
Leidyn hetkeksi parrasvaloihin, mutta
paluu todellisuuteen oli hänelle traaginen. Elokuva kertoo unelmista ja

niiden murenemisista sekä elämänvalinnoista kadulla, jossa ihmiset elävät
selviytymisen ehdoilla.
Käsikirjoitus: Johanna Enäsuo
Ohjaus: Johanna Enäsuo
Kuvaus: Mikko Simula
Leikkaus: Iikka Hesse
Äänisuunnittelu: Jukka Uitto
Musiikki: Arttu Takalo
Tuottaja: Tuomas Sallinen,
Frameworks Production House Oy
Ensi-ilta: 2009
Valokuva: Edgard Dominquez

AVEKin lukuja
Kulttuurivientituki 1990–2008 euroina
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Koulutusapurahat
LAMBERG MARIKA
Osallistuminen Raindance-järjestön ”Writer´s Journey”
-käsikirjoituskoulutukseen kesäkuussa Lontoossa
KARRENTO JOHAN
Osallistuminen Judith Westonin ”Acting for Directors”
-kurssille 8.-10.5.08 (New York)
BANERJEE JENNI
Opiskeleminen New School Universityn The New
School for Dramassa (Actors Studio Drama School)
4.9.07 -16.5.08.
BERGHÄLL JOONAS
Eurooppalainen dok.elokuvatuottajakoulutus
(MEDIA- ohjelma) 1.-8.3.08 (Ranska), 1.-8.6.08 (Italia)
ja 28.9.–5.10.08 (Portugali)
HALONEN MARJA
ARTOn After Effects -kurssi 10.-12.6.08 (Hki)
HARRI SABINA
Taiteen jatkotutkinto,
École Superieur des Beaux Arts (Geneve)
HILTUNEN JOUNI
Eurooppalainen dok.elokuvatuottajakoulutus
(MEDIA- ohjelma) 1.-8.3.08 (Ranska), 1.-8.6.08 (Italia) ja
ja 28.9.-5.10.08 (Portugali)
KUUKKA RAAKEL
ARTOn DV-kuvaamisen ja editoinnin kurssit
huhtikuussa -08
KINNUNEN MATTI & ROUSU OUTI
SOURCES2 -työpaja (MEDIA-ohj.) (Rathnew, Irlanti)
22.-30.4.08
RANTALA JARI & LOUHIMIES AKU
SOURCES2 -työpaja (MEDIA-ohj.) (Rathnew, Irlanti)
22.-30.4.08
UTRIAINEN MARTTI
Elämää ja animaatiota - kirjan painokuntoon saattaminen
HAAPALINNA SINI
Screendance-symposium 10.-13.7.08 Durhamissa (USA)
LEVANTO PESSI
American Film Music Instituutin elokuvamusiikin
orkesterointi -kurssi, New York 3.-4.5.08
HEINONEN SUVI
Kielikoulutus Buenos Airesin yliopistossa (28.8.-28.11.08)
TIKKA PIA
European Mobile Lab for Interactive Media Artists
-koulutus Ateenassa 2.-6.6.08, Rovaniemellä elokuussa
– 08 ja Wienissä helmikuussa -09
KOSKELA KATI
Neill Gordon Studion elokuvamaskeerauksen erikoisefektikoulutus, Lontoo 1.9.-17.10.08.
KOTWICA PETRI
Cannesin elokuvafestivaalien koulutus-ja
oheistapahtumat 17.–24.5.08
LOUNILA LEENA
School of Visual Artsin digitaalisia leikkaus- ja kuvankäsittelyohjelmia käsittelevät kurssit syyskaudella 2008
NOUSIAINEN JAAKKO
Lincoln Center Theaterin Directors Lab -työpaja
19.5.-7.6.08 (New York)
SAINIO SAULI
ARTOn TV-tuottajakoulutus 11.9.08 - 31.5.09 (Pasila)
SUCKSDORFF ANNIKA
Eurooppalainen dok.elokuvatuottajakoulutus EAVE
(MEDIA-ohjelma) 15.-23.6.08, Drogheda, Irlanti ja
(17.-24.11.08 Varsova)
UUNILA RAIMO
Final Cut Pro - ja DVD-jatkokurssit sekä vierailut
keskeisille kuvankäsittelystudioille 25.9.-7.10.08
(New York)
VAURAMO SAMULI
Judith Weston Acting Studion Script Analysis &
Rehearsal Techniques -työpaja Los Angelesissa toukoja heinäkuussa 2008
KIVI ERKKI JA TYÖRYHMÄ
”Elävä kuva - elävä ääni” -kirjasarjan kolmas osa,
”Koko teos”

Koulutustapahtumien tuki
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ILMAISUVERSTAS RY / VESAJOKI HELENA
Rakkautta kameralle -kurssi 15.-17.3.08 yhteistyössä
TAIKin elokuvaopiskelijoiden kanssa
SUOMEN OISTAT-KESKUS / LOUKOLA MAIJU
Kv. esittävän taiteen ja audiovisuaalisen alan skenografikoulutus- ja tutkimuskonferenssi Helsingissä 5.-9.6.08
SUOMEN VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELIJOIDEN
LIITTO / KIVINEN MIA
Seminaarin järjestäminen näyttämötaiteen
kuvasuunnittelusta 2.10.08 (Hki, Teatterimuseo)
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY /
MIKKONEN JANNE
”Polttopisteessä näyttelijä. Elokuva- ja tv-työ” - työpaja
Suvirannassa 8.-15.6.08
ANIMAATION APUPYÖRÄ RY /
POHJANVIRTA TATU
Animaattoreiden kesäkurssi 4.-10.8.08 Raseborgopistossa
RISTO JARVA -SEURA RY / KUORTTI MATTI
”1980-luvun suomalainen elokuva” - tapahtuma
Orionissa 12.-14.2008

Kulttuurivientituki

RINNEKANGAS REIJO
Melnikovin talo - dokumenttielokuva FIFAn taide-elokuvafestivaalin kilpailusarjassa, Montreal 6.-16.3.08
KITI LUOSTARINEN KY /
LUOSTARINEN KRISTIINA
Palnan tyttäret - dokumenttielokuvan kv. markkinointi
MIPDOC-tapahtumassa, Cannes 5.-11.4.08
MOKUL FILMI OY / HAGNÄS ROBERT
Family Meeting - dokumenttielokuvan kv. levitys
SENECA OY / RIITTA NELIMARKKA
Les sept frères - animaatioelokuvan digitalisointi ja
kv. versio
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA
Eija-Liisa Ahtilan Missä on missä? - installaation
ensiesityksen matkakuluja Pariisiin 15.-23.1.08
DO FILMS OY / AULI MANTILA
Teknokratiapakolaiset - dokumenttielokuva DocSBarcelona - rahoitustapahtumassa 29.1.-1.2.08
BOLOGNAN SUOMALAISTEN SISU-SEURA/
MÄKELÄ MERJA
Tekijöiden matkakuluja suomalaisen elokuvan tapahtumaan Bolognassa helmikuussa 2008
JANKERI VILLE
The Last Wash - lyhytelokuva Berlin Today Awardtapahtumassa 8.-13.2.2008
PIRINEN ANTTI
Pysäkki - lyhytelokuvan käännöskuluja
RAINIO MINNA
Kohtaamiskulmia - videoinstallaatio ”Borderlives.
Contemporary Art from Helsinki, Tallinn and St.
Petersburg” -näyttelyssä Aachenissa 14.3.-1.6.2008
HELSINKI FILM FESTIVAL RY/ SELANDER SARI
Artisokka-festivaalin kotim. lyhytelokuvasarjan
esittäminen Pariisissa 17.-19.4.08
NÄYTTELYVAIHTOKESKUS FRAME /
SEIKKULA AURA
Suom. nykytaiteen näyttely Euroopan Rauhan
Museossa (Burg Schlaining, Itävalta) 12.4-31.10.08
OKTOBER OY / BERGHÄLL JOONAS
Elämän lämmössä -dokumenttielokuva Docs Barcelonan ja Toronton Hot Docs - rahoitusfoorumeissa
KINOVID OY / HUMALOJA TIMO
Alvar Aalto - tuotanto MIPTV-tapahtumassa
Cannesissa 6.-11.4.2008
AVANTON PRODUCTIONS OY / LINDÉN SONJA
Wireless Game - dokumenttielokuva Nyonin (Sveitsi)
Pitching du Réel -tapahtumassa 18.-20.4.08.
KINOPRODUCTIONS OY / OLSSON CLAES
Hulluuteni on rakkauteni -elokuvan engl.kielinen kopio
OLSSON IRIS
Kesän lapsi - dokumenttielokuva Toronton
Hot Docs- tapahtumassa 17.-28.4.2008
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OSUUSKUNTA MARJARINTEEN METSÄPUUTARHA 678
HYVÖNEN HANNU
Last Yoik in Saami Forests - dokumenttielokuva
The Global Green Indigenous Film Festival tapahtumassa 18.-20.4.2008
ELLIS HELI
360
Ardent Martyr - animaatioelokuva Stuttgartin kv.
animaatioelokuvafestivaalilla 1.-7.5.2008
LAHTELA ATRO
1 225
Sanakirja-ohjelmasarja INPUT-tapahtumassa
Johannesburgissa 4.-11.5.2008
SUOMEN TAITEILIJASEURA / TUOMAINEN
12 000
MARKETTA
New Yorkin Museum of Modern Artissa 19.5.-4.6.08
järjestettävän suomalaisen nykytaiteen näyttelyn
mediataiteilijoiden matkakulut
SNAPPER FILMS OY / HYVÄRINEN PASI
560
Joulutarinan englanninkielisen version markkinointi
Cannesin elokuvafestivaalilla toukokuussa 2008
ART FILMS OY / ARTO HALONEN
2 656
Pyhän kirjan varjo -dokumenttielokuva Toronton Hot
Docs - festivaalilla (17.-27.4.2008) ja Seattlen kv.
festivaalilla (20.5.-15.6.2008)
OKTOBER OY / BERGHÄLL JOONAS
1 702
Ravioli - dokumenttielokuvahanke Nyonin Vision du
Réel-festivaalin rahoitustapahtumassa ja Toronton
Hot Docs - foorumissa huhtikuussa 2008
MIKKONEN MARJA
560
Rondo-lyhytelokuva IndieLisboa-elokuvafestivaalilla
24.4.-4.5.2008
VAN INGEN SAMI
1 263
Deep Six-, Fokus- ja Sequent of Hanna Ave –elokuvat
Fabulous Festival of Fringe Films –tapahtumassa (Toronto)
ja Double Negative-tapahtumassa (Montreal) 30.7.-8.8.2008
VON BAGH PETER
950
Night of the European Cinema - hankkeen esittely
EBU:n vuosikokouksessa Luzernissa 5.-6.5.2008
NAMASTIC ART COLLECTIVE / SOINTU VIRVA
2 550
Suomalaisten mediataiteilijoiden matkakulut Digital
Media -mediataidenäyttelyyn Valenciaan 17.4.-10.5.08
SUOMEN ELOKUVA- JA
VIDEOTYÖNTEKIJÖIDEN
10 000
LIITTO / LAPPALAINEN MARJA
Tekijöiden matkakulut suomalaisen elokuvan
katselmukseen Brasilian Florianopoliksessa kesäkuussa
2008
EDITH FILM OY / LIISA PENTTILÄ
1 287
Katkoksia-elokuva Cannesin March du Film Market
- tapahtumassa 16.5.08
MAKING MOVIES OY / NORDBERG KAI
2 450
Musta jää -elokuvan myynti Cannesin elokuvafestivaalilla sekä European Audiovisual Observatoryn
VoD -seminaari 17.-24.5.08
FINNANIMATION RY / VÄÄNÄNEN SARI
3 300
Suomalaisten animaatiotuottajien osallistuminen
Annecyssä järjestettävän festivaalin MIFA-markettiin
11.-13.6.08.
INDIE FILMS OY / TOMI RIIONHEIMO
296
Comic Salon -tapahtumassa esitettävän suom.
animaatiosarjan sekä Indie Filmsin omien animaatioelokuvien esittelymatka 22.5. - 2.6.08, Fürth ja
Nürnberg (Saksa)
LEHTOLA JUHA
860
Rakkauden nälkä -tv-sarja Pirx Italia -festivaalin
kilpailusarjassa Galigarissa Sardiniassa 16.-20.9.08
SOMA PROJECTS / HOKKANEN JOUNI
628
Lyhytdokumentti ”DMZ” MOMA:n (New York)
Outstanding Short Films from International Festivals
-sarjassa 11.-13.6.08
HAURU HANNALEENA
339
So there are no poems coming to me - lyhytelokuva
Cannesin Critics’ Week-tapahtumassa 21.5.2008
PEDREGAL ALEJANDRO
316
A Rainy Day - lyhytelokuva
Cannesin Critics’ Week-tapahtumassa 21.5.2008
RENVALL SEPPO
600
Ees taas - elokuva Zürichin kokeellisen elokuvan ja
videon festivaalilla (VideoEx) 29.5.2008
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Vieterituki
KALLINEN MIKKO JA TYÖRYHMÄ
LIGHT LIFE
Tassielokuva kehollisesta/ei-kehollisesta ilmaisusta
valon käytön mahdollisuuksia tutkien (kohdeapuraha)
ASTALA LAURI
NÄKEMISESTÄ
Teknisten ratkaisujen kehittäminen interaktiiviseen
installaatioon, jossa katsoja integroidaan osaksi
elokuvan maailmaa (kohdeapuraha)
SOUNDSGOOD PRODUCTIONS OY /
PÄIVI TAKALA
HELSINGIN KAUNEIN ÄÄNI
Ääni- ja videoinstallaatio kapunkilaisten
äänikokemuksista ja -mielikuvista
TONTERI OLIWIA & TYÖRYHMÄ
TUNTEMATON
Lyhytelokuva poissaolevan isän läsnäolosta,
työryhmätyöskentelyyn (kohdeapuraha)
POHJANKONNA OY / HANNES VARTIAINEN
HANASAARI A
Erilaisin kuvaustekniikoin toteutettava lyhyt kokeellinen
dokumenttielokuva Hanasaaren voimalan purkutyöstä
PALMGREN SARI & TYÖRYHMÄ
CONNECTIVE PATTERNS
Erimaalaisten tanssijoiden arjen rutiineista muodostuvan
koreografian tutkiminen elokuvallisesti (kohdeapuraha)
ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /
KATARIINA LILLQVIST
KREIVI CAGLIOSTRO
Animaatioita sisältävien kollaasitaulujen kehittäminen
HAANPERÄ JARI JA FLANDER MIRKA
LIIKKUVAT VARJOT
Työpajamuotoinen lyhytelokuvaprojekti yhdessä
aasialaisten varjoteatterintekijöiden kanssa (kohdeapuraha)
MEDIAKULTTUURIYHDISTYS M-CULT / AAPO
KORKEAOJA
MUNDO_SPIN-TYÖRYHMÄN
OHJELMAPILOTOINTI
Monimediallisten ilmaisumuotojen etsiminen
vaihtoehtokanavalle, työryhmätyöskentelyyn
DORRA NICK & TYÖRYHMÄ
PIENIÄ PYHIÄ
Kramppeja ja nyrjähdyksiä - sarjakuvaan pohjautuva
mobiilisarja ja animaatioelokuva (kohdeapuraha)
NUMMI ILARI & TYÖRYHMÄ
ELLEN TAIPALE SEIKKAILEE OMASSA
ELÄMÄSSÄÄN
Pitkään elokuvaan tähtäävä lyhytelokuvien sarja
nettilevitykseen (kohdeapuraha)
KORHONEN ANNA & LAKSO SARI
ASKELMERKKEJÄ
Dokumenttisarja tanssin ilmaisun muuttumisen
historiasta (kohdeapuraha)
KEVÄTELEGIA - TYÖRYHMÄ
KEVÄTELEGIA
Työpajamaisesti tehtävä elokuva harrastusporukan
ryhmädynamiikasta (kohdepuraha)
PASTILA OSKARI
OUT OF SIGHT
Installaatio asunnottomuudesta fog screenille
kaupunkitiloissa (kohdeapuraha)
PERIFERIA PRODUCTIONS OY / OUTI ROUSU
MAAGINEN REALISMI
Maagisen kerronnan tyylien demoaminen olemassa
olevien käsikirjoitusten pohjalta
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Hakemusten sisäänjättö
Lisätiedot ja hakulomakkeet:
www.kopiosto.fi/avek.
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Lyhyt- ja dokumenttielokuvien
tuotantotuki
SALMINEN AIJU & LINDSTRÖM CHRISTER
4 000
MUSTA UNI (BLACK DREAM)
Animaatio öljyvärimaalausta harrastavasta merikapteenista (kk)
JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / JAAKKO
8 000
VIRTANEN
RAKKAUDESTA SUUREEN JA MAHTAVAAN
NEUVOSTOLIITTOON
Dokumentti suomalaisten itsesensuurin ja
suomettuneisuuden ajasta television välittämän kuvan
kautta (ev)
NOSTALGIA FILM KY / GEORG GROTENFELT
10 000
RAKENTAJAT
Lyhytelokuva puurakentamisen erikoismiehistä
Valtimon Tuohivaarassa (jt)
ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / PEKKA UOTILA
15 000
NYT JA NYT
Dokumenttielokuva Helsingistä veivikameralla
sata vuotta sitten ja nyt (tt)
ELOKUVAYHTIÖ OY AAMU AB/ KANERVA
30 000
CEDERSTRÖM
ERIKOISIA TAPAUKSIA
Dokumenttielokuva hetkistä, jolloin arkiseen
kaupunkilaiseen elämään astuu sattuma (tt)
ILLUME OY / ANNIKA GROF
35 000
PAIKKA AURINGOSSA
Dokumentti kansanedustajan todellisesta työstä,
lainsäätäjän roolista ja kansan edustamisesta (tt)
EDITH FILM OY / LEENA JÄÄSKELÄINEN
37 500
VAIHDOKAS
Animaatiodokumentti pienen vauvan äitiydestä ja
kansanuskomusten vaihdokkaiden ja synnytyksen
jälkeisen masennuksen yhteydestä (tt)
JAUHIAINEN OLLI-PEKKA
2 000
ÄÄNIEN MERI
Lyhytelokuva sokeasta nuoresta miehestä, joka
keräilee ääniä ja kohtaa tytön, joka haluaa oppia
kuulemaan (kk)
LESKELÄ RIINA
3 600
Dokumenttielokuva ihmisistä, jotka perustavat
arvonsa ja identiteettinsä muulle kuin ansiotyölle (kk)
FRAMEWORKS PRODUCTION HOUSE OY /
25 000
JOHANNA ENÄSUO
LEIDY TABARES
Dokumentti kolumbialaisesta katulapsesta, joka
päästyään elokuvaroolin kautta tähdeksi joutuu
vankilaan syytettynä murhasta (tt)
FRAMEWORKS PRODUCTION HOUSE OY /
12 000
TUOMAS SALLINEN
HETKIÄ MATKALLA JOSSAIN
Dokumenttielokuva fundamentalistiseurakunnasta,
joka jakaa perheen (tt)
LEINO JA SUVINEN PRODUCTIONS OY /
13 000
KIRSI MATTILA
NIKI JA SEN VELI
Dokumentti liikuntavammaisten kaksospoikien
muutoksen vuodesta koulun alkaessa (jt)
HELSINKI -FILMI OY / MÅNS MÅNSSON
20 000
VET HUT / THE GOVERNOR
Dokumentti vallasta ja siitä luopumisesta
ruotsalaispolitiikko Anders Björckin kautta (tt)
25 000
ZONE2 PICTURES OY / MARKKU HEIKKINEN
LASKETTU AIKA
Dokumenttielokuva syrjäkylien vanhuksista ja
lapsen odotuksesta autioituvassa Kainuussa (tt)
BUFO OY / ANTTI SIPILÄ
13 000
LUOTTOMIES
Lyhytelokuva pojasta, joka tekee päätöksen (tt)
GUERILLA FILMS OY / VISA KOISO-KANTTILA
10 000
AMERIKKALAISIA UNELMIA
Lyhyt dokumenttielokuva ihmisistä, jotka vastaavat
elämän tarkoitusta ja merkitystä koskevaan kysymykseen (jt)

CINE WORKS OY / AUDRIUS MICKEVICIUS
MAN - HORSE
Lyhyt dokumentti miehen ja hevosen selviämisestä
Liettuassa (ev)
FILMITAKOMO OY / ALVARO PARDO
EL GALLEGO - MIEHEMME HAVANNASSA
Dokumentti Eloy Gutierrez Menoysta, kuubalaisesta
toisinajattelijasta (ev)
BITAR FILMS OY / JEAN BITAR
TAIKAVOIMA
Dokumenttielokuva lasten taidetyöpajoista
vantaalaisissa päiväkodeissa (ev)
VESILUOMA SEPPO
VALLESMANNI
Dokumenttielokuva Kauhavan vallesmannista (kk)
SPUTNIK OY / MAZDAK NASSIR
JALIL
Lyhytelokuva nuoresta miehestä kahden kulttuurin
rajapinnalla (ev)
MEDIACENTER KOTKA OY /
MIKKO PELTONEN & PASI RIIALI
RAKENTAJAT
Dokumenttielokuva omakotitalon rakentamisprosessista uudelle omakotitaloalueelle (tt)
MAKING MOVIES OY / TONISLAV HRISTOV
RULES OF SINGLE LIFE
Dokumenttielokuva nuoren eteläeurooppalaisen
miehen avioeron jälkeisestä ajasta keskellä
suomalaista sinkkukulttuuria (ev)
EDITH FILM OY / KAISA PENTTILÄ
MUNARALLI
Animaatio ylisuorittavista puluista ja rennoista
sorsista sekä vanhemmuudesta (tt)
ART FILMS OY / ARTO HALONEN
MAGNEETTIMIES
Dokumenttielokuva nuorena kuolleen lauluntekijän
Pekka Stregin vaikutuksesta (tt)
LASIHELMIFILMI OY / MAARIT LALLI
KEINU KANSSANI
Lyhyelokuva nuorukaisesta, jota työharjoittelussa
kohdattu vanhus muuttaa (tt)
IT’S ALIVE PRODUCTIONS OY / TEEMU NIKKI
PERINTÖ
Lyhytelokuva absurdista muistotilaisuudesta,
jossa perinnönjako alkaa (tt)
TURUN ANIKISTIT RY /
CHRISTER LINDSTRÖM & TYÖRYHMÄ
ENGLISH LESSONS
Kahdeksan lyhyen animaation kokonaisuus
pohjautuen englannin opetuksessa käytetyille
ääninauhoille (tt)
KUVANI KY / JAANA PUHAKKA
TALOJA, UNIA
Lyhytelokuva suomalaisesta maisemasta ja
sen luomasta mentaalisesta tilasta (tt)
CINE WORKS OY / RISTO-PEKKA BLOM
EN KOSKAAN SANONUT
Lyhytelokuva puhumattomuuden kierteestä sukupolvesta toiseen (tt)
JÄNKÄLÄ TITA
TYÖTTÖMÄN SELVIYTYMISOPAS
Satiirinen dokumentti siitä kuinka yhteiskunta
näkee ja ohjeistaa työtöntä (kk)
KLAFFI TUOTANNOT OY / OLAVI LINNA
MOTHER AND BIKE
Dokumenttielokuva miehestä, joka on polkenut
kuntopyörällään 100 000 kilometriä, mutta ei ole
vielä 40-vuotiaana muuttanut pois äitinsä luota (tt)
PERIFERIA PRODUCTIONS OY /
OUTI ROUSU & KIRSI SCHALI
TÄHDET
Dokumenttielokuva neljän pojan osallistumisesta
tiernapoikakilpailuun (ev)
SPUTNIK OY / MAZDAK NASSIR
JALIL
Lyhytelokuva nuoresta miehestä kahden
kulttuurin rajapinnalla (tt)

5 000

2 660

8 000

4 000

5 000
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8 000

25 000

35 000

65 000

20 000

30 000

24 000

29 000

2 000

15 000

4 000

40 000
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Tukipäätökset kevät 2008
7TH HEAVEN PRODUCTIONS OY / MARKKU
10 000
HAAPALEHTO
SAVOLAISTARINA ILMAN SAVOLAISIA
Lyhytelokuva miehestä ratsiassa (tt)
OKTOBER OY /
MIKA HOTAKAINEN & JOONAS BERGHÄLL
50 000
ELÄMÄN LÄMMÖSSÄ
Dokumenttielokuva, jossa saunoissa läpi
Suomen miehet puhuvat elämästä (tt)
NAVY BLUE BIRD OY / KATARIINA JÄRVI
5 000
LAPUA
Dokumentti median ja yhteiskunnan toimista
kriisissä kuvattuna Lapuan tragedian kautta (jt)
ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO / LASSE
26 000
NAUKKARINEN
ARVOSTETULLA ALUEELLA
Dokumenttielokuva Tuomarilan kylästä, sen
alueesta ja rakentamisesta (tt)
UNILUMI OY / ANTTI HAASE, LASSE NAUKKA30 000
RINEN & JANNE NISKALA
JOS MULLA OIS VALTA
Dokumenttielokuva Kemijärven tehtaan
lopettamisprosessista lasten silmin (tt)
ILLUME OY / HEIKKI HUTTU-HILTUNEN
6 000
EN YMMÄRRÄ
Dokumenttielokuva Kemijärven tehtaan lakkautuksesta (ev)
AALTO ROSTISLAV
4 000
NEXT DOOR SALON
Dokumenttielokuva afrokampaamosta Kalliossa (kk)
KATHARSIS FILMS OY / KIRA JÄÄSKELÄINEN
8 000
TAGIKAKS
Dokumentti Siperian laidalla asuvista nuorista
valaanpyytäjäeskimoista (ev)
HELKE SUSANNA
4 000
AMERICAN VAGABOND
Dokumentaari kotoaan karkotetusta gay-nuoresta,
jota ystävä lähtee etsimään San Franciscosta (kk)
HALME MIA
4 000
RAKKAUS RIITTÄÄ
Dokumenttielokuva, joka tutkii rakkautta huostaan
otetun lapsen ja hänen läheistensä kautta (kk)

Mediataide
BROTHERUS ELINA JA TYÖRYHMÄ
5 000
MINUN ONNENI ON PYÖREÄ
Nauhateos, joka tutkii sisarusten välisiä suhteita lasten
liikekielen / tanssin kautta (koa)
ISORÄTTYÄ PEKKA JA TYÖRYHMÄ
1 500
GIPSYPUNK
Gipsypunk alakulttuuriin pohjautuva installaatio/videoteos Mexico Cityn Ex Teresa Arte Actual - nykytaidemuseoon (koa)
SALMINEN PAULIINA
6 000
MUOTOUTUVIA KUVIA
Yhteisölliseen videotyöskentelyyn pohjautuva installaatio
ihmisen suhteesta muuttuvaan kaupunkiympäristöön (koa)
KOPONEN TANJA
200
THEME SONG
Videoteoksen installointikuluja Taidehalliin 25.-27.1.08 (koa)
FANTOMATICO OY / Hanna Haaslahti
6 344
ALTARPIECE
Porin taidemuseon ikkunaan projisoitava alttaritaulu
Phenomena -näyttelyyn helmi-toukokuussa 2008 (tt)
AHO HEINI
500
MOVING LANDSCAPES
Videokollaasi videoluupeista koostetuista maisemista (koa)
BRANDER PIRJETTA
5 000
GARDEN
Animoitu, luuppaava vesivärimaalaus paratiisillisesta
runsaudesta (koa)
NIEMI-JUNKOLA FANNI
1 000
TORNI
Teoksen loppuun valmistaminen (koa)
KARVONEN OTTO
2 820
SUMU
Videoteos kaupunkitilan kokemisesta ja identiteetistä (koa)
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LAMPISUO MARKO
PUUTARHAVIDEO
Videoteos, jossa parisuhteesta muodostuu perhe ja
hoitamattomasta tontista kasvaa puutarha (koa)
HAMM KALLE
AFARYAN MEMORIES & AFARYAN MONOLOG
Teosten esityskulut Mäntän kuvataideviikolla kesällä
2008 (koa)
KOPONEN TANJA
AUDIOVISUAALINEN INSTALLAATIO
RAPPUKÄYTÄVÄÄN
Installaatio XIII Mäntän kuvataideviikoille (kk)
PALOSAARI SARI
CIRCUIT CITY
Rakennettua ympäristöä ja urbaania elämää
veistoksellisin keinoin käsittelevä teos (koa)
KORHONEN MARJUKKA,
POIJÄRVI SARI & UUNILA RAIMO
CRIME SCENE6 -WE FOUND THE GUILTY - WFG
Teos Itämeren saastuttamisesta (kk)
RINNE MIIA
FILMIMAALAUS
Kokeellinen, 35 mm kirkkaalle filmille käsin maalattu
maisema Galleria Huutoon syksyllä 2008 (koa)
NÄSÄNEN ELENA
AUSTRALIA - PROJEKTI
Videoinstallaatio, jossa joukko naisia kulkee
Australian erämaassa (kk)
HINTSANEN PÄIVI JA IF YOU JUST-TYÖRYHMÄ
IF YOU JUST…
Yhteisöllinen verkkoteos tanssista (koa)
TARANTELLA ZOOM / VELI GRANÖ
KERTOJA
Lisäosa videoinstallaatioon katusoittajan innoittamasta
kokemuksesta, esillä Ludvig Forumissa Aachenissa ja
Kielin nykytaiteen museossa (tt)
TIMONEN MAIJA
THE GUILTY SILENCE OF AN ERRANT DEBTOR
Kokeellinen elokuva, joka koostuu kuudesta dialogista
kahden naisen välillä Cafe Elielissä, lähtökohtana
Bertolt Brechtin Pakolaiskeskusteluja (koa)
KETOLA JOHANNA
SALIN SEINÄT / THE WALLS OF MY HALL
Videoinstallaation esittämiskulut Mäntän kuvataideviikoilla kesällä 2008 (koa)
TJADER-KNIGHT MARIA
MECHANISMS OF EXPOSURE - SCENESETTING II
Abstraktiin kuvamateriaaliin pohjautuva teos
Valencian La Nau/Digital Media - tapahtumaan (koa)
LIKSOM ROSA
FINLANDIA - MEDIA-ART -PROJEKTI
Teoksen, josssa burkhaan pukeutuneet naiset kulkevat
suomalaisessa kanssallismaisemassa, jälkityöt (koa)
SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT & TYÖRYHMÄ
JALKEILLA TAAS
Lyhytelokuvamainen teos tunteista (koa)
MÄKI-JUSSILA JUHA
ROIKKU- JA RÖNTGEN-VIDEOTEOKSET
Videoteosten installoimiskustannukset Mäntän kuvataideviikoille 2008 (koa)
HAANPERÄ JARI
FIXED FOOD
Kokeellinen lyhytelokuva/videoinstallaatio ruoan ja
elektroniikan yhdistämisestä (koa)
RENVALL MARKUS
KROMAKEY-NUKKEKOTI
Lapsille suunnattu installaatio, jossa osallistuvilla on
mahdollisuus tehdä oma videoteoksensa (koa)
KLEMOLA SAMI
BRAINWASH-ÄÄNI-INSTALLAATIO
Elektronisista äänistä ja vanhoista suihkuista koostuva
interaktiivinen ääni-installaatio galleria Huoltamoon
huhtikuussa 2008 (koa)
RYYNÄNEN HEIKKI
POCHOIRMOBILE-MOBILE STENCIL
Kaupungissa liikkuva teos tutkii kansalaisten
roolia omassa asuinympäristössään (koa)
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Tukipäätökset kevät 2008
JÄNKÄLÄ TITA
1 212
TAIVAS POHJOISESSA
Audiovisuaalinen rakkausruno (kk)
KELA REIJO & TYÖRYHMÄ
2 000
365 PÄIVÄÄ REIJO KELAN VIDEOPÄIVÄKIRJA 1999
Installaatioversio videopäiväkirjasta (koa)
LOBKOVSKI ANASTASIA
3 000
SULJETUT OVET
Videoteos, joka tutkii kommunikaatiota ja sen puutteellisuutta kahden ihmisen välillä (koa)
AVANTON PRODUCTIONS OY / ANU PENNANEN
8 550
LES HALLES
Dokumentaarinen fiktio Euroopan suurimmasta
kauppakeskuksesta Les Hallesista Pariisissa (ev)
HORELLI LAURA
4 500
TRADING PLACES
Teos taiteellisen tekemisen yhtäläisyyksistä ja eroista
dokumenttielokuvan tekijän ja kuvataiteilijan välillä (koa)
SÖDERLUND PATRIK JA TYÖRYHMÄ
3 576
TEESEJÄ YHTEISKUNTARUUMIISTA / VARJOT
Pentti Haanpään teoksiin löyhästi perustuva
digitaalnen animaatio (koa)
SUOMINEN NIINA
5 000
ROSKARUOKAA JA RUOKAROSKAA
Animaatio jätteeksi luokitelluista ruoka-aineista (koa)
ASKEL PRODUCTIONS TMI / JANI RUSCICA
18 000
EVOLUUTIOITA
Nuorten kanssa työstetty teos, jossa seitsemän päähenkilöä määrittelevät omaa kulttuurista kontekstiaan
ja maailmankatsomustaan (tt)

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen
kulttuurin tuki
AV-ARKKI RY / PIRKKALA EEVA
Mediataiteen View-festivaali Helsingissä 22.-26.5.2008
PIKNIK FREQUENCY RY / HUUSKONEN JUHA
Pikseliähky - av-festivaali Helsingissä 13.-16.3.2008
SODANKYLÄN ELOKUVAFESTIVAALI RY/
LEHTOLA ARI
Sodankylän kv.elokuvafestivaali 11.-15.6.2008

3 500
7 500
12 000

Digitaaliset demot
GENTCHEV VIARA ANGEL & työryhmä
5 000
TV’OKE KARAOKE
Interaktiivinen karaoke TV – sarja (konseptisuunnittelu)
KINOKKI TMI / PELLINEN TEIJO
5 000
ROSKAT
Ympäristön suojelua edistävä mobiili tv-peli
(konseptisuunnittelu)
EVERYPLAY OY / LAAKKONEN JUSSI
20 000
GROOVE
Yhteisöllinen musiikki- ja rytmipeli (demo)
CASUAL CONTINENT LTD / PYRY LEHDONVIRTA 5 000
OWL ACADEMY WORLD
Lapsille suunnattu virtuaalimaailma netissä
(konseptisuunnittelu)
HALME MIKA
5 000
GLOBESPOTTER.ORG
Karttapohjainen, yhteisöllinen internetpalvelu
(konseptisuunnittelu)
ANIMA VITAE OY / KALLE MÄÄTTÄ
12 000
DAILY APE WEB
Ajankohtaisanimaatiosarjan yhteisöllisen web-osion
demo
ANIMA BOUTIQUE OY / ANTREA POHJOLA
5 000
GUYS
Animaatiosarja, joka perustuu mediakuluttajien
omien videoklippien kustomointiin (demo)
STUDIO KUOLEMAA JA KUKKASIA OY /
13 000
MARKUS PYLKKÖ
MULTI-CHANNEL MEMORY GAMES - MCMG
Muistia virkistäviä ja kuntouttavia pelejä
monikanavajakeluun (demo)

KAJALA GROUP OY / JANI KAJALA
BACYARD HEROES
Lapsille suunnattu 3D-pelikonsepti (demo)
KAA PRODUCTIONS TMI / CARITA FORSGREN
ARKKI
Nuorille suunnattu internetpohjainen fiktiosarja (demo)
MONAKOMEDIA TMI / MONA RATALAHTI
AVAIN KAUPUNKIKUVAKIRJAAN
Teemoitettuihin reitteihin perustuva mobiilipalvelu
matkailijoille
HAPPY WISE OY / OLLI TAIMISTO
SEIKKAILU ITÄMERELLÄ
Itämerta ja vesistönsuojelua käsittelevä eläin- ja
luontoaiheinen peli (demo)
TUOTANTOYHTIÖ TUONELA OY / JUSSI AUTIO
CLUB-LAUTAPELISTÄ NETTIPELIKSI
Klubeilla tapahtuvaa parinmuodostusta parodisoiva
peli internetissä (demo)
NORDPIC PRODUCTIONS OY / THOMAS
WECKSTRÖM
WEBTEATTERI.FI
Verkkopalvelu, jossa teatteriesitykset vastaan
otetaan verkon kautta (demo)
TARINATALO OY / KARI TERVO
HUPIOPISTO
Sketsi-tv ja sketsikoulu, jossa rekisteröitynyt
käyttäjä saa palautetta ammattilaisilta (demo)
DOCART KY / HENRIIKKA HEMMI
CLIMATESTORIES
Ilmastonmuutoksesta kertovan tuotannon
verkkopalvelu (demo)
TIETOKANNAT.FI TMI / TAPIO NURMINEN
WHOISTHIS?
Tietokantapohjainen kuvapankki internettiin
(konseptisuunnittelu)
INTERVISIO OY / ANTTI SEPPÄNEN
FUN TZU
Liikunnallinen ja monimediallinen FunTzu kytkee
yhteen tv-ohjelman, interaktiivisen leikkikentän,
liikunnan, tietokonepelaamisen ja nettiyhteisön
(demo)
PIXOLANE OY / HENRI HEIKKINEN
NOHAVEN
Playstation 3 –konsolille toteutettava moninpelattava toimintaroolipeli (demo)
AAVISTUS INNOVATIONS OY / MARKUS
HAATAJA
HEVOSYHTEISÖ JA VUOROVAIKUTTEINEN PELI
Selainpohjainen 10-15 –vuotiaille tytöille suunnattu
peli hevosista ja ratsastuksesta (konseptisuunnittelu)
AHO JOHANNA & RANTA REETTA
OLGA JA PAMELA
Monimediallinen komediasarja, jonka jaksot ja
sisältö määräytyvät vuorovaikutuksessa yleisön
kanssa (demo)
UNDO OY / SARI VÄÄNÄNEN
GHOST TOWN
Nuorille suunnattu 3D animaatiosarjan demojakso
KORKEAOJA AAPO & MATTILA TARU
HUKASSA?
Monikanavaista televisiota, tiedonsiirto-, navigointija kommunikaatiojärjestelmiä sekä media-alustoja
käyttävä vuorovaikutteinen TV-ohjelma
(konseptisuunnittelu)
LEVYVIRASTO OY / JYRKI PEISA
KEIKALLE.COM
Yhteisöllinen musiikkia käsittelevä interaktiivinen
Keikkakalenteri ja tapaamispaikka netissä
(konseptisuunnittelu)
BLIND SPOT PICTURES OY / UKKO KAARTO
IRON SKY
Kansainväliseen teatterilevitykseen tähtäävän
pitkän elokuvan innovatiivisen tuotantomallin demo
PLAYSIGN OY / TOMI HURSKAINEN
CREATURE REALMS
Peli, joka tapahtuu muokattavalla fantasiaplaneetalla
lemmikin kanssa (demo)
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