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skonto on aihe, josta asiaan perehtymättömien
pitäisi puhua varovasti, jos ollenkaan, sen verran
tunteita kuumentava se näyttää jatkuvasti olevan. Seuraavassa kuitenkin pari yleisempää huomiota tästä ristiriitaisuudessaan niin kiehtovasta aiheesta.
Uskonto on ilmiönä toisaalta liudentunut ja toisaalta kiteytynyt. Kaikenlaisiin maallisiin asioihin ja ilmiöihin on
tarttunut uskonnosta tuttua ehdottomuutta. Ajatelkaa vaikka ympäristön suojelua ja vihreitä arvoja; erityisesti jätteiden
lajittelu näyttää olevan toimitus, joka tehdään lähes uskonnollisella hartaudella. Tai kehon temppeleiksi muuttuneita
kuntosaleja, joissa ihmiset suorittavat riittejään, jotka ovat
yhtä säädeltyjä kuin kirkonmenot.
Toisesta päästä uskonnollisuus tiivistyy, mistä valitettavan selvänä esimerkkinä on fundamentalististen suuntausten lisääntynyt merkitys lähes kaikissa pääuskonnoissa. Ja tämä tapahtuu siitä huolimatta, että informaation määrä maailmassa kasvaa räjähdysmäisesti. Tämä puolestaan on vain
osoitus siitä, ettei informaatio ole tietoa, puhumattakaan viisaudesta. Ehkä viisautta haetaan uskonnoista, nyt kun filosofiat eivät ole muodissa. Uskonnot myös siirtävät viimeisen
vastuun ihmisten tekemisestä yksilön ulkopuolelle, joillekin
korkeammille voimille.
Marita Liulia esittelee näyttelyssään (Choosing My Religion, Kiasma) uskontojen hyvää tarkoittavia puolia. Käsittelemättä jäävät kohtuuttomuudet ja järjettömät väkivallanteot, joita uskontojen nimissä on tehty historian hämäristä ja
tehdään niin kauan kuin uskontoja nykymuodossa on olemassa. Pienenä esimerkkinä vaikka kirjailija Salman Rushdien
saama fatwa, uskonoppineiden langettama kuolemantuomio (!), joka täytti 20 v. sattuvasti ystävänpäivänä. Henkilökohtaisten vainojen ohella uskonnot ovat aina olleet puhtaita vallankäytön välineitä. Niillä on pidetty oppimaton ja taikauskoinen kansa esivallalle kuuliaisena.
Uskonto on konfliktien taustalla. Onko montakaan parhaillaan käynnissä olevaa vakavaa selkkausta, joissa uskonto
ei näyttelisi merkittävää roolia? Tuntuu myös, että aiemmin
puhtaammin poliittiset konfliktit ovat ”henkistyneet”, ts.
uskonnolliset kysymykset ovat syrjäyttäneet poliittiset. Esimerkkinä vaikkapa Palestiinan tilanne, jossa vanhan PLO:n

(Palestine Liberation Organization) aikana vastakkain olivat
myös erilaiset maailmankatsomukset. Nyt konfliktin taustalla on enää kaksi monoteististä uskontoa, joilla on vielä sama henkinen pohja. Toki uskonnot ovat useimpien Korean
sodan jälkeisten kriisien taustalla aina olleet. Ja ehkä on vaan
niin, että kun poliittiset kysymykset eivät kylmän sodan
päättymisen ja kommunismin kaatumisen jälkeen enää herätä suuria intohimoja, ovat uskon asiat paremman puutteessa
joutuneet astumaan etualalle?
Mielenkiintoisesti tilanne muistuttaa aikaa, jolloin kommunismin eri suuntaukset kävivät verisiä taisteluita keskenään, vaikka maailman vallankumous oli vielä kesken. Optimisti voisi tästä vetää sen johtopäätöksen, että tulevaisuudessa uskontojen maallinen merkitys olennaisesti vähenisi, ja
ne asettuisivat osaksi muita filosofisia järjestelmiä. Perusteetonta optimismia, sanoo pessimisti. Uskontojen musta puoli tulee säilymään, niin kiinteä on uskonnon, vallan ja rahan
kolmiyhteys.
Entä mitä pitäisi ajatella vapaakauppafundamentalismista, jossa vallalla on – tai oli – sokea usko markkinoiden kaikkivoipaisuuteen? Kun usko horjuu, seuraa kriisi. Niin tässäkin tapauksessa. Uskonnollinen kriisi saattaa aiheuttaa uskonpuhdistuksen, ja nyt niin näyttää käyvän taloudessa. Palataan säädellympään ja konkreettisempaan järjestelmään pois
spekulaatioon perustuvasta taloudesta, josta tuli liian monimutkaista kaikille. Palataan uuteen puritanismiin: synnintuntoon ja uskoon kadotuksesta, oppiin markkinoiden ikuisesta epävakaudesta.
Mihin uskontoja sitten tarvitaan? Jos ihmiskunta jaksaisi käyttäytyä rationaalisesti, niin vastaus olisi yksinkertainen:
ei mihinkään.
Mutta kun näin ei näytä tapahtuvan, niin uskonnon funktio voidaan kiteyttää vaikka Leena Landerin tavoin: ”käsittämättömän käsittelemiseksi ihmiskunta on kehittänyt uskonnot ja rituaalit” (”Pojat, joita ei saatu hyviksi”, HS 28.12.08).
No, miksei näinkin, vaikka se on todettava, että ilman uskontoja ei käsittämättömiä asioita olisi – vain asioita, joista
ei vielä tiedetä tarpeeksi.
Juha Samola
19.3.2009
3

ikuiset kysymykset
Marita Liulian taideteosten aiheiden

pitää olla suuria, tärkeitä, kestäviä ja

ajassa kiinni. Onneksi tiimi on samaa mieltä

– jopa siinä määrin, että ei antaisi taiteilijan

mielellään edes sormiharjoitella isojen

töiden välissä. Ambitious Bitch ja

Son of a Bitch, jotka käsittelivät naisen ja

miehen asemaa länsimaisessa kulttuurissa,

sekä Marita Liulia Tarot-elämäntaitopeli

veivät kukin vuosia koko monihenkiseltä

ryhmältä. Eikä uusin teos Choosing My

Religion – Uskontoja jäljittämässä (CMR)

ole yhtään niitä kevyempi rutistus.

Mutta kysytään taiteilijalta, mistä

kaikesta siinä on kysymys.
Terhi Utriainen
Kirjoittaja on uskontotieteilijä
Helsingin yliopistosta.
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ikuiset kysymykset
Taidetta, tai
nykykulttuuria,
ei voi
ensinnäkään
ymmärtää,
ellei tiedä
mitään uskontojen tarinaperinteestä.

Kuvat Maria Liulian
näyttelystä Choosing
My Religion – Uskontoja jäljittämässä,
Kiasma

Ei vähempää kuin
maailman uskonnot
Maailman suuria uskontoperinteitä käsittelevä teos toteutuu useassa
eri formaatissa: maalauksina, valokuvina, media-installaatioina, kuva- ja
tietokirjana, dokumenttielokuvina ja
verkkosivustona. Ensimmäisenä tuli
ulos Kiasmassa helmikuussa avautunut näyttely ja sen yhteydessä julkaistu 150 taidekuvaa ja valokuvaa sisältävä kirja. Uskonnoista ovat esillä buddhalaisuus, hindulaisuus, islam, konfutselaisuus, kristinusko, shinto, sikhismi ja juutalaisuus. Mausteena vilahtelee animismi.
Mutta mistä syystä uskonnottomaksi tunnustautuva taiteilija antaa
elämästään monta vuotta eri uskontojen opeille ja estetiikalle? Ja millaisen kuvan Liulia haluaa välittää uskonnoista aikana, jolloin ne ovat palanneet uutisten ja muun median sisältöihin usein häiritsevällä tavalla? Miksi
tällainen panostus uskontoihin nyt?
CMR sai alkunsa Japanissa, minne Marita oli vetäytynyt toipumaan
Tarot-teoksen jälkeen: ”Yhtenä aamuna Japanissa unen ja valveen välimaastossa näin kuvana ja tekstinä sen, mitä piti tehdä. Heräsin ajatukseen, että seuraava teokseni käsittelee kaikkia
maailman uskontoja, ja olin kuin salaman iskemä. Samalla olin äärimmäisen
onnellinen. Tajusin, että tämä aihe on
riittävän suuri, riittävän tärkeä tässä
ajassa, että tähän kannattaa ryhtyä.”
Neljän vuoden takainen kokemus
on kantanut. Sen voimin Marita alkoi hahmotella moniosaisen projektin suurta käsikirjoitusta, hankkia sen
toteuttamiseksi vaadittavia taitoja uudenlaisesta valokuvanteosta tutkimustyöhön ja konkreettisesti toteuttaa
sen eri osia. Maritan kuvaus prosessinhallinnasta – suurprojektin rahoituksen kerääminen, tarpeeksi suurten työtilojen löytäminen ja 15-henkisen työryhmän työskentelyn mahdollistaneiden verkostojen rakentaminen
-- on saaga itsessään.
”Tiimissä on eri alojen ammattilaisia, teknistä henkilökuntaa, kääntä-

jiä ja tutkijoita, mutta palkkaan usein
myös toisia taiteilijoita. Yksi keskeinen tehtäväni on olla johtaja ja ryhmänvetäjä ja löytää hyvät yhteistyökumppanit, kiinnostavat ajattelijat ja
sisältöön pieteetillä suhtautuvat ammattilaiset.”
Samalla kuluneet neljä vuotta ovat
tehneet projektin aiheesta, uskonnosta, yhä kiinnostavamman ja tärkeämmän ilmiön. Uskontojen ikivanha kulttuuriperintö muuttuu jatkuvasti ja uskonnot liikuttavat ihmisiä monin tavoin tämän päivän maailmassa.
Ainoastaan vannoutunein ateisti – ja
hänkin vain jos kulkee laput silmillä -voi sanoa, että uskonnoilla ei ole merkitystä. Jollakin kummalla tavalla uskonto on pinttynyt ihmisiin.
Tutkijat puhuvat uskontojen uudenlaisesta vitalisoitumisesta. Sillä tarkoitetaan isoa kirjoa ilmiöitä sekularismeista fundamentalismeihin ja
vaihtoehtoisten uskomusjärjestelmien
ja elämänkäytäntöjen versomiseen joka puolella maailmaa. Uskonnot ovat
poliittinen, sosiaalinen, kulttuurinen,
psykologinen ja käytännöllinen kysymys kaikkialla ja monella tasolla. Kirkon tutkimuskeskus on listannut viime vuonna julkaisemassaan tutkimuksessa lähes kolmesataa erilaista Suomessa toimivaa uskonnollista yhteisöä
ja organisaatiota (Ketola 2008).
Materiaali ja mysteeri
Materiaalia projektin eri teoksiin Liulia keräsi tapansa mukaan matkustelemalla ja asumalla eri puolilla maailmaa. Hän kulki pyhiinvaeltajien matkassa, haastatteli sekä maallikoita että
uskonoppineita, opiskeli ja jututti uskonnontutkijoita.
Kysyn, oliko kaikkia uskontoja yhtä helppo ymmärtää. Ei sentään: ”Tuttuja ovat tietysti kristillisyys sekä islam, koska olen asunut useissa arabimaissa. Kaikki aasialaiset uskonnot
ovat myös valtavan kiinnostavia. Vaikeimmin avautuvia olivat juutalaisuus
sekä hindulaisuus ja sikhismi.” Jälkimmäiset siksi, että Marita ei ole asunut
niiden vaikutuspiirissä yhtä pitkään
kuin monen muun uskonnon. Juutalaisuutta hän oppi lopulta parhaiten
ymmärtämään New Yorkissa, joka on
hänelle tärkeä paikka, ja jossa hän valmisteli teoksen tekstiosuuksia.
”Mutta ennen kaikkea: olen saanut
näiltä kaikilta uskontokunnilta paljon.
Olen aina ollut kiinnostunut siitä, mitä on asioiden takana. Se on itse asiassa elämäntyöni.”
Liulia on itse omien teostensa tilaaja, jonka suurin intohimo näyttää
olevan jatkuva uuden oppiminen. Kun
”suuri käsikirjoitus” alkaa hahmottua,

missio on jo hyvässä vauhdissa. Siinä
limittyvät haastava sisältö ja sen välittämisessä tarvittavat lukuisat tekniset
taidot, joilla sisältö työstetään eri medioihin. Itse teoksen hän mieltää suureksi kokonaisuudeksi, johon kuuluvat niin yleisö ja mediat kuin markkinointi ja levityskin.
”Kun olen keksinyt hyvän idean,
jolla on merkitystä ihmisille tässä ajassa, ja joka voi auttaa ihmisiä ymmärtämään jotakin itsestään ja toisistaan, on
aika ryhtyä hommiin ja panna liikkeelle kaikki mihin pystyy. Viime kädessä
olen kauneuden ammattilainen, joka
paljastaa mysteereitä.”
Chaplinin elokuvat ja uskonnot
Uskonnot ovat iso ja tärkeä aihe, yhtä aikaa ikuinen ja selvästi kiinni tässä ajassa. Niistä on mahdollista luoda
sellainen kestävä ja puhutteleva sisältö, jota voi käsitellä monen toisiaan
täydentävän median keinoin: herkullinen visuaalinen näyttely museovieraille, näppärästi käytettävä verkkoteos nuorille, kirjoja sekä tiedon- että kauneudennälkäisille ja dokumenttielokuvaa niille, joita kiinnostaa moniosaisen projektin vaiheet.
Tämä kuulostaa huikealta, mutta tosiasiassa monet uskonnot itsekin
hyödyntävät mahdollisimman montaa
mediaa rinnakkain ja markkinoivat itseään täysin modernein keinoin. Esimerkiksi karismaattiset uskonnolliset
liikkeet ovat sangen taitavia tässä. Uskonnot harjoittavat omaa sisällöntuotantoaan yhtälailla kuin muutkin yhteiskunnan toimijat. Miten Maritan
työ suhteutuu tähän?
Marita ei ole koskaan itse ollut uskonnollinen. ”Olen ollut kiinnostunut
uskonnosta monesta syystä koko ikäni
olematta uskovainen laisinkaan. Minulle on tärkeää käsitellä ihmisiä nykyajassa. Tässä teoksessa pääkohderyhmä ovat nuoret aikuiset, jotka esittävät ja pohtivat tällaisia elämää suurempia kysymyksiä, kuten miten elämä on syntynyt, mitä elämä on, mitä
kuolema on, minkälaisia ohjeita ja rajoitteita joku uskonto sisältää ja minkälaisia viisauksia se tarjoaa. Tällainen
teos on tarpeellinen eikä kukaan muu
ole sitä tehnyt. Lisäksi esimerkiksi taidetta, tai nykykulttuuria, ei voi ensinnäkään ymmärtää, ellei tiedä mitään
uskontojen tarinaperinteestä.”
Liulia korostaa, että kun teoksen
sisältö on tarkoin harkittu ja viimeisen
päälle hiottu, sillä on todennäköisesti
edessään pitkä elämä. Se voidaan paketoida useisiin, ja periaatteessa myös aina uusiin esitysmuotoihin ja näin välittää uusille yleisöille. Vertailukohdaksi
hän nostaa Chaplinin mykkäelokuvat:
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ikuiset kysymykset
Liika kiire on
laadun surma.
Ajattelin,
että tähän
teokseen voi
mennä loppuelämäni, mutta
menköön.

Choosing My Religion
–näyttely on Kiasmassa
19.4. saakka, jonka jälkeen se on kesällä esillä Tampereen taidemuseossa, syksyn Wäinö
Aaltosen museossa Turussa ja talvella Kuntsin modernin taiteen
museossa Vaasassa.
www. m a ri t a l i u l i a . c o m
www. m a ri t a l i u l i a . c o m/ c mr
Liulia, Marita 2009.
Choosing My Religion.
Uskontoja jäljittämässä. Maahenki, Helsinki.
Ketola, Kimmo 2008.
Uskonnot Suomessa.
Käsikirja uskontoihin
ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin. Kirkon
tutkimuskeskuksen julkaisuja 102.
8

ne ovat aikoinaan siirtyneet elokuvakiekolta videoille ja dvd:lle ja tavoittavat tämän nahanluonnin ansiosta sukupolven toisensa jälkeen. ”On väärin
tehdä keskeneräinen ja huono teos.
Hyvän teoksen formaatti voi muuttua
loputtomiin, mutta sisältö pysyy koko
ajan samana. Se on kestävää. Chaplin
käveli siellä monoissaan, ja elokuva on
formaatista toiseen sama.” Idea on, että ainoastaan loppuun saakka viimeistelty sisältö, jota ei tehdä joulumarkkinoita ajatellen, on se, mihin kannattaa panostaa.
”Täytyy muistaa, että luovuuteen
liittyy aina leikki, ideoiden ilotulitus
ja käyttökelpoisten virheiden hyödyntäminen. Liika kiire on laadun surma.
Ajattelin, että tähän teokseen voi mennä loppuelämäni, mutta menköön.”
Tutkijat ja Liulia ovat yhtä mieltä siitä, että uskonto sinänsä näyttäisi pysyvän. On kiinnostavaa ja tärkeää, että sen kuvaamiseen, tulkintaan ja
määrittelyihin lähtevät mukaan myös
muut kuin perinteiset uskonnolliset,
uskontokriittiset tai akateemiset toimijat. Sitä paitsi yksi taiteen perinteisistä tehtävistä on ollut välittää meille kuvia ja kuvitelmia uskontojen vaikeasti kuvattavissa olevista mysteereistä ja totuuksista. Ja tämä tehdään
kussakin ajassa sen omilla uusilla välineillä. Tästä syystä kuvat ja kuvitelmat
on tänä päivänä vietävä internetiin. Se
on meidän aikamme kuvittelujen leikkikenttä ja kiistelyiden areena. Vasta
siellä on mahdollista tavoittaa suuri
nuori, utelias ja kriittinen yleisö.
Uskonnot uteliaan silmin
Kerron Maritalle, että uskontotieteilijän silmilleni teos esittää uskonnot kovin positiivisessa ja jopa estetisoivassa
valossa. Hän sanoo sen olevan tarkoituskin. Mediat ovat täynnä uskonnon
ja politiikan suhdetta sekä uskonnollista vallankäyttöä. Uskonnot, ja erityisesti islam, kuvautuvat usein globaalin politiikan ja etiikan jarruina sekä yksilönvapauden esteinä. Katolinen kirkko on toistuvasti esillä seksuaalieettisine näkemyksineen, jotka ei-

vät monen mielestä ole kotoisin tältä
vuosisadalta.
Liulian mielestä on aika palata katsomaan sitä, mikä uskonnoissa puolustaa hyvää ja oikeudenmukaista maailmaa. Kyse on siis hyvän puolelle asettumisesta sillä uhallakin, että sitä pidettäisiin naivina. On kyse oman näkemyksen ja taidon asettamisesta tämän käsityksen palvelukseen.
Liulia muistaa oman nuoruutensa yksiviivaisen uskontokielteisyyden,
joka on jossain määrin pesiytynyt suomalaiseen taidemaailmaan. Jotain suomalaista ja perin luterilaista on kenties siinäkin, että kiinnostus uskontoon käsitetään helposti yksioikoiseksi uskovaisuudeksi, jonka vastakohtana on suoraselkäinen ateismi. Ikään
kuin olisi vain joko-tai -vaihtoehdot:
olet uskonnollinen tai sitten et ole.
On kuitenkin aika avata silmät ja kohdata uskontojen maailma toisin: uteliaana kysellen ja erilaisista perinteistä oppien: ”Halusin tietoisesti nostaa
pintaan uskonnoista kauneuden ja viisauden. Tämä on ollut hyvin onnellinen teos.”
Toisaalta poliittisen historian
opinnot aikoinaan osaltaan avasivat
Liulian silmät uskonnolle: ”Poliittisista syistä aloin miettiä, mikä on uskontoa ja mikä politiikkaa, taloutta
tai paikallisia tapakulttuureita. Ajattelin, että tällainen teos auttaisi ihmisiä erottelemaan näitä asioita edes jossain määrin toisistaan. Jaoin projektin
teokset kahteen teosryhmään. Toiset
käsittelevät uskontoihin liittyvää tietoa, ja yhdeksältä uskonnolta pyydetään vastaukset yhdeksään kysymykseen. Taideteokset taas käsittelevät
uskontojen elämys- ja kokemusmaailmaa, ja niihin valitsin itseni näkökulmahenkilöksi. Tästä tietysti juontuu
koko projektin nimi: Choosing My
Religion. (Vrt: R.E.M. Loosing My
Religion.)”
Marita on lukenut eri uskontojen
pyhiä tekstejä ja todennut niiden väliset monet vastaavuudet. Hän uskoo,
että kaikki uskonnot pyrkivät hyvään
siitäkin huolimatta, että niitä käytetään kuin piru raamattua. Kokonaan
kritiikitön teos ei kuitenkaan ole. Yksi ilmeinen epäkohta, josta CMR:kin
haluaa muistuttaa, on naisen alisteinen asema lähes kaikissa maailman
suurissa uskonnoissa. Naisen asema
nostetaan ajattelun aiheeksi pukuleikin keinoin.
Taiteilija pukee valokuvissa ylleen konfutselaisen viisaan, islamilaisen oppineen tai juutalaisen oppipojan asun ja muistuttaa näin tehdessään
siitä, kuinka uskonnollinen valta on
vain aniharvoin ollut naisten käsissä

siitä huolimatta, että maallikoista naiset muodostavat lähes kaikkialla uskontojen suurimmat kannattajamäärät. Kuinka paljon maailma muuttuisi,
jos naiset eri puolilla maailmaa valtaisivat uskontojen linnakkeet? Miten eri
tavoin näkisimme silloin nämä kuvat
uskonnollisen vallan tunnuksiin sonnustautuneista miehistä ja naisista?
Odotellessamme maailman muuttumista voimme lohduttautua Jumalattaren paluu –installaatiolla, jossa tanssija Virpi Pahkinen ruumiillistaa pyhän naiseuden.
Ajaton vai
ajankohtainen?
Jos haluaa luoda niin kestävää sisältöä,
että sen voi uskoa siirtyvän myös tulevaisuuden esitysmuotoihin, on punnittava tarkoin ajankohtaisen ja ajattoman keskinäistä suhdetta. Uskonnollisten viisauksien toistaminen tuntuu helposti lattealta ja naivilta maailmassa, jossa uskonnot ovat yksi ristiriitainen poliittinen toimija muiden joukossa. Eihän ole mitään sellaista kuin puhdas kristinusko, islam
tai buddhalaisuus, vaan ainoastaan eri
suunnista ja intresseistä käsin tehtyjä
tulkintoja ja käytäntöjä. Toisaalta: jos
tänä päivänä antaa oman voimakkaan
tulkinnan tietystä uskonnosta, se saattaa vanhentua hyvin pian. Miten Liulia on ratkaissut tämän jännitteen?
Yksi osa ratkaisua on se, että hän
asettaa itsensä uskontojen palapelin
palaksi, milloin naiseksi, milloin mieheksi. Kyse on hänen subjektiivisesta valinnastaan ja perspektiivistään eli
siitä, miten hän näkee kunkin uskonnon. Näin vältetään dokumentaarisen
yleistyksen vaara. Toisaalta hän tekee
pieniä muutoksia uskontojen kuvaamisen perinteisiin ja median käyttämiin konventiohin. Värivalinnat, väriskaalan vaihtelu sekä esimerkiksi se,
mitä ihmisestä peitetään ja mitä paljastetaan minkäkin uskonnon kohdalla, luovat yhtäältä leikkisyyttä ja toisaalta hienoista kritiikkiä.
Mitä pitäisi ajatella esimerkiksi
muslimia esittävästä kuvasta, jossa
miesmallin pää on peitetty vatsatanssijan lantiohuiviin, tai buddhalaisesta
hahmosta, jonka kasvotkin on kääritty oranssiin kankaaseen? Näemme tutut elementit, ihmisruumiin ja vaatteen, mutta siirtyneissä, oudoissa suhteissa toisiinsa. Kritiikki suuntautuu
ennemminkin mediassa vakiintuneisiin uskontojen esittämisen tapoihin
kuin uskontoihin sinänsä, mutta tämä
on tietenkin vain minun tulkintani, johon vaikuttaa tausta uskontotieteilijänä sekä se, että olen jo pitkään ollut
tuttu näyttelyn kuvien kanssa.
■
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ÄLÄ MISTÄÄN
HÄMMENNY
Olen puolentoista vuoden aikana tuottanut kaksi uskontoa käsittelevää dokumenttielokuvaa. Toinen on karmeliittanunnien radikaalia elämäntapaa Espoon karmeliittaluostarissa käsittelevä Yksin Jumala, toinen muslimiksi kääntyneen nyrkkeilijä Umar Kemiläisen elämästä kertova, työnimellä Allahin nyrkki kulkenut elokuva. Yksin Jumala -elokuvan ohjasi Satu
Väätäinen, Allahin nyrkin Mohamed El Aboudi.
Timo Korhonen
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja ja tuottaja

Ä

Allahin nyrkki,
ohj. Mohamed
El Aboudi, Road
Movies Oy, 2009

lä mistään hämmenny, älä
mistään kauhistu. Kaikki
menee ohi. Jumala yksin riittää. Karmeliittanunnien
suojeluspyhimys Avilan Teresa
Juuri nyt uskontoa käsitellään positiivisesti ja valtavirrassa, ei enää marginaalisena. Vain kymmenen vuotta
sitten aihetta lähestyttiin ainoastaan
ongelmien kautta, ja useimmat tv-arvostelijat kokivat poliittisesti korrektina pitää etäisyyttä uskontoa käsitteleviin elokuviin. Tämänhetkistä kulttuuri-ilmapiiriämme kuvaa, että samana keväänä on teattereissa niin Dome
Karukosken vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevä Kielletty hedelmä kuin
Klaus Härön Postia pappi Jaakobille.
Tai Kiasmassa on Marita Liulian uskontoja käsittelevä monialainen taideteos Choosing my Religion.
Usko ja uskonto ovat monella tapaa elokuvallisia asioita. Niiden ydintä ei voi visuaalisesti tavoittaa, mutta juuri siksi ne ovatkin kiinnostavia.
Mysteeri jättää avoimeksi niin paljon,
että katsojalle jää vapaata tilaa kokea
omia ajatuksiaan, mikäli tekijä puolestaan uskaltaa pitää elokuvan avoimena
eikä pyri selittämään mysteeriä. Vaikka uskoa on mahdotonta purkaa, juuri
tuo mahdottomuus on kiehtovaa.
Usko on elokuvallista myös siksi,
että eri uskontojen liturgioissa ja musiikissa on paljon vuosisataista ja vuosituhantista hengityksen ja sydämenlyönnin rytmiä, joka resonoi katsojan
hengityksen kanssa. On paljon alitajuntaa puhuttelevaa valmista muotoa.
Se siirtyy yleensä myös elokuvaan. Esimerkiksi Yksin Jumala –elokuvan kuvauksen rytmi on hidas. Kukaan tuskin päätti niin, mutta luostarin hita-

us ilmiselvästi tarttui kuvaaja Marita Hällforsiin. Usko on aiheena myös
vaativa, tekijät asettavat itselleen riman korkealle: pyhyys on kyettävä ilmaisemaan kuvin, jotka ovat ylevämpiä kuin kiireisen seurantadokumentin kuvat.
Kumpikaan elokuvista ei käsittele
omaa luterilaisuuttamme. Miten muuten tehdäkään elokuva uskontulkinnasta, jonka eetoksen ytimessä on arkeen kiinnittyminen?
Myönnän, että molemmat elokuvat kertovat marginaalista. Ne kertovat äärimmäisen radikaaleista tavoista
seurata omaa uskonnollista vakaumusta. Karmeliittanunnat sitoutuvat elämään pääosin hiljaisuudessa, sillä liturgiaa lukuun ottamatta he voivat puhua
keskenään kahdesti päivässä, noin tunnin ajan. Myös liikkuminen on rajoitet-

tua, ja luostarista he voivat poistua vain
erityisestä syystä. Elokuvamme ensi-ilta DocPointissa ei ollut tuollainen erityinen syy. Lisäksi ravintoa rajoitetaan,
esim. kuusi kuukautta kestävän karmeliittapaaston aikana aamiainen on todella niukka ja syödään seisaaltaan, selkä toisille käännettynä.
Umar Kemiläinen puolestaan noudattaa päivittäistä viiden rukouksen
rytmiä ja viikoittaista perjantairukousta niin tarkkaan, että se määrittelee koko hänen muun elämänsä. Islam
tarkoittaa alistumista ja Umar alistuu
Jumalan tahdon noudattamiseen äärimmäisen tarkkaan. Kuvausten aikana ruokapaikat valittiin sen mukaan,
missä sai oikeaoppisesti valmistettua
ruokaa. Mikäli samalla pannulla oli
valmistettu sikaa, ei ravintolan broileri kelvannut.

Yksin Jumala, ohj. Satu Väätäinen, Road Movies Oy, 2009
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Kohtuutonta?
Miksi uhrata elämänsä noin? Miksi
hukata elämänsä? Tämä kysymys nousi usein mieleen tuotantoja seuratessa. Mutta jälkikäteen nousi myös kysymys: miksi me teemme toistuvasti näitä luostari-elokuvia? Miksi me tekijät
haluamme katsoa uskontojen radikaaleimpia tulkintoja läheltä? Luulen, että kyseessä on lopulta tekijän halu ymmärtää omaa elämäänsä. Me tunnistamme täydellisen sitoutumisen immateriaalisiin arvoihin, niihinhän me
olemme itsekin sitoutuneet. Me tunnistamme luostarilupauksessa oman
taipumuksemme kohtuuttomuuteen,
jota myös taiteen tekeminen monesti merkitsee.
Mikään ei ole täydellisempi performanssi tai ankarampi kokonaistaideteos kuin nunnan luopuminen
omasta tahdosta, toteuttamaan päivittäistä keskittymistä liturgiaan ja rukoukseen koko elämänsä ajaksi. Mitä
on sen rinnalla performanssitaiteilijan
varttitunnin teos Kiasmassa. Itse asiassa Reijo Kelan taannoinen videopäiväkirja vuodestaan, jossa hän tanssi joka päivä videoruudun oikeasta reunasta vasempaan, alkoi lähestyä munkkilupauksen armottomuutta.
Elokuvien onnistumiselle oli oleellista, että ohjaajat olivat perehtyneet
syvällisesti kuvaamiinsa kulttuureihin.
Yksin Jumalan ohjaaja Satu Väätäinen
on paitsi teologi, on myös tehnyt aiemmin lyhyempiä tv-dokumentteja
katolisuudesta ja ohjannut television
jumalanpalveluksia, mm. paavin Suomen vierailun messun. Allahin nyrkin
ohjaajan, marokkolaissyntyisen Mohamed El Aboudin suvussa on ollut
imaameja monessa sukupolvessa. Molemmat pystyivät sijoittamaan työssä
Allahin nyrkki, ohj. Mohamed El Aboudi,

esiin tulevat asiat pitkään jatkumoon,
eivätkä heitä hämmentäneet asiat,
jotka ulkopuoliselle olisivat olleet pelottavia.
Islamin vuosisataisesta traditiosta
tulevan Mohamedin ja muutama vuosi sitten islamiin kääntyneen (islamiin
palanneen sanoisi Umar) päähenkilön
välillä dialogi oli välillä tiukkaakin. Äskenkääntyneethän ovat perinteisesti paavillisempia kuin paavi itse, radikaalimpia kuin traditiossa kasvaneet.
Mohamed kykeni erottamaan, mikä
on islamia ja mikä on kansanperinnettä. Elokuvallisesti oli myös mielenkiintoista sovittaa yhteen nyrkkeilyn väkivaltainen, äänekäs maailma ja Umarin
nöyrä polvistuminen rukoukseen.
Työskentely kahden maailmanuskonnon radikaalien ilmausten kanssa
oli vähintään haastavaa. Pelkästään astuminen Meilahden moskeijaan tai Espoon Jumalanäidin karmeliittaluostarin aulaan saa laskemaan välittömästi ääntä ja liikkumaan hitaammin. Alat
suhtautua imaamiin tai nunniin puolipyhimyksinä ja jätät kysymättä, mitä
heille kuuluu. Kun tuotannossa oli vaikeuksia, ja jouduin käymään Roomassa karmeliittasääntökunnan johtoa tapaamassa, kysyin merkittävältä karmeliittapapilta, miten nunniin pitäisi suhtautua. Hän sanoi, että suhtaudu heihin kuten tavallisiin naisiin. Neuvo oli
yksinkertainen, mutta tehokas.
Eikä ollut lainkaan haitaksi, että tuottajana olen itse ensimmäiseltä koulutukseltani teologi ja perehtynyt uskontojen sosiologiaan. Olen oppinut vuosien mittaan, että on täysin
turha väitellä uskontulkinnoista. Dokumentaarisessa elokuvassa kannattaa vain katsoa uskon ilmenemistä. Se
riittää. Se antaa katsojalle vapauden
käsitellä suhdettaan sekä nähtyyn että
sen myötä omaa uskonkokemustaan.

Road Movies Oy, 2009

Transsendentaalinen tyyli
Yksin Jumala –elokuvan leikkausprosessi oli mielenkiintoinen. Ohjaaja oli
tehnyt päähenkilöistä tavalliseen tapaan haastatteluja, joissa käsiteltiin
luostarikutsumusta ja syitä sen valintaan. Editissä prosessi kuitenkin eteni
kohti elokuvaa, jossa oli vähemmän ja
vähemmän nunnien henkilökohtaisia
ajatuksia. Kun elokuva oli valmis, tajusimme että siinä ei ole yhtään päähenkilöiden omaa ajatusta. Tavoite ei
ollut tietoinen, mutta elokuvan maailma kutsui persoonien häivyttämiseen. Asettaa kamera ja katsoa. Syntyi puhdasta elokuvaa, bressonilainen
katse. Ehkä tätä on transsendentaalinen tyyli.
Eräässä vaiheessa elokuvasta oli
leikkausversio, jossa oli tv-dokumen12

tin tapaan päähenkilöiden omia ajatuksia ja jopa nimiplanssit, mutta niiden myötä elokuvan tekemisen alkusyynä ollut salaisuus katosi. Kun salaisuus säilyy, nunnien elämää on paljon
kiinnostavampaa katsoa. En enää vertaa itseäni tiettyyn yksittäiseen henkilöön vaan koko elämäntavan valintaan.
Aivan samaan tapaan leikkausprosessissa edettiin ajan käsittelyn suhteen. Alkujaan vuodenkierto oli kerrottu plansseilla. Mutta kun ne poistettiin, elokuva alkoi kellua ajattomuudessa. Jäljelle jäivät nämä ihmiset,
tämä tapa elää, ikiaikainen kultti, elämänmittainen valinta. Työprosessi vei
pois realistisesta todellisuussuhteesta.
Itsekontrolli
Haastavaa dokumentinteossa on aina
se, miten ja milloin kamera tavoittaa
aidon ja paljaan päähenkilön. Uskontojen käsittelemisessä tämä on erityisen vaikeaa. Päähenkilöt kokevat aina
edustavansa paitsi itseään, myös olevansa uskontonsa pr-edustajia. Halu antaa hyvä kuva omasta uskonnosta johtaa helposti vahvaan itsekontrolliin, esiintymiseen kameralle. Vaikka
inhimillinen rikkinäisyys on uskontojen ytimessä, tarve luoda edustava kuva julkisuuteen voittaa. Tämä näyttää
koskevan kaikkia uskonnollisia liikkeitä. Taustalla on hämärästi määritelty auktoriteetti, jolle päähenkilöt kokevat olevansa vastuussa.
Niinpä elokuvan valmistuessa ilmassa on aina sensuuria ja äärimmäistä
tarkkuutta esim. liturgian ja riitin oikein
esittämisestä. Yksin Jumala -elokuvassa
poistimme yhdestä kuvasta kahdeksan
ruutua, kolmasosasekunnin, jotta päähenkilöiden riitin vastaisesti tekemä yksityiskohta ei tullut esiin.
Myös tekijän motiivit asetetaan aina tutkintaan. Uskonnoissa ulkopuolinen on aina ulkopuolinen eikä häneen
luoteta. Kun luterilainen on ohjaamassa elokuvaa katolisista, epäluottamuksen siemen on jo kylvetty. Luottamuksen rakentamiseen joutuu käyttämään
vielä paljon enemmän energiaa kuin
sekulaareissa aiheissa. Yksin Jumala
-elokuvan takana on kymmenen vuoden ystävyys tekijän ja päähenkilöiden
välillä.
Niinpä, jos haluat tehdä dokumenttielokuvan uskosta tai uskonnosta: älä mistään hämmenny.

Jumala on taivaan ja maan valo. Hänen
valonsa loistaa kuin lyhty ikkunasyvennyksessä. Lyhdyn lasi on kuin välkkyvä
tähti, ja se on sytytetty siunatun öljypuun
öljyllä, joka ei tule idästä eikä lännestäkään. Koraani , Valon suura, jae 33. ■

Allahin nyrkki,
ohj. Mohamed El
Aboudi, Road
Movies Oy, 2009
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USKONNOLLISEN
DOKUMENTTITAITEEN
MAHDOLLISUUS
Kuvat ja
teksti
Donagh
Coleman

Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja

Haaste
Elokuvassani “Kivilaitumet” kuvaan
Himalajan paimentolaisten elämää,
jossa uskonnollisuus on läsnä kaikilla elämän alueilla. Tiibetin buddhalaisuus näyttäytyy tässä yhteydessä elinvoimaisena kansankulttuurina, joka
palvelee yksilön ja yhteisön tarpeita
Tiibetin ylängön äärimmäisissä olosuhteissa. Perinteisiin, rituaaleihin ja
sosiaalisiin käytäntöihin keskittyvä
uskonnon kuvaus jää kuitenkin helposti ulkokohtaiseksi eikä tavoita Tiibetin buddhalaisuuden syvällistä maailmankuvaa ja ymmärrystä. Todellinen
haaste on tämän syvemmän totuuden
tavoittaminen ja sen kommunikoiminen yleisölle. Ulkopuolisen tarkkailun sijaan tässä vaadittaisiin uskonnolliseen kokemukseen sisään pääsemistä, maailman näkemistä uskonnollisen subjektin silmin. Kuinka tämä voi toteutua dokumenttitaiteessa?
Vaikka nojaan pohdinnoissani Tiibetin buddhalaisiin uskonnollisiin näkemyksiin, karmeliittanunnasta kertova
dokumenttielokuva johdattaa meidät
keskusteluun uskonnon ja dokumenttitaiteen välisestä suhteesta.
Nunnan ongelma
Maud Nycanderin ohjaamassa ruotsalaisessa “Nunna” (2007) dokumentissa
19-vuotias Martha ryhtyy nunnaksi ja
muuttaa suljettuun karmeliittaluostariin loppuelämäkseen. Dokumentista
välittyy kuva tasapainoisesta nuoresta naisesta, joka valitsee itselleen uskonnollisen elämän. Näin elokuvan
Pekingissä, jossa se esitettiin pohjois-

maalaisessa “Nordox” -tapahtumassa.
Näytöksen jälkeen ohjaaja ja leikkaaja vastailivat yleisön kysymyksiin. Eräs
paikallinen kritisoi elokuvaa sanomalla, ettei Marthan hahmosta meinannut saada kiinni, ja että nunna jäi hänelle etäiseksi. Leikkaaja aloitti vastauksensa kertomalla, kuinka “Nunna” oli vaikein projekti, jota hän oli
koskaan leikannut. Yleensä päähenkilöistä paljastetaan elokuvan edetessä uusia, syvempiä ulottuvuuksia; heitä kuoritaan auki kerros kerrokselta
kuin sipuleita. Vähitellen paljastuu sisäisiä ristiriitoja, pelkoja, toiveita, joihin katsoja samaistuu. Henkilöstä tulee katsojalle uskottava, moniulotteinen ihminen, jonka ristiriidat ja pyrkimykset toimivat myös elokuvaa eteenpäin vievinä draaman aineksina.
Ongelma Nunnaa leikatessa oli
se, että Marthasta ei tuntunut löytyvän tätä ristiriitaisuutta. Materiaalista paistoi kirkasmielinen nuori nainen, joka oli tehnyt selkeän valinnan
ja tuntui olevan sinut itsensä ja maailman kanssa. Dokumentti jouduttiin
rakentamaan pitkälle Marthan perheenjäsenten varaan. Vaikka perhe
oli myös syvästi uskonnollinen, Marthan valinta tuntui aiheuttaneen perheenjäsenissä huomattavasti enemmän hämmennystä ja ristiriitaisia tunteita kuin loppuelämäkseen luostariin
sulkeutuvassa nuoressa naisessa itsessään. Näin päähenkilö jäi etäiseksi,
tyyneksi myrskyn silmäksi, jonka ympäriltä tekijät onnekseen löysivät tarpeeksi draamaa toimivan dokumentin
rakentamiseen.

Kivilaitumet,
ohj. Donagh Coleman,
Illume Oy, 2008
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Kivilaitumet, ohj. Donagh Coleman, Illume Oy, 2008

Tekijä näkee
“mielen”
havainnoimassaan
maailmassa ja
luo mieltä
maailmasta
kertovalle
teokselleen

Samoin kuin kysymyksen tehnyt
katsoja, elokuvantekijä ei ollut saanut
otetta ristiriidattomasta päähenkilöstä. Ohjaaja kertoi, että vaikka hän pitikin Marthaa kiehtovana ihmisenä,
hän ei jakanut tämän maailmankuvaa
tai uskonnollisuutta. On siis mahdollista, että Marthan uskonnollinen kokemus ei löytänyt yhtymäkohtaa ohjaajan mielessä, joka oli tottunut käsittämään todellisuuden ristiriitaisten
tunteiden monimutkaiseksi draamaksi. Yhteistä tarttumapinta-alaa löytyi
enemmän muiden perheenjäsenten
kanssa, joiden kokemus elävöityi dokumentissa koskettavasti. Elokuvantekijän myötäeläminen ja samaistuminen – tai näiden puute – dokumenttinsa aiheeseen ja ihmisiin välittyy myös
elokuvaan ja sitä kautta katsojalle.
Näkymättömiä todellisuuksia
Dokumenttielokuva syntyy tekijän
kohtaamisesta sellaisen maailman
kanssa, jota hänen tajuntansa kykenee
hahmottamaan. Tekijä näkee “mielen”
(merkitystä ja muotoja) havainnoimassaan maailmassa ja luo mieltä maailmasta kertovalle teokselleen vuoropuhelussa tämän havainnoimansa maailman kanssa. Objektiivisen todellisuuden tavoittelu on heitetty romukoppaan aikoja sitten – nykydokumentti
pyrkii välittämään tekijäänsä sidotun
“näkymättömän todellisuuden”, joka
on Heikki Huttu-Hiltusen mukaan
“eräänlaista tajuntamaailmaa, ja liittyy
myös siihen, mitä on minuus, josta käsin havainto tapahtuu” (Aaltonen, Jouko, 2006, Todellisuuden vangit vapau-
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den valtakunnassa, s. 169).
“Näkymätön todellisuus” on käsite, jota käytetään sekä uskonnon että
taiteen piirissä. Tosin käsitteellä on eri
implikaatioita taiteen ja uskonnon saroilla. Taiteessa ajatus on liitetty alun
perin romantiikan ajan taiteilijoihin,
jotka uskoivat voivansa tuoda taiteensa kautta esiin jotakin ilmiömaailmaa
syvempää “näkymätöntä” todellisuutta. Väitöskirjassaan “Todellisuuden
vangit vapauden valtakunnassa” Jouko
Aaltonen esittää, että Suomessa vallitsevalla tekijälähtöisellä luovan dokumenttielokuvan alalla ohjaajat näkevät itsensä ennen kaikkea taiteilijoina. Näin elokuvan tekijät asettuvat
romantiikasta ulottuvaan jatkumoon,
jossa maailmaa hahmotetaan vapaan,
yksilöllisen taiteilijamielen ja tunteen
kautta. Taideteos – tässä tapauksessa
dokumenttielokuva – kertoo siis yhtä
paljon tekijänsä mielestä kuin maailmasta.
Uskonnollinen kokemus on myös
omakohtaista, mutta tässä kohdattu
näkymätön todellisuus on luonteeltaan hyvin erilainen kuin taiteilijan
yksilöllisyyden värittämä “näkymätön todellisuus”. Uskonnollinen maailma avautuu nimenomaan itsensä menettämisen kautta. Tämä voi tapahtua
monin eri tavoin. Suoran mystisen kokemuksen lisäksi uskonnolliseen kokemukseen voidaan myös kypsyä vähitellen: erilaiset rituaalit, rukoukset,
usko, palvonta – ja itseä suurempaan
perinteeseen nojaaminen yleensäkin –
nähdään Tiibetin buddhalaisuudessa
taidokkaina menetelminä, jotka aut-

tavat hellittämään otetta itsestä. Kieli, todellisuuden käsitteellistäminen
ja erityisesti syvälle juurtuneet minän
käsitteelliset rakenteet estävät välittömän henkisen todellisuuden kokemisen, joka on rajoittavien käsitteiden
ja representaation tuolla puolen. Rajoittunut minä ei voi käsittää rajatonta. Turvallisuudenhakuisuudesta syntynyt, fiksaatioitaan ja kompleksejaan
loputtomasti vatkaava minä ja sen alla vellovat tiedostamattomat virtaukset pitävät meitä omien kompulsiivisten tapojensa vankeina. Buddhalaisuus viittaa termillä samsara tähän pelon ja toivon määrittämään olotilaan,
jossa maailmaa tarkastellaan rajoittuneen minän perspektiivistä.
Samsara määrittää myös hyvin perinteisen draaman kenttää, josta Martha oli kenties etääntymässä. Samsara
on tavanomainen mieli, tiedostamaton perusparadigma, joka samalla luo
tietynlaisen kokemusmaailman, johon
kuuluvat konflikti ja kärsimys. Tässä
kohdin Thomas Kuhnin paradigmaajattelua luovasti soveltaen voisi huomauttaa, että hallitsevaan paradigmaan – samsaraan – sopimattomat näkemykset ja ainekset jäävät merkityksettömiksi, jopa havaitsemattomiksi, sopivan viitekehyksen puuttuessa.
Uskonnollinen kokemus (puhumattakaan sen kommunikaatiosta) ei siis
ole vain minuudesta käsin todellisuutta tutkiskelevan taiteilijan ulottumattomissa; jos tällainen kokemus sattuisi kuitenkin osumaan kohdalle, se saatettaisiin ohittaa merkityksettömänä tai tyhjänpäiväisenä. Kaupalliseen

amerikkalaisen elokuvan valtavirtaan
tottuneelle yleisölle konventionaalista muotoa rikkovat “taide-elokuvat”
voivat tuntua järjettömiltä, sekavilta tai mitäänsanomattomilta. Samalla tavoin samsaran rakenteet sisäistäneelle dokumenttielokuvan tekijälle uskonnollisen maailman kohtaaminen ja esittäminen voi tuntua tylsältä
tai mitäänsanomattomalta, sikäli kun
se ei vastaa tekijän ristiriidan ja konfliktin odotuksiin. Werner Herzog on
äärimmäinen esimerkki samsara-mielisyyteen taipuvaisista dokumentaristista, joka julistaa Grizzly Man -elokuvassaan (2005) itsevarmana todellisuuden perimmäistä luonnetta: “I believe
the common character of the universe is not harmony, but hostility, chaos
and murder”.
Veden puskeminen ylämäkeen
Tuntuu, että uskonnollinen kokemus
ei siis istu kovin hyvin tekijälähtöisen, luovan dokumenttitaiteen piiriin.
Herzogin raivopäinen lähestymistapa on vain yksi monesta tekijälähtöisen dokumentin kirjavalla kentällä.
Oman lukunsa muodostavat postmodernia käännöstä heijastavat elokuvat, jotka tarjoilevat Bill Nicholsin sanoin epätäydellisyyttä ja epävarmuutta, muistikuvia, mielikuvia ja impressioita, henkilökohtaisen maailman kuvia ja niiden subjektiivista konstruoimista (Aaltonen 2006, s.39). Itse asiassa buddhalainen filosofia jakaa paljon
postmodernin ajattelun kanssa; keskeistä molemmissa on antiessentialismi, joka kieltää, että asioilla olisi mi-

tään itsenäistä, käsitteistä ja merkityksistä vapaata olemusta. Subjektiiviset, assosiatiiviset essee-dokumentit
voivat valottaa mielen, muistin ja näistä riippuvaisen todellisuuden häilyvää
luonnetta. Vaarana kuitenkin on, että
tekijä ja hänen johdatuksellaan yleisö
päätyy ikuisesti harhailemaan minuudesta haarautuvien merkityksien loputtomissa sokkeloissa. (Toisin kuin
postmodernistit, buddhalaiset näkevät tien ulos.)
Mainittakoon myös havainnollisemmat dokumentit, jotka juhlivat
päähenkilöidensä tavanomaisuutta ja
vajaavaisuuksia, sekä tummemmilla
vesillä liikkuvat, ihmisen rikkinäisyyttä ja raadollisuutta luotaavat näkökulmat. Teokset auttavat ymmärtämään
erilaisia maailmoja ja herättämään
myötätuntoa. Vaikka nämä ovat sinänsä huomattavia saavutuksia, myös tällaiset dokumentit vahvistavat draamallista, minäkeskeistä mieltä ja maailman kokemusta.
Dokumentaristi pyrkii löytämään,
ymmärtämään ja välittämään katsojalle erilaisia maailmoja, mutta tekijälähtöisyydessään hän myös aina toistaa
itseään. Vanhat kaavat ja syvälle juurtuneet mielen tavat tempaavat luonnollisesti mukaansa; näiden rikkominen on kuin veden puskeminen ylämäkeen. Mutta vesi voi myös valua ylöspäin. Näkymätön todellisuus on viime
kädessä valinta. Mitä olisi dokumentti, joka ei lähtisikään minästä ja minän
tavasta hahmottaa maailmaa? Tässä kohdin ennakoitava vastalause voisi ottaa vaikkapa seuraavan muodon:

eihän maailmaa voi hahmottaa muuten kuin oman henkilöhistorian, sosiaalishistoriallisen kontekstin ja fyysisen organismin muodostamasta itsestä käsin! Ottamatta kantaa vastalauseen paikkansapitävyyteen tämä voidaan myös nähdä yksinkertaisesti ilmauksena siitä, kuinka nykyisen mielemme on vaikea kuvitella, mitä tällainen uskonnollinen maailman kokemus, ja vastaavasti sitä ilmaiseva dokumentti voisi olla.
Uskonnollisen dokumenttitaiteen
syntyminen vaatisi tekijältä kokonaisvaltaista henkistä transformaatiota,
sillä dokumentaristi puhaltaa teokseensa sen hengen, mikä hänellä itsellään on. Autenttisen uskonnollisen ilmaisun takaamiseksi taiteilijan pitäisi
olla ilmaisemansa todellisuuden mittainen. Uskonnollista maailman kokemusta voi myös simuloida, matkia,
tai estetisoida, mutta jotain oleellista jää tällöin puuttumaan. Muutaman
vuoden perehtyminen uskontoihin,
näistä kertovan kirjallisuuden lukeminen tai yhteiskunta- ja uskontotieteellisten tutkimusten opiskelu eivät
voi saada aikaan radikaalia henkilökohtaista muutosta, jota uskonnolliseen kokemukseen sisään pääseminen
vaatisi. Näin ollen todellinen uskonnollinen dokumenttitaide tuntuu jäävän enemmistön tavoittamattomiin.
Huolimatta kiinnostuksestani buddhalaisuuteen ja uskonnollisen taiteen
mahdollisuuteen, itse seison ainakin
vielä jalat tukevasti samsarassa, missä
omien näkemysteni painovoima vetää
virtaavan veden alas.
■
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LUOMISKERTOMUS
Pyydettiin kirjoittamaan essee, koska uskontoaiheisia elokuvia ei juurikaan maassamme ole tehty.
Ja miksi olisikaan, sillä suurin osa tekijöistä on joko uskonsa kieltäneitä tai ateisteja.

Dome
Karukoski
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja

A

inoa aika, jolloin tekijät
rukoilevat, on hetki ennen tukipäätöskokousta. En lähtenyt alunperin
tekemään uskontoaiheista elokuvaa.
Minulle se on irtaantumistarina oman
tiensä löytämisestä. Tarina arvoyhteisöjen törmäämisestä herkän tytön
mielessä, ja miten se vaikuttaa tuollaisen ihmisen tahdonsuuntaan. Lestadiolaisuus on tarinan kehys ja asettaa tytölle draaman kannalta mielenkiintoisen taustan. Näin ainakin itse uskoin.
1.päivä.
Istuimme Aleksi Bardyn kanssa Cafe
Engelissä heinäkuussa 2005 pohtimassa seuraavaa projektia. Tyttö, sinä olet
tähden leikkausprosessi oli parhaillaan käynnissä.
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Pitchailimme toisillemme kiinnostavia tarinoita. Aleksi esitti idean
Helsinkiin raamattusuomesta, Oulun
seudulta, muuttavasta nuorukaisesta.
Tarina pohjautui osin urbaaniin legendaan ja osin tositarinaan ihmisestä, joka tuli opiskelemaan teologiaa tähän
sekularistiseen pikkukyläämme. Hänen uskonsa joutui suureen koetukseen ja teologian opinnot jäivät. Kokaiini ja irtoseksi ottivat vallan. Kuka sanoi, ettei Helsinki turmele? Mitä luulette tapahtuvan helsinkiläisen trendiravintolan vessassa, kun sinne menee
kolme miestä samaan aikaan. Ei ainakaan yhden kortin pokeria.
Mutta juuri tuo arvoyhteisöjen
kohtaaminen oli Aleksin ideassa kiinnostavaa. Siitä puuttui vielä liha. Se todellinen tosi, mutta idea oli syntynyt.

2. päivä.
Talvella tapasin ”Raakelin”. Sen eläväisen version hänestä. Raakel oli vanhoillislestadiolaisesta kodista. Hän oli
sieltä lähtenyt ja rakastunut maalliseen poikaan. Poikaystävä ei ollut jumalan lapsi ja niinpä isä lakkautti suhteensa Raakeliin ja kielsi perhettä tapaamasta tätä.
Raakel oli luonnonkaunis, oi herra jumala kuinka kaunis hän olikaan.
Mieleeni painui ikuisesti valokuva
hänestä ja sisaruksistaan, joiden pitkät suorat hiukset heiluivat tuulessa
pohjalaisen matalan valon auringonlaskussa.
He olivat silloin 18, 17, 16 ja 14.
Voitte kuvitella sitä kauneuden ja viattomuuden julistusta siinä kuvassa.
Siellä nuo seireenit olivat koskemat-

tomana keskellä ei mitään, poissa kaikesta pahasta.
Halusin pitkään aloittaa elokuvan sillä kuvalla tai kohtauksella, mutta se sitten jäi. Niin ne ideat monesti jäävät. Erosin Raakelista liian aikaisin saadakseni kopion tuosta kuvasta,
mutta tausta sen takana alkoi piirtyä
mieleeni päivittäin.
Samaan aikaan Aleksilta tuli viesti, että hän oli kiinnostunut siitä, josko elokuva kertoisi kahdesta lestadiolaisesta tytöstä!
Jumalainen väliintulo. Hän oli antanut merkin ja tarinan maailma oli
syntynyt.

Kielletty hedelmä,
ohj. Dome Karukoski,
Helsinki Filmi Oy, 2009

3. päivä
Mitä sitten tiesin lestadiolaisuudesta
tai tarkemmin vanhoillislestadiolaisuudesta? En oikeastaan mitään muuta kuin Raakelin tarinan.
Olin kasvanut Lepsämässä, joka on
yksi etelän suurimpia lestadiolaiskuntia. Helsinki on muuten Suomen suurin. Lepsämän ala-aste tuplasi oppilasmääränsä pikaisesti tuossa taannoin,
ja omat muistot sieltä olivat vain, että
paria luokkalaistani haukuttiin, koska
heillä ei ollut televisiota.
”Heihin” oli vaikea saada otetta. He olivat etäisiä ja pitivät kiinni
omista rajoistaan. Itsekontrolli oli
valtava, kuten oli minun ”Raakelillani”. Hänellä se oli vahva erityisesti

seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Lueskelin lestadiolaisten tarinoita netissä ja löysin Jasmiinan kirjeen
vanhoillislestadiolaisten keskustelupalstalta. Jasmiina kertoo syyllisyydestä ja häpeästä, jonka hän koki tultuaan
raskaaksi ennen avioliittoa. Tarina vakuutti minut ja Aleksin. Miten voi joku kokea tuollaista kaiken onnen keskellä?
Pohdimme manipulaation voimaa
nuoreen mieleen, miten se on herkkä
niin nykymedian viesteille: ”hanki paras orgasmi”, kuin seurapuhujien viesteille seksuaalisuuden viettelyksestä.
Mutta Jasmiina alkoi piirtyä mieleeni ja häneen yhdistyivät herkät hetket Raakelin kanssa. Se syyllisyys ja häpeä, jota pahat teot aiheuttavat. Teema ja päähenkilö oli syntynyt.
4. Päivä
Aleksi on nopea kirjoittaja. Uutta versiota voi tulla parissa päivässä. Ensimmäinen käsikirjoitusversio oli valmis
kesäkuussa 2006, pari kuukautta ensimmäisen synopsiksen jälkeen.
Käsikirjoitusprosessin aikana
otimme yhteyttä moneen eri vanhoillislestadiolaiseen, joko omaan tai tutun tuttuun.
Rahoitus kesti oletettua kauemmin ja samaan aikaan kehitelty Tummien perhosten koti valmistui kuvaus-

valmiiksi nopeammin. Se kuvattiin
kesällä 2007.
Tummien perhosten kuvausten
aikana tapahtui onnenkantamoinen.
Salibandykaverini polttareissa fiksun
oloinen kaveri juopotteli kanssani ja
puheeksi tuli lestadiolaisuus. Kaveri tokaisi: ”Kai sä tiesit, että mä olen
vanhoillislestadiolainen”.
Tämä ”Messias” kalja kädessään,
oli jumalan lahja minulle, koska hän
on loistava pedagoginen puhuja. Aikaisemmat kontaktimme olivat vaikeita ja sisäänpäin lämpiäviä, ihmisiä,
jotka pelkäsivät puhua niistä asioita.
Pelkäsivät leimaantumista tai jotakin
ukaasia. Tai he eivät osanneet yksinkertaisesti selittää maallikolle, mistä
vanhoillislestadiolaisuudessa on oikeastaan kyse. Messias osasi.
Uskoa ei voi selittää. Sitä ei voi
elokuvassa kuvittaa, koska se on abstrakti asia, johon uskotaan ja jota pyritään vaalimaan. Uskossa oleminen on
turvassa olemista. Sitä, että joku pitää
huolta, jos vain uskoo tarpeeksi ja on
uskon arvoinen. Eniten vanhoillislestadiolainen pelkää juuri tuon uskon
menettämistä, ettei enää tunne sitä.
Koska silloin ei voi olla enää uskovainen. Vanhoillislestadiolaiset eivät pidä meitä maallisia piruina tai pahoina. He ovat enimmäkseen vain surullisia meidän puolestamme, ettei meillä ole uskoa. Tai tarkemmin: ettemme
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vaali sitä uskon lahjaa, jonka jumala on
meille antanut. Olen ollut seuroissa,
jossa saarnaaja itkee meidän epäuskovaisten puolesta.
Kuinka paljon ihminen voikaan
uskon menettämistä myös pelätä, kun
nuoren mielen seksuaalisuuden herääminen aiheuttaa epävarmuuden omasta uskosta. Tuo pelko on se, mikä estää
Raakelia rakastamasta ja heittäytymästä. Tätä ei elokuvassa olisi voinut
selittää muuten kuin päälle liimatulla
selittelevällä replikoinnilla, joten se jäi
Marjut Mariston silmien tehtäväksi.
Juttelimme Aleksin kanssa uskon
asioista, ja analyyttinen ateisti palasi
pian uuden näkökulman kanssa: Raakelin pitäisikin nimen omaan elää
omissa epäluuloissaan siitä, mitä uskossa oleminen on. Aleksia oli koko
ajan kiinnostanut nuoren tytön seksuaalinen herääminen. Sisältö oli syntynyt.
5. päivä
Loimme sivuhenkilöt: Marian hahmo oli luotu peilikuvaksi niille lestatytöille, jotka juoksentelevat pohjoisessa näyttämässä peppua naapureille
ja maistavat ehkä sen salaviinapullon
metsässä. Maria on niitä tyttöjä, jotka
ahtautuvat ei-lestadiolaisten poikien
autoon salaa saamaan sen ekan pusun.
Eeva, Marian isosisko, oli luotu
kuvittamaan niitä tyttöjä, jotka eivät
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selviä tuosta seksuaalisuuden ja kontrollin paineesta helpolla. Heitä odottaa täällä terapia, alko ja irtosuhteet.
Joku maallinen kriitikko sanoi jossakin, että se Eevan hahmo on vähän
överi...tietäisipä vain todellisuuden.
Ihminen voi olla niin rikki menetettyään kaiken sen, mihin on uskonut, ja
silti syyllisyys ja häpeä tulevat uniin.
Alkoholismi on iso ongelma vanhoillislestadiolaisuudesta irtaantuneille. Pulloon tarttuminen on helppoa, eikä kukaan ole ikinä antanut alkoholikasvatusta sen säännöstelyn
suhteen.
Aloitimme treenit: suurimpana
tehtävänä perustin nuorille näyttelijöille oman yhteisön ja sen säännöt.
Neljän kuukauden aikana näyttelijät
eivät saaneet juoda alkoholia, kiroilla, katsoa televisiota, tanssia, kuunnella musiikkia, lukea sosiaalipornoa tai
syödä makeaa.
Opimme sitä kautta syyllisyyttä,
houkutusta ja sitä miten lestadiolaiset puhuvat paljon keskenään näistä asioista. Joku sortui, sitä käsiteltiin. Puhuttiin miten sitä ryhtyi etsimään porsaanreikiä sääntöihin. Jotenkin sitä perustelee itselleen, ettei
tämä nyt vaikuta minun uskooni yhteisöön.
Opimme, että syyllisyys on aina
suhteessa johonkin. Tässä tapauksessa meidän yhteisöömme. Syylli-

syys on asia, josta meidän kaikkien
pitäisi vapautua. Se ei ole meissä primitiivisesti, vaan meidät opetetaan
kantamaan syyllisyyttä kulloisenkin
moraalikäsityksen vaikuttamana.
Syyllisyydestä pitää myös Raakelin
vapautua, vaikka hän tulee aina kokemaan syyllisyyttä suhteessa rakastavaan äitiinsä.
Kuvasimme elokuvan. Se oli vaikeaa, niin kuin yleensäkin. Kohtauksia oli 199, mikä teki hommasta juoksemista. Suurimmassa osassa kohtauksista ihmisiä oli enemmän kuin 10,
usein jopa satoja. Se teki hommasta
kaaosta.
Isoin avustajien pääluku taisi olla 550 liminkalaisessa kirkossa, johon
mahtui 800 ihmistä. Taisi olla ensimmäinen kerta suomalaisessa elokuvassa, kun kuvan ulkopuolelle joutui jättämään avustajia, koska he eivät mahtuneet laajimpaankaan kuvakokoon.
Yleensähän niitä ihmisiä pitää monistaa.
Kuvasimme Limingassa ja pelkäsimme aluksi, ettei kuvauksiin tule ketään, jos kerromme elokuvan päähenkilöiden olevan lestadiolaisia. Olimme
väärässä, jokaisella oli jokin mielikuva
ja tarina ”niistä”. En vieläkään tajunnut tuota ajattelua ”niistä ja heistä”,
sen tulisin ymmärtämään myöhemmin. 37 kuvauspäivän päätteeksi materiaali oli syntynyt.

6. päivä
Kun elokuvaa leikattiin, paikalla ravasi koekatsojia ex-lestadiolaisista lestadiolaisiin. Tuli kiistoja siitä, mikä piti
paikkaansa ja mikä ei. Joku sanoi, ettei
suviseurasaarnaajalla ikinä olisi partaa,
toinen vastasi nähneensä ”Suviksissa”
parrakkaan puhujan. Sitten kiisteltiin,
että olisiko puhuja noin intohimoinen, ja siihenkin tuli vastaväite.
Käsikirjoitusta olivat kommentoineet ex-lestadiolaiset ja lestadiolaiset. Siinäkään vaiheessa ei konsensusta ikinä oikein tullut. Jo research-vaiheessa oli havaittavissa pohjoisen ja
etelän ero. Kävin Helsingin seuroissa
ja siellä meno oli kuin nuorisodiskossa. Nuoret jengit röökaavat ulkopuolella ja lyövät kättä mumisten ”jumalan
terve” kuin sanoisivat ”jou”. Sitten he
hiljenevät sisällä kuuntelemaan saarnaa, joka on perusteleva ja jopa maallikolle mielenkiintoinen. Joku tunnisti
Amanda Pilkkeen, koska on varmaan
katsonut Karjalan kunnailla -sarjaa kaverinsa luona.
Kävimme Oulunsalon seuroissa, jossa ihmiset olivat pukeutuneet
harmaisiin ja saarnaaja itki puolet
saarnastaan. Ihmiset olivat hiljaisia,
tyypillisiä suomalaisia kliseehahmoja. Nuoret näyttelijäni ahdistuivat
siellä.
Tämä kahden maailman aiheuttama erilaisuus oli odotettavissa seuraavassa vaiheessa. Kommentoinnin ristiriita oli syntynyt.
7. päivä
Piti levätä, kun elokuva valmistui.
Mutta elokuvan julkisuuskuva ei ollutkaan eheä ja itsestäänselvyys katsojille, vaan se rupesi luomaan nahkaansa
ihmisten kokemusten kautta. Ihmiset
luovat ennakkokäsityksensä elokuvan
markkinoinnin tai kirjoittelun perusteella. Noihin samoihin ennakkoluuloihin me tekijätkin sorrumme. Ammattilaisina meidän pitäisi vallan mainiosti tietää, että elokuvan markkinoinnilla tai mitä siitä kirjoitellaan, ei
välttämättä ole mitään tekemistä sen
kanssa, miksi elokuva on tehty.
Vaikka kuinka yritin toitottaa julkisuudessa, että tämä elokuva ei ole
kuvaus vanhoillislestadiolaisuudesta, niin se oli kuitenkin se asia, mistä
enimmäkseen puhuttiin. Ei irtaantumisesta tai arvoyhteisöistä. Kerro nyt
sitten, mitä tää vanhoillislestadiolaisuus on?
Joten siitä tuli elokuva vanhoillislestadiolaisuudesta ja sen kautta sitä
arvosteltiin myös kritiikeissä. Miten
kuvaus on onnistunut? Kriitikko tai
katsoja oli tullut katsomaan elokuvaa
vanhoillislestadiolaisuudesta ja oli jo-

ko ilahtunut tai pettynyt sitä kautta.
Oli kriitikkoja, jotka jopa olivat pettyneitä siitä, ettei vanhoillislestadiolaiskuvaus ollut tarpeeksi kriittinen.
No, tämä ei ole nyt katkeran elokuvantekijän tilitys, vaikka on se sitäkin. Saimme enimmäkseen positiivisia arvioita, mutta yksi asia pisti silmään; kaikille oli mielipide ”heistä/
niistä”, ja jokaisen mielipiteen takana
oli olettamus siitä, miten asiat oikeasti ovat. Olikin kuin kaikki olisivat yhtäkkiä odottaneet sitä suurta lestadiolaiselokuvaa.
Kriitikot olivat vain yhden perjantain sytyke, mutta keskustelupalstat
ja blogit kävivät kuumina. Kaks plus,
Vauva, Lestadiolaisten keskustelupalsta, Kaleva, Hakomaja... Voimala teki
kaksi lestadiolaisaiheista jaksoa.
Yleinen arvosana ex-lestadiolaisilta ja nykylestadiolaisilta oli hyvä tai tyydyttävä. Siitä parrasta ja jostain repliikistä kiisteltiin. Joku oli istunut 10 minuuttia salissa elokuvan jälkeen, ja siivoojien oli pitänyt häätää hänet pois.
Joillekin elokuva oli ollut todella tärkeä kuvaus omasta suhteesta liikkeeseen. Kun Kaleva teki jutun, jossa se
haastatteli neljää leffan nähnyttä lestadiolaista, ja he pitivät näkemästään,
niin Oulun teatterit täyttyivät ihmisistä, jotka menivät katsomaan elämänsä
ensimmäistä elokuvaa. Paikallinen teatteripäällikkö halusi mennä kättelemään ihmisiä: ”Tervetuloa elokuviin,
se on tuo valkoinen kangas tuossa.”
Elokuvan vastaanotto toi mukanaan myös jotakin ennalta-arvaamatonta. Ohjaaja on tehnyt kohta kuusi viikkoa yhtäjaksoista haastatteluputkea leffan suhteen. Ensin oli mediat, joita niitäkin oli kolminkertainen
määrä. Putki jatkuu ex- ja nykylestadiolaisten lähettämien sähköposti- ja
facebookviestien kautta. Ihmiset pysäyttelevät kadulla käydäkseen keskustelua asiasta eikä baariin juurikaan
kehtaa mennä, koska todennäköisyys
ex-lestadiolaisen kohtaamiseen on aika suuri. Ei siinä muuten, mutta nyt
piti levätä.
Olo ei ole vainottu, koska tämä on
ehkä parasta palautetta, mitä tekijä voi
saada. Tämän takiahan me tätä teemme, vaikuttaaksemme ihmisiin. Uskonto on niin vahva elementti ihmisten sydämissä, että sen mukaan tuominen elokuvaan vie saman tien huomion siihen. Sama kuin rakkaus. Kun
se ensimmäinen tyttö tai poika kohtaa
elokuvan päähenkilön, vie sydän sen
jälkeen elokuvan katsojaa. Usko tuleekin sydämestä ja sen kuuntelemisesta.
Oikea ”Raakel” on muuten sopinut
isänsä kanssa. Kaiken saa anteeksi. ■

Jasmiinan kirje silloiselta lestadiolaisten
keskustelupalstalta. Se vanha palsta on
poistettu käytöstä, mutta uusia juttuja
löytää osoitteesta:
http://p2.foorumi.info/keskusteluavanhoillislestadiolaisuudesta
http://www.hakomaja.net
VANHOILLISLESTADIOLAINEN
KESKUSTELUPALSTA 20.12.2005:
Tapasin kolme ja puoli vuotta sitten pojan, jonka
kanssa kaikki natsasi heti. Kumpikin meistä koki välittömästi, että tässä on nyt Se Oikea, minulle tarkoitettu. Sen enempää vitkastelematta aloimme seurustella. Mutta heti alkuun teimme suuren
virheen: suutelimme.
Tuosta yhdestä suudelmasta lähti liikkeelle
suurempien voimien, biologisten viettien ohjaama
tapahtumaketju.
Liha vei mukanaan vähän kerrallaan. Jo muutaman viikon kuluttua seurustelun alkamisesta teimme parannusta käytöksen liu’uttua sopimattomalle
puolelle. Teimme hyviä päätöksiä, yritimme kovasti kilvoitella. Valitsimme hääpäiväksi ensimmäisen
mahdollisen lauantain, 18-vuotispäivästäni seuraavan. Se oli kuitenkin liian kaukana.
Kolme kuukautta ennen häitä aloin odottaa
vauvaa. Sellaista henkistä rääkkiä, jota seurustelu
meille oli, en soisi kenellekään. Seurustelun pitäisi
olla onnellista aikaa. Meidät liha vei kuitenkin lankeemuksen, katumuksen, itkun ja toivottomuuden
kierteeseen. Muistan, kuinka usein itkien toistelin
Isä meidän –rukouksen lauseita ”äläkä saata meitä
kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.”
Toivottomalta tuntunut taistelu sai minussa aikaan masennuksen. Kiinnitin huomioni kaikkiin seurusteleviin pareihin. Olisin halunnut rynnätä jokaisten
luokse ja vannottaa, että muistakaa pitää Päivämies
välissä. Hääpäivä koitti lopulta. Seisoin alttarilla hääpuvussa, mutta ilman huntua, jonka olin ehtinyt hankkia ennen raskautumistani. Kun tuli Herran rukouksen aika, purskahdin itkuun silkasta helpotuksesta:
enää koskaan emme keskenämme voi rikkoa kuudetta käskyä, kuukausien piina on lopulta ohi! Se päivä
oli elämäni onnellisin. Rinnallani seisoi oma rakas,
mutta myös siksi, että kaikkien kiusausten ja lankeemusten keskellä olimme jaksaneet tehdä parannusta
yhä uudestaan ja näin säilyttäneet sen, mikä meillekin kuitenkin on kalleinta: uskomisen lahjan. Muistakaa, että rakastuneiden välillä ei ole niin viatonta
suudelmaa, etteikö se voisi synnyttää syntiä ja aikaansaada lankeemusta. Tyytykää pitämään kädestä kiinni, älkää jääkö halatessanne pitkäksi aikaa sylikkäin.
Muistakaa myös se, että jos tunnette jonkun, jolle tiedätte ”käyneen hassusti”, älkää rakkaat ystävät ruotiko sitä yleisesti iltakylissä, tai edes parhaan ystävänne
kanssa kahden. Jos teitä mietityttää, onko tämä pariskunta tehnyt lankeemuksestaan parannusta, menkää
kysymään heiltä suoraan, sillä jos asiat on korjattu, ei
kenelläkään ole oikeutta ”kalastaa armonvirrasta” ja
kaivaa esille jo anteeksiannettuja syntejä.
Kilvoitelkaa, ystävät!
Rakkaudella, JasMiina
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Kansainvälisen finanssikriisin puhjettua englantilainen media alkoi viitata markkinatalouden ja uskonnon jonkinlaiseen yhteyteen. Markkinataloutta käsiteltiin uskonnonkaltaisena systeeminä tai sitten uskonnosta ajateltiin löytyvän oikea tulkintakehys finanssikriisiin. Oli jouduttu vääränlaisen ”uskonnon” pauloihin. Ilmestyskirjan ennustukset alkoivat käydä toteen. Tai sitten tuli seurata Jeesuksen esimerkkiä temppelin puhdistamisesta ja rahanlainaajien pöytien kaatamisesta.

Teemu Taira
Kirjoittaja on uskontotieteen tutkija Leedsin ja Turun yliopistoissa

E

simerkkejä löytyy Suomestakin. Pieni googlausharjoitus näyttää, että markkinataloudesta puhutaan uskonnonkaltaisena järjestelmänä erityisesti verkkokeskusteluissa ja pakinoissa.
Onko markkinataloudessa sitten jotakin uskonnonkaltaista?
Markkinoiden ja uskonnon rinnastaminen nostaa esiin kysymykset, mihin sillä pyritään ja mitä uskonnolla tällöin tarkoitetaan. Usein rinnastuksissa on moralisoiva sävy. Joskus ”oikeaa”
uskontoa tarjotaan yhteisen hyvän moraaliseksi selkärangaksi. Silti rinnastukset – kokeilevat ja leikkimielisetkin
– voivat myös avata uusia näkökulmia.
Tärkeää ei olekaan väittää markkinoiden olevan nykypäivän uskonto, joka on vallannut tilaa varsinaisilta
uskonnoilta. Raha, työ, markkinat ja
kapitalismi näyttävät kuitenkin muodostavan joiltakin osin uskonnonkaltaisen systeemin.
Harmaa ihminen
(työnimi),
ohj. Harri Larjosto,
Kinoproduction Oy
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Pelastus
Teologi Harvey Cox on pohtinut, miten markkinataloudesta muodostuu

eräänlainen teologinen oppi. Siihen
sisältyy suuri kertomus ihmiskunnan
merkityksestä ja historian suunnan
korjaamisesta pyhimyksineen ja heeroksineen. Siinä markkinatalous on
lääke syntiinlankeemuksen vaikutusten ja staattisuuden kiusauksen välttämiseen sekä pelastuksen saavuttamiseen.
Cox jopa esittää, että markkinat
eivät muodosta mitä tahansa teologiaa, vaan niin sanotun prosessiteologisen järjestelmän. Sen lähtökohtana on,
että vaikka Jumalalla on kaikki klassiset attribuutit, ne eivät ole täydellisinä. Jumala – tai markkinatalous – kuitenkin liikkuu prosessissa kohti täydellisyyttä.
Toinen tapa ajatella markkinataloutta suurena pelastuskertomuksena liittyy länsimaisten paratiisimyyttien perinteeseen. Niihin kuuluu ajatus ajan myötä saavutettavasta pelastuksesta, siirtymisestä epätäydellisestä ajasta paratiisiin.
Kristillisessä perinteessä lineaarisen ajan päätepisteenä on tuhatvuotinen valtakunta. Historian kuluessa se

on tulkittu maanpäälliseksi paratiisiksi ja yhä useammin kuolemanjälkeiseksi olotilaksi. Modernissa edistysajattelussa ”pelastus” alkoi tarkoittaa täydellistä yhteiskuntaa, joka saavutetaan historian kuluessa, järjen ja
teknologian ponnistelujen tuloksena.
Tuo yhteiskunta oli periaatteessa tarkoitettu kaikille, joskin valkoinen länsimainen porvarimies matkusti sinne
ensimmäisessä luokassa.
Myös nykypäivän markkinatalous
tarjoaa pelastusta, mutta yksilöllistetyssä muodossa. Nyt täydelliseen yhteiskuntaan menevät onnistujat ja menestyjät. Tosin samalla jotain tuntuu
puuttuvan. Tarkastellessaan kapitalismin uskonnollista rakennetta Walter Benjamin totesi, että kyse on uskonnosta vailla armoa. Se vaatii jatkuvaa osallisuutta eikä se tunne todellista päätepistettä. Pelastus on aina etäisyyden päässä. Se on aina muotoa ”eivielä”. Siinä mielessä markkinatalous
on myös uhriuskonto.
Nyt kaikki, jotka eivät pysy talouskasvun kyydissä, ovat vaarassa muuttua uhreiksi. Aikaisemmin työttömät
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Harmaa ihminen
(työnimi),
ohj. Harri Larjosto,
Kinoproduction Oy

olivat vielä tarpeellinen reservi. Nyt
he ovat kiusallinen kustannuserä. Siksi olisi parempi, jos he pakkaisivat tavaransa ja lähtisivät. Heillä on kuitenkin toivo pelastuksesta.
Toivo menestyksestä, niin viattomalta kuin se kuulostaakin, pitää yllä
markkinataloutta. Yhdysvaltain presidentinvaalien loppumetrien mediahuomion vei Joe Putkimies, tavallinen duunari, joka halusi mieluummin jahdata
amerikkalaista unelmaa haaveilemalla
omasta yrityksestä kuin hillitä eriarvoistavaa ja rikkaita suosivaa politiikkaa.
Pelastuksen toivo puhuu markkinatalouden kieltä. Markkinoilla ja
työllä on jumalankaltainen kyky huolehtia omaisuudesta ja sosiaalisesta
asemasta, mutta myös persoonallisuudesta ja elämän tarkoituksesta.
Virtuoosit ja seurakunta
Markkinataloudessa, kuten perinteisissä uskonnoissakin, on virtuooseja
ja taviksia. Se, joka laillisesti kykenee
tehostamaan taloutta ja hankkimaan
rahaa tehdastyön mallin mukaan jäsentyvän palkkatyön ulkopuolella, on
markkinauskonnon virtuoosi. Se, joka ei kykene, on tavallinen seurakuntalainen, palkkatyöläinen. Muut ovat
pakanoita ja uhreja, joko vapaaehtoisesti tai olosuhteiden pakosta.
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Esimoderni traditionalisti ei halunnut tehostaa työtään ansaitakseen
enemmän kuin ennen. Työaikaa tai
-tahtia lyhennettiin, mikäli tavallinen
palkka voitiin ansaita entistä helpommin.
Moderni ihminen puolestaan teki töitä saman verran ja ansaitsi enemmän, vaikka mahdollisuutena olisi ollut
lisääntynyt vapaa-aika. Tämä ei kuitenkaan johtanut rikkauksien kuluttamiseen, koska protestanttisen eetoksen
hyveisiin kuului askeettinen elämäntapa. Lisääntynyt vauraus laitettiin säästöön tai investoitiin edelleen.
Sekä traditionalisti että moderni
ihminen ovat vanhanaikaisia seurakuntalaisia. Nykypäivän markkinauskonnossa työtä ei tehdä ihmisarvoisen ja
uskonnollisen elämän osoituksena, kuten tylsässä, mutta turvallisessa protestanttisessa työetiikassa. Työ on pikemminkin itsensä toteuttamisen väline,
joskin sen viimekätinen mittari ja tyydytys tulevat uskollisuudesta itse uskonnolle.
Jos työ on itsetoteutuksen areena,
ja jos koulutus tähtää yleisten valmiuksien luomiseen pikemminkin kuin erityisen tehtävän suorittamiseen, työstä
tulee entistä vahvemmin tärkein elämänalue. Markkinauskonto ei vaadi
enää tunnontarkkaa ja kelloon sidottua

velvollisuuden suorittamista. Se ei jaa
aikaa pyhään ja arkeen. Se vaatii koko
elämän. Jo sen kutsuminen työksi vihjaa, ettei sanoja ymmärrä, mistä on kysymys. Se on enemmän kuin velvollisuus, jolla varhaisessa kapitalismissa
osoitettiin uskonvarmuus. Nyt käymme todellista kilpailua taivaspaikoista.
Uutta tilannetta määrittää ajatus
siitä, että työn tuloksena ei ole aina
esine vaan jokin immateriaalinen vaikutus. Yritysten ja valtion instituutioiden työntekijöitä sähköistävät konsultit eivät tuota mitään materiaalista tuotetta. Usein heidän panoksensa
ei ole mitattavissa. Heidän asemansa
on riippuvainen luottamuksesta ja siitä, että he osaavat kommunikoida sitä,
mikä ylläpitää ja lisää uskoa.
Muutama vuosi sitten Tony Blairin
ja Gerhard Schröderin kaltaiset poliitikot toivoivat rakentavansa yhteiskuntaa, joka juhlii menestyviä yrittäjiä kuin taiteilijoita ja jalkapalloilijoita. Kun tuote yhä harvemmin puhuu
puolestaan, tarvitaan mediaa ja seurakuntalaisten tukea nostamaan virtuoosien arvoa.
Jos vain harvoista perinteisten alojen yrittäjistä on tullut mediajulkimoita, sitä suurempi painoarvo on kaupallisesti menestyvillä taiteilijoilla ja
muilla luovien alojen toimijoilla. Tie-
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tenkään markkinataloudessa menestyminen ei vähennä itse toiminnan
laatua, mutta hankalampi yhtälö syntyy kun kaikkia luovien alojen toimijoita aletaan kohdella yksityisyrittäjinä tai byrokraattikielellä ”omassa
työssään työllistyvinä”.
Kukapa ei haluaisi olla virtuoosi
rivijäsenen sijaan? Siitä on kuitenkin
lyhyt matka tavikseksi tai seuraavaksi uhriksi.
Markkinatalouden pyhyys
Suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin vähittäinen muutos kiteytyi
1990-luvun alun talouskriisissä. Yksi seikka, eikä suinkaan vähäpätöisin,
oli markkina- ja talousajatteluun perustuvan hallinnoinnin nousu, jota on
jäljitetty talousasiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien puheesta. Markkinatalous asetettiin itsestään selväksi perustaksi, jonka terveenä pitämisestä muodostui kyseenalaistamaton
tukipilari. Muuta toimintaa arvioitiin
sen mukaan.
Terveyteen kuului siirtyminen
kollektiivisesta suunnittelusta ja sääntelystä vapaampaan kilpailutalouteen.
Massatyöttömyyskin oli osoitus entistä perusteellisemmin öljytyistä talousmoottoreista ja todiste vanhan systeemin sairaudesta. Tämä ei vielä riittänyt. Sen sijaan että talouden mahdollisuudet ja riskit olisivat olleet jaettuja, ne yksilöllistyivät. Tällöin niin onnistumiset kuin epäonnistumiset tuli tulkita osoituksiksi yksilön kyvyistä
ja ominaisuuksista. Näin luotiin hallintaa, jossa kansakunnan resursseihin
perustuvan ajattelun korvasi yksilöön
kohdistuva, markkinavetoinen tehokkuuspuhe.
Antropologi Roy Rappaport nimittää pyhiksi postulaateiksi kyseenalaistamattomia väittämiä, joita ei voida kumota, mutta joita voidaan käyttää perustelemaan konkreettisempia
toimia ja ajatuksia. Markkinatalouden siunauksellisuus on juuri tällainen

väittämä. Se konkretisoituu niissä keskusteluissa, joissa taloudelliseen pakkoon vedoten perustellaan milloin mitäkin yksittäistä asiaa.
Markkinatalouden siunauksellisuus ei kuitenkaan ole yksi pyhä väittämä muiden joukossa, vaan ehkä perustavin. Siihen vetoamista ei ole helppo
kumota vaihtoehtoisilla periaatteilla.
Kun Richard Rorty totesi uskonnon
olevan usein julkisen keskustelun pysäyttäjä, hän olisi voinut mainita myös
talouden. Puhe kyllä jatkuu, markkinatalouden asettamissa rajoissa.
Kun tuore finanssikriisi iski Englantiin, julkisuudessa aikaisemmin
vahvana ollut puhe ympäristöasioista
ja ilmastonmuutoksesta laitettiin jäihin. Hallitus laski pikaisesti arvonlisäveroa, tarjosi pankeille lisärahoitusta
ja uhkasi pankkeja jatkotoimenpiteillä, mikäli ne eivät myönnä luottoja yksityisasiakkaille. Pääministeri Gordon
Brown kertoi kansalaisille, kuinka tärkeää on kuluttaa, kuluttaa ja kuluttaa.
Valtion väliintulo ei ollut isku markkinataloutta vastaan, vaan yritys vahventaa uskoa pitämällä talous ”terveenä”.
Viime kädessä näillä pyhillä väittämillä on yhteys myös kuvittelukykyymme. Voimme kuvitella helposti,
että lähitulevaisuudessa tapahtuu valtava ekokatastrofi, mutta emme kapitalismille vaihtoehtoista järjestelmää.
Tai ainakaan emme usko sellaiseen.
Uskonto vailla oppia
Markkinatalous on eräässä mielessä
toisenlainen kuin perinteiset uskonnot. Jo Benjamin totesi, että kapitalismi on uskonto vailla erityistä oppia.
Voisi sanoa, että markkinatalous
on uskonto ilman arvoja ja merkitystä. Se on globaali mutta ”maailmaton”.
Se ei ole sidottu mihinkään erityiseen
kulttuuriin eikä se puolusta mitään
erityistä maailmankuvaa. Se muokkaa
itseään jatkuvasti ja on nykyään kotonaan kristinuskon, hindulaisuuden,
juutalaisuuden, islamin ja buddhalaisuuden kulttuuripiireissä. Esimerkiksi Suomessa luterilainen kirkko on yksi markkinatalouden kylmyyden ja armottomuuden kriitikko, mutta se ei
halua päästä eroon markkinataloudesta eikä se tarjoa vaihtoehtoista visiota.
Kirkko haluaa pikemminkin vain suitsia ja hillitä sitä.
Markkinatalous ei ole myöskään
kiinnostunut uskontoja nykyään puhuttelevista moraalisista asioista, liittyivät ne sitten samaa sukupuolta olevien suhteen rekisteröimiseen, eutanasiaan, aborttiin tai naisten asemaan;
sille kaikki käy, kunhan kauppa käy.
Minun elämäni -sarjakuvan vanhuksen pohdinnat tiivistävät markkina-

talouden yksinkertaisen periaatteen:
”Raha puhuu. Noin se puhuu. Jos sille näyttää puun, se laskee kiintokuutiometrit.”
Kriitikot rinnastavat mielellään
rahan ja uskonnon. Kehittynyt markkinatalous ei tarvitse enää perinteistä
uskontoa, koska raha ja markkinat ottavat sen paikan. Raha riittää toimintamotiivien ja käytäntöjen synnyttämiseen. Se kykenee kanavoimaan ihmisten toiveita ja toimimaan muiden
arvojen mittarina vaatimatta varsinaisesti uskoa rahan autuaaksi tekevään
vaikutukseen. Emme ehkä usko rahaan – se ei tee onnelliseksi – mutta se
toimii yhtä hyvin ilman uskoa.
Rahasta on tullut ajattelua jäsentävä uskonnon kaltainen horisontti.
Raha on aikamme ”seesam aukene”,
avainsana, joka kykenee vastaamaan
rukouksiimme muita ”jumalia” suoremmin ja välittömämmin.
Rahan mahdissa on kuitenkin yksi heikkous ja abstraktimmalla tasolla se on myös markkinatalouden heikkous. Ne perustuvat uskoon ja luottamukseen. Jos luottamus katoaa, menee samalla mahti. Englannissa neljän
suurimman pankin johtajat istutettiin televisiokameroiden eteen esittämään anteeksipyyntönsä siitä, etteivät
he osanneet ennakoida finanssikriisiä.
Julkisen katumusharjoituksen tehtävänä oli palauttaa usko markkinatalouden toimivuuteen.
Tukos
Ajatus markkinataloudesta uskontona
tuntuisi sopivan paremmin edellä esiteltyihin yleisiin rakenteisiin ja periaatteisiin kuin yksityiskohtaisiin rinnastuksiin vaikkapa yhtiökokouksesta rituaalina.
Yhtäläisyyksien pohdinnan ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa markkinatalouden tai uskonnon kokonaisvaltaista vastustamista tai puolustamista.
Silti tarkastelu osoittaa markkinatalouden puheen koostuvan ylimitoitetuista lupauksista ja kyseenalaistamattomista periaatteista.
Vaikka suomalainen kulttuurituotanto ei olekaan markkinataloudesta erillinen yhteiskunnan osa-alue, se
voisi – ja kenties sen pitäisi – omalta
osaltaan toimia markkinatalouden rajoittaman ja tukkeuttaman keskusteluavaruuden muuttajana sekä vaihtoehtoisten käsitysten ja kokemusten
tunnustelijana.
Talouskriisien aikaan tukoksen
puhkaisemisesta ja rajojen avartamisesta saarnaaminen on vaivatonta.
Hankalampaa on muistuttaa nousukautena, ettei talouskasvu lupauksista
huolimatta ole ikuista.
■
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kuva otso pakarinen

RAHAUSKOVAISUUDESTA
Kuvataiteilijat ovat yleensä teräväkatseisia; näin Ville Ranta Parnassossa 1/2009: ”Valistuksen ajasta ei ole jäljellä kuin
sen ajan rumin lapsi, markkinatalouteen kytketty hyötyajattelu. Se on karannut totalitaariseksi järjestelmäksi. Olen itsekin sen tuote, me kaikki olemme…” Ville Ranta kertoo haastattelussa ryhtyneensä harjoittamaan ortodoksisuutta päästäkseen edes hetkeksi materialismista.

Heikki
HuttuHiltunen
Kirjoittaja on
käsikirjoittaja ja
elokuvaohjaaja

8.3.2009

(Tämä teksti on
En ymmärrä -elokuvan valmistelun yhteydessä pitämästäni päiväkirjasta. Edellinen
aiheeseen liittyvä
tekstini oli AVEKlehdessä 2/08.
Myös Ylen dokumenttiprojektin
dokblog 17.10.2008
ja 20.2.2009.)
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oi valistus mikä teit. Mutta jääkö Rannan ajatus keskeneräiseksi? Eikö valistus
ole tehnyt kokonaisvaltaisemmat temput? Eikö siitä itsestään
ole tullut myytin tavoin toimiva? Eivätkö uskontoa ole yhtä lailla tiede ja
hyötyajattelu, jos niihin uskoo. Hyötyajatteluun uskominen vaikkapa sitten kytkettynä markkinatalouteen on
uskontoa. Järkeen uskominen on uskoa. Talouteen uskominen on uskoa
talouteen.
Voi valistus mikä teit. Sait uskomaan järkeen, unohtamaan ajattelun
ja kadottamaan tunteen. Jumala on
pukeutunut järjen kaapuun ja puhuu
hyötyajattelun kielellä. Tavaraa palvotaan, raha on jumala ja markkinatalouteen kytketty hyötyajattelu opinkappale. Eikö tämä ole sitä valistuksen dialektiikkaa? Kuten nyt lamassa
nähdään, markkinaliberalismiin kyt-

ketty hyötyajattelun jumala on vanhatestamentillinen: armoa ei ole.
Valistuksen uskonpuhdistus
Eikö uskontoihin pakenemisen sijaan tulisi tehdä ja vaatia valistuksen
uskonpuhdistusta? Puhdistaa valistuksen rumin lapsi, talouteen kytketty hyötyajattelu uskonnollisesta huuhaasta. Puhdistaa elämän sisällöksi ja
perimmäiseksi päämääräksi karannut
talous siihen kuulumattomasta arvomaailmasta. Putsata se niin, että sen
todellinen tehtäväluonne välineenä
tulisi taas näkyväksi, ja niin, että tavaroiden ja rahan markkinoiden erilaisuus taas näkyisi.
Länsimainen yhteiskunta on elänyt jo tovin rahauskovaisuuden kautta. Raha on syrjäyttänyt aikaisemmat
jumalat. Taloudellinen ajattelu ja tiede
ovat niitä edeltäneiden myyttien kaltaisia. Ikiaikaisella tavalla rahausko-

vaisuuden ruokamultana on tiedostamaton: vietit ja pelot. Kaikki mitataan
rahana. Mittaamaton on vierasta ja pahasta. Markkinaliberalismista, monetarismista tai miksi tätä systeemiä sitten haluaakaan kutsua, on tullut uskonnonharjoittamista. Tiedon sijaan
meitä ohjaakin usko ja mieletön itsepetos. Rahauskovaisuus ei ole sinänsä sen enempää väärän jumalan palvelemista kuin mikään mukaan usko.
Seuraukset kuitenkin näyttävät olevan peruuttamattomia: ihmiskunnan
itsetuho.
Oliko kaikki ennen paremmin?
Valistuksen valjaista karanneen taloususkonnon tieltä on jo pitkään raivattu kaikki mahdolliset esteet, Pohjoismaista viimeiseksi hyvinvointivaltion
rakenteet, edes pyrkimys niihin. Samalla on purettu sivistyksen tukipilareita, joilla on suitsittu ihmisen peto-

maisuutta ja yritetty systemaattisesti ja
yhdessä kasvattaa ja sivistää ihmisestä
enemmän ihmisen kaltaista. Yliopistot
pannaan palvelemaan taloutta.
Valistuksen projekteihin, joita hyvinvointivaltion ideakin on, on kuulunut myös erilaisten yhteisöjen luomien siteiden läpivalaisu. Erilaisten yhteisöjen voima on ollut osa valistuksen välineistöä. Erilaisten uskonnollistenkin yhteisöjen kriittinen tarkastelu
on ollut valistuksen voima. Ajattelen
Ville Rantaa piirtämässä itseään ortodoksisen jumalanpalveluksen osallistujaksi ja sitä, kuinka hänen piirtämässään kuvassa olisi nainen toimittamassa papin virkaa. Tasa-arvo on valistuksen projekti.
Nyt kun kaikki sivistyksen ja kulttuurin, yhteisöllisyyden ja perinteen
pidäkkeet on riisuttu, kuva ei ole kaunis, mutta se on tosi. Ahne, itsekäs ihmispeto, joka ennen kuin ehtii tuhota
koko elinympäristönsä, on valmis tuhoamaan läheisimpienkin elämän varmistaakseen oman voittonsa, maksimoidakseen sen. Täällä pelataan peliä,
jonka voittaja on se, joka ehti kerätä
eniten; eniten kaikkea, ennen kuolemaansa. Kuten Kauhajoen koulusurmaaja. Jos et saa rahaa, hanki edes julkisuutta, vaikka kuoleman jälkeen.
Menesty tai et ole olemassa. Raha ja
julkisuus ovat menestyksen mittareita. Täällä ollaan kahden asunnon loukussa jokainen: toista asuu julkisuus
ja toista raha. Velan panttina on koko
elämä. Jos et menesty, surmaa perheesi ja itsesi. Oululaisen omakotitalosurman aseet ladattiin jo edellisen laman
aikana. Nämä, kuten Myyrmannin ja
Jokelan uhrit, ovat laskua kilpailukyvystä. Laskun maksajat ovat aina vähäosaisimpia.
Rahauskovaisuuden tieltä on raivattu muut arvoyhteisöt. Kielestä on
tehty mainontaa, ideasta tavaraa. Raha on palvonnan kohde, ja se korvaa
kaiken muun.
Läpinäkyvät seinät ovat rahauskovaisten temppeleissä itsepetoksen näkyvä symboli, tekisi mieli sanoa lipsahdus. Pääoman kansainvälinen liikuttelija on näkymätön, mutta sitä palvotaan läpinäkyvissä lasisissa pyhätöissä. Pörssikurssien suuntaan kumarretaan yhtä hartaasti kuin Mekkaan. Eikä nyt tarvitse tuntea epäilyksen syntistä ääntä sisältään. Nyt voi olla fundamentaalisen, ortodoksisen varma ja
yksinkertainen. Raha voittaa ja palkitsee. Aina.
Taloudesta on tullut välineen
sijasta päämäärä.
Tiedonvälitys on rahanteon väline. Sekin on rahauskovaisuutta. Sen tehtävä

Tyhmistetty
kansa hakee
konkreettista
syyllistä,
somalia, homoa
tai jotain muuta
vierasta. Kohta
on fasismin
aave herätetty
lentelemään
Euroopan ylle.
Kun tarkoitus
pyhittää keinot,
tarkoitus häviää
ja keinoista
tulee päämäärä,
lopullinen
ratkaisu.

on tyhmistää lukijasta vilkuilija ja viihdyttää turraksi. Manipulaatio yltää ihmiselämän kaikille tasoille.
Kaikki kilpailevat. Jos joku
luopuu jostakin vapaaehtoisesti, hänet viedään hoitoon. Haluatko miljonääriksi?
Politiikasta on tehty viihdeteollisuutta. Demokratia sen perinteisessä merkityksessä on kuin
pystyyn kuivunut mänty. Poliittiset päättäjät antavat kansan lukea omista seksifantasioistaan, ettei kukaan jaksaisi tulla
rahauskovaisuuden mieltä kyselemään. Sukupuoli,
ikä tai ulkonäkö ovat puoluejohtajaksi pyrkivälle
tärkeämpiä kuin ajattelu,
argumentointi tai sitoutuneisuus.
Kaikkien lukemieni
tutkimusten ja tilastojen
mukaan kaikenlainen pahoinvointi on lisääntynyt,
työ- ja vapaa-ajan pahoinvointi, ihmissuhdepahoinvointi. Paha on olla, kun
on työtä, ja paha kun sitä
ei ole. Päihteiden ja lääkkeiden lisääntynyt käyttö tai väkivaltatilastot kertovat samaa. Moniulotteiseen ongelmaan ei
ole yhtä vastausta. Tyhmistetty kansa
hakee konkreettista syyllistä, somalia, homoa tai jotain muuta vierasta.
Kohta on fasismin aave herätetty lentelemään Euroopan ylle. Kun tarkoitus pyhittää keinot, tarkoitus häviää
ja keinoista tulee päämäärä, lopullinen ratkaisu. Moniulotteisen ongelman kansalaiskäsittelyyn ei anneta
välineitä, ja se vieraus, joka koetaan
ahdistavana sisäisenä kokemuksena,
siirretään vaivatta ulkoiseen, vieraaseen, outoon ja erilaiseen. Maaperä
populistisille liikkeille on valmis. Poliitikot ovat tehneet tämän demokratian nimissä. Tiedotusvälineet ovat
tehneet saman sananvapauden nimissä.
Maapallo kuumenee, ilmaa ei voi
paikoin hengittää sairastumatta, ihmiset tekevät työtä tauotta sairaaksi asti
ja koko ajan epävarmana siitä, jatkuuko työ ja olenko tarpeeksi tehokas: tehokas saastuttamaan lisää, tehokas tuhoamaan oman terveyteni, tehokas
viemään toisen työn.
Mainostetaan, manipuloidaan ja
tyhmistetään ihmiset palvomaan rahaa, uskomaan siihen. Ja siihen, että
taloudellisesti vaatimatonta elämää

elävä on epäonnistunut ja
halveksittava. Ajetaan ihmiset kilpailemaan keskenään,
ja itsensä hengiltä. Tämä on
rahauskovaisuutta. Muut
merkitykset katoavat. Vain
rahan henki leijailee aution
maan yllä. Tuhkanharmaata
pölyä. Autiomaa. Mikä on
ihmisen osa?
Eikö meidän pikemminkin pitäisi pelastaa valistus? Maapallolla on kolme ongelmaa: täällä on liikaa väkeä, ekosysteemi on
kaatumassa ja talous. Nämä kaikki liittyvät tietenkin toisiinsa. Mutta ei niiden ratkaisemiseen tarvita
kuin tervettä järkeä ja sen
kriittistä tarkastelua. Ajattelua.
Nyt kun taantuma on
taittunut lamaksi, päättäjät edellyttävät yhteisöllisyyttä ja kuluttamista. Lisää kuluttamista, jos vain
voit. Miksi? Ettei ilmastonmuutos hidastuisi? Ettei ystäville jäisi aikaa? Ettei katse harhautuisi tavarasta aineettomampiin aiheisiin?
Miksi ei ennemminkin kehoteta pysähtymään, ainakin hidastamaan ja vaikkapa ajattelemaan, edes hetkeksi. Mitä
varten on syntymän ja kuoleman välinen aika? Voimmeko me valita? Mikä
on ihmisen osa?
Yhteisöllisyyttä vaativat ne, jotka sen ovat viileän tehokkaasti pyrkineet kitkemään. Yhteisöllisyyttä, että selviäisimme siitä, mihin he meidät
johtivat.
Myytit, vietit, tiedostamattomat
ja jumalat ovat voimakkaampia kuin
valistuksen alkutaipaleella osattiin
ajatella. Nyt osataan. Myytit, vietit,
tiedostamattomat ja jumalat pysyvät
yhtä kauan kuin ihminen. Jos valistunut järki ei ole valppaana, jos vastakkaiset intressit eivät avoimesti kilpaile keskenään, jos emme alituiseen valista itseämme itsessämme olevista
eläimellisistä saalistajan vieteistä, karkaa talous yhä uudestaan jumalaksi.
Markkinaliberalismi on nyt kirotuimpia sanoja länsimaisessa keskustelussa, mutta se ei ole liberalismin
ainoa puoli. Talous on muuttunut uskonnoksi. Tämä ei ole syy sulkea silmiä muiden uskontojen mielettömyyksiltä. Vaikka tuohuksen tuoksu
siihen houkuttelisikin.
Pentti Saarikosken ajatusta mukaillen: löysikö joku käärinliinoista
taskuja?
■
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POSTIA
PAPPI
JAAKOBILLE
KLAUS HÄRÖN HAASTATTELU
Klaus Härön uusin elokuva Postia
pappi Jaakobille on hienovarainen
ja kaunis kuvaus sokean papin ja
armahdetun elinkautisvangin
kohtaamisesta. Koskettavassa elokuvassa käsitellään inhimillisyyden
perusteita, mutta myös usko on
tarinassa vahvasti läsnä.

Teksti
ja Härön
kuva:
Maria
Bregenhøj
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sko on Härölle tärkeä asia. Hän ei kasvanut uskonnollisessa perheessä, mutta
on pikku hiljaa löytänyt kristinuskon
omassa elämässään. Uskon asiat kiinnostivat jo teini-iässä; nuori Härö luki
Raamattua ja oli mukana seurakuntatyössä. Härö iloitsee siitä, että on saanut tehdä elokuvan, jossa pääsee käsittelemään itselleen tärkeitä asioita.
Ohjaajalle on toki aiemminkin tarjottu uskoa käsitteleviä tekstejä, mutta
vaikka ne ovat olleet hyviä reportaaseja ihmisten kokemuksista, on elokuvaan sopiva tarina puuttunut. ”Postia
pappi Jaakobille -käsikirjoituksessa oli
puettu minulle tärkeät asiat elokuvalliseen muotoon siten, että tuntui merkitykselliseltä viettää aikaa niiden parissa.”
Myös ohjaajan aiemmat pitkät
elokuvat ovat käsitelleet asioita, jotka ovat Härölle elämässä keskeisiä.
”Vaikka elokuvan henkilöt eivät toimisikaan niin kuin minä haluan toimia, täytyy elokuvan päätelmän olla
sellainen, jonka itse voisin allekirjoittaa. En halua, että elokuvan sanoma
on vain että shit happens and then you
die.” Sen sijaan Härön mukaan elokuvissa on mielekästä käsitellä vaikkapa
toisistaan erkaantuneiden ihmisten

uudelleenkohtaamista, 50 vuoden vihanpidon voittamista ylpeytensä nielemällä tai sitä, miten joskus kannattaa laittaa oikeus sivuun ja antaa armon mennä oikeuden edelle. ”Elokuvieni aiheet ovat minua syvästi koskettavia, ja kiinnostus niihin kumpuaa
varmaakin jotenkin omasta uskonelämästäni. Käsittelen samoja aiheita koko ajan omassakin elämässäni.”
Härö kertoo mielellään omasta uskostaan, johon selvästi liittyy paljon
iloa. ”Vapaaehtoisuus ja löytämisen ilo
on se asia uskossa, jota haluan antaa
eteenpäin.” Elokuvallaan Härö ei kuitenkaan tyrkytä ideologiaansa muille. ”Elokuvani eivät ole saarnoja. Tai
jos tämä nyt on saarna, niin toivottavasti se on hyvä saarna! Opetuselokuvat, olivat ne sitten minkä ideologian
tai opin mukaisia tahansa, ovat usein
vähän surullisia. Ne myös vanhenevat nopeasti.” Toisin sanoen elokuva
ei toimi, jos sen tarkoituksena on vain
välittää jotakin oppia eteenpäin.
Vakavien aiheiden sikermä
Klaus Härö tunnetaan vakavien aiheiden käsittelijänä. Lastenelokuva Näkymätön Elina (2002) kuvasi suomalaisvähemmistön elämää Pohjois-Ruotsissa. Äideistä parhain (2005) kertoi sotalapsitarinan kautta äidin ja lapsen suhteesta ja Uusi ihminen (2007) 1950-lu-

vun Ruotsissa tehdyistä naisten pakkosterilisoinneista.
Jokaisella pitkällä elokuvalla on
oma syntyhistoriansa. Härö kertoo
esikoispitkänsä lähteneen siitä, että hän tarjosi tuottaja Claes Olssonille ruotsalaisen Kerstin Johansson i
Backenin lastenkirjaa Näkymätön Elina, josta piti todella paljon. Luettuaan
kirjan Olsson totesi, että siinä olisi
Härölle oivan elokuvan ainekset. Meni kuitenkin yli vuosi ennen kuin projekti lähti etenemään. ”Sitten yhtäkkiä Göteborgissa elokuvafestivaaleilla nukuin päiväunta, kun Claes soittaa kännykkään.” Olsson oli puhunut
ruotsalaisen tuottajan kanssa ja asiat
lähtivät rullaamaan. ”Sinä päivänä päätettiin tehdä se, valittiin käsikirjoittaja, joka myös oli Göteborgin festivaaleilla, ja siitä se lähti.”
Ohjaajan ensimmäinen työ oli sikälikin merkittävä, että se välillisesti ohjasi Härön myös seuraavien töidensä pariin. Näkymätön Elina -eloku-
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vasta saatu kokemus johti Härön tekemään elokuvan Äideistä parhain.
”Kun olin tehnyt Elinan, oli tuottajalla luottamusta pyytää tällaiseen kahdessa maassa kuvattavaan aika isoon
tuotantoon, jossa oli lapsia.” Uusi ihminen taas lähti käsikirjoittaja Kjell
Sundstedtin halusta saada juuri Härö
ohjaamaan elokuva. Sundstedt oli tehnyt myös Näkymätön Elina -käsikirjoituksen.
Vaikka Härön ohjaukset tällä tavalla kytkeytyvät toisiinsa, ei ohjaaja itse näe niitä jatkumona. ”Jos joku
kirjoittaja näkee niissä yhtenäisyyttä,
saatan todeta, että onhan niissä tosiaankin jotain. Mutta itse olen yrittänyt aina tehdä vain sitä tiettyä elokuvaa niin hyvin kuin olen taitanut.”
Hyvin Härö onkin osannut asiansa, sillä hänen elokuvansa ovat valloittaneet niin suuren yleisön kuin kriitikoiden sydämet. Näkymätön Elina
palkittiin Berliinissä Kristallikarhulla ja sai menestystä myös muilla elo-

kuvafestivaaleilla. Äideistä parhain sai
kolme Jussi-palkintoa ja kunnian olla
Suomen vuoden 2006 Oscar-ehdokkaana. Uusi ihminen on sekin voittanut
kansainvälisiä elokuvapalkintoja.
Ohjaaja hämmästelee elokuviensa suosiota. Hän kertoo jokaiseen tuotantoon liittyneen valtavasti epävarmuutta ja kunkin työn kohdalla ajatelleensa, ettei yleisö välttämättä pidä elokuvasta. ”Jokaista elokuvaa olen
lähtenyt tekemään miettien, että tämä
saattaa olla viimeinen työ, jonka teen.
– Jokaisessa työssä on myös ollut valtava epäonnistumisen mahdollisuus
ja aavistus siitä, ettei elokuva toteudu
sellaisena kuin olen sen kuvitellut.”
Taivaanlahja
Postia pappi Jaakobille -elokuva tuli Härölle hänen omien sanojensa mukaan
taivaanlahjana. Jaana Makkosen käsikirjoitus tupsahti ohjaajan postilaatikkoon sattumalta juuri sopivalla hetkellä. Härö oli vuoden 2007 marraskuus-

sa kotona potemassa flunssaa, ja hänellä oli hyvä tilaisuus tutustua tekstiin. Normaalisti Häröllä ei ole aikaa
keskittyä hänelle lähetettyihin käsikirjoituksiin, mutta tällä kertaa hän
innostui tekstistä heti. ”Tuli sellainen
tunne, että tiedän mistä tässä on kyse. Halusin heti päästä tekstiin käsiksi ja työstämään sitä.” Härön mielestä
parhaat käsikirjoitukset ovat juuri sellaisia, jotka kokee niin omikseen, että niitä tekee mieli ruveta muokkaamaan.
Jaana Makkonen oli Turun Taideakatemian elokuvalinjalla tehnyt
opinnäytetyönään käsikirjoituksen,
josta löytyi Postia pappi Jaakobille -elokuvan perusasetelma. Häröä miellytti käsikirjoituksessa paitsi uskonnollisuuden käsittely myös sen tietty humoristisuus. ”Käsikirjoituksessa oli sitä, miten ja miksi minä voin jatkaa elämääni. Siinä yhdistyi suomalainen hölmönhupaisa kansanomaisuus keskeisten ja isojen kysymysten kanssa.”

En halua, että
elokuvan
sanoma on
vain että
shit happens
and then you
die.
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Ei auta, että on
hyvä musiikki
tai hyvät näyttelijät.
Kaikkien osaalueiden täytyy
olla juuri niin
hyviä kuin ne
koskaan voivat
olla, jotta
kokonaistaideteos muodostuisi hyväksi.

Härö kertoo yhteistyön käsikirjoittajan kanssa sujuneen mutkattomasti. Makkonen oli tehnyt käsikirjoituksensa tiettyyn pisteeseen, josta Härö vei sitä eteenpäin. Makkonen
ei enää ollut tekstin muokkaamisessa
mukana, mutta ilahtui siitä, että joku
jatkoi hänen työtään. Makkonen olisi ollut heti valmis antamaan Härölle
ja tuottajille vapaat kädet tekstin suhteen. ”Meidän piti muistuttaa häntä siitä, että on tehtävä sopimus! Että kaiken pitää mennä oikein – ja että
me maksamme tästä hänelle eikä päinvastoin!”
Kotimaisen elokuvan helmasynti
Härön mielestä suomalaisen elokuvan
iso riippakivi on velka kirjallisuudelle.
”Jos yhden asian saisi kieltää lailla, se
olisi, että yhdestäkään kirjasta ei enää
tehtäisi elokuvaa.” Suomalainen kirjallisuus on Härön mukaan toteuttanut
itseään paljon paremmin kuin elokuva. Se on taiteellisesti löytänyt oman
äänensä, mutta samalla myös saanut
oman yleisönsä, lukijansa. Siksi elokuvantekijöiden on ollut helppo tehdä
kirjoista elokuvia, ikään kuin ratsastaen toisen taiteenalan saavuttamalla menestyksellä. ”Mutta silloin tavallaan petetään elokuva taiteena.” Tärkeää on, että elokuvasta tehdään aina
oma itsenäinen teoksensa, kumartamatta liiaksi tekstin suuntaan.
Härö kantaa itsekin tätä riippakiveä. Näkymätön Elina toteutettiin kirjan pohjalta, samoin Äideistä parhain.
Kummassakin projektissa kirjaa kuitenkin työstettiin melko lailla eteenpäin, jotta se saatiin toimimaan elokuvana. Näkymätön Elina muistuttaa Härön mukaan hengeltään paljon alkuperäisteosta. Oli kuitenkin mietittävä tarkkaan, miten lapsiyleisölle kerrotaan synkät ja vakavat asiat valkokankaalla ilman, että ne vyöryvät liian tukahduttavina päälle. Äideistä parhain taas on Härön mukaan sekä hengeltään että sisällöltään varsin erilainen kuin Heikki Hietamiehen alkuperäiskirja. Versio versiolta elokuvakäsikirjoitus etääntyi kirjasta, eikä elokuva itse asiassa paljonkaan muistuta romaania.
Yksinkertaisesta hyvää
Postia pappi Jaakobille oli Näkymätön Elina -elokuvan tapaan alun perin
tarkoitus toteuttaa vain televisioon.
Tuottajat kuitenkin näkivät teoksessa
valkokangaspotentiaalia, ja loppumetreillä elokuva päätettiin panna myös
teatterilevitykseen. Elokuvaa tehdessään Härö siis luuli tekevänsä tv-elokuvaa. Saatiinko elokuvaan vangittua
aitoa elämänmakua ja sujuvuutta juu-
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ri siksi, että tekemisen paineet olivat
pienemmät, kun tähtäimessä eivät olleet elokuvasalit?
”Raskaasta aiheesta huolimatta tekemiseen on läpi koko projektin liittynyt iloa ja sellaista hyvää kutinaa.”
Projekti myös eteni nopeasti – alle
vuodessa käsikirjoituksesta valkokankaalle – ja kaikki sujui odottamattoman helposti. Härön oma asenne säilyi sekin kepeänä. ”Olen voinut suhtautua tähän niin, että tämä tehdään
jos tehdään, ja jos tehdään, se on bonusta. Sitten sainkin mukaan juuri ne
näyttelijät, jotka halusin ja juuri sen
työryhmän jota toivoin.”
Härö myöntää, että ajatuksella tv-tuotannosta on saattanut olla jotakin vaikutusta lopputulokseen. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin jatkaa, että tekemisen helppouteen vaikutti kuitenkin enemmän ammattitaitoisen työryhmän eli hyvien ihmisten
seura sekä elementtien selkeys. Käsikirjoituksen maailman eheys vakuutti
Härön ja tuottajat Rimbo Salomaan ja
Lasse Saarisen jo varhaisessa vaiheessa.
Tarinassa oli selvät palaset – vain kaksi
henkilöä – ja riittävän vähän elementtejä, mikä antoi tilaa käsitellä emotionaalisesti haastavia asioita. ”Elementtien yksinkertaisuus antoi luvan päästä
tekemisiin ja viettää oikeasti aikaa näiden ihmisten kanssa. Energiaa ei mennyt juonen kuljettamiseen tai sivuhenkilöihin.”
Yksinkertaiset ja hyvät raaka-aineet ovat Härön mukaan toimivan elokuvan parhaat lähtökohdat. Hän rinnastaa hyvän elokuvan ruokakulttuuriin, jossa parhaat annokset syntyvät
pelkistetyistä aineksista. ”Yksi ongelma suomalaisessa elokuvassa on kuvitelma siitä, että mitä enemmän aineksia, sen parempi soppa. Minusta se menee päinvastoin: mitä vähemmistä raaka-aineista ja mitä puhtaammin saat
sen tehtyä, sitä parempi. Ja sitä isompi
nautinto on, kun oivallat vähistä aineksista saatavan jotain fantastista!”
Tekemisen kaari
Paitsi pitkiä elokuvia, Härö on tehnyt myös lyhytelokuvia ja dokumentteja. Koulutöinä syntyivät lyhytelokuvat Johannes 10–11 vuotta (1993) ja Maraton (1996) sekä lopputyönä Nattflykt
(1999). Dokumenteista tuoreimmat
ovat syöpää sairastavista lapsista kertova Kolme toivetta (2000) sekä henkilökuva Statisti (2003).
Härö vertailee eri lajityyppejä
pohtimalla pitkän elokuvan tekemisen kaarta. Elokuvaa lähdetään tekemään yksin, mutta pikkuhiljaa siihen tulee muita ihmisiä mukaan. ”Se
on kuin Elefanttimarssi, jossa yksi pie-

ni elefantti marssi näin ja siihen tulee
vaan lisää ja lisää porukkaa mukaan.”
Jossain vaiheessa päästään toteamaan,
että yhdessä tehty työpanos on tuottanut valmiin elokuvan. Siitä lähtee
asteittainen irtautuminen ja siirtyminen kohti seuraavaa projektia. ”Pitkässä elokuvassa on jollain tapaa hyvin selkeä ja jossain määrin terapeuttinen kaari.”
Lyhytelokuvassa tekemisen kaari
on Härön mukaan sama kuin pitkässäkin, mutta päätepiste eli työn esille saamisesta tuleva täyttymys puuttuu. Lyhytelokuvaan liittyy Härölle tietty pettymys, joka johtuu nimenomaan tästä. ”Elokuvan luonteeseen kuuluu, että sen näkee joku. Lyhytelokuvan pettymys liittyy aika paljon siihen, että se
tulee kello 23.50 tv:stä.”
Dokumenttielokuva sen sijaan on
Härölle suuri ilon aihe. Hän lähti aikanaan erään tuotantoyhtiön pyynnöstä
tekemään tv-henkilökuvaa, vaikka kokikin, ettei osaa dokumenttia tehdä.
Ohjaaja päätti käyttää draamasta oppimiaan lainalaisuuksia ja keinoja tämän uuden lajityypin haltuunottoon.
Kokeilunhalun myötä löytyi odottamaton ilo. Dokumentti tarjosi Härölle vapautta. Hän on toteuttanut faktateoksensa kuvaamalla ensin paljon
ja vetäytymällä sitten työstämään saatua materiaalia. Käsikirjoitus on tehty vasta kuvausten jälkeen. ”Se on ollut jatkuvaa löytömatkailua.”
Härö haluaisikin erityisen mielellään tehdä dokumenttia. Pyrkimyksestä huolimatta dokumenttielokuvat
ovat viime aikoina jääneet tekemättä. ”Olen yrittänyt käynnistää eri dokumentteja, mutta aina on tullut draamaa tielle.” Yhteistuotannoissa mukanaolo on edellyttänyt, että ohjaaja on
ollut jatkuvassa valmiustilassa odottaen projektien käynnistymistä ja etenemistä. Dokumentin vaatima sitoutuminen ei siinä tilanteessa ole ollut
mahdollista.
Dokumentit ovat antaneet Härölle lisää rohkeutta ja uskallusta draamaan, ja hän on pyrkinyt tuomaan dokumenttien vapautta muihin elokuviinsa. ”Vaikka draaman tekeminen on
aikataulutettua ja suunnitelmallista,
voi pieniä hetkiä ikään kuin varastaa.
Kameran voi antaa käydä ja katsoa mitä tapahtuu, tai näyttelijöitä voi pyytää tekemään kohtaus ilman että he
sanovat mitään. Dokumentti on antanut uskoa siihen, ettei pallo karkaa
käsistä, vaikka vähän hellittäisi otetta.” Härö toivoo saavansa dokumentin keinoista lisäpotkua draamoihinsa.
”Koen, että elokuvakoulussa draamani olivat vielä aika pystyyn kuolleita.
Ne olivat jotenkin ohjelmoituja, eivät-
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Jos yhden
asian saisi
kieltää lailla,
se olisi, että
yhdestäkään
kirjasta ei
enää tehtäisi
elokuvaa.

kä hengittäneet. Toivon voivani kulkea siihen suuntaan, että elokuvat pitäisivät otteessaan, mutta samalla vähän hellittäisivät – että niissä olisi jokin sellainen elämäntuntu.”
Jaakobin ylistys
Postia pappi Jaakobille sai helmikuussa
sangen positiivisen arvion vaikutusvaltaisessa yhdysvaltalaisessa Varietylehdessä. Kriitiikko Alissa Simon kehuu yksinkertaisen mutta ylimaallisen
tarinan uskosta ja ihmisen hauraudesta saavuttavan elokuvassa sulouden tilan. Ohjaajan ylistetään pitävän tapahtumat ylväästi otteessaan, ja ennustettavasta materiaalista syntyvän näin jotakin tuoretta ja riipaisevaa.
Härö tuntuu olevan imarreltu kriitikon tunnustuksesta. ”Enpä muista,

milloin suomalainen elokuva olisi arvioitu Varietyssä.” Hän on ilahtunut
etenkin siitä, että kriitikko tuntuu ymmärtäneen elokuvan maailmaa, vaikka
se onkin kaikessa karuudessaan, suoraviivaisuudessaan ja teeskentelemättömyydessään niin perisuomalainen.
”Hauskaa, että hän oli lukenut sen
tarkkaan ja ottanut omakseen. Elokuva ei jäänyt suljetuksi suomalaiseksi pakkaukseksi, vaan oli ilmeisesti jotenkin avautunut.” Supisuomalainen
mentaliteetti sekä maisema posteljooneineen ja pappiloineen näyttää koskettavan myös ulkomailla.
Hyvän elokuvan tavoittelu
”Kun suomalaisesta elokuvasta kysytään, oliko se hyvä, vastataan että siinä
oli paljon hyvää. Niin harvoin, jos kos-

kaan, voidaan sanoa, että se oli hyvä
elokuva.” Puhe on kääntynyt kotimaisen elokuvan tilaan. Härön mukaan
keskeinen ongelma on siinä, etteivät
suomalaiset elokuvat toteuta itseään
jokaisella saralla. ”Ei auta, että on hyvä musiikki tai hyvät näyttelijät. Kaikkien osa-alueiden täytyy olla juuri niin
hyviä kuin ne koskaan voivat olla, jotta kokonaistaideteos muodostuisi hyväksi.”
Härö myöntää, että vuosituhannen vaihteen paljon puhutun suomalaisen elokuvan buumin aikana päästiin jo toiselle tekemisen tasolle. Kehitys ei kuitenkaan jatkunut, vaan
sen jälkeen on jääty junnaamaan paikoilleen. ”Täällä tehdään vain 10−15
pitkää elokuvaa vuodessa, ja niin
harva niistä on sitä, mitä ne voisivat
olla.”
Ongelmana on, että niin ohjaajat,
tuottajat kuin muutkin elokuvatyöntekijät tekevät montaa projektia samaan aikaan. Kun resurssit ovat vähissä, joudutaan pitämään useampaa
palloa samanaikaisesti ilmassa, jolloin vaarana on menettää ne kaikki.
”Tuottajat valitettavan usein ovat innokkaita kosijoita niin kauan, kunnes
elokuva saa vihreätä valoa tuolta Katajanokalta. Mutta heti kun on saatu
yksi saalis, mennään saalistamaan seuraavaa. Saaliin valmistaminen ateriaksi eli työn valvominen siitä eteenpäin
on ihan lapsenkengissä, ja ohjaaja jää
hirveän yksin.”
Härö myöntää olevansa itse aivan samassa tilanteessa. Keskittymisen puute on läsnä hänenkin töidensä
kohdalla. ”Eikä se auta, että vain ohjaaja tai tuottaja keskittyy.” Hän haluaisi, että yhtä lailla Suomen valtiovalta kuin tekijät terästäytyisivät, eivätkä
tyytyisi keskinkertaiseen. Eihän yleisö maksa elokuvalipun hintaa nähdäkseen jotain, mikä on ihan okei. ”Elokuva on vähän niin kuin jälkiruoka: jos
se ei maistu hyvälle, niin sitä on ihan
turha syödä.”
Hyvää taidetta syntyy sallivassa
ilmapiirissä, joka luo kihelmöivää kokeilunhalua. Vapauden myötä syntyvä leikki, kokeilu ja pelleily tarvitsevat kuitenkin vastaparikseen tavoitteellisuuden, äärimmäisen kurinalaisuuden ja struktuurin. Elokuvan teossa pitäisi saada yhdistettyä ruotsalainen esivalmistelu ja suunnittelu suomalaisiin kuvauksiin, joissa on
hyvää henkeä, sisua ja kipinää. ”Näin
me lyötäisiin kaikki! --- Ja lyömisellä
tarkoitan sitä, että meidän elokuvien
ainutlaatuisuus ja tarinat saisivat ansaitsemansa muodon ja paikan, ja elokuvista tulisi sitä, mitä niissä jo tavoitellaankin.”
■
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Olen tehnyt kolmen viime vuoden aikana kolme 2D-tietokoneanimaatiota yhteistyössä animaattori Laura Palosaaren ja muusikko Raoul Björkenheimin kanssa. Animaatiot Single Room, Purgatory sekä sarjan uusin, Garden, perustuvat mikä löyhemmin, mikä tiiviimmin kuvataiteen historiasta ja kirkotaiteesta tuttuihin teemoihin: maanpäälliseen elämään, tuonpuoleiseen sekä paratiisiin. Ajattelen usein, ettei taiteessa taida olla muita aiheita.

YKSINÄISESSÄ HUONEESSA,
KIIRASTULESSA JA PARATIISISSA
Pirjetta
Brander
Kirjoittaja on
kuvataiteilija

U

skonnoilla ja kirkokunnilla on aina ollut ja on suunnaton
vaikutus kaikkiin
taiteisiin. Kirkkotaide on abstrahoitunut voimakkaasti, ja seurakunnissa vierastetaan suoraan asiaan käyvää
nykytaidetta. On taiteilijalle kiinnostavaa jäljittää ja tutkia kirkkotaiteen
esittämistapoja ja traditoita omissa teoksissaan, kun kirkon maallistuminen
ja arkipäiväistyminen upottavat traditiot osaksi ympäröivää kuvatulvaa. Silti luterilainen traditio, uskonnollinen
kasvatus ja kirkon jäsenyys on suuri
osa arkeamme, halusimme tai emme.
Kuvataiteessa merkittävää on simultaanisuus, tosiasia, että kuvassa voi samaan aikaan olla ja tapahtua
lukemattomia eri asioita, joita katsoja voi seurata haluamassaan järjestyksessä haluamansa ajan. Oma muisti ja
mieli täydentävät ja jatkavat tapahtumia ennen ja jälkeen pysäytyskuvan.
Joskus voi tapahtua, ettei valmis maalaus jätä tekijäänsä rauhaan, vaan kuva vaatii jatkoa. Näin tapahtui omalla kohdallani keväällä 2005, kun sain
valmiiksi uutta näyttelyäni varten suuren vesivärimaalauksen nimeltä Single Room. Teos on aiheiltaan runsas,
täynnä pieniä ja suuria tapahtumaketjuja, värejä ja kontrasteja. Kuvan eri
elementit näyttivät jo sellaisinaan pala-animaation osilta.
Maanpäällinen elämä
Halusin tehdä vesivärimaalaukseeni
pohjautuen teoksen, joka tapahtuu tiiviisti yhdessä kuvassa, on luonnollisesti looppaava, elävä maalaus vailla alkua ja loppua. Halusin teoksen toimivan kellon koneiston tai flipperin ta-
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voin: yksi pieni tapahtuma käynnistää seuraavan tapahtuman. Merkitysketjut syntyvät arkisista, lähes mikroskooppisista tapahtumista, jotka voivat kuulua kenen tahansa kotiin ja elämään. Looppaava rakenne korostaa jokapäiväisen elämämme toistuvia mekanismeja, elämän syklisyyttä.
Animaation ainoa kuva on yksinäisestä huoneesta. Poissaolevan ihmishahmon määrittelevät huoneen inhimilliset elementit ja henkilökohtaiset tavarat: nukke vuoteella, luurangot kaapissa, hampaat vesilasissa. Arki koostuu omistamiemme tavaroiden
välisistä hierarkioista, ja Single Room
yrittää kuvata tätä ilmiötä pienten, eri
tahtisten looppien avulla. Teoksen äänimaisema on minimalistinen, vain
huoneen taustahumina säestää esineiden liikkeistä syntyviä ääniä. Vaikka animaation värimaailma on karnevalistinen, yleistunnelma on hillitty ja
odottava. Teoksen perimmäinen aihe
on luullakseni yksinäisyys ja kyvyttömyys nauttia elämästä. Tämän tajuaminen johti minut miettimään ihmispoloisten elämää kulttuurissamme laajemmin, ja elämän suoritteista luvattuja palkintoja: lapsenlapsia, eläkettä ja
tuonpuoleista. Taisin vähän itkeäkin.
Kiirastuli
Single Room-animaatiosta tuli osaavan ja vastuullisen työryhmän ansiosta onnistunut. Jo kauan ennen ensi-iltaa olin keksinyt aiheen, johon looppaava rakenne sopisi paremmin kuin
mihinkään muuhun: kiirastulen, alastomat ihmishahmot leijumassa tyhjyydessä ikuisesti jatkuvassa loopissa.
Tästä Michelangelo ei taatusti osannut edes uneksia! Pidän kovasti taidehistoriasta, ja tunnen länsimaista tai-

detta kohtuullisen hyvin. Tarkastelin
nyt maalauksia tuonpuoleisista uudesta näkökulmasta, ja havaitsin, että yllättävän monessa teoksessa ihmiset jakavat toisilleen taivaallista oikeutta.
Raadollisesti ajatellen tämä on tietysti fakta, mutta muistikuvissani lapsuuteni Pohjanmaalta Jumala oli ylin päällikkö. Monen kirkollisen maalauksen
sanoma taas on kiteytetysti, että taivas on, kun pääsee tuomitsemaan ja
kiduttamaan muita. Helvetti on, kun
joutuu kidutetuksi.
Ajatus kiirastulesta puhdistavana
paikkana on perin houkutteleva. En
vain osaa suhtautua siihen vakavasti. Syyllisyytemme taakka on niin valtaisa, kulttuurimme ja elintapojemme
muokkaama, ettei siitä ole ulospääsyä
ennen kuolemaa.
Purgatory-animaation tekoon sisältyi monia yllättäviä vaiheita. Kynnys maalata riittävän sujuvasti ja laadukkaasti alastomia ihmisfiguureja oli
korkea. Käytin aikuisia mies- ja naismalleja, mutten yllättäen löytänyt yhtäkään lapsimallia, joka olisi suostunut
poseeraamaan alasti. Vauva-lehtien
mallit olivat viimeisen päälle topattuja ja pehmustettuja. Päädyin lopulta käyttämään maalausten lähtökohtina omia vauva-aikaisia valokuviani.
Voidaankohan minut jonakin päivänä
tuomita itseni seksuaalisesta hyväksikäytöstä?
Oli vaikea määritellä ja toteuttaa
teoksessa toivomani tyylilaji, arvokkuus. Värimaailma on kylmä ja hillitty,
tyystin toisenlainen kuin Single Roomissa. Suurin osa liikkeistä tapahtuu
ylöspäin, hyvin hitaasti, unenomaisesti. Luonnon ilmiöt ovat luonnottomia:
salamat iskevat hitaasti, punainen sade
on mekaanista jä säännöllistä, eikä rii-

Voidaankohan
minut jonakin
päivänä tuomita
itseni seksuaalisesta hyväksikäytöstä?

tä sammuttamaan yliluonnollisia, vihreitä liekkejä. Maalaamani ihmishahmot näyttävät terveiltä ja hyväkuntoisilta. Ymmärsin, kuinka tottunut olen
näkemään suuria määriä riutuneita,
nälkiintyneitä, tunnistamattomia alastomia ihmishahmoja keskitysleirien
joukkohaudoissa, sotaa käyvissä maissa, normiksi muuttuneissa poikkeusoloissa. Teokseni hahmot eivät kärsi fyysisesti. Ihmishahmojen asennot
ovat sisäänpäinkääntyneet, silmät suljetut: kärsimys on ulospäin erottumatonta, henkistä laatua. Tämä on linjassa ajatusteni kanssa. Kulttuurimme
ja hyvinvointimme perustuu muiden
tekemälle orjatyölle. Epämiellyttävä
totuus on siivottu näkyvistämme tehokkaammin kuin esimerkiksi apartheid-järjestelmä Etelä-Afrikassa, mutta voimme tuntea sen, ja ahdistumme
omasta voimattomuudestamme.
Paratiisi
Purgatory-animaatiota tehdessä oli
selvää, että sarjasta muodostuisi trilogia. Single Room kuvaa maanpäällistä, kellon säätelemää sisäistä elämää.
Purgatory viittaa yritykseen puhdistautua, muuttua synnittömäksi, kelvolliseksi tuonpuoleista varten. Trilogiasta puuttui looppaava paratiisi,
Garden.
Monissa taideteoksissa paratiisi
kuvataan vakavaksi, jopa pitkästyttäväksi paikaksi, poikkeuksena tieten-

kin Dante, jonka paratiisi on hilpeä
paikka. Enemmän kuin kuvataiteesta, oma paratiisi-teokseni ammentaa kirjallisuudesta. Kohtauksia hahmotellessani mielessäni kummittelivat monet tarinat ahneudesta ja kyltymättömyydestä, erityisesti satu nimeltä Savenvalajan poika. Savenvalaja vaimoineen ei voi saada hartaasti
toivomaansa lasta, joten savenvalaja
muovaa savesta pojan, joka ahmii ensin nälissään perheen kaiken ruoan,
huonekalut ja talon, sitten rakastavat
vanhemmat, ympäröivän kylän, koko
maailman, auringon. Tarinan viesti on
luullakseni, että kannattaa pysyä kohtuudessa ja tyytyä siihen hyvään, mitä on.
Lapsuuteni, nuoruuteni ja hyvä osa
aikuisuuttani on ollut kasvavan tuottavuuden ja hyvinvoinnin aikaa. Halusin Garden-teoksessani kuvata paratiisillista runsautta. Halusin tutkia
tuottamista ja kuluttamista, ikuisesti jatkuvaa ja looppaavaa, väsyttävää
konsumerismisykliä. Ajattelin teosta
tehdessäni, että tämän kaiken takana
on kaunis ajatus hyvinvoinnista, aina
paremman tulevaisuuden toivosta, kehitysuskosta, josta tuli toteutuessaan
dystopia. Garden-animaatiossa maailmasta on tullut mustavalkoinen puutarhan negaatio. Tuottamamme hyödykkeet muuttuvat ostohetkellä jätteeksi. Garden on vallitsevan tilanteen
visualisointi.
■

p i rj e tta . bra n d e r@p i rj e tta bra n d e r. c o m
www. p i rj e tta bra n d e r. com
Garden on nähtävissä osoitteessa:
http://www.av-arkki.fi/web/index.
php?id=25&wtitle=3484
Koko animaatiotrilogia:
Single Room, Purgatory ja Garden esillä myös Forum Boxin videopisteessä 3-30.4.2009, Ruoholahdenranta 3 A, Helsinki.
Garden 2D-tietokoneanimaatio,
3 min 54 s, 2009.
Ohjaus, maalaukset, cut-outs: Pirjetta Brander, Käsikirjoitus, animointi: Laura Palosaari.
Musiikki, äänisuunnittelu: Raoul Björkenheim
Rahoitus: Alfred Kordelinin säätiö,AVEK/Milla
Moilanen, Heidi Tikka,G & W Lehtisen säätiö, Taiteen keskustoimikunta/mediataide
Kiitos: Animaatiokopla, Otso Höglund, Leena Jääskeläinen, Kaisa Penttilä, Eeva Pirkkala, Vesa Puhakka
Tuotanto:Bird Productions 2009
Kokonaisuuden aikaisemmat osat:
Purgatory (2008): http://www.av-arkki.fi/web/index.php?id=25&wtitle=3398
Single Room (2007): http://www.av-arkki.fi/web/
index.php?id=25&wtitle=3262
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HERRA PUNTILA
HENKISTÄ MATKAILUA SUOMALAISEEN TAPAAN
Olen jo useamman vuoden ajan tehnyt teoksia, jotka käsittelevät kulttuurisidonnaisia ilmiöitä kuten ruumiinkieltä
sekä kollektiivista muistia ja tilaa. Tässä artikkelissa keskityn ”Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti” -näytelmään1.
Maailmalla näytelmää esitetään Brechtin kirjoittamana, Suomessa se tunnetaan Brecht-Wuolijoki yhteistuotantona.
Alun alkujaan halusin käsitellä näytelmää, koska sen syntyprosessi ja sen julkistamiseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset heijastelevat jännitteitä niin sukupuolten välisistä valtasuhteista kuin myös kulttuurin tuotannosta
ja kulutuksesta ns. “keskiöissä” ja “marginaaleissa”2.

teksti ja
kuvat:
Pia Lindman
Kirjoittaja on
taiteilija ja
viidennen AVEKpalkinnon saaja
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ämä videon, piirustusten ja performanssin teoskokonaisuus
lähtee siis liikkeelle
”Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti”
–näytelmästä, mutta löysin tutkimukseni ”matkailun” varrella lisätietoa ja
vaikutteita suomalaisesta juomakulttuurista ja muinaiskulttuurien luonnonuskonnoista ja shamanismista.

Aloitin tutkimukseni katsomalla
läpi näytelmästä tehdyt elokuvat ja lukemalla kritiikkejä sen monista teatteriesityksistä ympäri maailmaa. Minua
kiinnosti, miten suomalainen maaseutu ja henkilökuvaelmat muuttuivat
kollektiivisten käsitysten mukaan kussakin maassa jossa näytelmää esitettiin – ja mitä jäisi jäljelle jos kaikki erilaiset stereotypiat asettaisi ikään kuin
”päällekkäin”. Suunnittelin, että itse

teos - ja tämä tavoittelemani ”päällekkäisyys” – toteutuisi jotakuinkin niin,
että näkemieni esitysten ja elokuvien
perusteella rakentaisin yksinkertaistetun näyttämön. Tämä näyttämö olisi
tila, joka olisi kaikkien näitten esitysten ja elokuvien redusoitu synteesi –
stereotypia suomalaisesta maaseudusta ja humalasta. Ja tässä tilassa yleisö
saisi sitten improvisoida humaltumisen eri performanssejaan.

Suomalaisuuden rituaali
Suomalaisuutta esitetään ja toistetaan
humalaisuuden rituaalilla. Humalatila
liitetään aitouteen ja jopa viattomuuteen – mikä siis sopii Suomessa vallitseviin käsityksiin suomalaisuudesta yleensä. Kun olet kännissä, et pysty valehtelemaan, ja todellinen minäsi pääsee esille. Miten on, olisikohan
tällaisen viattomuuden ja totuudellisuuden pakko lisääntynyt sisällissodan
jälkeen? Harkinnan sumentava känni astui kuvioihin puhdistavana, sosiaaliluokkia - mukamas - tasoittavana,
”suomalaisuus-riittinä”. Suomalaisittain alkoholin juominen ei ole mitenkään mukava sosiaalinen seurustelun
muoto, vaan pikemminkin vakavasti
otettava kestävyyskoe. Testataan, oletko petturi, vaiko aito suomalainen/
kommunisti/isänmaan ystävä/tms.
Vai henkilökohtainen
sokea piste?
Siinä missä Brecht näki Puntilan kapitalistina kaksinaamaisuuksineen, rikottuine lupauksineen ja tyttärineen
(jota hän kohtelee kuin sijoituskohdetta), minä en voi olla näkemättä Wuolijoen Puntilaa suorastaan liikuttavana
tunteenomaisine humalatiloineen, ristiriitaisine suhteineen ”heinäsirkkaan
hännystakissa” (lähetystösihteeri) tai
Mattiin. Mutta näenkö minä hänet liikuttavana siksi, että olen itse kasvanut
samassa juomakulttuurissa? Toimettomassa hiljaisuudessamme tai räkänau-

russamme, kun kohtaamme sammuneen tai toilailevan humalaisen kadulla, osoitammeko me avoimuutta juoppoutta kohtaan vai onko asia päinvastoin: emme halua käsitellä kipeätä
kohtaa omassa henkilöhistoriassamme. Ja päädymme taas osaltamme toistamaan traumatisoivaa riittiä3. Pysymme visusti erossa maassa makaavasta,
emmekä vastaa, jos hän meitä puhuttelee sen sijaan, että esimerkiksi tarkistaisimme että henki pihisee, ja josko poloinen tarvitsee apua.
Uusi tarkastelupiste
Näytelmän loppukohtauksessa Herra
Puntila kiipeää Hattelmalan harjulle
ihailemaan Hämeen kaunista kansallismaisemaa. Hän suorittaa matkansa
”hengessä vaan” nousten Matin Puntilan talon huonekaluista rakentamalle ”harjulle”.
Näytelmässä Brechtin yhteiskuntakritiikki nivoutuu yhteen suomalaisen kansantarinoinnin kanssa – ja erityisesti alkoholin käyttöön liittyvän
kulttuurimme kanssa. Hella Wuolijoella lienee ollut ehtymätön varasto
mielenkiintoisia henkilöhahmoja ja
tapahtumia, mistä näytelmää kehitellä. Erkki Tuomioja, kirjoittamassaan
isoäitinsä elämänkerrassa4, mainitsee
Puntilan esikuvana olleen Roope Juntulan, Wuolijoen sukulaisen, joka humaltuessaan muuttui maailmaa syleileväksi. Hän mm. kihlautui useamman
neitosen kanssa eräänä kauniina Suo-

men suviyönä – niin kuin Puntila viinan hakureissullaan.
Näytelmän dynamiikan tuottavat
alkoholin vaikutukset ihmisessä. Vavahduttavinta on kuitenkin se, että
humaltumisen eri asteet, toheloinnit ja
kohmelot huipentuvat näytelmässä tähän loppukohtauksen ”hengessä” toimitettuun luonnonihannointiin. Tulee mieleen, että vahvimmat humalatilat on usein koettu luonnon helmassa.
Niin Nummisuutarin Esko, jonka ruumis ja sielu ensiryyppyjen seurauksena
sulavat yhteen ilman kanssa ja henkensäkin taivaan navalla pyörii. Niin myös
häpeissänsä ryyppyputkeen retkahtanut seitsemän veljeksen Simeoni, joka
pakenee korpimetsään ja joutuu lopulta riivatuksi.
Onko niin, että suomalaisessa
juomakulttuurissa, kaikkien historiallisten, sosiologisten ja poliittisten
selitysten jälkeenkin, jossakin takaalalla piileskelevät myyttiset aavistukset – ikään kuin jokin panisi vielä uskomaan hengen matkailuun?
Mircea Eliade kirjoittaa teoksessaan
”Shamanism, Archaic Techniques of
Ecstasy” (1951/1964) ostjakkien shamaaniriiteistä: ”Paastottuaan koko päivän illan suussa shamaani kylpee, syö kolmesta seitsemään sientä ja käy nukkumaan. Vapisten shamaani herää muutaman tunnin kuluttua ja kommunikoi henkien kanssa”.
Eliade toteaa, että ugrilais-shamaanien parissa shamanistinen ekstaasi
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Puhutaan
viikottaisesta
aivojen
nollauksesta.
Juhannus
lienee vuosittainen kovalevyn täydellinen tyhjennys.
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on pikemminkin ”inspiroitunut tila”
kuin transsi; shamaani näkee ja kuulee henkiä ja on ikään kuin itsensä ulkopuolella. Perusluonteeltaan tila on
siis ekstaattinen, ja keinot, joilla tila
saavutetaan, ovat maagis-uskonnolliset ja joissa musiikilla on suuri merkitys5. Sienien tuottama myrkytystila
on sekin keino saada yhteys henkiin,
mutta tavalla joka on passiivinen ja
karkea. Elidae arvelee niiden shamanististen tekniikoiden, jotka käyttävät hyväkseen myrkytystiloja, olevan
myöhempää perua ja niin ollen alkuperäisen tekniikan johdannaisia.
Oli se sitten aiempaa shamanismia
tai myöhempää, nyky-Suomessa voidaan puhua humalan ja luontokokemuksen yhteisestä suomalaisuuden rituaalista – eräänlaisesta haetusta haltioitumisesta: mm. puhutaan viikottaisesta aivojen nollauksesta. Juhannus lienee vuosittainen kovalevyn täydellinen tyhjennys.
Mikko Rimminen kirjoittaa ”Pussikaljaromaanissaan” (2004) kesäisestä reissusta kaverin järvimökille. Kuvioon kuuluu sauna ja 99-prosettinen,
lääkärikaverin hankkima pirtu:
”Henninen sanoi. – Siinä oli vaan semmonen juttu että se pirtu, se kai sen jotenki aiheutti, ihme kamaa, niin, se aiheutti
mulle yhtäkkiä sellasen olon että mulle alkoi tulla kaikkia hirmu vakavuuksia mieleen, ja sitten mua alkoi pelottaa aivan
perkeleesti että mä joudun perimmäisten
kysymysten äärelle, ja menin sitten niitä

kysymyksiä pakoon sinne puuhun, mä jotenkin ajattelin että ne jää kamaralle jos
mä kiipeän perse edellä ikään ku johonki
neitseelliseen alkutilaan.”
Meillä Suomessa on ollut vallitsevana käsityksenä, että suomalainen juomakulttuuri on jotenkin erityinen ja muista kulttuureista poikkeava. Syitä on haettu mm. suomalaisesta sielunmaisemasta, johon kuuluu jokin epämääräinen mutta muuttumaton piirre. Suomalaisten uskotaan juovan, jotta sosiaalinen kontrolli höltyisi. Matti Virtasen mukaan: jotta lopulta kohtaisimme kosmologisen yksinäisyytemme6.
Puntila –projektini valottaa maailman eri juomakulttuureja suomalaisen juomakulttuurin puitteista käsin.
Suomalainen juomakulttuuri osoittaa
tässä tietä jotta muutkin, eri kulttuurien edustajat, voisivat esittää omia
käsityksiään ja samaistumisiaan viinan
kautta.
Puntila –projektin näyttämö
Olen rakentanut näyttämön, jossa ovat
läsnä – tosin hyvin abstraktissa mielessä – kaikki ”henkiin” yhteydenottoa varten tarvittavat elementit: luonto (baarikalusteet verhottuna vihreällä
huovalla), taivas (sininen suorakaiteen
muotoinen paperi) ja lehtikullalla käsitelty näyttämön ylä-etuosan kattava
heijastin. Valaisimet kohdistetaan heijastimeen niin, että näyttämöllä baarituolissa istuva on kokonaan kullan-

hohteella valaistu. Baarituolissa istuvan katse kohtaa kullan hohteen kuin
se olisi ilmassa väreilevä kultapallo.
Yleisö on tervetullut istuutumaan
näyttämöllä olevaan baarituoliin ja
miettimään henkistä yhteyttään – mihin nyt itse kukin kokee saavansa yhteyden. Jos henkinen matkailu ei kultapallosta, luonnosta ja taivaan sinestä huolimatta onnistu, voi aina kaataa
itselleen lasillisen, tai useamman, hyvää, jäähdytettyä Koskenkorvaa. Näin
matkaa vauhdittaakseen.
Puntila –projektin video
Videolle olen kuvannut näyttämön ja
kaikki ne, jotka istuutuvat juomaan
ja kokemaan tämän haltioitumisen tilan. Ei ole pakko juoda. Haltioitua saa
muutenkin.
Berliinissä kuvatessani edustajia monesta eri maasta ja kulttuurista he istuivat, juopuivat tai muuten vaan haltioituivat näyttämöllä. Videokuvauksissa minua kiinnostaa eritoten kuinka eri ihmiset eri kulttuureista toteuttavat erilaisia juomisen ja haltioitumisen rituaaleja.
Puntila –projektin
piirustukset
Hakusanoilla ”känni”, ”jurri” jne. poimin Youtube-verkkosivuilta videoita, joissa on kuvattu humalaisia eri
tilanteissa. Keskityin niihin videoihin, joissa humala esittäytyy selvästi tilana, jossa ollaan haltioituneita tai

muuten siirrytty ”toiseen ulottuvuuteen”. Olen piirtänyt videoista otettujen still-kuvien perusteella värikuvia
korostaen (lehtikullalla) sitä psykologista tilaa, jonka arvioin olevan käsillä
näissä videoiduissa hetkissä. Piirustusten nimet mukailevat Youtube-nimiä.
Näin esimerkiksi olen tehnyt ”Känniääliö”-, ”Urpot tappelee”- ja ”Paljon
viinaa” -piirustukset.
Puntila –projektin
lyhyt historiikki
Näyttämö oli ensimmäiseksi esillä –
ja kuvaukset käynnissä - kesällä 2008
Berliinissä, työhuoneellani Künstlerhaus Bethanienin taiteilijaresidenssissä. Berliinissä asuu monia eri ihmisryhmiä ja kansalaisuuksia. Vapaaehtoiset joko improvisoivat humalatilaa
– tai sitten he esiintyivät todellakin
humaltuen ja humalassa. Humalaisuuden näytteleminen ja eri kulttuurien
käsitykset humalaisuuden performatiivisuudesta tai rituaaleista painottuivat. Marras- ja joulukuussa 2008 toinen versio Puntila-projektista oli yksityisnäyttelyssäni Künstlerhaus Bethanienissa. Keväällä 2009 teos oli esillä Galleri Elverketissä Tammisaaressa,
jossa myös kuvasin suomalaisia näyttämölläni. Kesäkuussa on vuorossa uuden installaation, performanssin, piirustusten ja kuvausten sarja. Tämä kokonaisuus toteutetaan nykytaiteen
keskuksen Radialsystem V:n kanssa ja
tiloissa Berliinissä.
■

Jos henkinen
matkailu ei
kultapallosta,
luonnosta ja
taivaan sinestä
huolimatta
onnistu, voi
aina kaataa
itselleen
lasillisen, tai
useamman,
hyvää, jäähdytettyä Koskenkorvaa.

Viitteet
1. Näytelmässä hämäläinen suurtilallinen Herra Puntila juopuessaan
muuttuu maailmaa syleileväksi ja
palkollisiaan rakastavaksi ”suorastaan kommunistiksi”, kun taas selvin päin hän on kitsas ja ärtyisä sosiaalinen kiipijä, joka luulee kaikkien palkollisten yrittävän jymäyttää häntä. Näin ollen Puntila selvin päin yrittää naittaa tyttärensä
velkaantuneelle lähetystösihteerille (kohentaakseen sosiaalista asemaansa), mutta humalan tuottamassa ”totuuden tilassaan” Puntila haluaa naittaa tyttärensä ”hyvälle ihmiselle” Matti-rengilleen.
2. Maanpaossa Saksasta Brecht
vietti perheineen ja avustajineen
(Ruth Berlau ja Margarete Steffin)
runsaan vuoden (1940 – 1941) Wuolijoen vieraana Marlebäckin kartanossa odotellessaan viisumia Yhdysvaltoihin. Kesällä 1940 Brecht ja
Wuolijoki työstivät yhdessä erään
Wuolijoen kirjoittaman julkaisemattoman näytelmän nimeltä “Sahapuruprinsessa”. Brecht sovelsi
Sahapuruprinsessaan omaa “eeppisen näytelmän” työstämistapaansa. Vieraannuttamisen ja roolityylittelyn avulla tarkennettu näytelmä voisi näin saattaa yleisön prosessoimaan näkemäänsä ja saavuttamaan yhteiskunnallisen tietoisuuden. Näkemykseni on, että Brecht
käsitteli Sahapuruprinsessaa kansantaruna, jota saattoi jalostaa. Kir-

jailijoiden välisestä työnjaosta
on keskusteltu vuosikymmenet ja vallitsevana käytäntönä
Saksassa on nyt, että Wuolijoki mainitaan tarinan lähteenä
muttei kirjoittajana. Kulttuurin keskuksen ja marginaalin,
niin kuin sukupuolien, väliset
valtasuhteet ovat tässä kohtaa
toisintuneet mallikelpoisesti.
3. Kiitos Tanja Liukkoselle, joka keskustelussa toi esille ajatuksen, että alkoholin juominen on meillä tabu, koska emme voi kohdata humalaisuutta hihittämättä, nauramatta
tai sitä jollakin tavalla tuomitsematta.
4. Tuomioja, Erkki: ”Häivähdys punaista, Hella Wuolijoki
ja hänen sisarensa Salme Pekkala vallankumouksen palvelukseesa”, 2006
5. Eliade ei tässä kohtaa
enempää selvitä, miten transsi
saavutetaan musiikin ja tanssin avulla.
6. Virtanen, Matti: ”Änkyrä, tuiske, huppeli. Muuttuva suomalainen humala”, 1982.
Kiitän professori Matti Peltosta Helsingin yliopistolta
erinomaisista viitteistä ja neuvoista keskustellessamme kesällä 2008 suomalaisesta juomakulttuurista ja alkoholipolitiikasta.
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Joki on kohtalon kehto
Eräs maailmankirjallisuuden keskeinen teos alkaa pohdinnalla siitä, että
kaikki onnelliset perheet ovat onnessansa samankaltaisia mutta onnettomat
ovat omalla tavallaan aina erilaisia. Vankisellin seinään on kaiverrettu paljon puhuva sana: kohtalo.
Onko suurempaa taistelua kun ihminen taistelee omaa kohtaloaan vastaan? Niitä olosuhteita, joita hän ei ole saanut valita, joihin hän on sattunut syntymään, joiden keskellä hän viettää lapsuutensa ratkaisevat vuodet
jotka sitten näkymättömin säikein sitovat häntä siihen kohtaloon, joka hänelle ikään kuin etukäteen jo ennen syntymää olisi kirjoitettu.
Kun ihmisen oma tahto herää taistelemaan sitä vastaan, mihin ympäristö häntä tahtoo viedä, siitä alkaa huikea draama jonka lopputulosta ei ole
etukäteen kirjoitettu.

teksti ja
kuvat:
Ilkka Ilkare
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja
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n koskaan arvannut,
minkä keskelle jouduin kun pienen ryhmäni kanssa ryhdyin
toteuttamaan aihetta, jonka ensimmäiset
kuvat olin ottanut jo lokakuussa 2001
Ankaran Unelman ensi-illan yhteydessä Rovaniemellä. Siitä lähtien halusin
tulla tekemään aivan erityisen kuvan
entisen ammattinyrkkeilijän mummon autotalliin, johon hän oli nuorena poikana rakentanut oman pienen
nyrkkeilysalinsa.
Kaikki oli tallella. Höyläämättömästä laudasta rakennetun hökkelin
seinällä olivat englantilaisista nyrkkeilylehdistä leikatut valokuvat pojan
idoleista. Itse kyhätty päärynäpalloteline, jossa koukun sijaa hoiti ruostunut, väännetty naula. Pieni punainen
hökkeli metsän kätkössä avarassa vaaramaisemassa muutaman kilometrin
päässä Ounasjoesta.
Siinä ympäristössä poromiehen
pojan unelma maineesta ja kunniasta, suurista rahakehistä ja glamourista oli syntynyt, iskostunut mieleen tulikirjaimin taottuna. Pois, pois, täältä
pois, huusi kaikki!
Nyrkkeilijä palasi aina uudestaan
lapsuutensa maisemiin kuin jonkin
mustan aukon vetämänä pettyen aina
uudestaan siihen lohduttomuuteen,
jota hän jokivarressa koki. Kerran alkukesästä lähdimme sitten tutkimaan
niitä olosuhteita, jotka niin tiukasi pitivät poromiehen poikaa otteessaan.
Nousimme olutrekan kyytiin ja matkasimme pohjoiseen samalla tavalla
kuin entinen ammattinyrkkeilijä matkusti kotiselkosilleen.
Siitä se alkoi, mutta mihin se kehittyi, sitä en arvannut. Susimies on
keskeinen osa lappilaisen jokivarren
ihmisten elämästä kertovaa elokuvaa, jota Iikka Vehkalahden Dokumenttiprojektin, Suomen elokuvasäätiön Petri Rossin ja AVEKin Timo Humal-ojan rahoittamana ryh-

dyin lopulta toteuttamaan toukokuussa 2004.
En arvannut, että vielä lokakuussa
2007 lähden jokivarteen tekemään erikoiskuvia, jotka olivat välttämättömiä
tarinan kertomiselle.
Kertomus entisestä ammattinyrkkeilijästä, joka palaa aina uudestaan jokivarteen lapsuutensa maisemiin, oli
jo kuvattu; nyt kuvauksen kohteena
oli se erilainen tarina, jonka kohtasin
entisen lentojätkän torpassa Ounasjoen mutkassa Tapion kylässä.
Tilan nimi on Onnela, mutta asukkaiden elämä oli kaikkea muuta kuin
onnessa rypemistä. Se oli ankaraa selviytymiskamppailua olosuhteissa, jotka
koettelevat inhimillistä käsityskykyä.
Onko suurempaa kamppailua,
suurempaa draamaa kun vielä lapsuuttaan elävä poika kamppailee isän ja äidin vihanpidon välimaastossa pyrkien
omaan itsenäisempään elämään? Janne Tuiskun tarina miehuuden kynnyksellä tasapainoilee hiuksen hienolla rajalla, joka erottaa kreikkalaisen tragedian sankarieepoksesta.
Tätä seutua kutsutaan peräpohjolaksi. Ihmisten asenteissa leimaa antavaa on myyttinen uskonnollisuus. Siksi kutsuinkin kohtaamaani ilmapiiriä
mukkalaiseksi sielun maisemaksi. Timo K. Mukan kirjoissa olin kohdannut saman, mutta nyt elävänä ja verevän totena, tässä hetkessä, nyt.
En arvannut, mitä seuraa kun pikku ryhmäni kanssa ajoin Ounasjoen
vartta kohti Sinettää kesäkuun alussa 2004. Leveä joki virtasi levollisena,
ja vaarojen rinteillä alkava kesä heräili
neitseellisen vihreänä. Minulla on kova halu mennä heti tarkastamaan näkymä Sinetän vaaran laella olevalta
hautausmaalta. Ryhmä tippui jo siinä
vaiheessa kärryiltä. Kukaan ei älynnyt
lähteä mukaani, vaikka suunnittelu alkoi saman tien. Kun huoltoaseman pihalla törmäsin poromieheen, joka ympäripäissään oli menossa kyläkrouviin,
kuvaus alkoi välittömästi.

Juhannuksen alla Lapin kansa julkaisi sivun artikkelin ”Manolito nousee lumisesta haudastaan”. Sen jälkeen
jokivarressa joka torpan ovi oli auki
ryhmälleni.
Kaikki tunsivat hyväntahtoisen
kyläjuopon, joka kuoli hämärissä olosuhteissa kyläkrouvin kupeeseen ensimmäisenä kovana pakkasyönä. Miksi selvitin hänen kohtaloaan? Hän oli
tarttunut videolle kolme vuotta aikaisemmin kuvatessani entisen ammattinyrkkeilijän karaokelaulua kyläkrouvissa.
Käännekohta
Kun kuvausryhmä hajoaa, mikä aina
tapahtuu ennemmin tai myöhemmin,
se on ohjaajalle surullista, haikeaa ai-

kaa. Pienen kuvausryhmäni kohdalla
se tapahtui ennemmin ja sitä kipeämpää se oli.
Ei minulla ollut aikaa seurustella.
Huomioni oli tehtävässä, mistä saan
elokuvaan tarvittavat ainekset. Ei sitä ollut valmiina. Se piti etsiä ja löytää.
Ryhmässä heräsi kapinahenki. Leppoisa juttelu vaikeni, kun istuin yhteiseen ruokapöytään. He olivat jättämässä minua yksin tehtäväni kanssa.
Kun tiesin, että minulla on tarvittava aineisto Manoliton tarinaan ja Susimieheen, jotka vielä silloin olivat yhtä ja
samaa tarinaa, palasin etelään. Olin kuitenkin päättänyt jo, että menen vielä jatkamaan kuvauksia, joiden painopiste oli
siirtymässä Tapion kylään, kymmenen
kilometriä Sinetästä pohjoiseen.

Vuokrasin rivitaloasunnon keskeltä Sinetän kylää, Manoliton entisen kämpän naapurista, muutaman
sadan metrin päässä kyläkrouvista,
mistä kaikki alkoi. Yhtenä keskikesän päivänä olin omin päin koko kuvauskaluston kanssa Helsingin rautatieasemalla. Siitä eteenpäin kaikki
oli kuin unta, menoa outoon ja ennalta tuntemattomaan ympäristöön. En
voinut olla aivan varma, mitä olin tekemässä, mutta ratkaisevan päätöksen olin tehnyt. Se oli todellista riskin ottoa ja heittäytymistä tuntemattoman vietäväksi.
Olin päättänyt muodostaa uuden
ryhmän paikan päällä. Tarvittavia apukäsiä oli tarjolla Lapin yliopiston mediataiteen osastolta.

Dokumenttielokuvan tekeminen
on siitä vaativaa ja koettelevaa, että
siinä ollaan todellisten ihmisten kanssa tekemisissä. Heidän tunteensa, ongelmansa ja kipeät kohtansa ovat todellisia, eivät kuvitteellisia kuten näytelmäelokuvaa tehdessä. Ne eivät katoa sillä hetkellä kun ohjaaja ilmoittaa:
”Poikki. Se on siinä!”
Kuka sanoo, mitä ihmisen todellisuus on? Millä oikeudella menen näiden ihmisten elämään ja kuvaan heidän yksityisyyttään? Vaikka minulla
on heidän hyväksyntänsä ja lupa, siitä huolimatta tunnen tekeväni jotakin, joka ei minulle oikeastaan kuulu.
Tapa, millä teen sen, menee niin sisälle heidän elämäänsä, että he eivät itsekään sitä ymmärrä.

Yhtenä keskikesän päivänä
olin omin päin
koko kuvauskaluston kanssa
Helsingin rautatieasemalla.
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Peckinpahin lausahdus siitä, että elokuvan teko on sotaa, pitää paikkansa. Isot operatiiviset päätökset voi
tehdä kaukanakin rintamalta, mutta
ratkaisevat strategiset siirrot on tehtävä todellisen tilanteen mukaan, eikä
todellisuus ole mikään staattinen tila,
vaan se muuttuu ja elää koko ajan.
Kun Onnelan isäntä Rymy kertoi
Manoliton elämästä, en vielä tiennyt
että hänellä on 12 vuotta vanha poikakin, mutta jokin kertoi minulle että tähän torppaan on syytä tulla uudestaan.
Onnelan tilan editse kulkee Ounasjoen Itäpuolen tie, joka alkaa Rovaniemeltä ja kulkee joen vartta seuraillen Kittilään ja Muonioon. Aamuvarhaiselta iltamyöhään pyyhältävät tilan editse rekat, kohti pohjoista tyhjinä ja kohti etelää täydessä tukkilastissa
vieden pohjoisen vihreää kultaa, tiukkasyistä puuta teollisuuden tarpeisiin.
Ei ihme, että pojan haaveena on
tulla rekkamieheksi, joka yhtenä päivänä istuu korkealla hytissä ratin takana.
Kun Onnelan isäntä ratkesi ryyppäämään, hän kielsi minua kuvaamasta. Meni pari päivää. Aloitin yleensä
päivän menemällä aamuvarhain kahville Seolle eli huoltoaseman kahvilaan, missä luin Lapin kansan ja hahmotin, mitä tänään tehdään.
Yhtenä aamuna Rymy oli kahvilassa krapulakaljalla. Istuttiin siinä naamat vastakkain. Äkkiä hän sanoi ”Ilkka, nyt sie saat kuvata.” Olin ällistynyt. ”Oletko tosissasi?” ”Kyllä! Ku mie
sanon et saa kuvata, silloin saa kuvata!” Kipaisin äkkiä autolle ja hain kameran. Siitä se alkoi. Kiersin Rymyn
kanssa viikon aikana Sinetän kaikki
ryyppypaikat.
Hoidin hänet myös Rovaniemen
terveysaseman kautta katkaisuun Lapin alkoholiklinikalle. Vielä siinä vaiheessa kuvio ei ollut täysin selkiintynyt. Huomioni oli vielä aika paljon
muualla, mm. erään ravitilan tapahtumissa. Onnelan isännän vaiheet kulkivat siinä sivussa. Hänen poikansa Janne oli vielä taustalla. Mutta syksyn tullen näkökulma muuttui entistä enemmän pojan näkökulmaksi ja hänen kokemuksiinsa. Siitä alkoi varsinainen
elokuvan teko.
Kun isäntä oli selvinnyt ryyppyputkestaan, häntä alkoi kaduttaa.
Kerran hän sanoi: ”Kuule Ilkka, lupaathan sie ettet käytä sellaisia kuvia ku mie oon juovuksissa.” Vastasin
hänelle: ”En minä sellaista voi luvata,
Jorma. Varmasti sellaisiakin tilanteita
käytetään, se on niin keskeistä tässä
teidän elämänmenossa, mutta lupaan
että yritän tehdä sellaisen jutun, että
sinun ei tarvitse hävetä.” Kuvaukset
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jatkuivat. Vielä monta ryyppyputkea
kuvasin eri näkökulmista.
Jossain vaiheessa rivitaloasunnon
määräaikainen vuokra-aika loppui.
Kämppä oli jo vuokrattu eteenpäin.
Sain uuden asunnon Terveystalolta, joka kylällä tunnetaan paremmin juoppojen talona. Siellä oli yksi asunto ollut pitkään vapaana ja siihen oli vaikea saada vuokralaisia talon levottoman elämän takia. Minulle se kelpasi
ja samalla tutustuin Törmäseen, Sinetän ruhtinaaseen, toivottomaan juoppoon, jonka puheista kukaan ei ota
selvää. Naapurilleni juoppojen talossa
järjestyi keskeinen osa Manoliton tarinassa. Hänhän eli sitä samaa elämää,
mitä Manolitokin oli elänyt.
Kesä 2004 meni kuin huumeessa.
Olin jo kuin yksi kyläläinen. Syyskuun
lopussa sain puhelinsoiton Onnelasta
Tattarisuon karting-radalle. Janne soitti. Hän vaatimalla vaati, että minun pitää tulla kuvaamaan hänen syntymäpäivänsä viettoa. Salmiakkikossu oli hankittu. Hän suunnitteli kavereittensa
kanssa ryyppäysreissua Kittilään.
Pikkupoikien juopottelu minulta vielä puuttuikin. Tähän mennessä
pojat eivät olleet päästäneet mukaansa viikonloppujen viettoon. Noudatin
kutsua. Lokakuun alussa aamuvarhain
astuin Rovaniemen koneeseen. Huikaisevan kirkkaana syyspäivänä sukelsin taivaan halki toiseen aikakauteen,
toiseen todellisuuteen. Tuiskujen perhetarina toden teolla aukeni. Jannen
äiti tuli kuvaan mukaan.
Jannen syntymäpäivä oli käännekohta koko tuotannolle. Vasta nyt elokuvan teko todella alkoi. Olin sisällä
salatussa maailmassa, jota sääteli vuosisatainen perinne, jota etelässä tuskin
tunnetaan. Tuon yhden vuorokauden
kuluessa sain merkittävämpää aineistoa kuin koko menneen kesän aikana.
Tuli talvi ja kaamos. Elokuvan teko
jatkui entistä enemmän Jannen kanssa. Samankaltaiset elämänkuviot toistuivat. Talon isännälle ryyppyputket
olivat enemmän sääntö kuin poikkeus. Ne olivat Jannelle raskasta, masentavaa, murhaavaa aikaa. Kun olin etelässä, Jannelta tuli järkyttävää tekstiviestiä; nousin koneeseen ja olin taas
jokivarressa. Näin meni koko talvi ja
kevät ja seuraava kesä.
Kun tuotanto kestää vuosia, elokuvan tekijä joutuu kohtaamaan myös
mielivaltaisesti ja epäjohdonmukaisesti käyttäytyvän hallintobyrokratian. Niin kävi myös Ounasjokivarsi
-tuotannon kohdalla.
Mikä yhtenä päivänä on hyväksi
havaittu ja arvioitu tukemisen arvoiseksi, voi yhdessä yössä muuttua arvottomaksi ja merkityksettömäksi.

Kun tuotanto alkoi laajeta ja kasvaa siitä, mitä alun perin oli kuviteltu
– mikä on vain merkki siitä, että tekijät ovat päässeet joron jäljille ja onnistuneet tehtävässään – siitä ei pidetty
lainkaan Suomen elokuvasäätiössä.
Säätiön virkamiehille peräpohjolan elämänmenosta kertova elokuva
oli vain yksi projekti lukemattomien
projektien joukossa. He eivät he odottaneet siltä muuta kuin sitä, että se
menee sen mukaan mitä byrokratian
papereissa on ja siitä päästään vaivattomasti eroon. Teos ei kiinnostanut
oikeastaan yhtään.
Kun yritin saada Säätiön määräaikaisia virkamiehiä ajan tasalle siinä missä mennään ja miten tuotanto
on edistynyt – aivan kuten tekemäm-

Sinetän kyläkrouvi, mistä kaikki alkoi.

Olin sisällä
salatussa
maailmassa,
jota sääteli
vuosisatainen
perinne, jota
etelässä tuskin
tunnetaan.

me sopimus velvoitti minua tekemään
– näistä yhteydenotoista alkoi odottamaton, täysin turha, mutta turhauttava vaihe, johon en tämän jutun puitteissa tarkemmin mene.
Kerron vain konfliktin ensimmäisen vaiheen päätöksen; Helsingin hovioikeus kumosi kaikki syytteet 12.12.2008 antamassaan tuomiossa. Mutta vaikka syytteet oli kumottu, Säätiö ei kumonnut niitä väitteitä, jotka leimasivat minua jonkin
sortin mafiamieheksi, joka uhkailemalla pyrkii hankkimaan taloudellista hyötyä.
Kehityksen kulku
Näinä globaalin talouskurimuksen
päivinä, kun käsky joltain korkealta

taholta on käynyt ja selluteollisuutta
on ajettu alas ja leveään leipään tottuneita paperityöläisiä on joukoittain
irtisanottu, suoraan sanottuna: elämme sellaista yltäkylläisyyden aikaa, että kun paperitehtaan irtisanottu työntekijä valittaa kohtuutonta ja kovaa
kohteluaan komean tiilitalon tilavassa olohuoneessa takkatulen lämmössä 42 tuuman taulutelevision välkkyessä nurkassa, kurimus ei vaikuta kovinkaan uskottavalta.
Maamme hallituskin näyttää perustavan ”fantastisen politiikkansa”
siihen, että kerran suljettu teollisuuslaitos avataan muutaman vuoden kuluttua uudestaan. Eihän niin käy. Se
tarkoittaa, että entiset markkinat tuskin tulevat takaisin. Paperia ja entisiä

tuotteita ei maailmalla enää tarvita.
Elämme jonkinlaista valtavaa teknologista murroskautta. Alikehittyneissä maissa harpataan todennäköisesti
suoraan uuteen teknologiaan.
Paperiteollisuuden työntekijöiden palkat ovat huippuluokkaa. Niin
ovat myös heidän ansiosidonnainen
työttömyysturvansa ja eläkkeensä. He
eivät ole tämän maan köyhälistöä. He
ovat yhteiskunnassa paremmassa ja
turvatummassa asemassa kuin yhteiskunnan ulkoreunoille ajetut tarpeettomat, Helsinginkadun leipäjonossa seisovat tai peräpohjolan Onnelan
tilan asukkaat, jotka tuntevat omassa
selkänahassaan, mitä on euron venytys. He ovat todellisia tämän ajan putkinotkolaisia.
■
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Raportti

POST MORTEM
Suomi post mortem –hanke sai alkunsa syksyllä 2008 kun työryhmämme
kutsui koolle suomalaisia dokumentaristeja kokoamaan ajatuksiaan koulusurmien jälkeisestä Suomesta.
Post mortem
–työryhmä:
Maija Hirvonen
Miia Jonkka
Katja Lautamatti

h t t p : / / w w w. s u o m i p o s t m o r t e m . f i /
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rojektia varten toteutettiin joukko lyhytelokuvia,
jotka käsittelevät aihetta
visuaalisten kommenttien
kautta. Lisäksi hankkeen yhteydessä
järjestettiin nuorten mediaympäristöä
käsittelevä Clip Kino -työpaja. Hanke jatkuu keväälla nuorten videotyöpajoilla. Hanketta ovat tukeneet YLE,
opetusministeriö ja AVEK.
Hanke toteutettiin neljässä kuukaudessa. Elokuvantekijöistä moni
koki asian oikeaksi, mutta epäröi tarttua arkaan aiheeseen. Moni ei pystynyt tai halunnut osallistua lyhyellä varoitusajalla. Lopulta, viimeisten viikkojen aikana mukaan ilmoittautui yhä
useampi. Meille entuudestaan tuntemattomat ihmiset ottivat yhteyttä ja
tarjosivat teoksiaan post mortem -sarjaan. Tämä ilahdutti, sillä mukaan toivottiin tekijöitä myös elokuva-alan ulkopuolelta.
Lopulta teoksia valmistui yli 30.
Näistä 20 näytettiin DocPoint -festivaalin Suomi post mortem –näytöksessä. Teoksia nähdään myös myöhemmin vuoden 2009 aikana YLE1kanavalla.

Tekijöiden kommentteja post
mortem –hankkeesta
J o h a n n a O n n i s m a a ”En ollut kovin halukas tarttumaan tähän aiheeseen. Pyörittelin ajatuksia siitä nuorten työpajojen suhteen ja päätin lopulta itsekin
osallistua. Kiinnostuin lähinnä kollektiivisesta tekemisen muodosta. Halusin myös kokeilla rykäistä nopeasti
kasaan yksinkertaisesta lähtökohdasta elokuvan, jota ei ole haudutettu eikä itsekritiikillä viivytetty.”
M a i r a D o b e l e j a A n n a R u o h o n e n : ”Post
Mortem -projekti tarttuu kiistämättömän tärkeään ja itseä askarruttaneeseen aiheeseen. Olisi ollut vaikeampi
keksiä syitä olla osallistumatta. Maira
oli joutunut kirjoittamaan Kauhajoen
ja Jokelan tapahtumista Latvian mediassa laajemminkin ja projekti tuntui
tarjoavan mahdollisuuden koota aja-

tuksia ja visualisoida niitä yhdessä kollegojen kanssa. Projekti tarjosi itselle
läheisen tavan käsitellä asiaa. Projektiimme mukaan lähtenyt Sinikka Sokka tuntui ”valtakunnan virallisena satutätinä” luontevalta valinnalta lukemaan tekstiä, joka koostuu lasten oikeuksia koskevista lainotteista.”
N in a Se p p in e n : ”Kun lähdimme tekemään juttua, ei tarkka aihe ollut heti
täysin selvillä. Koska aiheenamme oli
kouluampumiset, niin oli todella vaikea lähteä vetämään sellaisesta narusta, jota ei olisi jo vedetty ja löytää aihe,
josta saattaisi kuoriutua jotain uutta.
Lopulta kuitenkin päädyimme tekemään dokumenttia ylipäätään nihilismistä, josta vääntyi haastattelun myötä lopulta muotokuva.”
M i k a e l E l m o l h o d a : ”Teoksessamme
käydään ensin juttelemassa poliitikoille, minkä jälkeen vertaillaan yhden
fiksun tyttöporukan kanssa poliitikkojen näkemyksiä siihen todellisuuteen, missä nuoret elävät. Kommenttinsa antoi myös yksi opettaja. Halusin tuoda esille lähinnä sen, että poliitikkojen puheet, olivatpa ne kuinka
hienoja tahansa, eivät vaikuta käytännön elämään. Yhteiskunta ja vanhemmuus on retuperällä ja poliitikkoihin
ja puolueisiin ei voi luottaa.”
P e t t e r i H i i e n k o s k i : ”Elokuvani tarkoitus on herättää ajatuksia ihmiselämän arvosta tai arvottomuudesta.
Siinä esitellään Jokelan koulusurmaajan julkistamaa ”Luonnollisen Valitsijan Manifestia”, jossa hän osoitti teolleen katsomukselliset perusteet, näytetään ns. sikiöseulontojen yhdeydessä ihmisalkiota elämänsä alussa, ja miten elämä osan kohdalla on päättynyt
jo ennen syntymää.
Onnistunutta hankkeessa oli se,
että lyhyessä ajassa toteutettiin monta erilaista lyhytdokkaria tärkeästä
aihepiiristä, ja erityisesti se, että ne
saivat näkyvyyttä DocPoint -festareilla. Teoksia oli niin paljon, että ne
olisi ehkä voinut jakaa kahteen sarjaan, kenties niinkin, että sarjoilla olisi ollut hieman toisistaan poikkeava
profiili.”
J o h a n n a O n n i s m a a : ”Ajatus työskentelyn yhteisöllisyydestä ei toteutunut
ollenkaan. Jokainen puuhasi itsekseen
elokuvaansa tietämättä muista teoksista, joita tultaisiin esittämään samassa yhteydessä. Jäin kaipaamaan jon-

kinlaista projektin kokoon kerimistä
tekijöiden kesken.
Idea porukkatyöstä ei ole huono,
ja koin tämän työtavan piristävänä. Pitäisi vaan löytää keino rahoittaa tällaiset elokuvasikermät, joissa lähdetään
keveän suunnittelun ja kokeilun kautta nopeasti yhdessä matkaan. Jos näitä tehtäisiin usein näin harrasteena, eli
ilmaiseksi ja tekijöiden omalla ajalla,
olisihan se maton vetämistä omien jalkojen alta.”
M a i r a D o b l e j a A n n a R u o h o n e n : ”Ehdottomasti osallistuisimme uuteen
vastaavaan hankkeeseen. Talkoissa
on voimaa ja kokonaisuus on aidosti
enemmän kuin osiensa summa. Työskentelytapa mahdollistaa näkökulmien rikkauden ja nopean reagoinnin
ajankohtaisiin tapahtumiin.”

Post mortem -työryhmän
kommentteja
Vuonna 2007 elokuva-alan ammattilaisten kollektiivin toteuttama, Markku Tuurnan tuottama Sopimus-elokuva oli tietynlainen esikuva Suomi post
mortem -hankkeelle. Toisin kuin Sopimus-projektissa, jossa toteutettiin
yhtenäinen elokuva, post mortemin
lähtökohta oli koostaa usean tekijän
elokuvallisista kommenteista kokonaisuus. Teosten toteutustapa ja näkökulma oli vapaa, töiden maksimipituudeksi asetimme viisi minuuttia. Näin yksittäiseltä työltä ei vaadittu suuria vastauksia tai valmiin teoksen eheyttä. Päämääränä ja haaveena
oli yksittäisten töiden ja kommenttien välinen ’vuoropuhelu’. Tämä oli palautteen perusteella monelle tekijälle
innostava lähtökohta. Aikataulu ja resurssien rajallisuus vaikuttivat valitettavasti niin että esimerkiksi animaationtekijät eivät kiinnostuksestaan
huolimatta pystyneet osallistumaan.
Hankkeen kuluessa kävi selväksi,
että elokuva-alan tekijöistä usea kaipaa perinteisen tuotantokulttuurin
rinnalle osallistuvaa, yhteisöllistä elokuvantekoa. Alalle tullaan perin ideologisista syistä: halusta osallistua ja
kommunikoida tärkeistä asioista. Kollektiivinen tuotantomalli voi parhaassa tapauksessa antaa elokuvantekijöille uuden tavan vaikuttaa ja osallistua.
Syvästi toivomme että Sopimus- ja
Post mortem –hankkeen kaltaiset kokeilut jatkuvat.

Mörkö (Killing is
my civil right),
ohj. Rane Tiukkanen,
Elokuvatuotantoyhtiö B-Rappu Oy,
2008
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TEHERAN
CINÉMA VÉRITÉ -FESTIVAALILLA TEHERANISSA 15.–19.10. 2008
Dokumenttikilta ry järjesti perinteisen
festivaalimatkansa vuonna 2008 Teheraniin, Iraniin, Cinéma Vérité – dokumenttielokuvafestivaalille. Kymmenhenkinen suomalainen ryhmä vieraili festivaalilla viiden päivän ajan nauttien festivaaliohjelmistosta, verkostoituen ja ottaen osaa festivaalin yhteydessä järjestettyyn paneelikeskusteluun.
Kuvat ja
toimitus
Leena
Kilpeläinen

F

estivaalin ohjelmistossa esitettiin killan kokoama suomalaisten dokumenttielokuvien sarja, joka esitteli lyhytdokumenttituotantoa muutaman
viime vuoden ajalta.
Nyt toista kertaa järjestetty festivaali oli vuodessa kasvanut uskottavaksi kansainväliseksi tapahtumaksi,
jolla vieraili lähes sata ulkomaalaista
tekijävierasta ja lehdistön edustajaa.
Festivaalin ohjelmisto oli korkeatasoinen ja laajuudessaan niin kattava, että pelkästään siihen tutustuminen vei
muutaman päivän. Ohjelmistossa nähtiin kansainvälisten ja kansallisten kilpasarjojen lisäksi mm. laadukas puolalaisen dokumenttielokuvan sarja sekä tribuuttisarjat dokumenttiveteraaneille Jørgen Lethille ja Richard Leacockille. Elokuvia ohjelmistossa oli
reilusti yli 200, joista suurin osa keräsi
näytöksissä lähes täydet katsomot.
Iranilainen vieraanvaraisuus oli yltäkylläistä. Vieraille järjestettyjen retkien ja illanviettojen määrä oli niin lukuisa, ettei itsenäiseen kaupunkiin tutustumiseen tahtonut jäädä aikaa.
Helena Mielonen

Puolalaisista
dokumenttielokuvista

F

estivaalin satsaus puolalaiseen dokumenttielokuvaan oli harvinaisen kattava ja antoisa. Uusien elokuvien lisäksi esitettiin neljän merkittävän ohjaajan retrospektiivit: Krzystof
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Kieslowskin, Marcel Lozinskin, Wojciech Wiszniewskin ja Maciej Drygasin. Lozinski ja Drygas olivat paikalla
kertomassa elokuvistaan.
Meillä melko tuntematon Maciej
Drygas ei muiden tavoin ole opiskellut Lodzin elokuvakoulussa, vaan Eisensteinin perinteitä jatkavassa, maailman parhaaksi elokuvakouluksi sanotussa Moskovan VGIK:ssa. Hän on
tehnyt vain neljä elokuvaa, mutta on
niiden avulla noussut maansa lähihistorian tärkeäksi tallentajaksi ja kommentoijaksi.
“Hear My Cry“ (1991) on Drygasin laajasti palkittu hätkähdyttävä debyyttielokuva. Se tekee kunniaa syyskuussa 1968 Warsovan stadionilla kesken sadonkorjuujuhlien sadan tuhannen ihmisen edessä polttoitsemurhan
tehneelle historianopettajalle Ryszard
Siwiecille. Hänen tekonsa oli protesti
arkipäivän valheita, mielivaltaa ja järjestelmän nimissä tehtyjä rikoksia vastaan. Miksi Siwiecistä on vaiettu yli 20
vuotta, kun Jan Palachista tuli Tsekkoslovakian vastarinnan symboli - miksi
huutoa ei kuultu?
Drygas asettaa tapahtumat yhteyksiinsä haastattelemalla Siwiecin
perheenjäseniä, stadionilla olleita katsojia, miliisejä ja reporttereita. Hän
käsittelee mielenkiintoisesti kansanjuhlista tallennettua runsasta kuvamateriaalia. Tansseista ja juhlamenoista
henkii mauton tekopyhyys ja kieroutunut kollektivismi, joka tuo mieleen
30-luvun Saksan sosiaaliset rituaalit.
Uutiskuvaaja kuvasi seitsemän sekunnin pituisen otoksen polttoitsemurhasta. Drygas käyttää sitä taitavasti hyväkseen, luoden lähes sietämättömän jännitteen Siwiecin teon
ja kentällä jatkuvan polkkatanssin välille. Muutaman tanssijan hämmentynyt reaktio, pelästyneet, syrjään vetäytyvät katsojat, ääni- ja musiikkitehosteet, hiljaisuus - ja lopulta Siwiecin ääninauhalle lukema julistus totuuden
puolesta.
Seuraus ennen syytä, fragmentti ennen kokonaisuutta, lähikuva ennen kokokuvaa – näin toimii “itäisen“
elokuvakerronnan perinne (valovuosia meillä vallitsevasta hollywoodilai-

sesta ajattelutavasta) jättäen tilaa katsojan omalle tulkinnalle.
Loppukohtaus tuo vahvasti mieleen Tarkovskin Nostalgian jossa Erland Josephsonin esittämä Domenico
antaa vastaavanlaisen julistuksen palavana roihuna Marcus Aureliuksen ratsastajapatsaalta Rooman keskustassa.
Miten on mahdollista että Siwiecin
ääni kuulostaa aivan Beethovenin yhdeksännen kuorokohtaukselta?
Georg Grotenfelt

Niin vihreä oli laaksoni

F

estivaalin palkintojenjaossa
meitä suomalaisia ihmetytti
palkintojen saajien miesvaltaisuus. Yksikään iranilainen naisohjaaja ei noussut lavalle. Yksi valkovenäläinen ja yksi suomalainen
naispuolinen festivaalivieras kävivät
sentään pokkaamassa (kirjaimellisesti, sillä naisten ei Iranissa sallita kättelevän miehiä) poissaolevien ohjaajien puolesta palkinnot. Asia kummastutti senkin vuoksi, että ainut mieleeni voimakkaasti jäänyt iranilainen elokuva festivaaleilla oli naisen ohjaama,
Fershteh Joghataein ”How green was
our valley” (2005-08).
Vaikka missään iranilaiselokuvassa ei ollut tekstitystä, ei tämän elokuvan sanoma jäänyt epäselväksi. Itäisen
näkemyksen mukaisesti elokuva luotti enemmän kuvaan kuin sanaan. Kolme vuotta kestänyt seuranta kertoo
kyläläisten epätoivosta heidän saatuaan tietää, että heidän laaksoonsa on
suunnitteilla tekojärvi. Elokuva alkaa
vehreistä näkymistä laaksossa joen
rannalla; naiset pesevät pyykkiä ja lapset ja eläimet pulikoivat vedessä. Vähitellen tunnelma muuttuu, värit kuvassa vähenevät ja ympäristön karuus tulee konkreettiseksi. Kylä näyttää autiolta, vaikka sitä vielä asutaan. Luopumisen tuska on kipeästi läsnä kohtauksessa, jossa kyläläiset jättävät hyvästejä vuosisatoja palvelleelle pyhätölleen. Rituaalisesti he kiertävät rakennuksen sisällä ja pyytävät anteeksi tältä pyhältä huoneelta hylkäämistään.
Kun lähdön hetki lähestyy, on kyläläisillä vielä yksi tärkeä tehtävä edes-

Koko ryhmä ekana päivänä

sään. Ikiaikaisten hautojen pystyt kivipaadet ovat todistamassa surullista
näytelmää, kun vainajien haudat kaivetaan auki ja jokainen luu pakataan
huolellisesti valkoiseen käärinliinaan.
Viimeiseksi kuvaksi lähtijöiden jälkeen jää juuri synnyttänyt naaraskoira.
Vaivalloisesti se nousee jaloilleen, ottaa yhden pennuista hampaisiinsa ja
lähtee kyläläisten perään. Jäljelle jääneet kolme muuta poikasta jäävät kivikkoon vikisemään avuttomina.
En malta olla vertaamatta kyläläisten huolta vainajiensa luiden kohtalosta meillä vallitsevaan käytäntöön; kun
haudan vuokra-aika alkaa 25 vuoden
päästä hautaamisesta kulua umpeen,
ilmestyy haudalle lappu, jossa omaisia kehotetaan maksamaan erääntyvä
haudanhoitomaksu seuraavalle 25 vuodelle. Jos ketään ei ilmaannu paikalle
vuoden sisällä, hauta vuokrataan uudelle asiakkaalle.
Leena Kilpeläinen

Paneelikeskustelu

T

äpötäysi salillinen ihmisiä, suurimmaksi osaksi opiskelijoita, miehiä ja
naisia, istui penkeillään ja
oli kiinnostuneita suomalaisesta dokumentaarisesta elokuvasta. Olimme
kukin alustaneet puheenvuoromme;
Sanna Kultanen puhui killan toiminnasta, Anton Lindborg rahoituksesta, Arto Halonen suomalaisesta dokumentaarisesta elokuvasta ylipäätään ja minä dokumenttelokuvakoulutuksesta.
Keskustelun moderaattorina toimi festivaalin taiteellinen johtaja
Massoud Bakhshi. Keskeisin kysymys
koski sensuuria. Iranilaiset halusivat
tietää, miten meidän sensuurimme
toimi, mitä emme saa kuvata ja mistä
Suomessa ei saa puhua. Kuulijoistamme vaikutti mahdottomalta uskoa,
ettei meillä ole nimettyjä kiellettyjä

aiheita. Heistä vaikutti epäilyttävältä, että voisimme periaatteessa tehdä
elokuvia aivan mistä tahansa ja aivan
miten tahansa. Ulkopuolisen määräävän järjestelmän, sensuurikoneiston
puuttuminen vaikutti heistä epäuskottavalta. Se, että mahdollisesti sensuroimme ikäväksemme itse itsemme,
kuulosti heistä merkilliseltä.
Pohdiskelimme sitä, että aihevalintaamme vaikuttaa tieto siitä, että
meidän on saatava ne myydyiksi. Rajoitamme itseämme, koska meidän on
hankittava leipämme. Kuulijoidemme
oli myös vaikea uskoa, etteikö maassamme olisi sellaisia päivän polttavia
vääryyksiä, aiheita, jotka on pakko
tehdä, mutta joita ei saa tehdä ja joiden tekemiseksi on taisteltava.
Puhuimme pitkään dokumentaarisen elokuvan merkityksestä. Kävi ilmi, että iranilaiset nuoret tekijät haluaisivat muuttaa maailmaansa. He uskovat dokumentaarisen elokuvan voi-
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maan kääntää historian kulkua. Dokumenttielokuva voi tuoda esille, sellaista, mistä muuten ei tiedetä mitään. Aiheita, joista ei saa puhua, ja joista pitää voida puhua. Dokumenttielokuva
voi olla yhteiskunnallinen, poliittinen,
henkilökohtainen, runollinen. Iranissa
tehdään paljon dokumenttielokuvia,
joita ei koskaan siellä näytetä, mutta
jotka kiertävät erilaisilla festivaaleilla
ympäri maailmaa. Näiden elokuvien
kautta muu maailma saa nähdä Iranin
vaihtelevat kasvot.
Keskustelu eteni kansallisen identiteetin kokemiseen. Joku yleisöstämme halusi meidän määrittelevän itsemme: mitä on olla suomalainen ja miten
se näkyy dokumenteissamme. Suomalaisuuden määrittäminen ei tuntunut
mielekkäältä eikä mahdolliselta, eivätkä iranilaisetkaan kyenneet määrittelemään, mitä iranilaisuus tarkoittaa.
Tyydyimme olemaan ihmisiä.
Pari päivää paneelikeskustelumme jälkeen minua lähestyi nuori mies,
jotenkin arkaillen, suhteellisen hyvää
englantia puhuen. Ensi silmäyksellä
ajattelin hänen kuuluvan organisaatioon, koska hän lähestyi minua, ulkomaalaista, muitta mutkitta. Hän kertoi, että hänen ystävänsä halusi keskustella kanssani logiikasta. Aloitimme kuitenkin keskustelun jumalasta, jumalan tarpeellisuudesta ja jumalan mahdottomuudesta. Hänen aloitusrepliikkinsä oli: ”What you think
about god?” Suodessani jumalalle paikan maailmankaikkeudessa, mahdollisena lohdun tuojana lohduttomiin
aikoihin, en saanut keskustelijaltani
vastakaikua. Logiikasta kiinnostunutta ystävää ei ilmaantunut, joten aloin

46

tuntea oloni kiusaantuneeksi. Mistä
tässä onkaan kysymys? Myöhemmin
elokuvista tullessani kohtasin aamupäivällä tapaamani nuoren miehen ja
hänen ystävänsä, joka opiskeli filosofiaa ja halusi puhua kanssani logiikasta. Hän oli kirjoittanut listan asioista,
joista halusi kysellä minulta. Logiikasta, dialektisestä materialismista, historian oppien siirtämisestä nykyhetkeen, elokuvan paikasta dialektiikassa... Vastailin ymmärrykseni mukaan:
enhän kuitenkaan ole filosofi. Ja lopulta kuitenkin puhuimme taas jumalan merkityksestä. Tarvitaanko jumalaa? Keskustelukumppanini olivat
kovin jumalan vastaisia, he halusivat
poistaa koko jumalan.
Erja Dammert

The arrival of dear guests
is welcomed

M

attomuseon auditorion seinällä on suuri
banderolli, jossa lukee
“The arrival of dear
guests is welcomed.” Sen kiemuraisesti ilmaistu sisältö on pientä verrattuna persiankieliseen tervetuliaispuheeseen, jota meille pitää harmaaseen pukuun sonnustautunut parrakas mies.
Puhetta tulkkaa englanniksi toinen
mies, joka on partoineen ja pukuineen
kuin kopio puhujasta. Kun ensimmäinen puhuja on lopettanut, auditorion
eturivistä viittilöidään eteen toinen
mies, hänkin kuin edellisten kopio.
Hänen jälkeensä rivistä nousee kolmas mies, sitten neljäs. Myös kaikkien miesten puheet vaikuttavat identtisiltä:

”Tahdomme mitä nöyrimmin kiittää teitä, kunnianarvoisat, rakkaat
vieraamme, jotka olette saapuneet
mitä suurimmaksi iloksemme tänne
Iranin islamilaiseen tasavaltaan....”
Puheen ydintä on vaikea hahmottaa kaiken koukeroisuuden keskeltä. Tai ehkä ajatukseni on vain sotkenut se erittäin kummallinen video, jolla koko tervetuliaisseremonia oli alkanut. Kun ensimmäiset tahdit sen taustalla soivasta tunteikkaasta ja mahtipontisesta musiikista (Iranin kansallislaulu?) olivat pärähtäneet käyntiin, koko auditorion väki
oli noussut seisomaan. Sitten valkokankaalle heijastettiin kuvia konekivääreitä pitelevistä sotilaista sekä uskonnollisista johtajista pitkissä parroissaan. Kaiken taustalla oli liehunut Iranin lippu. Harmaan ja khakin
sävyjä puvuissaan ilmentävät herrasmiehet olivat seisseet eturivissä kivikasvoisina ja ryhdikkäinä. Olin katsonut taakseni: auditorion ovi oli suljettu. Nalkissa! Meidät oli jallitettu! Tätä iltaa oli markkinoitu tutustumisena upeaan persialaiseen mattotaiteeseen. Matot olivat toki hienoja, livenä
jopa hienompia kuin millaisina tervetuliaisseremonian päätteeksi näytetty,
niistä kertova video ne kuvasi. Silti alkoi vaikuttaa siltä, että koko suunnitelma oli ollut salajuoni, jolla itsepäisesti omille teilleen jatkuvasti pyrkivät ulkomaalaiset on kerrankin saatu
paikalle kuuntelemaan ja katselemaan
virallisen tahon esitys siitä, ”millainen
Iran on”.
Onneksi auditorion ovet kuitenkin aukesivat jälleen, ja me suomalaiset pidimme kurittomuudestamme

kiinni. Aina tilaisuuden tullen livahdimme seikkailemaan Teheranin kaduille. Auditorion ulkopuolella tarjolla oleva maailma kun oli huomattavasti kiinnostavampi ja vivahteikkaampi kuin se kuivakka, propagandistinen esitys, jota sen sisäpuolella tuputettiin.
Inka Achte

Vierailu

I

stumme hikisessä taksissa iltaruuhkassa, matkalla halki Teheranin. Meidät on kutsuttu juhliin festivaaleilla tapaamamme
nuoren ohjaajan sedän kotiin. Osoitelappu on annettu kuljettajalle käteen,
mutta meillä ei ole hajuakaan siitä,
minne olemme menossa tai mikä meitä perillä odottaa. Varmuuden vuoksi
olemme varautuneet perinteisiin perheillallisiin ja pukeutuneet säädyllisesti hijabiin, joka on pakollinen vaatetus
kaikille naisille Iranissa: se tarkoittaa
käsivarret, jalat ja kaulan peittävää,
väljää, ”vaatimatonta” vaatetusta sekä
tietysti hiukset kätkevää huivia.
Teheran on noin 10 miljoonan
asukkaan sokkeloinen suurkaupunki, joka jakautuu konservatiiviseen
ja köyhään etelään sekä rikkaaseen ja
uuteen pohjoiseen.
Tunnin ajomatkan jälkeen taksi löytää perille ja pysähdymme modernin kerrostalon eteen. Meidät vastaanottaa lämpimästi nuori ohjaaja,
hänen setänsä sekä tämän vaimo, ilman huivia, hihattomassa topissa ja
tiukoissa housuissa. Olemme varautuneet vierailuun vanhojen ihmisten kodissa, mutta setä ja vaimo paljastuvat-

kin kolmekymppisiksi. Setä avaa jääkaapin, joka on täynnä olutta: ”What
do you want to drink, Heineken, wine,
whisky, gin...?”
Setä olkoon nimeltään Setä tässä
jutussa, sillä juhlat ovat epäilemättä laittomat. Naisten ja miesten yöllinen kokoontuminen on jo pelkästään rangaistavaa, saati sitten huivitta oleminen, tanssiminen ja alkoholin käyttö. Vapaamielisessä Teheranissa tällainen ei kuitenkaan ole tavatonta. Sedän mukaan esimerkiksi Irakista ja Turkista salakuljetetun
viinan hankkiminen on itse asiassa varsin vaivatonta: alkoholijuomat
toimitetaan kotiovelle, viisi dollaria
pullo. Heille, ylemmän keskiluokan
väelle, se on melko riskitöntä, mutta
kuriirin riski onkin sitten asia erikseen.
Juhlat ovat koko matkamme kohokohta. Pöytä notkuu iranilaisia
herkkuja ja keskellä komeilee vesipiippu: näissä juhlissa perinteistä maustettua tupakkaa tupruttelevat myös naiset. Uusien ystäviemme tanssitaito tekee vaikutuksen ja
yritämme epätoivoisesti matkia heitä tanssiessamme hulvattomin tyylein traditionaalisen musiikin sekä teheranilaiseen hip hopin tahdissa. Ensimmäistä kertaa Teheranissa
saatamme vapaasti keskustella politiikasta, elokuvasta, uskonnosta ja
kulttuureista. Kiinnostavaa on puhua paikallisen kuvataideopiskelijan
kanssa. Koska islam kieltää ihmisen
kuvaamisen taiteessa, ei kouluissa
käytetä alastonmalleja, vaan opiskelijat saattavat kokoontua jonkun kotiin tai käyttää itseään mallina peilin

kautta. Näitä piirustuksia näytetään
toisille salassa. Myös underground
-näyttelyt ovat yleisiä.
Setä kertoo oman tarinansa, joka
kuulostaa kovin tutulta Marjane Satrapin Persepoliksesta. Hänet lähetettiin
13-vuotiaana poikasena sisäoppilaitokseen Saksaan, jotta hän välttyisi joutumasta sotaan Irakia vastaan. Vasta joitakin vuosia sitten uuden ja hieman
vapaamielisemmän presidentin myötä hän uskalsi palata perheensä luo Teheraniin. Vuonna 2007 valta vaihtui
jälleen, konservatiivien ote tiukkeni
ja siveyspoliisin katupartiot alkoivat
taas kytätä kansalaisten pukeutumista ja käytöstä. Nyt Setä ja vaimo ovat
päättäneet muuttaa Kanadaan, koska kokevat, ettei Teheranin tukahduttavassa ilmapiirissä voi elää onnellisena. Kotona seinien sisällä saattaa olla
kuten haluaa, mutta aina ulos lähtiessä
on nostettava kasvoilleen verho, esitettävä ulkopuolelta määrättyä roolia
näytelmässä.
Ilta päättyy sähköpostiosoitteiden vaihtoon, lukuisiin kutsuihin tulla uudelleen kyläilemään maassa, ja
lämpimiin hyvästeihin. Saamme lahjaksi dvd-valikoiman iranilaisia nykyelokuvia sekä juhlissa kuuntelemaamme musiikkia. Vastalahjaksi annamme
omia elokuviamme ja lupaamme lähettää lisää Suomesta. Iranilainen vieraanvaraisuus, kohteliaisuus ja lämmin,
varaukseton ystävällisyys ovat tehneet
lähtemättömän vaikutuksen ja saavat
haaveilemaan uudesta matkasta kiehtovaan, ikivanhaan kulttuuriin.
Hanna Asunta ja
Mervi Junkkonen

47

Festivaalit

ANIMAATIOFESTIVAALIEN VIIDAKOSSA
Animaatio on noussut elävän kuvan
marginaalista sen keskiöön. Samalla
on kasvanut animaatiofestivaalien
määrä. Perinteisen muutaman ison
festivaalin tuttua maisemaa kirjavoittaa suuri joukko pienempiä tapahtumia, joukossa myös kunnianhimoisesti järjestettyjä.

Heikki
Jokinen
Kirjoittaja on
kuulunut Annecyn, Stuttgartin
ja Zagrebin festivaalien valintalautakuntaan
sekä liki kymmenen kansainvälisen animaatiofestivaalin
tuomaristoihin
Euroopassa ja
Aasiassa. Hän
on myös kuratoinut erikoisohjelmia useille ulkomaisille
festivaaleille.

K

aikille kysyjille ei elokuvaa
kannata lähettää. Ohjaajan
ja tuottajan pulmana on
tietää, mikä niistä toimii
kunniallisesti, elokuvaa ja tekijää kunnioittaen ja mikä ei. Tällaisia festivaalilistoja ei ole valmiina missään, mutta
alan ihmisille on kertynyt kokemusta
eri festivaaleista.
Tuottajalla ja tekijällä on mahdollisuus päätellä monia seikkoja festivaalin kotisivujen ja kilpailujen sääntöjen
antamien tietojen perusteella. Tekijää
ja tuottajaa kiinnostaa todennäköisesti ensisijaisesti kilpailuun osallistuminen. Tärkeimpien festivaalien kivijalkana ovat aina kilpailusarjat.
Niiden valinta tapahtuu eri tavoin,
mutta eri tavatkin voivat tuottaa hyviä tuloksia. Perinteiset isot festivaalit asettavat vaihtuvan kansainvälisen
valintalautakunnan, joka katsoo elokuvia aamusta iltaan viikon tai pari.
Ne ovat melkoisia trippejä, olen istumissani valintalautakunnissa nähnyt
enimmillään 1 500 elokuvaa kerralla.
Jotkin kilpailut kokoaa sen johtaja
tai tiivis pysyvä ryhmä. Tämä voi joko
taata festivaalille hyvän linjan tai estää
ohjelman monipuolisuuden. Molemmista on esimerkkejä.

Nenäliinoja myytävänä, ohj. Jan Andersson, Indie Films Oy, 2003
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Kilpa kertoo jo paljon
On helppo tarkistaa, onko festivaalilla
kilpailu ja onko se aidosti kansainvälinen. Edellisten vuosien kilpailusarjojen elokuvat näkyvät yleensä verkkosivuilla. Jollei kilpailua ole, voi kyseessä olla festivaaliksi itseään kutsuva esityssarja tai muu tapahtuma, joka haluaa näppärästi säästää elokuvien vuokrassa.
Millaisia ovat kilpailujen palkinnot? Niiden mitättömyys ei automaattisesti kerro festivaalin kunnianhimon
tai laadun tasosta, mutta jotakin niistä
voi päätellä. Moni köyhän maan köyhä festivaali on liikkeellä vilpittömin
mielin, vaikka rahaa ei olisikaan. Mutta: kunnon palkinnot kertovat myös
kansallisten rahoittajien arvostavan
festivaalia.
Aiemmin kaikki festivaalit kutsuivat kilpaan valitun elokuvan tekijän
paikalle, tarjosivat majoituksen ja ruokakupongit. Näin ei enää välttämättä käy, mutta elokuvantekijöiden vieraanvaraisuuden taso kertoo yhä paljon festivaalin painopisteistä. Tekijä
tarjoaa elokuvansa ja festivaali majoituksen on sääntö, josta kannattaa pyrkiä pitämään kiinni.
Toisinaan tekijöille maksetaan
myös matka-avustusta. Keskenään
kilpailevat kiinalaisfestivaalit ovat
tehneet ainakin joskus näin saadakseen kaivattuja kansainvälisiä ohjaajavieraita. Olen ollut parilla kiinalaisella festivaalilla tuomaristossa ja luennoimassa enkä ole missään muualla nähnyt vieraita kestittävän niin luksusoloissa viiden tähden hotelleineen
ja ruokineen.
Festivaalin oheisohjelmisto kannattaa tarkistaa; jos se on runsas ja
kunnianhimonen, on tapahtuma to-

dennäköisesti kelpo. Jos se on köyhä
tai puuttuu, ei festivaaliin ole paljoa
satsattu - lukuunottamatta kilpaan ilmaiseksi saatavia elokuvia.
Kilpailujen säännöt on syytä vilkaista läpi. Palauttaako festivaali kopiot vai jäävätkö ne arkistoon? Esitetäänkö elokuvia muualla? Ovatko filmikopiot vakuutettuja?
Varo varasta
Kilpailusääntöjen tekijänoikeuskohdat saattavat olla hyvin yllättäviä. Olen
nähnyt jopa Suomessa festivaalin, jonka säännöissä tekijä luovuttaa kilpaan
ilmoittautuessaan elokuvansa vapaat
levitys-, myynti- ja edelleenluovutusoikeudet festivaalille.
Tämä on selkeä ryöstö, joka tarkoittaa sitä, että festivaali voisi halutessaan tuottaa kaikista saamistaan
elokuvista dvd-levyjä tai myydä ne televisioon tekijän saamatta minkäänlaista korvausta. Laki ei aseta tekijänoikeuksien luovutukselle määrämuotoa ja kähvellys on mahdollinen.
Kuulostaa uskomattomalta, mutta tällaisiakin ”kilpailuja” on. Temppua yrittänyttä suomalaisfestivaalia ei
enää ole, mutta vastaavia yrittäjiä riittää. EU:n komissio ottaa kevään 2009
yrittäjyyttä edistävässä videokilpailussaan kaikkien kilpaan lähettetyjen elokuvien vapaat levitys- ja muuttamisoikeudet, tietysti korvauksetta.
Mainio idea: edistäkäämme yrittäjyyttä viemällä korvauksetta luovan
alan yrittäjän ainoa kauppatavara, tekijänoikeus.
Levitysoikeudet itselleen ottavat
kilpailut kirjaavat yleensä sääntöihinsä myös tekijän laajan vastuun elokuvaan liittyvistä tekijänoikeus- ja muista pulmista.

Kutoja, ohj. Laura Neuvonen, Anima Vitae, 2005

Yhdeksän
keskeistä
festivaalia

runsas sosiaalinen ohjelma retkineen.
Mainio paikka ihmisten tapaamiseen.
h i ro ani m. o rg

Annecy, toukokuu
Festival International du Film
d’Animation
Tästä ei ole epäilystäkään: Annecy
on animaation suurin ja kaunein. Yläsavoijilainen kaupunki kerää vuosittain noin 7 000 akreditoitua vierasta ja on tupaten täysi animaatiota ja
ihmisiä koko festivaaliviikon. Vuonna 1960 aloittanut festivaali on nykyään jokavuotinen ja sen yhteydessä on
alan kaupallinen tapahtuma MIFA. Jo
Annecyn kilpailuun pääsy on saavutus
ja palkinto avaa ovia maailmalla. Kansainvälinen valintalautakunta ja tuomaristo.
w ww. ann e cy. o rg

Ottawa, lokakuu
Ottawa International Animation
Festival
OIAF on käytännössä Pohjois-Amerikan ainoa pysyvä ja kunnollinen animaatiofestivaali, vaikka sekin on kärsinyt julkisen tuen leikkauksesta. Aiemmin vuorovuosina yleisenä ja opiskelijafestivaalina pidetty OIAF järjestää nyt joka vuosi molempien kategorioiden kilpailut. Kunnianhimoinen ja
ammattitaitoisesti järjestetty festivaali sisältää myös oheisohjelmaa kuten
luentoja ja työpajoja.
o ttawa. awn. co m

Baden, syyskuu
Fantoche
Sveitsiläisfestivaali on connaisseurtapahtuma, joka kerää myös runsaan
yleisön. Huolella työstettyjen teemasarjojen lisäksi mukana on lyhytanimaatioiden kilpa. Ammattilaiset arvostavat Fantochea kunnianhimoisen
ohjelmapolitiikan vuoksi. Välillä rahoitusvaikeuksien vuoksi peruutettu festivaali on saanut lisää tukijoita ja
2009 seitsemättä kertaa parittomina
vuosina pidetty tapahtuma siirtyy jatkossa jokavuotiseksi.
w ww. fan t oc h e . c h
Espinho, marraskuu
Cinanima
Portugalilaisessa rannikkokaupungissa pidetty festivaali aloitti jo 1976
ja oli pitkään maailman ykköskastia.
Rahoituksen hiipuessa myös festivaali
on kutistunut, mutta alan väki arvostaa sitä yhä. Espinhossa animaatiota
lähestytään taiteena ja se on mukava
tekijöiden kohtaamispaikka. Kilpailuissa on poikkeuksellisen monta kategoriaa mm. elokuvan pituuden perusteella.
www.cinanima.pt
Hiroshima, elokuu
Hiroshima International Animation
Festival
Vuonna 1985 aloittanut Hiroshiman
festivaali järjestetään yhä vain joka
toinen vuosi, vaikka muut siirtyvät jokavuotisuuteen. Tämä kertoo tapahtuman luonteesta: se keskittyy animaatiotaiteeseen ja elokuvantekijään, kaupallinen vilske jää vähemmälle. Perinteisyyteen kuuluu myös hyvä huolenpito kaikista vieraista sekä

Soul, toukokuu
Seoul International Cartoon &
Animation Festival SICAF
Vuonna 1995 alkanut jokavuotinen
festivaali pyrkii vakaasti maailman ykköskastiin. Sille onkin herunut vankka tuki Etelä-Korean runsaasta audiovisuaalisen alan edistämisrahoituksesta ja teollisuudelta. Kilpailut ovat
melko korkeatasoisia ja palkinnot reiluja. Järjestelyt ovat ammattitaitoisia, vaikka festivaalin paikka vaihtuu
usein. Festivaalin yhteydessä on erilaisia kaupallisia messuja sekä Aasian animaation yhteistuotantotapahtuma.
www. s i caf . o r. k r
Stuttgart, toukokuu
Internationales Trickfilm-Festival
Stuttgart
Maailman kakkosfestivaalia Annecyn
jälkeen mietittäessä valinta osuu yhä
useammin Stuttgartiin. Sitä on siunattu kunnianhimoisella ja animaation tuntevalla ohjelmistosuunnittelijalla, saksalaisen ammattitaitoisilla
työntekijöillä sekä kunnon budjetilla. Viime vuoden palkintojen summa
oli 52 500 euroa ja lyhytelokuvakilpailun ohjaajille tarjotaan paitsi majoitus
myös matka-avustusta. Paljon erikoissarjoja, oheisohjelmaa sekä kansainvälisiä vieraita. Festivaalia edeltää iso digitaalisen kuvan konferenssi fmx.
www. i tf s . de
www. f mx . de
Tallinna, joulukuu
Animated Dreams
Pimeiden öiden elokuvafestivaalin yhteydessä pidettävä Animated
Dreams on sirkeä nuori, joka on vuodesta 1999 kasvanut Pohjolan ja Baltian alueen tärkeimmäksi animaatio-

Niko – lentäjän poika, ohj. Juusonen & Hegner, Cinemaker Oy, Anima Vitae Oy, 2008

Syntymäpäivä, ohj. Kari Juusonen, Kinoproduction Oy, 2004

Treevil, ohj. Christer Lindström, Aino Ovaskainen, Aiju Salminen, 2002

Uralin perhonen, ohj. Katariina Lillqvist, Camera Cagliostro, 2008
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Raportti
festivaaliksi. Pienet resurssit takaavat
mukavan perhepiirimäisen tunnelman ja sen, että paikalle tuleviin vieraisiin ehtii tutustua kunnolla. Viron
laajat animaatioyhteydet takaavat ohjelman laadun ja houkuttelevat vieraita. Hieno oivallus on viedä vieraat
cocktail-seisoskelun sijasta jäähalliin
luistelemaan.
2 0 0 8 . p o f f . e e / ani ma
Zagreb, kesäkuu
Animafest
Zagreb on toinen jäljellä olevista perinteisistä alan ykkösfestivaaleista.
Vuodesta 1972 pidetty nykyään jokavuotinen festivaali pyöri jopa Jugoslavian sisällissodan ajan. Zagreb keskittyi animaatioon taiteena ja laati kunnianhimoisia retrospektiivejä keräten kovatasoiseen kilpaansa tuhansien paikallisten katsojien joukon. Pari vuotta sitten koko festivaalin konsepti sekä henkilökunta vaihdettiin ja
uusi linja on vielä hiukan tuntematon.
Kilpailuilla on yhä kansainväliset valintalautakunnat.
w w w. a ni maf e s t. h r

Haastajien ryhmä
Fredrikstad, marraskuu
Animerte Dager
Oslossa 1994 aloittanut ja monia vaiheita kokenut pohjoismais-balttilainen animaatiofestivaali on jälleen
hengissä. Sillä on kolme kilpaa, Pohjolan ja Baltian lyhytanimaatiot, tilausanimaatiot sekä opiskelijaelokuvat.
Oheisohjelma vaihtelee seminaareista elokuviin.
w w w. a ni mati o nf e s ti v al . no
Kalamazoo, toukokuu
Kalamazoo Animation Festival
International KAFI
Vuoden 2002 paikallisesta esityssarjasta käynnistynyt michiganilainen
KAFI on toistaiseksi onnistunein yritys rakentaa kunnollinen animaatiofestivaali Yhdysvaltoihin. Se on maan
tapaan hyvin Yhdysvallat-keskeinen,
mutta pyrkii luomaan kansainvälisiä yhteyksiä. Järjestetään parittomina vuosina taustavoimanaan paikallinen college.
k a f i . k vcc. e du
Kiinan kolmikko
Kiinaan animaatioteollisuus haluaa
kehittyä nopeasti ja maahan on syntynyt julkisen vallan tuella viime vuosina monia alan festivaaleja. Ne kilpailevat keskenään niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin huomiosta eurooppalaisittain huikean runsai-
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den budjettien turvin. Tyypillisen kiinalaisfestivaalin konsepti on panostaa
näyttäviin kulisseihin, laite- ja ohjelmamessuihin, cosplay-kilpaan, luentoihin,
vieraiden kestitykseen ja palkintoseremonioihin. Elokuvakilpailut ja erikoisohjelmat jäävät usein tässä kaupallisessa puristuksessa toiseksi. Kolme eniten yrittävää tapahtumaa ovat Xiamenin Cybersousa, Changzhoun Cicdaf ja
Hangzhoun Cicaf.
w w w.c ic d a f.c om
w w w.c ic a f.c om
w w w.c y b e r sou sa .or g
Leipzig, marraskuu
Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm
Leipzigin festivaalilla on nähty dokumentti- ja animaatioelokuvia vuodesta
1955. DDR:n kaatumisen jälkeen animaation näkyvyyttä parannettiin omalla kilpasarjalla ja omilla erikoisesityksillä, se on pieni festivaali ison sisällä. Korkeatasoinen kilpailu ja erikoissarjat.
w w w.d ok -le ip zig .d e
Lissabon, maaliskuu
Monstra
Pieni mutta mukava tapahtuma, jossa
nähtiin laaja suomalaisen animaation
esityssarja 2005. Kahdeksatta kertaa
järjestettävän festivaalin teemana on
futurismi ja Bauhaus. Monstra luo aktiivisti suhteita muihin taiteisiin, ja tämä näkyy ohjelmassa. Lyhyt- ja opiskelijaelokuvakilpa.
w w w.m on st r a fe st iv a l.c om
Ljubljana, joulukuu
Animateka
Viisi vuotta järjestetty festivaali toimii
ison festivaalin tavoin, vaikka se ei sitä
olekaan. Tuomaristo on kansainvälinen
ja ohjelmaan mahtuu laajoja sekä huolella valmistettuja erikoissarjoja. Tämä
selittyy ohjelmistosuunnittelijan kovalla ammattitaidolla ja laajoilla suhteilla.
Joulukuussa 2009 festivaali esittää suomalaisen elokuvan erikoisohjelman.
w w w.a n im a t e k a .si
Lodz, huhtikuu
Reanimacija
Vuonna 2004 aloittanut puolalaisfestivaali on pieni, mutta kunniallinen ja
eteenpäin pyrkivä. Kilpailusarja on jo
kansainvälinen, samoin tuomaristo.
Toimii pienin resurssein ja paikalle tulee vähän ulkomaisia vieraita.
w w w.r e a n im a c ja fe st iv a l.c om
Pozuelo de Alarcón, syyskuu
Animadrid
Madridin kyljessä pidettävä Animadrid

on oikea festivaali, mutta sillä on rajallisesti resursseja. Rakenne ja tavoitteet vastaavat isoja tapahtumia ja keskiössä on animaatio, ei kaupallinen
hulina. Useita eri kilpasarjoja. Melko
vähän kansainvälisiä vieraita.
w w w.a n im a d r id .c om
Puhcon, marraskuu
Puhcon International Student Animation
Festival PISAF
Opiskelijafestivaalien joukossa Soulin esikaupungissa järjestettävä PISAF on yksi mielenkiintoisimmista.
Se on ohjelmaltaan kattava ja mukana on myös reilusti oheisohjelmaa. Aiemmin kilpa oli melko paikallinen,
mutta nyt mukaan on tullut enemmän
myös kansainvälisiä elokuvia. Tapahtuma on silti melko korealainen.
w w w.p isa f.or.k r
Rio de Janeiro ja São Paolo,
heinäkuu
Cinema Mundi
Vuonna 1993 alkanut jokavuotinen
Anima Mundi on yleisöfestivaali. Se
kerää sankat katsojajoukot ja palkinnot jaetaan yleisöäänestyksellä. Rakenne suosii hauskoja ja vauhdikkaita elokuvia. Viime vuosina festivaalin
ympärille on kehitetty myös luentoja,
myyntimessut sekä ammattilaisohjelmaa. Ammattilaistuomaristot palkitsevat elokuvia teknisistä saavutuksista. Kansainvälisiä vieraita on rajallinen määrä.
w w w.a n im a m u n d i.c om .b r
Trebon – Teplice, toukokuu
Anifest
Tsekin tasavallan joitakin vuosia pyörinyt festivaali. Toimii kahdessa kaupungissa, Trebonissa kotimaisten sekä lyhyiden ja pitkien elokuvien kilvat, Teplicessä maan toisella laidalla
opiskelijoiden ja tilauselokuvien kilvat. Yhä pienellä tapahtumalla on hyvä maine hieman horjuvista järjestelyistä huolimatta.
w w w.a n ife st .c z
Utrecht, marraskuu
Holland Animation Film Festival HAFF
Vuonna 1987 aloittanut HAFF muuttuu jokavuotiseksi 2009. Asiantuntevan johdon pyörittämä festivaali
on vähitellen laajentunut. Kilpailuissa palkitaan riippumattomia elokuvia,
tilausanimaatioita ja kotimaisia sekä
opiskelijaelokuvia. HAFF saa resursseistaan paljon irti, mm. korkealaatuisia julkaisuja ja erikoisohjelmia.
h a ff.a w n .c om

Impressio
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nimaatiofestivaaleille ei ole yhtenäisiä sääntöjä tai standardia. Alan maailmanjärjestö, vuonna 1960 perustettu Association Internationale du
Film d’Animation eli Asifa toimi menneillä vuosikymmenillä hyväksymiensä festivaalien suojelijana ja takasi niiden toimivan tekijän edun puolesta.
Maailman muututtua muuttui tämä järjestelmäkin. Nykyään Asifa ei enää toimi nimettyjen
festivaalien suojelijana, vaikka sillä on muutama
perinteinen yhteistyöfestivaali maailman ykkösketjusta.
Asifa kehitti tilalle tietyt perusedellytykset,
jotka festivaalin on täytettävä, jotta Asifa markkinoi sitä. Nämä 12 vaadetta alakohtineen ovat
luettavissa Asifan verkkosivuilta festivaalien
sääntöjen sivulta. Näitä Asifa tarjoaa vähimmäisedellytyksenä kunnon festivaaleille, mutta ne jättävät silti tilaa tapahtuman omille painotuksille.
Keskeisiä seikkoja listalla ovat mm. vaatimus
esittää elokuva siinä formaatissa kuin ohjaaja tai
tuottaja toivoo, festivaalin vastuu kopion vakuuttamisesta sekä tekijänoikeuksien suojeleminen.
Myöskään osanottomaksua ei pidä periä, mitä tapahtuu usein Yhdysvalloissa. Festivaalin on
tarjottava jotain vieraanvaraisuutta kaikille kilpailuihin valituille elokuvantekijöille. Samoin valintalautakunnan jäsenten nimet tulee kertoa.
Asifan vähimmäisvaatimukset ovat hyvä muistilista jokaiselle tekijälle.
Asifalla oli myös kunnianhimoinen tavoite jakaa tarkkaa tosiasiatietoa verkkosivuillaan maailman eri animaatiofestivaaleilta: miten ne toimivat, miten vieraita kohdellaan, millaisia ovat palkinnot ja mitkä ovat ohjelman painopisteet. Tämä
tiedonkeruu ei ole käynnistynyt toivotulla tavalla.
Vaikka Asifan vähimmäisvaatimukset ovat
ketään sitomattomia, moni toimintaansa aloittava festivaali on yhtydessä Asifaan pyrkien noudattamaan niitä. Ala on hurjasta kasvustaan huolimatta yhä hiukan perhepiirimäinen, huonoa
mainetta ei kannata hankkia.
as i fa. ne t
Heikki Jokinen
Kirjoittaja on Asifan hallituksen jäsen ja
vastaa suhteista festivaaleihin
Moni moitti muotoani, ohj. Leena Jääskeläinen,
Kinoproduction Oy, 2003

KUPPIKUNTA
R

eetta Huhtasen ”Kuppikunta” on paitsi riemastuttava lyhyt dokumenttielokuva, pitäisikö kantilaisittain sanoa ”päämäärä itsessään”, niin myös merkittävän ajankohtainen yhteiskunnallinen
puheenvuoro: yliopiston kahvilassa istuvat ns. ikuiset opiskelijat
sotivat olemuksillaan niitä valtiovallan hankkeita vastaan, joissa työuraa yritetään pidentää opintoja tehostamalla ja sivistysyliopistoa romutetaan.
Timo Anderssonin, Esa Ainalan ja Jarmo Laineen persoonat ovat lähimpänä antiikin sivistysihannetta kulttuurissamme. Olin onnitella heidän löytämisestään, mutta ei kai se niin vaikeaa ollut: itsekin näin samat hahmot samassa päärakennuksen kuppilassa jo 1980-luvulla.
Ontologisia peruskysymyksiä pohdiskelevia herroja on kuvattu omanlaisessaan esteettisessä häkkyrässä. Voidaan tietysti kysyä: Miksi Dixieland
–musiikki? Miksi kirjat pannaan vilisemään filminauhanomaisesti? Miksi
näin eikä noin?
Pääasia ”Kuppikunnan” esteettisessä tyylittelyssä on, että se on lempeää
eikä ilkeää. Tietysti kohdehenkilöille tekisi eniten oikeutta se, että kuvattaisiin yksi kuuden tunnin kahvilasessio kokonaisuudessaan. Ehkäpä tämä olikin vasta traileri siihen?
Kaipa se on luonnollista, että pidän hitaammasta rytmistä, vähemmästä
vilinästä ja isommista kestoista tiettyihin kohtauksiin, koskapa itsekin tein
esikoislyhytelokuvani ”Naisia yliopistolla” (1990) samoissa rakennuksissa,
elokuvan, joka oli tolkuttoman ja sietämättömän pitkillä kuvilla tehty. Kaipa
siinä tavoittelin jonkinlaista ylevää runollisuutta, mutta vajosin lähinnä naurettavuuteen.
En kaipaa niinkään kestoa laajoihin kuviin. Miten kahvikupin pinnalle
saadaan universumi? Se on tietysti jo nähty Godardin ja Tuomikosken elokuvissa, mutta tähänkin olisi sopinut kyllä tietty mietiskelevä havainnointi suhteessa esineisiin. Kun ajattelevia ihmisiä kuvataan, niin miksi ei ole ”ajatuskuvia”?
Jaa, onhan niitä: kun puhe on tavallaan ”putkiaivojen” teollisesta tuotannosta, kuvataan pitkään tarjottimien siivousta tiskikoneeseen. Se toimii erinomaisen hyvin kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Niin, vaikka olemassaolo ei ehkä olekaan ominaisuus, on tälle elokuvalle ominaista, että se on olemassa; taidokkaana, huvittavana ja ajatuksia herättävänä työnä.
Mikko Piela
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja
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STRATEGIOIDEN
MERKITYS
EU-RAHAN
HAKEMISESSA

Vain yksi neljästä saa tukirahaa

MEDIA-ohjelman

Strategiaosuus noin kolmannes
hakemuksen pisteistä
hankekehittelysYksittäisten hankkeiden pisteytyksä hakemusten
sessä yhtiöön liittyvät kriteerit painavat 40% kokonaispisteistä. Näihin
läpimenoprosentkuuluvat, 10 pisteen painoarvolla kuti on tippunut noin kin, hankekehittelystrategiaja budjetin johdonmukaisuus, rahoitusstrateneljännekseen. Hagia ja distribuutiostrategia. Hyvin tai
kemusmäärät ovat huonosti suunnitellut strategiat ovat
siis melkein kolmannes yksittäisten
kasvaneet, laatu
hankkeiden arviointia!
– ainakin huipulla –
Hankepakettituen eli slaten arvioinnissa nämä kriteerit painottuvat
on parantunut,
vielä enemmän, sillä 60% pisteistä tumutta tukirahat ei lee yhtiöön liittyvistä tekijöistä, joita
ovat yhtiön kyky kehitellä ja tuottaa
ole lisääntyneet
eurooppalaisella tasolla, hankekehitsamassa suhtees- telystrategia ja budjetin johdonmukaisuus, rahoitusstrategia ja distribuutiosa. Viimeisimmälstrategia. Jokainen näistä vastaa 15 pislä hakukierroksel- tettä eli puhdas strategiaosuus on 45
% hakemuksesta!
la valituksi tule2nd stage slate –hakemuksen arvimiseen tarvittava oinnissa yhtiöön liittyvät 60 pistettä
painottuvat vahvasti (30% kokonaispistemäärä nouosuudella) yhtiön kykyyn toimia eusi jälleen ja on nyt rooppalaisella tasolla. Hankekehittely-, rahoitus- ja distribuutiostrategiat
noin 80 pistettä
vastaavat 30% hakemuksen kokonaissadasta.
pisteistä. Strategioiden merkitystä ja
niiden esittämistä selvästi ja vakuuttavasti ei kannata aliarvioida!
Virve Indrén
Koulutus-, audiovi- Hankekehittelystrategia
suaali- ja kulttuuri- Hankekehittelystrategiassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että strategia
ohjelmien toimeenvastaa juuri kyseessä olevan hankkeen
panovirasto
tarpeisiin. Kerro yksityiskohtaisesti,
MEDIA-ohjelma
mitä strategiaasi kuuluu ja kuka tehTuet itsenäisille
tävät tulee tekemään ja milloin. Liian
tuottajille
usein strategiassa on mainittu ainoHankekehittely
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astaan kuvausten suunniteltu aloittamisajankohta, eivätkä muut toiminnot, kuten esim. käsikirjoituksen tohtorointi, ohjaajan ja näyttelijöiden valinta tai kuvauspaikkojen etsintä, ole
asetettu aikajanalle.
Yksi arvioitavista elementeistä on
tiimin potentiaali, joten mitä enemmän nimiä on tiedossa, sen helpompaa
arviointi on. Lisäksi kannattaa kertoa
käsikirjoituksen saamasta palautteesta (esim. koulutushankkeissa), ja miten se otetaan huomioon jatkotyöskentelyssä. Jos hanke perustuu vahvasti yhden tai useamman henkilön osallistumiseen, on hyvä olla todisteet näiden henkilöiden halukkuudesta osallistua elokuvaan. Sama koskee myös
kuvauslupia.
Strategioiden esittely voi tapahtua
monella eri tavalla. Tärkeintä on sisältö, ei rakenteilla tai efekteillä kikkailu. Olkaa realisteja ja kertokaa myös
suunnitelma B, jos hankekehittely ei
edistykään odotetulla tavalla. Ja asiat, jotka on mainittu strategiassa, tuli löytyä myös budjetista. Budjetin jokainen summa tulee olla perusteltu.
Muista merkitä yksikkökulu ja määrä
(tunti/päivä/kk).
Rahoitusstrategia
Tuotannon rahoitusstrategiassa oleellisia tekijöitä ovat hankekehittelybudjetin suhde tuotantobudjettiin,
tietoisuus mahdollisista partnereista ja alueista, suunnitelman realistisuus ja yksityiskohtaisuus sekä yhtiön kyky rahoittaa tuotanto. Kertokaa tyhjentävästi varmat rahoituslähteet ja liittäkää hakemukseen todisteet. Muistakaa myös kertoa hanketta kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta eri osa-alueilla: yhteistuotantojen, ennakko-ostojen tai jakelusopimuksen osalta.
Pohjoismaisia hankkeita moititaan usein kiinnostuksen puutteesta
eurooppalaisia partnereita ja markkinoita kohtaan. Hakemuksissa esitellään hyvin kotimainen ja pohjoismainen taso, mutta muu Eurooppa unohdetaan. Avaa rahoitussuunnitelmasi
kohti Eurooppaa!
Jakelustrategia
Distribuutiostrategiaasi kuvaillessasi on tärkeää osoittaa, että tunnet
markkinat ja kohdeyleisösi, sinulla on omakohtainen eurooppalainen
tai kansainvälinen visio sekä perusteet valitsemillesi markkina-aluille.
Kerro laveasti markkinointipotentiaalista liittyen tarinaan, näyttelijöihin, historiaan, tapahtumiin jne. Älä
unohda sekundaarisia markkinoita,

äläkä eri levityskanavia, kuten DVD,
internet, festivaalit jne. Paneudu siihen, miten työ saadaan laajan eurooppalaisen tai kansainvälisen yleisön nähtäväksi.
Slate Funding
Kaikki edellä mainittu koskee myös
hankepakettihakemuksia. Lisäksi painottaisin strategioiden tärkeyttä hankepaketeissa myös projektitasolla.
Jokaisella elokuvalla tulisi olla oma
uniikki strategiansa, joka pohjautuu
hankkeen erityispiirteisiin.
Hankepakettia kootessa tulee
kiinnittää huomiota työryhmien kokoonpanoon. Hankepaketti, jossa usean elokuvan tiimi on hyvin nuori, vaikkakin tuottaja olisi erittäin kokenut,
ei tule saamaan korkeita pisteitä tiimin potentiaalista. Myös paketin kokoa kannattaa miettiä kriittisesti –
kuinka monta hanketta on realistista
saada eteenpäin seuraavan kahden tai
kolmen vuoden aikana.
Hankepakettien hakuohjeissa
pyydetään liittämään hakemukseen
synopsis, mutta suosittelen lisäämään
vähintään treatmentin tai jopa käsikirjoituksen. Ilman taiteellista materiaalia on hankkeiden potentiaalia ja
kansainvälisiä mahdollisuuksia vaikea
arvioida.
Vältä näitä!
Omaa hankettaan pyöritellessä tulee
helposti sokeaksi. Hakemuksiin vilahtaa lapsuksia ja jopa typeryyksiä. Tässä muutama sudenkuoppa joita tulisi
välttää:
–Yleiset ja epätarkat lausahdukset
kuten: tähtäämme kansainvälisen yleisön nähtäväksi, haluamme kehittää
vahvan suhteen jakeluyhtiöön tai kiinnitämme erityistä huomiota kansainvälisiin festivaaleihin. Eihän näissä aikomuksissa ole mitään vikaa, mutta hakemuksessa tulee selittää, miten
saavutatte tavoitteenne!
– Hakuajankohdan määritteleminen: liian aikainen hakemus kostautuu
hylkäyksenä, koska hankkeen strategiat ovat liian yleisellä tasolla, ja hakemuksesta puuttuu konkreettista tietoa. Hankekehittelyn kohdalla hakemusten määrä on rajoitettu yhteen per
yhtiö per vuosi.
– Hankkeen taiteellinen laatu on
usein yliarvioitua ja se näkyy myös
strategioiden laiminlyöntinä.
Kaikesta huolimatta suomalaiset
ja muut pohjoismaiset hakemukset
ovat menestyneet erinomaisesti hankekehittelyssä ja voitte olla ylpeitä kotiutetuista rahasummista sekä tuotetuista elokuvista!

TÄMÄ PÄIVÄ

P

aikallaan pysyvien
arvojen korostamisessa suomalainen
keskusta on osoittanut aiemmin piilossa
pysynyttä suoraselkäisyyttä. Kekkosen haamun olkapäältään karistanut ”nuorempi” keskustalainen sukupolvi on valmis siivoamaan
jälkensä kerta toisensa perään. Kissa
putoaa aina jaloilleen, ja kun Elokuvaohjaaja suutelee Matti Vanhasta TVkameroitten edessä olemme saavuttaneet ultraliberaalin pyhän kolminaisuuden re-inkarnoituneen tilan.
Kokoomuksella ei ole tähän mitään sanomista, ei myöskään vihreitten ja vasemmistoliiton yhteenliittoutumalla, jonka tuhovaikutukset alkavat olla Australian pensaspalojen tasolla. Poliittinen feminismi on astunut arkipäivän fasismin sijaan. Asiat
olivat ennen päin vastoin. Vaikeneminen kastroi vastakkaisen sukupuolen pelkällä katseella. Tästä on hyvänä esimerkinä Elokuvantekijän löysä
kädenpuristus. Voimme vain kuvitella miten tuo löysä käsi iskeytyy kahden purjeveneen loukussa olevan eiralaisen kommunistin vaimon kankuille

pyhäaamuna Agit Propin ja Ultra Bran
makeimpien hittien kaikuessa jugendtalon taiteen täyttämillä seinillä.
Ympyrä on siis sulkeutunut. Björn
Wahlroos nauttii maataloustukea ja
Seppo Nevala kuolee maksakirroosiin. Arvottomuuden aika on saanut
kasvot. Ei ole enää periaatteita vaan
ainoastaan käytännön politiikkaa. Valehteleminen ei riitä, koska kaikki valehtelevat kilpaa keskenään.
Voi miten kaipaankaan aikaa, jolloin piti olla vain hieman ekonominen
totuuden suhteen. Voi miten kaipaankaan aikaa, jolloin keskiolut ei vielä
ollut R-Kioskeissa.
Miksi emme enää ole maailman
rehdein kansa? Miksi yhä itken kun
näen suomalaishiihtäjän lyövän suksen mitalla norjalaisen kilpasiskonsa? Miksi ainut totuus, johon enää yhdessä uskomme on pankkitilin saldon
yleinen ja yksityinen totuus? Miksi
olemme lamassa, vaikka tämäkin kirjoituskone tappaa kulttuurifasisteja.
Olemme niin yksin. ”Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois
palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä
minua jätä, älä minua hylkää, sinä olet
pelastukseni, Jumala!” - Psalmi 27
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Lapin Lisää
tarinoihin
Pia-Maria
Lausas
Kirjoittaja
on vapaa
toimittaja,
Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulun opettaja
ja Lapin Lisän
tiedottaja
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K

aru pohjoinen muodostaa tarinoille otollisen kasvualustan. Lapin Lisä kehittää pohjoissuomalaisia
elokuva-ideoita ammattilaisohjauksessa. Kerran vuodessa se kutsuu rahoittajat ja tuottajat Lappiin maistelemaan arktista satoa.
AVEK-lehden viime numerossa
(2/08) elokuvaohjaaja ja -tuottaja Timo Humaloja pohti, jättikö Toinen
Suomi -projekti (2001–2006) jälkeensä muutakin kuin arkistoon siivottuja
elokuvia ja himmenneitä muistoja dokumentin yhteiskunnallista ja aluepoliittista roolia koskeneesta arvokeskustelusta. Hän peräsi Toiselle Suomelle seuraajaa, koska ”kertaluonteinen panostus synnyttää innostusta,
mutta sytytetty tuli voi sammua, jos
jatkosta ei pidetä huolta”.
Ainakin Lapissa hänen huutoonsa
on vastattu.
”Toinen Suomi toi ihmiset eri
puolilta Lappia samaan tilaan tapamaan toisia tarinankertojia. Ihmiset nukkuivat koulujen lattioilla päästäkseen mukaan kehittelemään tarinoitaan. Dokumenttielokuvan ilosanomaa levittäneen Iikka Vehkalahden piiskaama innostus lähenteli välillä joukkohurmosta. Projektin jälkeen päätimme, että pidämme Lapissa itse yllä tämän leirinuotion tulta.
Päätimme olla kusematta yhteen hiileen, kuten Lapissa on joskus ollut tapana, muulloinkin kuin Lapin sodan
raunioilla. Näin syntyi Lapin Lisä”,
muistelee Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö ja dokumenttielokuvaohjaaja Antti Haase.
Lapin Lisä sai alkunsa loppuvuodesta 2005 vastauksena pohjoisten tarinankertojien ja käsikirjoittajien tarpeeseen saada asiantuntija-apua elokuvaideoiden kehittelyä varten. EU:n
tuella ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoimana rakennettu järjestelmä mahdollistaa pohjoisten tarinoiden jalostuksen ammattilaisdramaturgien sparrauksessa fiktio- ja dokumenttielokuviksi tai tvsarjoiksi.
Tarinoitaan työstää puolensataa
käsikirjoittajaa Oulusta Ivaloon. Mukana on alan opiskelijoita, ammatin-

Hiljaa toivotut, ohj. Timo Haanpää, Vaskifilmi Oy, 2009

harjoittajia ja puoliammattilaisia, kuten toimittajia ja opettajia, joille kerronnallinen ilmaisu on tuttua, mutta
kerronnan muoto uusi. Palautetilaisuuksia, joissa tekijät saavat henkilökohtaista ohjausta Lapin Lisän dramaturgeilta, Jouni Hiltuselta ja Anja Kolehmaiselta, järjestetään ympäri
vuoden pääosin pohjoissuomalaisten
elokuvatapahtumien yhteydessä.
Vuotuinen koulutus- ja kehityssykli huipentuu syksyisiin Tarinamarkkinoihin, joka tuo kansalliset rahoittajat ja tuotantoyhtiöt pohjoiseen
kuulemaan alueen tekijöiden elokuvaideoiden pitchausta.
Monia koskettava ja yhdistävä
Rovaniemeläinen dokumenttielokuvan tekijä Timo Haanpää antaa tunnustusta Toinen Suomi ja Lapin Lisä
-projekteille niiden koulutuksellisesta annista ja verkostollisesta tuesta.
Toinen Suomi osui 2000-luvun alussa
Haanpään kannalta sopivaan saumaan
tarjoten tuolloiselle Lapin yliopiston mediatieteen opiskelijalle ja kuvataidekasvatuksen opettajalle mahdollisuuden päästä kahdeksan ohjaajan ryhmässä tekemään pitkää dokumenttia.
Nyt tuotannossa olevan dokumenttielokuvan aiheen Haanpää löysi
läheltä, omasta elämänhistoriastaan.
Hiljaa toivotut on elokuva tahattomasta lapsettomuudesta. Timo Haanpää tuli elokuvaideansa kanssa Lapin
Lisän Tarinariiheen lokakuussa 2006.
Tätä ennen hän oli jo lähestynyt oululaista tuotantoyhtiötä Vaskifilmiä, joka oli kiinnostunut projektista. ”Minulle Lapin Lisän suurinta antia ovat

olleet Jouni Hiltusen kanssa käymäni
keskustelut projektin eri vaiheissa, ensin Tarinariihessä ja vielä nyt kuvattaessakin. Elokuvan näkökulma ja tyylillinen painotus ovat tarkentuneet vaihe
vaiheelta.”
Lapin Lisän kesäkuussa 2007 Sodankylän elokuvajuhlilla järjestämässä
palautetilaisuudessa Haanpää työryhmineen pääsi työstämään dokumentin
käsikirjoitusta ja tuotantosuunnitelmaa mm. Aleksi Bardyn ja Eila Rannan
kanssa. Elokuvan pitchaaminen Tarinamarkkinoilla elokuussa 2007 ’skarppasi’ Haanpään mukaan projektia mahdollistaen varsinaisten neuvottelujen
käynnistymisen rahoittajien kanssa.
Hiljaa toivotut -elokuvan tuotanto on
edennyt AVEKin, Suomen Elokuvasäätiön ja Ylen Ykkösdokumentin tuella. Marraskuussa 2007 alkaneet kuvaukset jatkuvat vuoden 2009 loppuun.
Lapin Lisällä on Timo Haanpään
mielestä merkittävä tehtävä ”toisen
Suomen” suomalaisten osaamisen kartuttajana, sosiaalisen tekijä-tukija-verkoston luojana ja projektien kehittäjänä potentiaalisten tuotantojen tasolle.
”Lapissa on totuttu pitkiin välimatkoihin. Ihmiset matkustavat Lapin Lisän
luennoille ja työpajoihin satoja kilometrejä pelkästä palosta dokumenttielokuvan tekemiseen. Pohjoisessa asuvien henkinen välimatka etelän rahoittajiin, tuottajiin ja media-alan ammattilaisiin voi kuitenkin olla pitkä ja vaikea taittaa. Jotta ihmisten kiinnostus,
innostus ja elämänkokemus jalostuisivat käsikirjoittamisen ja dokumentin
tekemisen ammattitaidoksi, tarvitaan
Lapin Lisän kaltaisia pysyviä kehitysjärjestelmiä.”

Hannu Karjalainen
vuoden nuori taiteilija

KOHTAAMISIA

V

A

uoden nuori taiteilija 2009 on
31-vuotias Hannu Karjalainen. Kuvataiteilija palkittiin 20 000 euron
stipendillä sekä mahdollisuudella
yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa. Tampereen näyttely päättyi huhtikuun alussa, mutta Karjalaisen töitä nähdään
myöhemmin syksyllä myös Helsingin kaupungin taidemuseossa.
Hannu Karjalainen on 25. Vuoden nuori taiteilija. Hän valmistui neljä vuotta sitten Taideteollisesta korkeakoulusta valokuvataiteen koulutusohjelmasta ja työskentelee nyt Helsingissä
ja Strasbourgissa. Karjalaisen teoksiin liittyy valokuvan ja liikkuvan kuvan suhteen tutkiminen.
Hänen taiteensa lähtökohtana on usein muotokuva tai maisema.
Pääasiassa liikkuvan kuvan installaatioiden
kanssa työskentelevä Karjalainen sanoo soveltavansa muotokuvan ajatusta videotaiteeseen,
pohdiskellen sen relevanssia ja mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. ”Muotokuvani eivät niinkään ole yksittäisen henkilön persoonan kuvauksia, vaan yleisluonteisempia pohdiskeluita inhimillisyyden tilasta.”
Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esille nuoria, lahjakkaita taiteilijoita ja kiinnittää huomiota uuteen suomalaiseen kuvataiteeseen ja sen ilmiöihin. Vuoden
nuori taiteilija -tapahtuman toimeenpanijoina
ovat Tampereen kaupunki ja Tampereen taidemuseo.

Man with a read sweat shirt, Hannu Karjalainen, 2009

VEKin koulutusjaosto järjestää parin seuraavan vuoden
aikana täydennyskoulutusta
elokuva-alan eri ammattiryhmille. Kohtaamisia-hankkeen tavoitteena on uusien näkökulmien tuominen suomalaiseen elokuvaan ja sitä kautta elokuvien sisällön vahvistaminen. Mottona
on ”inspiraatiota ja oivallusta omaan työhön”.
Hankkeen puitteissa kutsutaan ulkomaisia huippuvierailijoita sekä myös
kotimaisia tekijöitä avaamaan omaa
osaamistaan ja välittämään siitä jotakin merkityksellistä suomalaiselle
elokuva-alalle.
Kohtaamisten muoto voi vaihdella vapaamuotoisesta keskustelutilaisuudesta tiukemmin strukturoituun
työpajaan tai Master class -koulutukseen. Tilaisuuksia järjestetään neljästä kuuteen vuodessa, ja niiden kesto
vaihtelee muutamasta tunnista kolmeen päivään.
Tilaisuudet voivat olla yhden tai
kahden ammattiryhmän kohtaamisia,
moniammatillisia tai koko alalle yhteisiä. Osallistujamäärä vaihtelee tilaisuuden luonteen ja vetäjän toiveiden mukaisesti. Silloin kun osallistujamäärä on pieni ja rajattu, valinnasta
vastaa AVEKin koulutusjaosto ja kutsut lähetetään henkilökohtaisesti.
AVEKin koulutusjaosto toivoo
myös alalta hyviä ehdotuksia uusiin ja
erilaisiin ammatillisiin kohtaamisiin.
AVEKin koulutusjaosto toimikausilla 2007–2009:

Kai Nordberg pj., Pike Epstein, Kari Juusonen, Leena Kemppi, Mika Paavilainen, Liisa Penttilä, Minna Santakari, Markku Toikka, Kati Åberg, jaoston
sihteeri Juha Samola (juha.samola@avek.
kopiosto.fi)
Projektivastaava: Raili Salmi (raili.
salmi@gmail.com)
Identity in Gas? Sasu Sorkio, 2008

DIGIDEMO-HANKE SAA JATKOA

A

VEK jatkaa 3-vuotisen sopimuskauden päätyttyä tuen myöntämistä kulttuurillisille sisältötuotantohankkeille. Digitaaliset demot -hanke
on AVEKin ja opetusministeriön yhteinen tukimuoto, jota voi hakea konseptin tai käsikirjoituksen suunnitteluun sekä demohankkeisiin. Digidemo-rahoitusta on vuonna 2009 jaossa
500 000 euroa.
Päätökset tuen jakamisesta tekee
asiantuntijaryhmä, johon vuonna 2009
kuuluvat Markus Leikola, Marit Hohtokari sekä Kati Uusi-Rauva. Esittelijänä
toimii Milla Moilanen.

Digitaaliset demot -hankkeen tavoitteena on kehittää mielekkäitä sisältöjä ja palveluja digitaalisiin päätelaitteisiin sekä vastata toimintaympäristön
kasvaviin tarpeisiin ja tietoyhteiskunnan
kulttuuria koskeviin tavoitteisiin.
Vuoden 2008 marraskuussa valmistunut selvitys State Support for Digital
Content Creation in Finland. Evaluation
of the DigiDemo Programme in 2003–
2006 (OPM 2008:39) osoitti, että DigiDemo-ohjelman kulttuurinen merkitys
audiovisuaaliselle alalle on merkittävä.
Hankkeella todettiin myös olevan olennaisia taloudellisia ja liiketoiminnallisia
vaikutuksia av-alan yrityksille.
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Audiovisuaalisen
alan osaamista
oppisopimuksella
Oppisopimus on joustava tapa
kouluttaa tuotantoyhtiön nykyistä
henkilöstöä. Oppisopimuskoulutuksella voidaan myös kouluttaa uusia
työntekijöitä yritykseen.

O

ppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, jossa opiskelija käy täydentämässä työpaikalla
tapahtuvaa työssäoppimista lähiopintojaksoilla Adultan Luovilla aloilla.
Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Myös
yrittäjä voi hankkia itselleen tutkinnon työskentelemällä samalla omassa
yrityksessään. Oppisopimuksen kes-

to on yleensä kahdeksasta kuukaudesta
kahteen vuoteen.
Koulutuksen aikana voi suorittaa
AV-viestinnän näyttötutkinnon. Opinnoissa voi suuntautua mm. kuvaukseen,
valaisuun, editointiin, käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen tai tuottamiseen.
Tutkinto suoritetaan työtehtävissä syntyvillä työnäytteillä, jotka kootaan portfolioon. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioidaan myös käytännön työtilanteissa.
Lähiopintojaksojen sisältöinä voi
olla mm. laite- ja ohjelmistokoulutusta (Avid, ProTools, After Effects), kerronta- ja ilmaisukoulutusta (elokuvadramaturgia, monikamerailmaisu, foley-äänitys) sekä konsepti- ja tuotantosuunnittelua (TV-komiikka ja viihde,
tosi-TV, kannattavuuslaskenta ja budjetointi).
Koulutus on työnantajalle ja opiskelijalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta. Työnantajalla on lisäksi mahdollisuus palkkatukeen
palkatessaan työttömän työnhakijan.
koulutuspäällikkö
Sanna-Kaisa Hakkarainen
Adulta Luovat alat
sanna-kaisa.hakkarainen@adulta.fi gsm
050-3732159

I Love My Job, ohj. Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, 2008
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Audio-visuaalinen maailma muuttuu
ja me sen mukana

A

udiovisuaalisen toimintaympäristön
ominaispiirre on olla alati muutosten
kohteena. Niin tekniikka, ohjelmistot
kuin jakelumuodotkin kehittyvät huimaa vauhtia. Kukapa vielä jokin vuosi sitten olisi osannut ajatella, että joskus elokuviakin katsotaan puhelimella – niin siis puhumiseen tarkoitetulla kapineella. Jatkuva kehitys on luontevaa luovalle ympäristölle, mutta se myös asettaa luovan
työn tekijät tilanteeseen, jossa on osattava päivittää osaamistaan.
Teknisten ohjelmistojen ja välineiden vauhdikas
uudistuminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että
audio-visuaalisen alan osaaminen on pirstaloitunut
erityisiin osaamisalueisiin. Jokaisen osaajan on oltava ajan tasalla, kun tuotanto aloitetaan. Adulta Luovat alat on vahvasti työelämälähtöinen aikuisten
osaamisen kehittäjä. Koulutuksia järjestetään niin
lyhyinä kursseina kuin pitkinä tutkintoon valmistavina koulutuksinakin. Täydennyskoulutuksia kehitetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta työvoiman osaaminen kohdentuisi mahdollisimman tarkkaan niille alueille, joilla tarvetta on. Yhteistyössä julkisen sektorin, etujärjestöjen ja alan
yritysten kanssa on rakennettu uudistuva koulutustarjotin av-alan tekijöiden ja yritysten tarpeisiin.
Sanna Lahovaara
koulutuspäällikkö
Adulta Luovat alat

Ghosts, ohj. Jan Ijäs, 2008

Molle-seura akateemikko
Rauni Mollbergin jalanjäljillä

A

kateemikko Rauni Mollbergin elokuvataiteellisen materiaalin tunnettuuden lisäämiseksi ja hänen taiteellisen
aineistonsa arkistoimiseksi on perustettu Molle-seura. Seura edistää myös elokuvataiteen tuntemusta ja elokuvaan liittyvää tutkimusta
sekä ottaa kantaa elokuvakulttuuriin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura ottaa
kantaa vallitseviin elokuvaoloihin, erityisesti kotimaisen elokuvataiteen ja -kulttuurin sekä elokuvaarkistotoiminnan kehittämiseen. Seura voi myös
hankkia ja levittää elokuvahistorian ja -taiteen kannalta merkittäviä elokuvia sekä elokuvakulttuurin
kehittämiseksi edesauttaa kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden julkaisemista ja jakaa apurahoja yksityisille henkilöille tai yhteisöille.
Seuran perustajajäsenet ovat Jari Salonen,
Markku Varjola, Pentti Peltoniemi, Johan Hake,
Tuomo Kattilakoski, Jussi Särkelä, Hannu Peltomaa ja Matteus Marttila.

ELOKUVAN JULKISEN RAHOITUKSEN SELVITYKSESTÄ

O

petusministeriö teetti
viime vuoden
puolella Lauri Törhösellä selvityksen
elokuvan julkisesta rahoitusjärjestelmästä. Kulttuuripolitiikan
strategiaan liittyvän selvityksen
tarkoituksena oli tehostaa hallinnonalan tavoitteita toteuttavien keskeisten laitosten työtä
ja samalla parantaa kulttuuripolitiikan toteutumista.
Selvitys kävi tammikuussa laajalla lausuntokierroksella. Maaliskuun lopulla opetusministeriön kulttuuriyksikön
ylitarkastaja Leena Laaksonen kommentoi selvitystä ja
siihen liittyviä jatkotoimenpiteitä näin:
”Selvitys on laaja ja tarpeellinen puheenvuoro elokuva-alalle. Se käsittelee elokuvaa kokonaisena ketjuna ideasta katsojaan asti. Selvityksessä

on runsaasti ehdotuksia, joiden toteuttamismahdollisuuksia arvioidaan parhaillaan ministeriössä. Arvioinnin taustalla on selvityksestä alalta saadut
lausunnot sekä tammikuun lopussa käydyssä keskustelutilaisuudessa esiin nousseet kysymykset.
Monet ehdotuksista saivat laajaa kannatusta. Erityisen
myönteisen kannatuksen saivat
Suomen elokuvasäätiön vahvistamista ja toiminnan laajentamista sekä elokuvateattereiden
digitalisointia koskevat ehdotukset. Joitakin ehdotuksia pidettiin hallintoa lisäävinä, vanhentuneina tai osin jo toteutuneina.
Ministeriön arvioinnissa otetaan huomioon myös se,
että monia asioita voidaan toteuttaa ministeriön ja Suomen
elokuvasäätiön välisessä tulosohjauksessa.”
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AV E K I N T U K E MIA VA STAVA L M ISTU N EITA
LY H Y T- J A DO K UM EN TTIELOKU V IA
Kuvaukset ja tiedot perustuvat tuotantoyhtiöiden AVEKille toimittamaan aineistoon.

Unelmien kylä
Dokumenttielokuva
Kesto 52 min
Keuruun ekoyhteisössä asuvan Tuohiniityn perheen tavoitteena on elää
ekologisesti ja pyrkiä omavaraisuuteen niin ruoan kuin energiankin suhteen. Yhteisön ja perheen näkemykset ja tarpeet eivät kuitenkaan kohtaa ja kaikkien tekemättömien töiden
yhteensovittaminen on mahdotonta.
Elämä asettaa perheen vaikean päätöksen eteen.
Käsikirjoitus, ohjaus ja kuvaus:
Ville Grönroos
Äänisuunnittelu: Juha Hakanen
Leikkaus ja musiikki: Ville Tanttu
Tuottaja: Matti Reinikka / Elokuvaosuuskunta Siperia
Ensi-ilta 30.11.2008

Rakentajat
Dokumenttielokuva
Kesto 15 min
Valtimon Murtovaaran tila on suomalaisen talonpoikaisen rakentamisen
monumentteja. Se sijaitsee omassa
yksinäisyydessään pohjoiskarjalaisessa vaaramaisemassa kaukana muusta asutuksesta. Elokuva kertoo Murtovaaran päärakennuksen tuohikaton
korjauksesta. Perinteisessä talkoohengessä elvytettiin vanhoja rakennustapoja ja perehdyttiin puun työstämisen eri vaiheisiin.
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Ohjaus, leikkaus: Georg Grotenfelt
Kuvaus: Alexander Burov
Ääni: Sergey Moshkov
Musiikki: Ondekoza, Beethoven
Tuotanto: Georg Grotenfelt / Nostalgia
Film
Ensi-ilta 2.1.2009, TV 1 6.1.2009

Erikoisia tapauksia/
Strange events
Dokumenttielokuva/fiktio
Kesto 60 min
Erikoisia tapauksia on unenomainen
elokuvamatka läpi kaupungin, joka
muistuttaa Helsinkiä. Pääosassa on Raitiovaunu, sen kyydissä ja matkan varrella Kaupunkilaisia, koiria, muita eläimiä
– sekä Erikoisia Tapauksia. Elokuvan inspiraation lähteenä ovat toimineet tapaukset, joista kaupunkilaiset ovat kirjoittaneet kirjeissään Sanomalehteen,
sekä tekijän omat ja hänen kuulemansa
kokemukset.

Kansakunnan olohuone
Dokumenttielokuva
Kesto 79 min
Kansakunnan olohuone avaa potretinomaisen näkymän kuuteen suomalaiseen olohuoneeseen. Arkisten
ja yksityisten tapahtumien kollaasina
elokuva kehittyy inhimilliseksi kertomukseksi muutoksesta, vastuusta ja
ajan vääjäämättömästä kulusta.
Ohjaus: Jukka Kärkkäinen
Käsikirjoitus: Jukka Kärkkäinen ja Sini
Liimatainen
Kuvaus: J-P Passi, Jani Kumpulainen
Leikkaus: Timo Peltola
Äänisuunnittelu Tuomas Klaavo
Tuotanto: Sami Jahnukainen / Mouka
Filmi Oy
Ensi-ilta: 20.1.2009

Käsikirjoitus, ohjaus ja leikkaus:
Kanerva Cederström
Kuvaus: Marko Luukkonen
Apulaisohjaaja: Jaakko Ruuska
Äänisuunnittelu ja musiikin sävellys: Päivi Takala
Äänitys: Laura Kuivalainen
Tuotanto: Auli Mantila / Elokuvayhtiö Oy
Aamu Ab
Ensi-ilta: 21.1.2009

Yksin Jumala

Niki ja Nikin veli

Dokumenttielokuva
Kesto 58 min

Dokumenttielokuva
Kesto 59 min

Elokuva kertoo kuuden karmeliittanunnan radikaalista elämäntavasta
Espoossa vanhassa huvilassa, joka on
muutettu suljetuksi luostariksi. Liittyessään sääntökuntaan karmeliittanunna antaa ikuiset köyhyyden, kuuliaisuuden ja naimattomuuden lupaukset. Karmeliittasääntöön kuuluvat myös tiukat liikkumisen, puhumisen ja ravinnon rajoitukset. Luostarin
tarkka päivärytmi on rakennettu vain
yhtä tavoitetta, rukoilemista varten.
Elokuva on poikkeuksellisesti voitu
kuvata luostarin muilta kuin nunnilta
suljetussa maailmassa.

Niki on pieni poika, jolla on paljon
pohdittavaa. Häntä kiehtovat tarinat,
teatteri, show. Hän on jääkiekkopelin heittäytyvä selostaja, leikkien dramaattinen sankari, mestarietsivä. Hän
käy liikuntavammaisten lasten koulua
kuten veljensäkin, Sampsa, joka ei opi
koskaan puhumaan.

Käsikirjoitus: Satu Väätäinen
Ohjaus: Satu Väätäinen
Kuvaus: Marita Hällforss
Äänitys: Pirkko Tiitinen, Anne Tolkkinen
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Äänisuunnittelu: Anne Tolkkinen
Tuotanto: Timo Korhonen /
Road Movies Oy
Ensi-ilta: 22.1.2009

Käsikirjoitus ja ohjaus: Kirsi Mattila
Kuvaus: Timo Peltonen, Marita Hällfors
Äänisuunnittelu: Pekka Suvinen
Miksaus: Seppo Vanhatalo
Äänittäjät: Pirkko Tiitinen, Jyrki Sahala
Leikkaus ja musiikki: Tuomo Leino
Tuotanto: Tuomo Leino / Leino &
Suvinen Production Oy
Ensi-ilta: 22.1.2009

Liikkumavara
Dokumenttielokuva
Kesto 90 min
Dokumentti valottaa suomalaista vallankäyttöä seuraamalla yhden lain kulkua valiokuntakäsittelystä eduskunnan äänestykseen. Elokuvan pääosissa ovat sosiaali- ja
terveysvaliokunnassa vaikuttavat kansanedustajat Sirpa Asko-Seljavaara, Anni Sinnemäki, Marjaana Koskinen ja Juha Rehula sekä päätöksentekoa valiokunnan ulkopuolelta kommentoiva Pentti Tiusanen.
Myös monet muut mediasta tutut kasvot
vilahtavat osana elokuvaa, joka paljastaa
kansanedustajan työn arkisemman puolen.
Ohjaus: Annika Grof
Käsikirjoitus: Annika Grof
Kuvaus: Anssi Leino, Annika Grof
Äänitys ja äänisuunnittelu:
Martti Turunen
Musiikki: Ville Riippa
Leikkaus: Pauliina Punkki
Tuotanto: Pertti Veijalainen / Illume Oy
Ensi-ilta: 23.1.2009
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Kuvaukset ja tiedot perustuvat tuotantoyhtiöiden AVEKille toimittamaan aineistoon.

Hanasaari A
Dokumenttielokuva
Kesto 15 min
Hanasaari A on kokeellinen dokumenttielokuva Hanasaaren vanhan hiilivoimalan tuhosta ja Helsingin kaupunkikuvan
peruuttamattomasta muutoksesta. Elokuva perustuu puoleen miljoonaan valokuvaan voimalan kahden viimeisen elinvuoden ajalta.
Ohjaus, käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus:
Hannes Vartiainen ja Pekka Veikkolainen
Musiikki: Joonatan Portaankorva
Konsultoiva miksaaja: Olli Huhtanen
Tuotanto: Hannes Vartiainen ja Pekka
Veikkolainen / Pohjankonna Oy
Ensi-ilta: 6.3.2009

Niin kauan kuin
Dokumenttielokuva
Kesto 28 min
Niin kauan kuin on dokumenttielokuva median ja yhteiskunnan toiminnasta kriisitilanteessa Lapuan Patruunatehtaan onnettomuuden kautta kuvattuna.
Elokuva on henkilökohtainen analyysi siitä, kuinka media muodostaa kansakunnan yhteisen kokemuksen.

60

Ohjaaja: Katariina Järvi
Käsikirjoitus: Katariina Järvi
Kuvaaja: Arttu Peltomaa
Leikkaaja: Katja Pällijeff
Ääni ja musiikki: Antti Sipilä
Animaatiot: Olli Viljakainen
Tuottaja: Markku Niska / Navy Blue
Bird Oy
Ensi-ilta: 29.10.2008
TV -ensi-ilta: 9.4.2009

Tule hyvä tyttö
Dokumenttielokuva
Kesto 48 min
Ringa ei ole mikään ykköstyttö, eikä
hyväksyttyjen ryhmään ole asiaa ellei
ole samanlainen kuin muut. Haukkuminen, töniminen, sylkeminen ja syr-

jiminen ovat Ringalle tuttuja, samoin
erilainen opastus ja ohjeistus soveliaaseen käyttäytymiseen. Sosiaalinen
kontrolli on kovaa ja siihen osallistuvat
kaikki, niin lapset kuin aikuisetkin. Tule hyvä tyttö kertoo siitä kuinka paljon
ympärillämme on kirjoittamattomia
sääntöjä siitä millainen pitää olla ja miten käyttäytyä. Opetus kuuluu: hillitse
itsesi ja hallitse elämäsi.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Anna Korhonen
Kuvaus: Ditte Uljas
Äänitys: Anna Korhonen,
Tuomas Klaavo, Kirsi Korhonen,
Laura Kuivalainen
Leikkaus: Helena Öst
Äänisuunnittelu: Pelle Venetjoki
Musiikki: Joonas Pirttilä
Tuottaja: Jouko Aaltonen / Illume Oy
Ensi-ilta 25.3.2009

kuva kimmo jaatinen

Elämää kerroksissa
Dokumenttielokuva
Kesto 44 min
Latvialainen 12-kerroksinen Daugavapilsin sairaala on arkkitehtuuriltaan muisto neuvostoajoilta. Elämää
kerroksissa kuljettaa katsojan sairaalan eri kerrosten kautta läpi koko ihmiselämän, alkaen alakerran modernien synnytysosastojen saleista ja päätyen ajankulun ruoskimiin ylimpiin
kerroksiin, joissa vietetään elämän viimeisiä hetkiä.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jean Counet
Kuvaus: Kimmo Jaatinen
Leikkaus: Mikko Sippola
Äänisuunnittelu: Kirsi Korhonen
Musiikki: Tuukka Terho
Tuotanto: Pertti Veijalainen / Illume Oy,
Daniel De Valck, Anne Deligne / Cobra
Films

Hit the Road
Fiktio
Kesto 14 min
Päähenkilö tekee rakkauden opintomatkan Intiaan ja tavoittelee rakkaut-

ta niin kiihkeästi ettei havainnoi
ulkomaailmaa. Eläimet yrittävät
pysäyttää hänen luuppijuoksunsa,
jossa hän on oman “puhuvan päänsä”, mielensä, vanki.
Käsikirjoitus, kuvakäsikirjoitus ja ohjaus: Tero Jartti
Kuvankäsittely: Antti Sompinmäki,
Jussi Särkilahti, Jari Paulamäki,
Tiina Paju, Jarmo Nauska, Tero
Jartti & Loma Graphics Oy: Jani
Mahkonen & Panu Rissanen
Originaalimateriaalin kuvaus:
Tero Jartti, Jarmo Nauska , Jari
Paulamäki, Nathan Par, Perttu Saksa
Teho Majamäki, Tiina Paju
Äänileikkaus ja miksaus: Kyösti
Väntänen
Musiikki: Ismo Alanko, Teho
Majamäki
Tuotanto: Viljami Kettunen,
Foxley Oy

=X
Animaatioelokuva
Kesto 22 min

Kokeellinen kollaasielokuva ” =X “
kertoo ihmisistä mittavien luonnonkatastrofien tapahduttua. Se piirtää
kuvaa ihmisistä, joiden sitkeys ja elämänjano auttavat heitä selviämään
kaikkien kauheuksien keskellä.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Eila Hutri
Kuvaus: Lasse Naukkarinen
Grafiikka: Ilkka Rosma, Esa
Naukkarinen, Gabriel Kolanen,
Kamine Kolanen
Puvut: Kaija Rosma
Animointi: Eila Hutri, Ilkka Rosma,
Gabriel Kolanen, Kamine Kolanen
Äänisuunnittelu, musiikki ja editointi:
Dile Kolanen
Tuotanto: Lasse Naukkarinen / Ilokuva &
Naukkarinen Oy
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Koulutusapurahat
MERCER BENJAMIN
European Film Academyn ”At the cutting edge - the
creative use of digital technology for editing” -koulutus
5.-11.6.08 Berliinissä
LUUSUANIEMI ANTTI
The Lithuanian Academy of Music and Theatre:n
The Summer Video Studio -koulutus 22.-28.6.08
KINDBERG JUHA
Le Giornate del Cinema Muto -tapahtuma Pordenonessa
(Italia) 4.-11.10.08
DORRA NICK
Cartoon Masters - Finance -tapahtuma Münchenissä
24.-25.6.08
KHALSA INDERJIT
ARTOn fiktiokäsikirjoittamisen koulutus
11.9.08 - 31.5.09 (Hki/Pasila)
ELOMÄKI JUHA
CICAEn (Confédération international des cinémas d´art
et essai) art-house-elokuvateatterikoulutus
24.8.-3.9.08 Venetsiassa
KILPELÄINEN LEENA-STIINA
Jyväskylän ammattiopiston AVID-koulutus keväällä 2009
PAJUNEN KATRIINA
Väitöskirja Virtual Set - Voyeristic Illusion (TAIK/ELO)
HONKA JUSSI
Äänen jälkikäsittelyn MA-opinnot Lontoon National
Film and TV Schoolissa 28.1.09 - 31.3.10
RAHIKAINEN ERIIKKA
The Northern Film Schoolin (Leeds) Masters in Screenwriting
-koulutusohjelman opinnot 1.10.08 - 31.7.09
LONKA PIPSA
Toinen leipä - kuunnelma Prix Europa - tapahtumassa
Berliinissä 18.-25.10.2008
HOLOPAINEN TIINA
AV-kääntämisen Languages & The Media – konferenssi
Berliinissä 29.-31.10.08
KAMULA TONI
Rakkauden nälkä -tv-sarja Prix Italia -tapahtumassa
Sardiniassa 19.-21.9.08
KORENIUS OSKARI
Elokuvan leikkauksen MA-opinnot National Film and
TV Schoolissa (Beaconsfield) 5.1.09-1.1.11
KUTVONEN TEEMU
Animation Mentor-animaatiokoulun animaatiokoulutus
internetissä 5.1.09 alkaen
LOGRÉN KAISA-LIISA
Toinen leipä - kuunnelma Prix Europa - tapahtumassa
Berliinissä 23.-25.10.2008
MARROQUIN CARLOS
ARTOn monikameraohjauskoulutus 9.08 - 3.09 (Hki)
MÄKELÄ TARU
IADEn Myrskykurssi (Hki/TEAK) 4.-5.10., 17.-20.10.
ja 8.-9.11.08
MÄNTYMAA SALLA
The Neil Gorton Prosthetic Studion erikoisefektimaskeerauskoulutus 1.9.- 17.10.08 (Buckinhamshire, UK)
SALMENKALLIO SANNA
Tanskan elokuvainstituutin seminaari aiheena ”fiktiota
lähestyvä dokumentti ja dokumenttia lähestyvä fiktio”
(Ebeltoft 29.8.-31.8.08).
WAHLFORSS JAANA
ARTOn fiktiokäsikirjoittamisen koulutus 11.9.08-12.5.09
WINGREN BIRTHE
Colorado Avenue - elokuva Shanghain kv.elokuvafestivaalilla
16.-21.6.2008
ACHTÉN INKA, JUNTUNEN LIISA & VÄISÄNEN
MARIKA
EDN:n Twelve for the future -työpaja 9.9.-12.9.08
(Tanska) ja tammikuu (Hki)
KUOSMANEN VUOKKO
ARTOn TV-tuottajakoulutus 11.9.08 - 12.5.09 (Hki/Pasila)
PAKKANEN PÄIVI
The Arvon Foundationin Insights into Film Writing
-elokuvakäsikirjoitustyöpaja 8.-13.12.08, Devon (UK)
KOTALA OUTI
Opetusalan koulutuskeskuksen (Opeko) Flash2-jatkokurssi 3.-4.11.08 Tampereella
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KESKIMÄKI PENTTI
European Federation of Cinematographersin Inspiration
-seminaari 31.10.-2.11.08 Kööpenhaminassa
HENTULA JARKKO
ACE:n elokuvatuottajakoulutus (MEDIA) 4.-7.11.08
(Pariisi), 8.-14.12.08 (Roubaix-Tourcoing) ja maaliskuu
-09 (Praha)
MÄKI-NEVALA SAIJA
Master of Film Arts -tutkinnon opiskelu Tallinnan yliopistossa 4.2.-21.6.09
FLINK MARKKU
SOURCES2-koulutus (MEDIA) Potsdamissa 14.-22.11
ja Amsterdamissa 23.11.08
HAKALA JYRI
European Federation of Cinematographersin (IMAGO)
Inspiration-seminaari 31.10. - 2.11.08, Kööpenhamina
31.10.-2.11.08.
HALTTUNEN TUIJA
Euroscriptin käsikirjoitustyöpaja (Prades, Ranska)
2.-8.11.08
PARKKINEN MINNA
Escuela Superior de Fotografia Flash -oppilaitoksen
valokuvalaboratorion erikoistekniikat -kurssi
2.2. - 20.3.09 Madridissa
SEPPÄLÄ JOUKO
European Federation of Cinematographersin (IMAGO)
Inspiration-seminaari 31.10.-2.11.08 Kööpenhaminassa
AHTILA EIJA-LIISA
Screen Surface and Narrative Space: Narration and
Construction of Meaning in Moving Image Installations
-väitöskirjan loppuunsaattaminen (Kuvataideakatemia)
TAMMI EERO & TYÖRYHMÄ
Filmihullu - lehden 40-vuotisjuhla-antologian toinen osa
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Koulutustapahtumien tuki
SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO RY /
HUHTANEN REETTA
Ohjaajaklubi-keskustelusarja 4.11.08-31.5.2008 (Hki)
EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK /
SKJÖDT HANNE
Nuorten pohjoismaisten dokumenttielokuvan tekijöiden
Twelve for the Future - työpaja 2008/2009
Tanskassa ja Helsingissä
ALTERNATIVE PARTY RY / YLI-ANNALA KARI
Alternative party -demoskenetapahtuman yhteydessä
järjestettävä kv. seminaari Kuvataideakatemiassa 23.-24.10.08
HYYN ELOKUVARYHMÄ / PYYKÖNEN JAAKKO
Luentosarja amerikkalaisesta independent-elokuvasta
6.2. - 24.4.09 (Orion)
MADTANSSIMAISTERIT RY / HALONEN AINO
Dance for camera -työpajan järjestäminen
3-osaisena kevään 2009 aikana
KULTTUURIOSUUSKUNTA KRONOPTIKON /
KUUSKOSKI MARTTI-TAPIO
Elokuva-alan pienyrittäjyys -seminaari Helsingissä
(Orion) 21.-22.11.08
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Kulttuurivientituki
JOKINEN HEIKKI
Osallistuminen Hiroshiman kv.animaatiofestivaalille
(Japani), 6.-12.8.08
LINDBLAD CHRISTIAN
Vierailu Tokiossa, elokuvateatteri Tollywoodin animaationäytöksen lehdistötilaisuudessa 2.-16.8.2008
SUOMELA TERO
Countless Ways - animaatio Hiroshiman kv.animaatiofestivaalilla (Japani), 7.-13.8.08
HARJU MATTI
One in Four - lyhytelokuva Locarnon kv. elokuvafestivaalilla
(Italia) 6.-16.8.08
RIPATTI MIKA J.
Synnytyskertomuksia-elokuva Magma, mostra di
cinema breve -festivaalilla 11.–14.9.08 (Acireale, Italia)
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RENVALL SEPPO
Takaisin ihmisyyteen - videoteos Magma, mostra di
cinema breve -festivaalilla 11.-14.9.08 (Acireale, Italia)
INDIE FILMS OY / RIIONHEIMO TOMI
Kaukosaaren kirous -animaatioelokuvan kv.kopio
MAINSTREAM PICTURES OY / LEHKAMO ARTO
Gillman’s point - hanke pohjoismaisessa yhteistuotantofoorumissa 21.-24.8.08.Haugesundissa (Norja)
HAKALAX PRODUCTIONS OY / HAKALAX JOHN
Brave Boys - dokumenttielokuva Pärnun 22. kv.elokuvafestivaalilla
EPIDEM ZOT OY / WAHLFORSS MIKAEL
Animaatioprojektien kv.markkinointi Cartoon Forum(Ludwigsburg, Saksa), MIPCOM- (Cannes), Berlinale-,
Cartoon Movie - (Lyon) ja MIPTV- (Cannes) tapahtumissa
RENVALL SEPPO, SAVOLAINEN ALLI
& SAUROS YRJÄNÄ
Suomalaisen videotaiteen esittely Tournefeuillessa
(Ranska) 17.-21.9.08
MALKKI TOMI
Syötti - lyhytelokuva Odenseen (Tanska)
kv.elokuvafestivaalilla 19.–24.8.08
SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT
Joutsenlaulu-lyhytelokuva Aquarelle Bienniale
-festivaalilla (Kaunas, Liettua) 8.-13.7.08
PUSSIAINEN ANTTI
Seitsemän urbaania hiljaisuutta - ääniteos New Yorkin
Conflux-festivaalilla 11.-14.9.08
PIKNIK FREQUENCY RY / HUUSKONEN JUHA
Vihreä pilvi - teos Linzin (Itävalta) Ars Electronicafestivaalilla 4.-9.9.08.
DOKUMENTTIKILTA RY / KORVA PAULA
Osallistuminen suomalaisen dokumenttielokuvan
katselmukseen Teheranin Cinéma Vérité - dokumenttielokuvafestivaalilla 14.-20.10.2008
RINNEKANGAS REIJO
Melnikovin talo-dok.elokuvan espanjankielinen versio
KINOPRODUCTION OY / OLSSON CLAES
My Love is My Madness - elokuvan Blu-Ray - versio
NAUKKARINEN LASSE
Kettupäivien palkintomatka Serbian Veliko Gradisten
Mefest-festivaalille 31.8.–6.9.08
MOUKA FILMI OY / JAHNUKAINEN SAMI
EDN:n Twelve for the Future -dok.elokuvien
rahoitustapahtuma Tanskan Marielystissä 9.-12.9.2008
SCACCO LORELLA
Pohjoismaista videotaidetta esittelevä ”Northwave”projekti (kirja ja näyttely)
LECKLIN JOHANNA
Huominen-lyhytelokuva Milano Film Festivaalilla
13.-16.9.2008
RUSTANIUS SEPPO
Uhrit 1918 - dokumenttielokuva Bay Street Film
Festivalilla Thunder Bayssä (Kanada), 11.-14.09.08
TAKALA PÄIVI
Sydämeen kätketty - dokumentti Teheranin kv.dok.elokuvafestivaalin Doxperiment-sarjassa 14.-19.10.2008
COLEMAN DONAGH
Kivilaitumet - dokumenttielokuva New Yorkin Margaret
Mead Film & Video -festivaalilla 14.-16.11.2008
LUOSTARINEN KRISTIINA
Palnan tyttäret-dokumenttielokuvan esitykset Intiassa
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY /LEENA
NÄREKANGAS
Malmön Nordisk Panorama - festivaalille valittujen
suomalaisten ohjaajien matkakulut
MAKING MOVIES OY / AHO KALLE
Rules of Single Life - dokumenttielokuva Nordisk
Panorama Forumissa Malmössä 28.9.-1.10.2008
ANIMA VITAE OY / MÄÄTTÄ KALLE
Tuotantoyhtiön esittelytilaisuus Hiroshiman kv.
animaatiofestivaalilla elokuussa 2008
KLAFFI TUOTANNOT OY / RONKAINEN MIKA
Freetime Machos - dokumenttielokuva Nordisk
Panorama Forumissa Malmössä 27.9.-1.10.2008
HYNNINEN MIKKO
Theatre#-teos Ars Electronica -kilpailussa Linzissä
(Itävalta) 6.-8.9.08
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3 400
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1 216
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1 000

1 200

9 644

1 979
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1 600

3 000

340

1 500

1 000

1 320

1 603
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KRISTALLISILMÄ OY / POHJOLA ILPPO
1 400
Yhtiön tuotantojen markkinointi Cannesin MIPCOMtapahtumassa ja Frankfurtin kirjamessuilla 12.-17.10.08
AV-ARKKI RY / REINOLA KIRSI
20 000
Suomalaisen mediataiteen kv. levitys 2008
OKTOBER OY / BÄRGHÄLL JOONAS
710
Ravioli - dokumenttielokuvahanke Eurodoc-pitchauksessa
Sintrassa Portugalissa 28.9.–3.10.2008
MIA HALME
316
Iso poika - dokumenttielokuva L’Alternativa - dokumenttielokuvafestivaalilla Barcelonassa 16.-19.11.08
ILLUME OY / AALTONEN JOUKO
10 000
Helsinki, ikuisesti - dokumenttielokuvan filmikopio
SNAPPER FILMIS / HYVÄRINEN ALEKSI
460
Rooman kv.elokuvafestivaali (Joulutarina) ja rahoitusfoorumi
22.–27.10.08
KATHARSIS FILMS OY / HILTUNEN JOUNI
987
Tagikaks-dokumenttielokuvahanke Nordisk Panoraman rahoitusfoorumissa Malmössä 28.-29.9.2008
FILMIMAA OY / TUURNA MARKKU
716
Sallan strategia-dokumenttielokuva Nordisk Panoraman
rahoitusfoorumissa Malmössä 28.–29.9.2008
MAINSTREAM PICTURES OY / LEHKAMO ARTO
1 092
Gilman’s Point - elokuva Rooman kv. rahoitusfoorumissa 19.-23.10.2008
MOKUL FILMI OY / HAGNÄS ROBERT
456
Family Meeting - dokumenttielokuva MOFFOMfestivaalilla Prahassa 17.-19.10.2008
OKTOBER OY / VIERIMAA TIMO
549
Gákti-dokumenttielokuva EDN:n DocuRegio-pitchaustapahtumassaa Lillessä (Ranska) 12.-16.10.08 sekä
Amsterdamin IDFA:ssa 23.-27.11.08
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI
1 318
Kongon Akseli -dokumenttielokuva Medimed-rahoitusfoorumissa Barcelonassa 10.-12.10.2008
LOBKOVSKI ANASTASIA
365
No exit - lyhytelokuva Transatlantic Talent Campustapahtuman kilpailusarjassa (Reykjavik 2.-6.10.2008)
HAURU HANNALEENA
365
Jos kaadun-lyhytelokuva Transatlantic Talent Campustapahtuman kilpailusarjassa (Reykjavik 2.-6.10.2008)
LEMPIÄINEN ANTTI
253
Kuolema nyky-Suomessa - dokumenttielokuva
IDFAn Paradocs-sarjassa (Amsterdam 20.-30.11.08)
GAURILOFF KATJA
662
Huuto tuuleen - dokumenttielokuva Toronton ImaginativeNative Film + Media Arts -festivaalilla 14.-21.10.
FORSTÉN OSKAR JA FRANCK ARTHUR
1 050
Kiinnipitäminen-dokumenttielokuva Leipzigin dokumenttielokuvafestivaalilla 30.10.-1.11.2008
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT/
ALANEN JUHANI
1 276,97
Elokuvajuhlien vuoden 2007 opiskelijapalkinto,
Reetta Aallon matka Venetsian elokuvajuhlille 31.8.–5.9.08
SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO RY /
1 960
HUHTANEN REETTA
Sammenslutningen av Nordiske Filmregissörer tapahtuman järjestäminen Helsingissä 23.-25.10.08
FILMKONTAKT NORD / WEBSTER JOHN
5 000
Verkossa toimivan dokumentti- ja lyhytelokuvien
levitysjärjestelmän kehittäminen
JOUTSI LAURA
1 057
Runoja ja roskia - lastenelokuvasarja Chicagon kv.
lasten ja nuorten elokuvafestivaalilla 23.10.-2.11.08

792

629

1 196

Hakemusten sisäänjättö
Lisätiedot ja hakulomakkeet:
www.kopiosto.fi/avek.
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FIRST FLOOR PRODUCTIONS OY / PAULI PENTTI
Vakooja-dokumenttielokuva IDFA:n rahoitusfoorumissa
Amsterdamissa 24.–27.11.08
MOTION OY / HEINILÄ ARI
Star or Comet? -dokumentti Sport Film-festivaalilla
Palermossa 16.–22.12.08
SALORANTA ELINA
Pariisin Suomi-instituutissa syksyllä 2009 avautuvan
näyttelyn valmistelumatka 26.–30.11.08
KUKKAKINO TMI / RENVALL SEPPO
”Eestaas”-kokeellisen elokuvan kv.levitysversio
MÄKELÄ MIA
”Kaamos - Trilogy” -teoksen kv. levitys
SAFI OY / SIMMA PAUL-ANDERS
Frozen Dreams - dokumenttielokuva IDFA:n
rahoitusforumissa Amsterdamissa 23.-26.11.2008
KRISTALLISILMÄ OY / POHJOLA ILPPO
Eija-Liisa Ahtilan Missä on Missä - elokuva Sundance Film Festivaalilla (Park City, Utah 15.-25.1.09)
SENECA OY / NELIMARKKA RIITTA
Seitsemän veljestä - animaation kv. versio
NIKKILÄ REIJO
INPUT-ohjelmien valintatilaisuus Sofrinossa 6.-14.12.08
RIMMINEN-ARNALL MARJUT
Kettupäivien Hinku ja Vinku -palkinnon tuomaristoon
osallistumisen matkakulut (31.10.08)
AVEK / SES kulttuurivienti
Vuoden 2008 2. erä ja Hiroshima

1 000

517

350

2 700
2 000
784

7 000

3 000
380
266

35 000

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien
tuotantotuki
MOIMEDIA OY / RISTO RUMPUNEN
SELLING CONGO
Dokumenttielokuva siitä, voimmeko omalla kännykän
valinnallamme auttaa Kongoa demokratiaan (ev)
KINOTAR OY / VIRPI SUUTARI
AUF WIEDERSEHN FINNLAND
Dokumenttielokuva suomalaisten naisten vaietusta
matkasta saksalaisten sotilaiden mukana vuosina
1944-48 (ev)
MAKING MOVIES OY / TONISLAV HRISTOV
RULES OF SINGLE LIFE
Dokumenttielokuva nuoren eteläeurooppalaisen
miehen avioeron jälkeisestä ajasta keskellä
suomalaista sinkkukulttuuria (tt)
OKTOBER OY / KATJA GAURILOFF
RAVIOLI
Dokumenttielokuva säilykkeen raaka-aineen matkasta
kasvattajilta jalostuksen ja kaupan kautta
ruokapöytään (tt)
PERIFERIA PRODUCTIONS OY / OUTI ROUSU
TÄHDET
Dokumenttielokuva neljästä oululaisesta pojasta
jotka osallistuvat tiernapoika-kilpailuun (jt)
BALTHAZAR PRODUCTIONS TMI / AMIR
ESCANDARI
CHABALU
Lyhytelokuva nuoresta miehestä, jonka pakovälineenä omasta maailmasta on mopo (jt)
FILMITAKOMO OY / ALVARO PARDO
OSCAR MEKSIKOSSA
Lyhyt dokumenttielokuva dokumentaristi Barbara
Trentistä kohtaamassa Oscar-palkintonsa kanssa
erilaisia ihmisiä Meksikossa (tt)
POHJANKONNA OY / HANNES VARTIAINEN &
PEKKA VEIKKOLAINEN
HANASAARI A
Kokeellinen dokumenttielokuva Hanasaaren vanhan
voimalan tuhosta ja Helsingin kaupunkikuvan
muutoksesta (tt)
LONG SHOT OY / KJ KOSKI
TERVEISIÄ MENNEILLE DADAISTEILLE
Dokumenttielokuva taiteilija Ismo Kajanderista ja
hänen Pariisistaan (tt)

64

2 000

10 000

42 000

42 000

10 000

3 000

16 000

10 000

6 000

KINOPRODUCTION OY / HARRI LARJOSTO
HARMAA
Lyhytelokuva jakeluautonkuljettajasta, joka päivän
aikana kohtaa asioita, jotka eivät ole mustavalkoisia
vaan harmaita (tt)
KINOTAR OY / VIRPI SUUTARI
AUF WIEDERSHEN FINNLAND
Dokumentaari suomalaisista naisista, jotka lähtivät
saksalaisten poikaystäviensä ja lastensa isien
matkaan Lapin sodan jaloista (tt)
VASKI FILMI OY / TIMO HAANPÄÄ
HILJAA TOIVOTUT
Dokumenttielokuva tahattomasta lapsettomuudesta (tt)
FILMIRYHMÄ OY / VIRKE LEHTNEN
PÄIVÄÄKÄÄN EN …
Dokumenttielokuva hetkistä jotka muuttavat elämän (ev)
ELOKUVAOSUUSKUNTA SIPERIA /
MATTI REINIKKA & MIISA LATIKKA
MUSIIKKIA SEINILLE
Dokumenttielokuva Helsingin musiikkitalon synnystä (tt)
FILMIMAA OY / MARKKU TUURNA
SALLAN STRATEGIA
Dokumenttielokuva kolmen lappilaisen kunnan erilaisista selviytymisstrategioista (tt)
HAKALAX PRODUCTIONS OY /
JOUNI HOKKANEN
KINBAKU - SIELUN SOLMUJA
Dokumenttielokuva kinbakusta, japanilaisesta
taidemuodosta, jossa ihminen sidotaan
kauniiksi paketiksi (tt)
KINOVID OY / TIMO HUMALOJA
KINNVIKA
Dokumenttielokuva suomalaisen geologiryhmän
Huippuvuorille suuntautuvasta tutkimusmatkasta (ev)
GUERILLA FILMS OY / VISA KOISO-KANTTILA
MIEHEN KUVA
Dokumenttielokuva keski-ikäisen miehen kriisistä,
alkoholismista ja suomalaisen miehen kulttuurisesta
liikkumatilasta (ev)
ILLUME OY / TITA JÄNKÄLÄ
TOINEN OVI YÖHÖN
Lyhyt dokumenttielokuva anteliaisuudesta, taidemaalari Liisa Rautiaisen ja mainosvalokuvaaja Detlef
Trefzin ystävyydestä (tt)
ORAN PRODUCTIONS TMI / ALI LACHEB
HILJAISUUS JA ANKARUUS
Taiteilijamuotokuva Henry Wuorila-Stenbergistä (tt)
ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/
TARU VARPUMAA
EDITH
Animaatio siitä kuinka muistot, todellisuus ja unet
kietoutuvat vanhuksen mielessä yhteen (tt)
HYVÄRINEN ALEKSI /HYVÄRINEN ELINA
ÄIDIT
Arkistomateriaaliin perustuva dokumentäärinen
runo äidiksi tulemisen kivuista (jt)
FIRST FLOOR PRODUCTIONS OY / PEKKA LEHTO
VAKOOJA - TAPAUS F 16
Dokumenttielokuva tapahtumista, jotka edelsivät
ja seurasivat Alpo Rusin vakoiluepäilyä (ev)
PURANEN ALEKSI
UPOTTAVAA
Lyhyt fiktio, jossa mies ja nainen selvittelevät suhdettaan
poikkeuksellisessa tilanteessa (kk)
MOLLBERG EIRA
MAA JOKA EI MAHTUNUT ISÄNI TASKUUN
Dokumenttihanke inkeriläisen kansan 400 vuodesta
alusta loppuun (kk)
TANNER RIIKKA & LIND TUULA
MUSTA KETTU VALKEALLA HANGELLA
Dokumenttielokuva suomalaisten romanilasten
lastenkodeista ja suomalaisten rotupolitiikasta (kk)
LINDQVIST ANTTI
LEKSA
Fiktiolla ryyditetty dokumenttielokuva Leo Jokelasta (kk)
SCHULGIN KRISTINA
KODITON KOTI
Dokumenttielokuva moninkertaisesta siirtolaisuu-
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desta ja kodin käsitteestä (kk)
CHAZALMARTIN SUSANNA
2 800
PELON JA HÄPEÄN LAPSET
Dokumenttielokuva Itä-Karjalan pakolaisten sopeutumisesta
punaiseen Kemiin sisällissodan jälkeisinä vuosina (kk)
PAHAJOKI SVEN & SAARINEN VESA
3 500
VALKOINEN KUOLEMA
Dokumenttielokuva tarkka-ampuja Simo Häyhästä (kk)
SALMINEN PAULIINA
2 800
MIESTEN TANSSIT
Dokumenttileokuva argentinalaisesta gay-tangoliikkeestä (kk)
KURONEN MARKKU, KEINONEN MIKKO &
4 600
PANULA TONI
KASSINOMADIT
Dokumenttielokuva elämästä ja kaupankäynnistä
Ulaan Batoriin menevässä junassa (kk)
BLOM RISTO-PEKKA
2 600
KEPPIÄ EI OLE
Lyhytelokuva lahkolaismaailmasta (kk)
SAVITIE ANNE
1 500
SAVILAPSET
Nukkeanimaatio naisesta jolla on kyky luoda savesta elämää (kk)
BROHERUS TOMI
3 500
MISSÄ OLET RAMÓN?
Dokumenttielokuva Chilestä vuosina 1971-76 (kk)
VÄLIKANGAS ANTTI
2 200
PARATIISI?
Dokumenttielokuva siitä, kuinka sauna sopii
paratiisiin (kk)
KESO LASSE
1 300
MERKKI
Lyhytfiktio papista, joka joutuu epäilysten valtaan ja
haluaa merkin (kk)
HELMINEN LIISA
2 600
LIIKE JATKUU
Dokumenttielokuva Tanssija Riitta Vainion ja koreografi
Virpi Tummavuoren kohtaamisesta (kk)
HÄMÄLÄINEN PIRKKO
3 900
HENNO
Subjektiivinen dokumentti isästä, isän menneisyydestä
ja identiteettien muodostumisesta (kk)
LEHTINEN VELI-PEKKA
2 000
TERÄSMIES
Lyhytelokuva pienestä pojasta, joka kohtaa
sankarinsa Teräsmiehen (kk, Skidisti)
HÄRKÖNEN MARIKO & VIRTANEN ISMO
2 000
URANUS EXPRESS
Lyhyt animaatioelokuva Uranus Express-aluksen
postiljoonirobotti 10:stä, joka löytää ystävän
(kk, Skidisti)
PUHAKKA JAANA
2 000
LINNUN ELÄMÄÄ
Dokumentin ja fiktion keinoilla leikittelevä kuvaus
6-vuotiaasta tytöstä, jolle lentämisestä on tullut
vaikeampaa kuin ennen (kk, Skidisti)
KOIVISTO TEEMU & AHO ILMARI
2 000
VALTTERI JA TAIKAMAAILMA
Lyhytelokuva Valtterista, joka onnistuu pääsemään
taikamaailmaan (kk, Skidisti)
KOTILAINEN SUSANNA
2 000
VEETI JA PAVUNVARSI
Lyhyt animaatioelokuva lapsesta, joka joutuu
keskelle aikuisten surua (kk, Skidisti)

Mediataide
RIPATTI MIKA J.
STATIONARY
Viisi lyhyttä 3D-animaatiota arjesta ja toistosta (koa)
ONION TMI / RIKARD LASSENIUS
SÅR
Sår-lyhytelokuvan englanninkielinen versio (jt)
SUONIEMI MINNA
MISS KONG
Ruumiin kuvaa tematisoiva elokuvallinen teos,
Kluuvin Galleria (koa)
SASSI PEKKA, HALME HEIKKI & WILLHELMUS

4 500

1 000

2 900

WILLEM
SATAMA
Av-kerrontaa, live-elektronimusiikkia ja performancea
yhdistävä multimediateos Vuosaaren luoksepääsemättömistä
maamerkeistä, Taiteiden yö 2008 (koa)
SORKIO SASU
IDENTITY IN GAS?
Dokumentaarinen videoinstallaatio amerikkalaisesta
identiteetistä, valokuvakeskus Peri (koa)
KESKI-KORSU MARI & MIKA MESKANEN
PIMP MY PASSPORT
RFID-teknologialla toteutettujen passien tuunausprojekti,
RICXin Art and Communication Spectoropia festivaali,
Riika (koa)
HUBER SASHA
DE-MOUNTING LOUIS AGASSIZ
Dokumenttielokuva aikeesta uudelleennimetä
Agassizhorn-vuori Sveitsissä (koa)
PUHTO PIRITTA & TYÖRYHMÄ
NEW ARTIST
Kahden robotin rakentamisesta muodostuva posthumanistinen performanssidokumentaatio,
Keravan taidemuseo ja Oslon Kunsternes hus (koa)
PAJALA-ASSEFA HANNA
REACHING
Eri ikäisten naisten kehollisuutta käsittelevä tanssielokuva (koa)
SIMO ALITALO
KUULUMIA
Äänen, tilan ja liikkeen välisiä suhteita tutkiva ääniinstallaatio, Kluuvin galleria (koa)
LINDBLAD CHRISTIAN
ELEVAATIO
Kokeellinen animaatio, jossa eri animaatiotekniikoin
tuotetut abstraktit kuvaelementit yhdistetään digitaalisesti (koa)
WRIGHT TIMO
MUISTOMME OVAT HUOMINEN
Muistojen pysyvyyttä käsittelevä installaatio, jossa
digitaalisten tiedostojen rapautuminen näytetään
läpinäkyviin kuoriin asennettujen tietokone- ja monitoriyhdistelmien toiminnan tasolla (koa)
NÄSÄNEN ELENA
WASTE LAND
Lyhytelokuva ympäristöiskua suunnittelevista naisista,
Sydneyn Artspace-taidekeskus ja Muu galleria (koa)
KOTALA OUTI
MUISTOJEN PERUSVIIVA
Mediainstallaatio, jossa olemassa olevaan maastoon
sijoitetaan valokuvista, muistoista, tarinoista ja teksteistä
tehtyjä ”kuvarasteja” (koa)
RENVALL MARKUS
KUKKIA JA MEDIAA
Helsingin seudulla toteutetun yhteisöllisen
mediataidetapahtuman dokumentaatio (koa)
JINX OY / SAMI VAN INGEN
EXACTLY
Kuvataajuuksien eroihin ja ääniraidan manipulointiin
perustuva, löydetystä filmimateriaalista tehty kokeellinen elokuva (jt)
JAANA KOKKO & TYÖRYHMÄ
READING CIRCLE - LUKUPIIRI
Visuaalisuuteen ja auditiivisuuteen perustuva videoteos
kollektiivisen uudelleenluennan aiheuttamasta
mielihyvästä (koa)
KUKKAKINO TMI / SEPPO RENVALL
SNADEJASTOOREJA
Seitsemästä Helsinki-aiheisesta kokeellisesta lyhytelokuvasta koostuva teos (koa)
BRANDER PIRJETTA
GARDEN
Animaatio nykyaikaisesta paratiisillisesta runsaudesta (koa)
RAINIO MINNA & MARK ROBERTS
KAHDEKSAN HUONETTA
Kansainvälistä naiskauppaa käsittelevän teoksen
esityskuluja, Korjaamo galleria (koa)
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1 000
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1 300
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EURO PIA JA KOPONEN TANJA
2 100
SPEKTAAKKELI PAKENEVALLE VIDEOTEOSSARJA
Taideteoksen mahdollisuutta tutkivan kaupunkitilainstallaation kahden ensimmäisen osan dokumentointi (koa)
PARKKINEN MINNA
5 000
THANKSGIVING
Kokeellinen lyhytelokuva, joka käsittelee elämänhalun
palaamista läheisen kuoleman jälkeen (koa)
SASSI PEKKA
1 600
SISÄINEN LÄHIÖ
Kolmiosainen lyhytelokuva, jossa TVn ja lähiöolohuoneen
todellisuudet sekoittuvat (koa)
KALLINEN MIKKO
6 000
LIGHT LIFE
Liikkeen hahmottumista kehollisuuden ja ei-kehollisuuden
välisen jännitteen kautta tematisoiva Tanssielokuva (koa)
SANTERI TUORI
2 500
PÖYDÄLTÄ VOI TIPPUA
Kalevalan tulkinnan pohjalta tehtävä videoteos kielen
voimasta maailman haltuun ottamisessa (koa)
IVARS HANNE
1 500
NARCISSOS AND THE MARTYR
Nukkeanimaatio ihmisyyden pimeästä puolesta (koa)
HAANPERÄ JARI
6 000
TOILET
Kokeellinen videoteos- ja installaatio, jossa wc tilana
tulee nähdyksi uudesta näkökulmasta (koa)
VIITA MILJA
1 500
SAVANNIN UUNILINTU
Videoinstallaatio muuttolinnuista Suomessa, Afrikassa
ja Intiassa (koa)
KOIVUMÄKI JUHANI
2 500
KUOLEMANSYNTI
Videoteos ihmisen suhteesta kiellettyyn, Forum Boxin Suo
ja Muuri-näyttelyprojekti (koa)
LECKLIN JOHANNA
445
VIDEOSARJA
Neljän Oulun taidemuseon teoksen tilanteen performointi
kaitafilmille, Oulun taidemuseo (koa)
TJADER-KNIGHT MARIA
1 000
ROMANCE - UN HOMMAGE ÀD’UNE HISTOIRE
D’EAU
Truffaut’n ja Godardin elokuvaan löyhästi pohjautuva
kokeellinen elokuva (koa)
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE / KIMMO KOSKELA 6 000
PUNATULKKU
Ekologista vastuuta ja luontosuhdetta käsittelevä mediainstallaatio, Galleria Uusitalo (tt)
HAMM KALLE
4 500
RELIIKKEJÄ
Eri aikakausiin sijoittuvista keskusteluista muotoutuva,
paikkasidonnainen teos luontokokemuksista, fysikaalisen
maailmankuvan murroksesta ja tekniikasta (koa)
VEHVILÄINEN VESA
1 500
PINK TWINS: KOLMEN VIDEOTEOKSEN SARJA
Suurikokoisista projisoinneista muodostuva kolmen
videoteoksen sarja, Forum Box (koa)
KELA LEENA
1 300
Valvontakameratekniikkaa hyödyntävä, internetissä
esitettävä kuukauden kestävä performanssi taiteilijan
alter egon, Elena Elakin elämästä (koa)
ZIEGLER DENISE
1 800
ROOMAN TÄPLÄT JA VIHERKASVIEN RETKIPÄIVÄ
Kaksi kaupunkitilaan liittyvää, havaintoja käsittelevää
mediainstallaatiota, Koneen Galleria (koa)
TAIPALE ULLA
4 000
TUTKIMUSMATKA AURINGONPIMENNYKSEEN
Kolmen eri taiteilijan auringonpimennyksen aikaan
tekemiä töitä yhdistävä taiteellinen ja tutkimuksellinen hanke,
Pikseliähky-festivaali, Kiasma (koa)
OBLOMOVIES OY / PIA TIKKA & MARTIEN RIESER 8 000
KOLMAS NAINEN
Generatiivinen elokuva, joka rakentaa julkisessa tilassa
pelattavan pelin kerrontaa (tt)
KUOPPALA RIIKKA
1 500
PALAVAN KAUPUNGIN ALLA
Kokeellinen elokuva sodan muistojen siirtämisestä
tuleville sukupolville (kk)
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BACKMAN-SCHAPER NINA
PINK PALACE
Uniaiheinen, erilaisia av-tekniikoita yhdistävä installaatiosuunnitelma (kk)
NIEMI-JUNKOLA FANNI
1+1
Lasten kokemuksia toisenlaisista perhemuodoista
käsittelevä av-tuotanto (kk)
ORENIUS MARIKA
TAIVAANKAPPALEET
Kolme videoteosta ihmisten välisistä valtasuhteista
ja perheestä (kk)
KOPONEN TANJA
KOLMIOSAINEN VIDEOINSTALLAATIO
Käsikirjoitusprosessi liikkuvan kameran ja liikkuvan
kohteen ilmaisumahdollisuuksista (kk)
JAKUNAHO TARJA & WIKSTEN ANDERS
STOMP
Kaupungin äänistä, monologista ja toistosta muodostuva
ääniteos, YLEn radioteatteri (kk)
GRANÖ VELI
PROFEETTA
Monimediallinen installaatioteos todellisuuden kokemisen rajapinnoista, Kluuvin Galleria (kk)

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen
kulttuurin tuki

TERRANOVA MERENKURKUN LUONTOKESKUS / 5 000
VESA HEINONEN
Wildlife-kv.luontoelokuvafestivaali Vaasassa 19.-23.11.08
OULUN ELOKUVAKESKUS RY / SAULI PESONEN
15 000
Kv. lastenelokuvafestivaali Oulussa 17.-23.11.08
POHJOIS-KARJALAN ELOKUVAYHDISTYS RY /
7 000
SAULI PESONEN
Visuaalisen kulttuurin festivaali Joensuussa 2.-5.10.08
LENS POLITICA RY / NINA TOPPILA
10 000
Lens Politica - mediataide- ja elokuvafestivaali
Helsingissä 19.-23.11.08
MADTANSSIMAISTERIT RY / HANNA PAJALA
2 000
Loikka - tanssielokuvafestivaali Helsingissä 3.-4.10.08
AVEK-palkinto / Pia Lindman
12 000
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY / LEENA
6 500
NÄREKANGAS
Kettupäivät-lyhytelokuvafestivaali Helsingissä 5.-8.11.08
AV-ARKKI RY / REINOLA KIRSI
4 000
View09-mediataidefestivaali Helsingissä 27.2.-1.3.09
MEDIATAIDEYHDISTYS AVANTO RY /
TAANILA MIKA
6 000
Avanto-tapahtumat Helsingissä 14.-15.11.08 (Guy
Debord) ja 21.-23.11.08 (Ken ja Florence Jacobs)
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT RY /
20 000
ALANEN JUHANI
Tampereen kv.lyhytelokuvajuhlat 4.-8.3.09
PIKNIK FREQUENCY RY / HUUSKONEN JUHA
10 000
Pikseliähky2009 Helsingissä (Kiasma) 2.-5.4.09
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALI RY/ MATALA JARI
20 000
DocPoint - dokumenttielokuvafestivaali Helsingissä
20.-25.1.09
SAAMELAISTAITEEN TUKI RY / VALKONEN SARI
5 000
Alkuperäiskansojen Skábmagovat-elokuvafestivaali
Inarissa 28.1.-1.2.09
TYÖRYHMÄ JONKKA MIIA & LAUTAMATTI KATJA 3 500
Suomi post-mortem- dokumenttielokuvatyöpaja
(Helsinki, Kauhajoki, Jokela) 8.-20.12.08
ELOKUVAHISTORIAN YHDISTYS RY /
TYKKYLÄINEN LAURI
10 000
Matti Piuholan elokuvahistoriallinen esinekokoelma

Digitaaliset demot
KAA PRODUCTIONS TMI / CARITA FORSGREN
ARKKI
Nuorille suunnattu interaktiivinen nettidraama (demo)

12 000

Tukipäätökset syksy 2008
GREY AREA OY / MIKKO HÄMÄLÄINEN
DUALITY
Roolipeli matkapuhelimille ja internetiin (demo)
HALME SASU
MYGREENSTEPS.COM
Ympäristöaiheinen internetpalvelu (konseptisuunnittelu)
CASUAL CONTINENT LTD / PYRY LEHDONVIRTA
OWL ACADEMY PETS
Virtuaalilemmikkipeli lapsille internetissä (demo)
FROZENBYTE OY / LAURI HYVÄRINEN
SPLOT
Kaikenikäisille pelaajille suunnattu tasoloikkapeli (demo)
MARTIKAINEN ARI, MÄÄTTÄ KALLE &
SALMINEN ANNIINA
AURORA -AURINGON TYTÄR
Kansainväliselle manga- ja animeyleisölle suunnattua
monimediaa (konseptisuunnittelu)
SELKI FABRIK OY / PETTERI KONTIO
SELKI FABRIK’S FITTING ROOM
Interaktiivinen verkkopalvelu asusteiden sovittamiseen
(konseptisuunnittelu)
ZIPIPOP OY / DIANA DE SOUSA
PIENET LÖYTÖRETKET
Internet-palvelu, joka tarjoaa audiovisuaalista
sisältöä lastentarhoille (demo)
KANGAS MIRETTE, NOUSIAINEN JAAKKO &
HYYTIÄINEN MIIKA
MOBIILIOOPPERA
Syömishäiriöitä käsittelevä mobiiliooppera
(konseptisuunnittelu)
NICK DORRA PRODUCTION LTD/ NICK DORRA
TRISTAN TRILOBIITTI
Fiktiivisen hahmon ja sen monimediallisuuden
kehittäminen (konseptisuunnittelu)
SIGNMARK TMI / NUPPU STENROS
VISUAALINEN VERKKORADIO
Yhteisöllinen, viittomakielinen, reaaliaikainen ja visuaalinen verkkoradio-palvelu (konseptisuunnittelu)
HAKALAX PRODUCTIONS OY / JOHN HAKALAX
BOOZE WITH ME - DOKAA MUN KAA
Netti- ja mobiilisovellus, jossa käyttäjä voi viettää iltaa
tunnettujen henkilöiden kanssa fiktion ja faktan kera
(konseptisuunnittelu)

15 000

5 000

15 000

15 000

5 000

5 000

17 000

5 000

5 000

5 000

5 000

OPPIFI OY / TEEMU RUOHONEN
OPPIFI
Elämänkokemuksen taltioimisen ja jakamisen
mahdollistava yhteisöllinen nettipalvelu (demo)
SAUMA TECHNOLOGIES OY / ANDREAS
VON KOSKUL
DREAM GARDEN ONLINE
Virtuaalinen puutarhapalvelu netissä (demo)
URBICA OY / ARTO KOSKINEN
URBIET
Kaupunkikuvaan sijoittuva verkkogalleria ja uutispalvelu
Tampereen kaupunkikuvassa (demo)
DYNAMIC MILL OY / KRISTIAN ENGSJÖ
GAME ON!
Jalkapalloaiheinen monimediaformaatti (demo)
KALLINEN MIKKO
PENETRATING PERSPECTIVES
Peli, jossa käyttäjä on koreografi (konseptisuunnittelu)
VIRTUAL AIR GUITAR COMPANY / MIKKO
LINDHOLM
KUNG-FU LIVE
Pelikonsoleille suunniteltu liikunnallinen taistelupeli (demo)
CONGA GROUP OY / MIKKO JÄRVINEN
LÄHDE.FI
Yhteisöllinen liikuntapalvelu verkossa (demo)
BERUSAD.ORG / JAN-OLOF SVARVAR
SPACE TRAINEES DEMOSPEL
Lapsille suunnattu tv-ohjelma ja verkkoportaali
kielenoppimisesta (demo)
BELLEVIEWS OY /
PIRJO RITOKANGAS-HUTTUNEN
BELLEMEMORY RY
Ikääntyville ihmisille suunnattu interaktiivinen muistia
kuntouttava palvelu internetissä (konseptisuunnittelu)
KROMAPRODUCTIONS OY / MARIKKI HAKOLA
STEREOSKOOPPINEN ANIMAATIO JA TILA
Kolmiulotteisen tietokoneanimaation stereoskooppiset
mahdollisuudet (demo)
ACTIVEINSPIRE OY / MIA MARTTINI
AUDIENCE WISDOM
Yhteisöllinen alusta tarinankerrontaan (demo)

16 000

10 000

10 000

9 000

3 600

17 000

12 000

11 000

5 000

15 000

14 000

AVEKin lukuja
Audiovisuaalisen kulttuurin tuki (festivaalituki) 1989–2009 euroina
Esittelemme

■

350000

AVEKin toimintaa
erilaisten
taloudellisten

300000

■

mittareiden
kautta.

haettu
(euroja)

250000

myönnetty
(euroja)

200000

150000

100000

50000

0

89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
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